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Fra: Ellinor Anja Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 17.06.2020 10:02:37
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: FW: Beitekonflikten i området Kjellerskogen.
Vedlegg: Interpellasjon vedr. beitekonflikten.docx
 

Fra: Harald Evanger <harald.evanger@nordtroms.net>
Sendt: mandag 15. juni 2020 09:32
Til: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Jan Hugo Sørensen <Jan‐
Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Kopi: jacob.nodseth@fylkesadvokat.no <jacob.nodseth@fylkesadvokat.no>; 'Tanja Birkeland'
<birkelandtanja@gmail.com>; olaug.bergset@tromsfylke.no <olaug.bergset@tromsfylke.no>; Sefx20@gmail.com
<Sefx20@gmail.com>; ragnhildsdyrstad@hotmail.no <ragnhildsdyrstad@hotmail.no>; arnemk@nordtroms.net
<arnemk@nordtroms.net>; Richardsenmagne@gmail.com <Richardsenmagne@gmail.com>;
elveskog111@hotmail.com <elveskog111@hotmail.com>; ingvar@nordtroms.net <ingvar@nordtroms.net>;
johso@hotmail.no <johso@hotmail.no>; Jan Harald Toerfoss <ja‐ht@online.no>; knutiskogvold@gmail.com
<knutiskogvold@gmail.com>; Kjetil.viklund@gmail.com <Kjetil.viklund@gmail.com>; kirstisteinlien@gmail.com
<kirstisteinlien@gmail.com>
Emne: Beitekonflikten i området Kjellerskogen.
 
Hei, og God morgen!
Herved oversendes Interpellasjon til møte i kommunestyret, 25. juni 2020.  Se vedlegg!
Mvh
Harald Evanger
‐        Repr. for Senterpartiet
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Til 

Ordfører Hilde Nyvoll  

Interpellasjon vedr.  beitekonflikten i Kjellerskogen under kommunestyremøtet 
25. juni 2020.   

Tiden er moden for at kommunestyret tar opp konfliktsaken i området Kjelleren med sikte på 
å bidra til en løsning. Konflikten er belastende og opprivende, og har vart i mange år. En 
løsning er et sterkt ønske hos de involverte! 

Beitekonflikten. 

Vi står nå foran en ny beitesesong og flere hundre sauer og lam skal på beite i et rimelig 
begrenset område i Kjellerskogen.  Nordreisa kommune kan bidra til å finne løsning for de 
problemene som deler av befolkningen i Kjelleren, ikke minst bøndene, er belastet med i 
altfor lang tid.  Det første folkemøtet i konflikten ble avholdt i 2015 og allerede da hadde 
problemene vart ei stund.  Siden da har bønder, sammen med deler av lokalbefolkningen 
bedt hundekjørere, Statskog, Politiet og lokalpolitikere respektere at husdyrene skal kunne 
beite uforstyrret i Kjellerskogen.  Dette er en rettighet bøndene har hatt i flere generasjoner.   

Tross møter og innsats de foregående årene, er konflikten stadig ikke løst. Neste steg kan 
være rettslige, med de kostnader og økning i konfliktnivå det fører med seg. Dette kan 
kommunestyret, som høyeste politiske organ i Nordreisa forhindre. 

Reiselivsinteresser. 

Debatten rundt denne saken har lenge vært vinklet som et spørsmål om forholdet mellom 
bøndenes beiterettigheter og Allmennretten i Friluftsloven.  På bakgrunn av dette ble det bla. 
i ly av Allmennretten foretatt barmarkskjøring med motoriserte kjøretøy som ATV.                    
I dag ser vi tydelig at dette alene ble noe feil fokus i problemstillingen.  Majoriteten av 
aktiviteten med hunder som skaper problemer i området er næringsbedrifter innen turisme 
og reiseliv.  Disse aktivitetene, som har et stort omfang av markedsføring for å lokke turister, 
blir en økonomisk bidragsyter til andre deler av reiselivsnæringen i kommunen.  Langt på vei 
kan nettopp det forklare hvorfor det har tatt så lang tid å rydde opp i en forholdsvis enkel 
sak.   

Er det reiselivsnæringen som prioriteres foran beiteretten til bøndene?  I så fall en feil 
vinkling!  Skal ikke lokal matproduksjon i samarbeid med turistnæringa være en vinn-vinn 
sak.  Samarbeidet med Bios om lokal mat er et godt eksempel på at det er mulig. 

Etablering av svære hundegårder tett inn på den øvrige etablerte befolkningen fører til stor 
belastning for beboerne i området. Bla. derfor har vi en ødeleggende konflikt i området som 
har vart i 6-7 år.  Kommunestyret har en plikt til å forsøke å finne bedre løsninger.   
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Saken har vært, og vil være belastende for hele Nordreisa kommune inntil løsning foreligger.  
Kan og vil kommunestyret i Nordreisa sammen med ordfører Hilde Nyvoll finne en vei ut av 
konflikten? 

Med hilsen  

Harald Evanger 

Nordreisa Senterparti
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Fra: Ellinor Anja Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 17.06.2020 10:02:17
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: FW: Interpellasjon til kommunestyret. Junimøte
Vedlegg: kulturskolen juni 2020.docx
 
From: Siv Elin Hansen <sivelinhanseh@gmail.com> 
Sent: Sunday, June 14, 2020 11:03 AM
To: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Subject: Interpellasjon til kommunestyret. Junimøte
 
Mvh 
Siv Elin Hansen Nordreisa SV
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Interpellasjon kommunestyret juni 2020 
 
Utviklingsarbeid i kulturskolen  
 
Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-
6: 
«Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit 
musikk- og kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til 
skoleverket og kulturlivet elles.» (1997) 
 
Selv om loven er klar på kommunens plikt til å tilby kulturskole så varierer det 
stort mellom kommunene hvilket bredde de ulike kommunene har på tilbudet, 
og hvilke målsetninger de ulike kommunen har på kvaliteten på tjenesten. 
Kulturskolens aktiviteter er viktig for barn og unges helse og utvikling, og det 
pedagogiske og faglige arbeidet i tjenesten er av stor betydning. 
 
Utviklingsarbeidet i skoleverket har vært i fokus i grunnskolen og 
Veilederkorpset analyser viste at kommunen hadde forbedringspotensiale når 
det gjaldt utviklingsarbeid, og det har vært satt inn betydelig innsats i dette de 
senere årene. Kulturskolens aktiviteter sorterer inn under samme lovverk som 
grunnskolen, og kulturskolens hovedaktiviteter retter seg som oftest inn mot 
barn og unge.  
 
En kvalitativt god kulturskole har vært et hovedfokus for Norsk kulturskoleråd 
lenge, og i 2016 introduserte de  rammeplan for kulturskolen som har som mål 
å gjøre det enklere for kommunene å sette kvalitetsarbeidet i kulturskolen i 
fokus. Kulturskolerådet tilbyr kompetansehevingstiltak i form av kurs, 
veiledning og fagseminarer både for skoleledelse og lærere og tilbyr et viktig 
fagfellesskap. Gjennom utviklingsmidler har kulturskolerådet gjennom de siste 
årene gitt tilbud om veiledning i utviklingsarbeid og målrettet skolering av 
kulturskoleledere. På den måten kan Kulturskolerådet  være en viktig 
organisasjon i utviklingsarbeidet i kulturskolen. 
 
 I forrige periode var det en viktig målsetning for posisjonen å prioritere 
utviklingsarbeid og ressurser til kulturskolen. Målet med å øke 
stillingsressursene til kulturskolen og se ressursene sammen med behovet for 
kultur-lærere i grunnskolen, var at vi ønsket å kunne tilby hele stillinger som 
kultur- lærere i kommunen. Dette anser vi som viktig grep for å øke 
attraktiviteten for stillingene og dermed kunne tiltrekke oss høyt kvalifiserte 
kulturskolelærere. På slutten av perioden vedtok oppvekst og kulturutvalget 
rammeplan for kulturskolen, men da saken ble lagt fram for kommunestyret 
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ble den utsatt på grunn av manglende vedlegg til saken. saken har ikke kommet 
tilbake til kommunestyret etter dette.  Til økonomiplanen i 2019 ble det vedtatt 
av  kommunestyret at kulturskolen i Nordreisa skulle arbeide for å få til 
interkommunalt samarbeid mellom kulturskolene i Nord-Troms. Også dette 
tiltaket hadde som målsetning å øke muligheten og fokuset på kvalitet og 
kunstnerisk bredde i kulturskoletilbudet i kommunen. Da kommunen fikk 
framlagt økonomiplanen for 2020 var ikke vedtaket fra forrige behandling 
innarbeidet, og har derfor heller ikke blitt tatt med videre og er såvidt meg 
bekjent ikke gjennomført. 
 
Til tross for at det i forrige periode ble jobbet iherdig i oppvekst og 
kulturutvalget med å sette fokus på kvalitet og utvikling i kulturskolen så er det 
vanskelig å se om arbeidet har hatt noe effekt. For fjerde år på rad tillegges 
kulturskolen liten eller ingen plass i årsmeldinga som legges fram for 
kommunestyret. På den måten kan det virke som at kommunen ikke er særlig 
opptatt av kulturskolen, og jeg har derfor flere spørsmål jeg håper vi kan få svar 
på.  
 
 

1. Hvilke stillingsstørrelser og kompetanse innehar de ansatte i kulturskolen 
i dag?  

2. Er Nordreisa kommune medlem av norsk kulturskoleråd? 
3. På hvilken måte arbeider kommunen med utvikling- og kvalitetsarbeid i 

kulturskolen?  
 
 
 
 

11



Fra: Siv Elin Hansen (siv@nordtroms.net)
Sendt: 24.06.2020 00:05:26
Til: Nordreisa kommune; Hilde Anita Nyvoll
Kopi: 

Emne: Spørsmål kommunestyret
Vedlegg: 

Offentlig innkjøp i Nordreisa

For en tid tilbake ble det gjennomførte komrev nord en kontroll med kommunens innkjøpsrutiner. Rapportens konklusjon var ikke
oppløftende. Siden den gang har det vært flere referatsaker til kommunestyret med melding om erstatningsansvar og kofa dommer på
brudd på loven om offentlig anskaffelser. Senest til dette møtet.

Hvor mange dommer og eventuelle påpakninger har kommunen fått på grunn av brudd på lov om offentlig anskaffelser de siste årene
og hvor mange kr har dette kostet kommunen samlet sett?

Hvilke grep har kommunen gjort for å sikre at en ikke kommer i en situasjon med ytterligere brudd på gjeldende lovverk?

Mvh
Siv Elin Hansen
Nordreisa SV

Sendt fra min iPad
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Spørsmål til Ordfører, kommunestyremøtet 25. juni 2020 
 
Nordreisa kommune har full barnehagedekning. Likevel er det slik at der hvor familier ikke 
får innvilget første eller andre prioritet på ønskelista har anledning til å klage på tildeling. Det 
kan være årsaker til at slike klager bør innvilges - særlig dersom endring som har oppstått 
etter sendt søknad ville påvirket tildeling. Det kan eksempelvis være vanskelig for en familie 
som bor i sentrum, og som plutselig blir uten tilgang på bil, å levere barn i en barnehage 
mange km unna hjemmet. Det kan selvfølgelig være andre årsaker som gjør det vanskelig å 
levere barn som kan oppstå underveis. Det kan også være at ikke all nødvendig informasjon 
er kommet på plass i søknaden. I praksis kan slikt føre til at barn selv med tildelt 
barnehageplass likevel ikke i realiteten har tilgang på barnehage. Derfor har man 
klageadgang. 
 
Kommunens praksis er i dag, slik jeg forstår det, endret slik at det ikke settes av 
“klageplasser” slik det gjøres andre steder, men barnehagene fylles opp direkte etter 
kriteriene. Det fører til at f.eks. klageutvalget ikke kan gjøre om på vedtak uten å ramme 
andre familier som allerede har fått tildelt plass i sentrumsnære, eller bostedsnære 
barnehager. Selv om administrasjonen viser til at alle får plass, og retningslinjene er så 
tydelige at det skal være enkelt å gjøre en rett fordeling av plass, vet vi at det er 
menneskelig å feile. Vi vet også at familiers livssituasjon kan endre seg. Med dagens praksis 
har man ikke reell klageadgang fordi det vil være vanskelig for klageutvalg å gjøre om på 
vedtak når man ikke kjenner bakgrunnen for resterende tildelinger. 
 
Vi ønsker en praksis hvor minst ett ekstra barn settes på venteliste og dermed minst en 
plass i hver barnehage ikke tildeles direkte men holdes tilbake i påvente av eventuell 
klagebehandling. Det vil sikre at alle barn får tilgang til barnehage. 
 
Vil ordfører påse at administrasjonens praksis endres, slik som foreslått her, sånn at familier 
har en reell klageadgang? 
 
Mvh Tom Kiil 
Nordreisa SV 
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Fra: Hilde Anita Nyvoll (Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 22.06.2020 09:32:04
Til: Nordreisa kommune; Jan Hugo Sørensen
Kopi: 

Emne: Fwd: Spørsmål til ordføreren til kommunestyret 25.juni
Vedlegg: 

Last ned Outlook for iOS

Fra: terje.nordreisa@gmail.com <terje.nordreisa@gmail.com>
Sendt: mandag, juni 22, 2020 1:58 am
Til: Hilde Anita Nyvoll
Kopi: Karl‐Gunnar Skjønsfjell; Herborg; Tore Yttregaard; nyhet
Emne: Spørsmål til ordføreren til kommunestyret 25.juni
 

Ordfører Hilde Nyvoll 

Utflytting og bevaring av offentlige arbeidsplasser. 

Det har ved flere anledninger vært rettet oppmerksomhet  mot utflytting av offentlige arbeidsplasser fra Staten og
fylket til Nordreisa kommune.  Og samtidig har det vært arbeidet for å bevare arbeidsplasser i kommunen i
forbindelse med omstilling i offentlig virksomhet. Det har vært møte i Kommunal og moderniseringsdepartementet med
samme tema, og Nordreisa kommune har bevilget penger til dette formålet for å målrette arbeidet.

SPØRSMÅL. Hvor står dette arbeidet i dag ?

Vennlig hilsen

Terje Olsen 
Nordreisa høyre

Sent from App for Gmail
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 Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret 
 Søknadsskjema for 2020 1

Søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale 
tjenestene i NAV-kontoret for 2020 
Kapittel 0621, post 63 

Søknadsfrist 1.februar 2020. Utfylt søknad signeres og sendes til fylkesmannen i ditt fylke. 
På fylkesmannen.no finner du kontaktinformasjon. 

Ved første gangs søknad skal alle punktene i søknadsskjemaet fylles ut.  
 
Ved videreføring av tiltak fyller søker kun ut punkt 1, 2, 7, 12, 13, 14 med mindre  det har 
skjedd endringer fra forrige søknad. Når vi vurderer en eventuell videreføring av tiltaket blir 
søknadsskjema, status- og økonomirapportering lagt til grunn. 
 
 

1. Opplysninger om søker.  
NAV-kontor  Nordreisa 

Postadresse 9156 Storslett 

Organisasjonsnummer 943350833 

Kontonummer 4740 05 03954 

Navn til kontaktperson Berit Stien 

Telefonnummer til 
kontaktperson 412 76 590 

E-post til 
kontaktperson Berit.irene.stien@nav.no 

 

2. Opplysninger om tiltaket. 
Navn på tiltaket 
Er navnet endret skrives navnet fra 
søknaden i 2019 i parentes. 

Ungdom i arbeid og utdanning 

Når startet tiltaket?  Tiltaket er ikke startet opp, men det er gjort et forarbeid med en 
prosjektskisse 

Har det skjedd endringer siden 
forrige søknad? Nei, ny søknad 
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3. Egenvurdering av innholdet i tiltaket vurdert ut fra regelverket for 
tilskuddet og kunngjøringen for 2020.  

 Nei (0) Ja, i 
liten 
grad 
(1) 

Ja, noe 
(2)  

Ja, i stor 
grad (3)  

Bidrar tiltaket til en helhetlig lokal innsats for å forebygge 
og/eller redusere fattigdom og sosial eksklusjon? 

  X  

Bidrar tiltaket til individuell tilpasning og helhetlig oppfølging?    X 
Bidrar tiltaket til styrket brukermedvirkning  og 
brukerorientering på system- og individnivå? 

   X 

Bidrar tiltaket til utvikling av nye arbeidsmetoder og 
samarbeidsformer? 

   X 

Bidrar tiltaket til  at kommunene får økt kunnskap om 
levekårsutfordringene og kompetanse til å løse dem? 

  X  

Bidrar tiltaket til interkommunalt samarbeid?   X  
Styrker tiltaket  forebyggende arbeid?   X  
Bidrar tiltaket til tidlig innsats?    X 
Bidrar tiltaket til bruk av ordinært arbeidsliv?   X  
Bidrar tiltaket til oppfølging av barnefamilier?   X    
Bidrar tiltaket til oppfølging av ungdom?      X 
Bidrar tiltaket til oppfølging av innvandrere?     X  
Bidrar til taket til å sikre  sårbare overganger, som løslatelse 
fra fengsel og mellom ulike tjenester, skole og arbeidsliv? 

   X 

 
4. Hva ønsker dere å oppnå med tiltaket? 

 
Ta i bruk arbeidskraftreserven i Nord – Troms, unge voksne 20 – 35 år som verken er i 
jobb eller utdanning. 
Ungdoms behov for økt livskvalitet 
Samfunnets behov for kompetente arbeidstakere. 
 

 
5. Beskriv tiltaket og hvilke tjenester som skal utvikles.    

 
• 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 trengs i begrenset antall, f.eks kokk.   
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Nord Troms studiesenter har i samarbeid med NAV og Nord Troms videregående 
utarbeidet forslag til prosjektskisse. Den blir lagt ved søknaden. 
 

 

6. Beskriv hva som er nytt med måten det arbeides på i tiltaket. 
Prosjektet skal med bakgrunn i utfordringene og de eksisterende ordningene 
utvikle modeller til å prøve ut nye tiltak og samordne enkelte av de eksisterende 
tiltak. 
Prosjektet skal videre utarbeide modeller for utprøving og rekruttere til utprøving av 
tiltakene.   
Prosjektet skal også utvide samarbeidet med Nord Troms studiesenter, NAV og 
Nord Troms videregående.  
 

 
 

7. Plan for gjennomføring 

Fremdriftsplan: Tidsramme for prosjektet er 3 år 

Ressursbruk: Søke midler til prosjektledelse, evt frikjøp av samarbeidspartnere til utarbeiding 
og utprøving av modeller 

 
8. Forankring, implementering og gevinstrealisering. 

Beskrivelse av hvordan tiltaket er forankret og hvilke planer som er lagt for 
implementering og eventuelt gevinstrealisering. Les mer her om gevinstrealisering i Difi 
sin prosjektveiviser:  https://www.prosjektveiviseren.no/god-praksis/viktige-tema-i-alle-
faser/gevinster/gevinstrealisering-i-konseptfasen 
 
Nav Nordreisa informerte i Formannskapet 8. november 2018. Det ble vedtatt å sette 
ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nord Troms studiesenter, Nord 
Troms videregående skole og NAV. Det ble utarbeidet en prosjektskisse som ble lagt 
fram i Formannskapet 10. september 2019. Det ble vedtatt å søke eksterne 
prosjektmidler med denne prosjektskissen som basis. 
 

 

9. Beskriv målgruppen(e), antall i målgruppen og hvor mange som antas 
å få tilbud gjennom tiltaket. 

 
(Tall pr april 2019)  
Sosialhjelp: i Nord-Troms er det 15 kvinner og 29 menn under 35 år som ikke er i 
arbeid (ca. halvparten i Nordreisa), totalt 44 stykker.  
  
AAP: 55 mottakere i Nord-Troms under 35 år, overvekt kvinner ca 60/40 fordeling. 
Disse kan ha ulike utfordringer; helse eller jobbskifte pga. sykdom. Krever avklaring 
i den enkeltes person sin sak om de vil være aktuell i denne sammenheng.  
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Det antas at de første årene vil det var mellom 10 og 20 som kan få tilbudet 
gjennom tiltaket. 

 

10. Beskriv det lokale utfordringsbildet for målgruppen(e) og hvorfor 
dette tiltaket er nødvendig for denne gruppen. Benytt lokale kartlegginger, 
levekårsstatistikker som data fra KOSTRA, statistikk fra barnefattigdom.no med mer. 

Se lokal kartlegging i prosjektskisse som er lagt ved søknaden. 
 

 

11. Beskriv hvordan dere ønsker å jobbe med fagutvikling i tiltaket. 
 Difi har laget en oversikt over utviklingsverktøy – les mer her: 
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/innovasjon/hvordan-jobbe-med-
innovasjon/verktoy-og-metoder  

 
Vi ønsker å bruke verktøy og metoder innen innovasjon som er tilgjengelig fra Innovasjon 
Norge. Vi har sett på verktøyet Samveis – vegkart for tenesteinnovasjon og tenker det kan 
være et godt verktøy for dette prosjektet. 
Ved et utvidet samarbeid mellom Nord Troms studiesenter, Nord Troms vidergående skole 
og NAV kan vi lære av hverandre og dermed øke fagkompetansen. 
 

 

12. Beskriv hvordan tiltaket er organisert, herunder forankring i 
kommunen/ bydel og styring. 

 
Prosjektleder er organisert under NAV Nordreisa og dermed forankret i avdeling for helse i 
Nordreisa kommune.  
 

 

13. Budsjett 
Søknadssum til stilling 610 000,- kroner 

Søknadssum til kompetanse   10 000,- kroner 

Overførte midler fra 2019        0,- 

Øvrig budsjett for tiltaket        0,- 

Har dere søkt eller fått andre tilskuddsmidler  for  
målgruppen? Nei 
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Hvis ja, oppgi tilskuddsordning og beløp dere har 
søkt om eller fått.  
Ja takk, vi ønsker å få invitasjon om å være med i 
arbeidet med å prøve ut ulike modeller og 
virkemidler. For mer informasjon se kunngjøringen 
for 2020. 

Ja 

 

 

14. Underskrift 
 
Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med plikten vår om å 
melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for vedtaket. 
 
 

 

  
 
Sted  

 
Dato 

Rådmann 
 

    
 
 

 

  
Sted  Dato NAV leder 
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Prosjektskisse - unge i arbeid og utdanning  

Henvisning til lovverk:  

  

Vedlegg  

1 Prosjekt unge i arbeid og utdanning - skisse  

  

Rådmannens innstilling 

 Prosjektskissa godkjennes.  
 Det søkes om ekstern finansiering av prosjektet.  Prosjektets egenandel består at 

tidsressurser som legges inn fra samarbeidende parter.  

   

  

Saksopplysninger  

  

Formannskapet vedtok 08.11.18 å igangsette et prosjekt for å styrke rekruttering og 
kompetansetilgang. Det ønskes at prosjektet har hele Nord-Troms som nedslagsfelt og skjer i 
samarbeid med NAV, Nord-Troms Studiesenter, Oppfølgingstjenesten og Nord-Troms videregående 
skole.  

 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.   

 Nord Troms studiesenter har i samarbeid med NAV og Nord Troms videregående utarbeidet forslag 
til prosjektskisse.  

  

Vurdering  

  

Prosjektskisse tar utgangspunkt i bestillinga fra formannskapet.  Tidsrammen er ikke fastsatt, men 
det skissa legger opp til en tidshorisont på 5 år.   

  

Av kapasitetshensyn foreslås det at prosjektledelse kjøpes eksternt og at man søker om ekstern 
finansiering til prosjektet.  
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PROSJEKTSKISSE    

1. Prosjekt: Ungdom i arbeid og utdanning  

2. Prosjekteier Nordreisa kommune  

3. Bakgrunn for prosjektet 

 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 år sin deltakelse i arbeidsliv og 
utdanning        Utprøving av ekstra rekruttering, tilrettelegging og kvalifiseringstiltak for 
studier som er særlig kritiske for framtidig rekruttering, som høyere utdanninger innen helse 
og skole 

 Utprøving av alternative modeller for fagutdanninger som er kritiske for lokalt næringsliv, 
men trengs i begrenset antall, f.eks. kokk Prosjektet søkes realisert i samarbeid med NAV, 
Nord-Troms studiesenter, Oppfølgingstjenesten og Nord-Troms vgs  

  

4. Prosjektets formål  

Ta i bruk arbeidskraftreserven i Nord-Troms, unge voksne 20-35 år som verken er i jobb eller 
utdanning.  

  

5. Prosjektets mål 

Ungdoms behov for økt livskvalitet Samfunnets behov for kompetente arbeidstakere  

  

6. Prosjektets omfang og avgrensing  

A. Antall i målgruppa  

B. Beskrivelse av eksisterende tiltak  

C. Beskrive utfordringer  

D. Utarbeide modeller for utprøving  

E. Rekruttering til utprøving  

  

A. Antall i målgruppa (Tall pr april 2019)  

  

Sosialhjelp: i Nord-Troms er det 15 kvinner og 29 menn under 35 år som ikke er i arbeid (ca. 
halvparten i Nordreisa), totalt 44 stykker.  
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AAP: 55 mottakere i Nord-Troms under 35 år, overvekt kvinner ca 60/40 fordeling. Disse kan ha ulike 
utfordringer; helse eller jobbskifte pga. sykdom. Krever avklaring i den enkeltes person sin sak om de 
vil være aktuell i denne sammenheng.  

  

B. Beskrivelse av eksisterende tiltak  

B 1. Ulike tiltak i NAV som er aktuelle for målgruppen:  

  

- AMO kurs  

- Yrkesretta opplæring  

- Ordinær utdanning  

- Arbeidstrening - læreplasser  

- Midlertidig lønnstilskudd  

- Fagbrev på jobb  

  

Opplæringstiltakene i NAV skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til ledige jobber. Men det er ikke 
slik at NAV er en utdanningsinstitusjon. Det er ulike krav som stilles før NAV går inn og dekker 
kompetansetiltak for personer. Hovedregelen er at enhver person har plikt til selv å dekke sin egen 
utdannelse. Ulike tiltak kan gis som kortvarige arbeidsrettede kurs, AMO kurs, yrkesrettet opplæring 
eller ordinær utdanning. NAV skal ikke dekke utgifter for kvalifisering på videregående skoles nivå for 
personer som har rett til skoleplass i fylkeskommunal regi, dette gjelder tiltaksvariantene yrkesrettet 
opplæring og utdanning. Retten skal være undersøkt og det skal foreligge dokumentasjon på at 
bruker ikke har rett før NAV kan innvilge tiltaket. NAV skal gjennom bruk av opplæringstiltak bidra til 
at flere arbeidssøkere med særskilte behov får økt formell kompetanse. Dette skal hjelpe 
arbeidssøkere å få stabil og varig tilknytning til arbeidslivet. NAV- kontoret foretar individuell 
oppfølging av personer, vurder personers behov og hvilke aktuelle tiltak som kan være aktuelt for 
personer ut fra de utvalgskriteriene/vilkårene som foreligger i lovverket.  

  

Yrkesrettet utdanning: 

NAV skal ikke dekke utgifter for kvalifisering på videregående skoles nivå for personer som har rett til 
skoleplass i fylkeskommunal regi. Retten skal være undersøkt og det skal foreligge dokumentasjon på 
at personen ikke har skolerett før NAV kan innvilge tiltaket. Yrkesrettet opplæring kan gis til personer 
med svake formelle kvalifikasjoner eller svake grunnleggende ferdigheter som medfører betydelige 
vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Yrkesrettet opplæring er målrettet mot 
områder der det er etterspørsel etter arbeidskraft. Spesielt skal fag- og yrkesopplæring prioriteres. 
Arbeidssøkere som har rett til videregående opplæring via fylkeskommunen kan ikke få tiltaket 
yrkesrettet opplæring av NAV. NAV Troms og Troms Fylkeskommune har inngått en 
samarbeidsavtale om avklaring av rett og kjøp av fylkeskommunale skoleplasser. Inntakskontoret i 
Troms fylkeskommune avklarer og vurderer rettsspørsmål. – Primært må den som ønsker avklaring 
om rett, ta direkte kontakt med Inntakskontoret: inntak@tromsfylke.no NAV kan ta kontakt på vegne 

23

mailto:inntak@tromsfylke.no


av søkerne når samtykke foreligger – Svar på spørsmål om rett gis innen 3 uker. Dette gjelder kjøp av 
skoleplasser, yrkesrettet opplæring og utdanningstiltaket for personer uten rett til skoleplass.   

  

Arbeidstrening   

skal styrke tiltaksdeltakers muligheter for å komme i jobb. Arbeidstrening kan ha flere ulike formål 
som arbeidsutprøving, få arbeidserfaring eller tilegne seg en bransjespesifikk kompetanse. Formålet 
med arbeidstreningen for den enkelte tiltaksdeltaker skal defineres før oppstart for å sikre at 
arbeidstreningen blir målrettet og bidrar til å styrke mulighetene for å komme jobb.  

Innholdet i arbeidstreningen skal være tilpasset tiltaksdeltakers individuelle behov og gjenspeile 
formålet med arbeidstreningen. Arbeidstrening skal alltid foregå i ordinært arbeidsliv. Hva 
arbeidstreningen skal inneholde, skal skriftlig gjøres i en avtale. Arbeidsgiver har ansvaret for å gi 
personer på arbeidstrening tilpassede og varierte arbeidsoppgaver og å sikre nødvendig oppfølging 
på arbeidsplassen.   

 Arbeidstrening kan benyttes både for ordinære arbeidssøkere og personer med nedsatt 
arbeidsevne. Tiltaket retter seg særlig mot arbeidssøkere med lite eller mangelfull erfaring fra 
arbeidslivet, som ungdom og nyankomne innvandrere, samt arbeidssøkere som har vært lenge ute av 
arbeidslivet.   

  

Læreplasser. 

Opplæringskontorene i fylkene har ansvaret for å finne nye læreplasser for oppsagte eller 
permitterte lærlinger. Arbeidstrening kan være et aktuelt tiltak inntil lærekontrakten kan gjenopptas.  

Arbeidstrening skal ikke fortrenge ordinære lærlingekontrakter og skal ikke legges opp med hele 
læreplanen for faget som om det var videreføring av lærekontrakten.  

Arbeidstrening kan bidra til å holde lærlingene i aktivitet i permitterings-/eller den oppsagte 
perioden, men kan ikke inngå som en del av lærekontrakten. Arbeidstreningstiltaket kan legges opp 
slik at lærlingen får oppgaver som er relevante i forhold til læreplanen.  

Når tiltaket kombineres med fortsatt opplæring med innhold hentet fra gjeldende læreplan i faget, 
kan opplæringen inngå som en del av arbeidstreningstiltaket. Ved at denne type opplæring inngår i 
tiltaket arbeidstrening kan tiltaksdeltaker beholde livsoppholdsytelsen - tiltakspenger eller 
dagpenger - også på dager vedkommende deltar på opplæring.  

  

Midlertidig lønnstilskudd  

Formålet med å bruke midlertidig lønnstilskudd er at deltakere som har problemer med å komme inn 
på arbeidsmarkedet skal oppnå fast jobb på ordinære vilkår. Før lønnstilskudd benyttes skal det så 
godt som mulig være avklart at tiltaksdeltaker ikke kan oppnå ansettelse på ordinære vilkår- verken 
hos den aktuelle arbeidsgiveren eller hos andre arbeidsgivere. Arbeidsgiveren må ansette 
tiltaksdeltakeren fast eller midlertidig. Midlertidig lønnstilskudd skal bidra til å redusere arbeidsgivers 
risiko. Tilskuddet kan utbetales til arbeidsgivere som ansetter personer der det er usikkert om de kan 
yte like mye som en kunne forvente av andre i tilsvarende stilling. Midlertidig lønnstilskudd skal 
brukes som et virkemiddel for å sikre ansettelse for personer som søker arbeid.  
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Fagbrev på jobb 

Troms fylkeskommune skal prøve ut «Fagbrev på jobb» høsten 2019. 

 Utprøving innen 7 fag: Helsearbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Portørfaget, 
Tømrerfaget, Kokkfaget, Servitørfaget og Renholdsoperatørfaget  

 Ordningen er søkbar fra 1. september 2019, med søknadsfrist 15. september  
 Igangsetting av kontrakter vil være aktuelt fra oktober. Det opprettes maks. 5 kontrakter pr 

fag. 
 Ordningen gjelder for voksne over 25 år som er i arbeid innenfor det aktuelle faget de ønsker 

fag-/svennebrev i.  

  

  

Kriterier for ordningen 

 Samlet krav til praksistid og opplæring før fag-/svenneprøve skal ta utgangspunkt 
i lengden på den aktuelle lærefaget, for de fleste fag vil det si 4 år i heltidsstilling 

 Før kontraktsinngåelse, må kandidaten dokumentere minimum ett års allsidig 
praksis i det aktuelle faget i heltidsstilling\ For kandidater som ikke har hatt 
heltidsstilling, må samlet praksis være ett år tilsammen. 80% stilling regnes som 
heltidsstilling. Praksisen må være dokumentert skriftlig. Dette godskrives som del 
av den totale læretiden 

 Eventuell realkompetanse kan også gi godskriving 
 Krav om minste kontraktstid er 1 år 
 Det lages en opplæringsplan for den enkelte kandidat etter gjenstående 

læreplanmål fra Vg3-nivå 
 Bedriften må være en godkjent lærebedrift 
 Bedrifter som ikke er godkjent fra før, må søke om godkjennelse 
 Lærebedriften får basistilskudd II 
 Krav til teori: 

- Før oppmelding til fagprøve må kandidaten bestå tverrfaglig eksamen (5 
timers skriftlig eksamen) 

- Kandidaten fritas i fellesfag 
 Det er ønskelig at stillingsprosenten er minimum 80% ved inngåelse av kontrakt  
 Det er ønskelig med minimum B2-nivå i norsk 
 I tillegg gjelder generelle vilkår for inntak til videregående opplæring og søker må 

være skrevet ut av norsk grunnskole eller dokumentere minst 9årig grunnskole 
fra utlandet. Søkere må også ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.  

Ved spørsmål kan fylkeskommunen kontaktes på inntak@tromsfylke.no  

  

B 2.Ulike tiltak ved Nord-Troms videregående skole som er aktuelle for målgr.  

- Lærekandidat 
- Vekslingsmodellen 
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- Læreplasser 
- Oppfølgingstjenesten 
- Ny modell for karriereveiledning  

  

Nord-Troms vgs med skolested Nordreisa og Skjervøy har opplæringstilbud innenfor yrkesfaglige 
opplæringstilbud og studieforberedende opplæring. Skolen har hatt en positiv utvikling med hensyn 
til gjennomføring de siste årene. Skolen er nå blant de skolene med beste resultat på 
gjennomføringsbarometeret for Troms.  

Lærekandidat 

Den videregående opplæringen fører fram til tre ulike sluttkompetanser. Elever som går 
studieforberedende opplæringsløp vil få vitnemål med generell eller spesiell studiekompetanse. 
Innen yrkesfaglig opplæringsløp kan elever gjennomføre opplæringa enten som lærlinger eller som 
lærekandidater. Lærekandidat er et alternativ for dem som vil ha utfordringer med å fullføre et fag- 
eller svennebrev.  Innenfor lærekandidatordningen er det en individuelt tilpasset opplæring i utvalgte 
deler av læreplanen. Sluttkompetansen her er kompetansebevis. 

Vekslingsmodellen 

Innenfor helsefagene, barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeider tilbyr Nord-Troms en 
opplæringsmodell med betegnelsen vekslingsmodellen. Antall læreplasser innenfor helsefagene var 
tidligere en utfordring med hensyn til gjennomføringa innen disse fagene. Ved etableringen av 
vekslingsmodellen økte antall læreplasser i de fire Nord-Troms kommunene betydelig. 
Vekslingsmodellen har påvirket gjennomføringa svært positivt, noe som i sin tur gir bedre tilgang til 
faglærte ungdommer fra egen region. 

Læreplasser 

Tilgang til læreplasser innen de andre yrkesfaglige utdanningsprogrammene i vgs er begrenset i vår 
region. I enkelte fag er det ikke nok antall læreplasser i regionen, noe som gjør at ungdom må flytte 
vekk dersom de få tilbud om læreplass. Det kan se ut til at noen ungdommer har utfordringer med å 
flytte i fra hjemplassen. Disse ungdommene risikerer å stå uten arbeid og opplæring. Det kan også 
bety at de ikke får fullført videregående opplæring. 

Oppfølgingstjenesten 

Ungdom med rett til videregående opplæring, men som av ulike grunner ikke benytter seg av retten, 
blir tilmeldt oppfølgingstjenesten (OT). Dette er en veiledningstjeneste for ungdommer mellom 16-
21 år. 

I April 2019 er det registret om lag 30 ungdommer i Nordreisa kommune som ikke har fullført 
videregående opplæring og som ikke er i opplærings inneværende år. Inntil en tredjedel av disse 
oppgir at de er i arbeid. Erfaring viser at disse ungdommene ofte er i korttidsengasjement og i 
vikarstillinger med varierende stillingsprosent.  Ungdom i OT sin målgruppe er i ulike situasjoner. 
Noen er i tiltak gjennom NAV. Enkelte i gruppen er uten tilbud om læreplass. Dette er ungdommer 
som har gjennomført den delen av opplæringa som er knyttet til skole, men som ikke har søkt eller 
ikke har fått tilbud om læreplass. Troms fylkeskommune har de siste årene styrket oppfølgingen av 
søkere til læreplass. Ved Nord-Troms vgs er det en arbeidslivsveileder som har dette 
oppfølgingsansvaret. 
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Ny modell for karriereveiledning 

Fylkesrådet vedtok i utvalgssak 225/18 (Fylkesrådsmøte 17.10.2018) forslag til ny strategi for 
karriereveiledning, opplæring og dokumentasjon av kompetanse. Dette er en plan for oppfølging av 
fylkesrådets anbefalinger, slik de fremkom i behandlingen av saken. Høringsdokumentet beskriver en 
ny enhet for administrering og koordinering av karriereveiledning, opplæring og dokumentasjon av 
kompetanse. Modellen er utarbeidet etter en bred involvering av berørte parter.  

Kompetanse Nord organiseres som en ny enhet for administrasjon og koordinering av 
karriereveiledning, opplæring og dokumentasjon av kompetanse for voksne. Enheten er lagt direkte 
under fylkesutdanningssjefen på samme nivå som en videregående skole. Kompetanse Nord 
lokaliseres ved Sjøvegan. Det opprettes fire regionale karrieresentre som utgjør førstelinjetjenesten i 
Kompetanse Nord. Disse lokaliseres til Nord-Troms videregående skole, Breivang videregående 
skole, Bardufoss videregående skole og Stangnes Rå videregående skole.  Karrieresenter er en enhet 
med profesjonell kompetanse innenfor rådgivning og veiledning i yrkes- og karrierespørsmål. Det 
nye, nasjonale kompetansesenteret for karriereveiledning vil være en ressurs for lokalt/regionalt 
karrieresenter. I Troms vil lokalt/regionalt karrieresenter ha fylkeskommunalt eierskap. 
Karrieresenteret vil   naturlig nok – i kraft av sin spesialkompetanse – kunne være en ressurs for 
partnerskapsarbeid med karriereveiledning.  

C. Beskrive utfordringer 

 Motivere ungdom til å komme videre 
 Kartlegge hva ungdom mener må til for at de skal ta videre utdanning/komme i jobb. 

Kartlegge den enkeltes muligheter basert på ståsted 
 Samordning av tiltak – valg av rett tiltak 
 Utvikle nye tiltak, og tiltak basert på eksisterende   

  

D. Utarbeide modeller for utprøving 

Prosjektet skal, med bakgrunn i utfordringene og de eksisterende ordningene utvikle modeller for å 
prøve ut nye tiltak, og evt samordning av enkelte eksisterende tiltak.  

  

 E. Rekruttere til utprøving  

  

7. Rammebetingelser 

Tidsramme for prosjektet: 5 år (?) Prosjektleder, samarbeid med NAV og Nord-Troms videregående 
skole Prosjektledelse – kjøpe tjenesten hos Halti næringshage?  

  

8. Økonomi 

Søke midler til prosjektledelse, frikjøp av samarbeidsparter, utarbeiding og utprøving av modeller. 3-
5 million kroner (?)  
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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: 

  29.05.2020  2019/14098 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  31.01.2020  Berit Stien 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Eva Angell, 77642057 
  
 
 
  

Nordreisa kommune v/ rådmann 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

Avslag på søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-
kontoret, gitt over statsbudsjettets kapittel 0621 post 63 for 2018 
 
Fylkesmannen viser til søknad på Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret fra 
Nordreisa kommune v/ NAV-kontoret, tiltak Ungdom i arbeid og utdanning. 
 
Arbeids- og sosialdepartementet besluttet den 5.mai 2020 endringer i gjeldende regelverk for 
tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Fylkesmannen er etter dette gitt 
fullmakt til å fatte vedtak på søknader om nye tiltak i 2020.  
 
Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt en 
belastningsfullmakt til Fylkesmannen i Troms og Finnmark på inntil kr. 3 100 000,- til disposisjon for 
søknader om nye tiltak på tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.   
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har mottatt 8 nye søknader om tilskudd for 2020, med en total 
søknadssum på kr 5 680 000.  
 
I vurderingene av de nye søknadene for 2020 er det blant annet lagt vekt på nytenkning og utvikling 
av nye arbeidsmåter, bruk av prosjektstyringsverktøy, at tiltaket kobles på annet utviklingsarbeid i 
kommunene og er godt forankret i kommunen. 
 
Avslag på søknad 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ut fra en samlet vurdering av budsjettrammen, 
tildelingskriteriene og de prioriterte områdene, jamfør regelverk og kunngjøringstekst, ikke prioritert 
Nordreisa kommune v/ NAV Nordreisa sin søknad.  
 
Avslag på tilskudd under ordningen er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og det er ikke 
klagerett på avgjørelsen. 
 
Med hilsen 
 
Anita Wahl Nilsen (e.f.) 
leder for sosial- og familieseksjonen 

  
 
Eva Angell 
seniorrådgiver 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
NAV Nordreisa v/ leder Postboks 223 9156 STORSLETT 
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Fra: Jan-Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 07.05.2020 14:18:41
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Fwd: Ambulansetransport under covid-19 pandemien, Nord-Troms
Vedlegg: 
Fra: Øyvind Roarsen <oyvind.roarsen@sonjatun.no>
Dato: 7. mai 2020 kl. 14:07:01 CEST
Til: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>, Jan-Hugo Sørensen <Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>,
Rickard Printz <Rickard.Printz@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Sanju S Singh <Sanju.Singh@sonjatun.no>, "bjorn.thomas.linnestad" <bjorn.thomas.linnestad@sonjatun.no>, Wivi Vikebø
<wivi.vikebo@sonjatun.no>, Remi Paul <Remigiusz.Paul@sonjatun.no>, Victoria Therese Isaksen <Victoria.Isaksen@sonjatun.no>,
Kathrine Hald <Kathrine.Hald@sonjatun.no>, Wenche Lise Johansen <WencheLise.Johansen@nordreisa.kommune.no>, "Ann Hilde AHJ.
Johansen" <Ann.Hilde.Johansen@sonjatun.no>
Emne: VS:  Ambulansetransport under covid-19 pandemien, Nord-Troms

Ikke sensitivt,
 
Med dette har vi fått bekreftet at fom 18.05.20 økes ambulanseberedskapen i Nord‐Troms med at dagbilen her gjøres om
til døgnbil så ambulansetjenesten stiller med 2 døgnbiler på Storslett. Det står ikke noe her om varighet, men jeg er kjent
med at vikariatene ble lyst ut med 6 mnd varighet så jeg går ut fra at vi er sikret 2 døgnbiler i 6 mnd. Vi får jobbe videre med
å få det som permanent ordning. J
 

Fra: Mathisen Jon <Jon.Mathisen@unn.no> 
Sendt: torsdag 7. mai 2020 13:00
Til: Nicolaisen Magne <Magne.Nicolaisen@unn.no>; Kjell Nysveen <kjell.nysveen@gmail.com>; 'Kjell Nysveen'
<kjell.nysveen@kvanangen.nhn.no>; Øyvind Roarsen <Oyvind.Roarsen@sonjatun.no>;
paul.odberg@skjervoy.kommune.no; anita.monsen@nordtroms.net; oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no;
kenneth.johansen@kvanangen.kommune.no; Sørgård Per Øivind <Per.Oivind.Sorgard@unn.no>; Andersson Lars‐Jøran
<Lars‐joran.Andersson@unn.no>
Emne: SV: Ambulansetransport under covid‐19 pandemien, Nord‐Troms
 
Hei dere.
Viser til vårt møte 23. april 2020
Ambulanseavdelingen har arbeidet videre og vurdert muligheter for å midlertidig styrke ambulanseberedskapen i Nord‐
Troms.
 
Som følge av Covid‐19 har vi fått aksept for å kunne omgjøre dagambulansen i Nordreisa til døgnbil som ekstraordinært
tiltak.
Ambulansetjenesten har hatt prosesser med ansatte og ser seg i stand til å etablere døgnberedskap fra 18. mai 2020
 
Klinikken vil parallelt arbeide langsiktig med ambulanseberedskapen i Nord‐Troms som en del av fortløpende evaluering.
 

Med vennlig hilsen

Jon H. Mathisen Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk

Tlf: +47 77 62 82 11 Mob: +47 90 99 67 66

Det er resultatene for pasienten som teller! 
Vi gir den beste behandling.

 
 
 
‐‐‐‐‐Opprinnelig avtale‐‐‐‐‐
Fra: Nicolaisen Magne 
Sendt: mandag 20. april 2020 14:48
Til: Kjell Nysveen; 'Kjell Nysveen'; oyvind.roarsen@sonjatun.no; paul.odberg@skjervoy.kommune.no;
anita.monsen@nordtroms.net; oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no; kenneth.johansen@kvanangen.kommune.no;
Mathisen Jon; Sørgård Per Øivind; Andersson Lars‐Jøran
Emne: Ambulansetransport under covid‐19 pandemien, Nord‐Troms
Når: torsdag 23. april 2020 11:30‐12:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Oslo, Roma, Wien.
Hvor: Skype‐møte
 
 
Viser til brev fra kommuneoverlegene i de fire Nord‐Troms kommunene med overskrift «Krav om revidering av rutiner for
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ambulansetransport under covid‐19 pandemien».
UNN ønsker svært gjerne å drøfte situasjonen med dere, og håper dere kan finne tid for et møte førstkommende torsdag
23. april kl. 11.30 – 12.30.
 
Fra UNN vil klinikksjef Jon Mathisen, avdelingsleder Per‐Øyvind Sørgård, avd.overlege Lars‐Jøran Andersson og
undertegende delta.
 

Med vennlig hilsen

Magne Nicolaisen Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Avdelingsleder Samhandlingsavdelingen

Tlf: +47 917 36 289 Mob: +47 917 36 289

Det er resultatene for pasienten som teller! 
Vi gir den beste behandling.

.........................................................................................................................................

à Bli med i Skype-møte     
Har du problemer med å bli med? Prøv Skype Web App

Bli med over telefon
77 75 77 00 (Norge)              Norsk bokmål (Norge)  

Finn et lokalt nummer
 
Konferanse-ID: 6859094
Glemt innringings-PIN-koden? |Hjelp     

 

Hvis du må delta med å ringe inn med mobil eller fast telefon, tast inn det 8-siffrede telefon nummeret, vent på svar der det bes
om å taste inn konferanse id, tast inn tallene som står etter Konferanse-ID, trykk deretter på #
[ ! O C ( [ 0 4 1 4 ] ) ! ]

.........................................................................................................................................

 
 

31



Fra: Helene Kristin Amundsen (helene.amundsen@treindustrien.no)
Sendt: 29.04.2020 14:18:53
Til: 
Kopi: 

Emne: Appell om handling nå
Vedlegg: Appell om handling nå 29-04-20.pdf
Til ordfører og kommunestyrets medlemmer
 
Vedlagt kopi av appell sendt til Stortinget i dag.
 
Vennlig hilsen
Helene Amundsen
Adm. sekretær

Tlf. 920 93 301
www.treindustrien.no
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Næringslivets Hus 
Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo 
Pb 5487 Majorstuen, 0305 Oslo 

 
 
Telefon 976 02 543 
heidi.finstad@treindustrien.no 

 
 
Bankgiro 6003.06.74955 
Organisasjonsnr. 980 308 952 
www.treindustrien.no 

 
PEFC/03-44-03 

Fremmer bærekraftig skogbruk 
For mer info: www.pefc.org 

 

Til stortingsrepresentanter  
 

 

 VÅR REF.: Heidi Finstad Oslo, 29. april 2020 
 

Appell om handling nå!  

Næringslivet og kommunene tåler ikke usikkerheten ved å vente på 
revidert – tap av arbeidsplasser.   
 

Det er et tidskritisk behov for å klargjøre tiltak for å unngå at hjulene stopper opp i byggenæringen høsten 2020 
og i 2021. Byggenæringen tærer nå på ordrereserver. Byggenæringen og industrien kan ikke gjøres til kasteball 
mellom Storting, Regjering og kommunene, særlig ikke i en nasjonal krise. Usikkerheten er fatal for norsk 
økonomi. Regjeringen har vist ansvar ved å stenge ned aktiviteten i Norge for å trygge liv og helse. Nå må det tas 
ansvar for arbeidsplasser og næringsliv med samme besluttsomhet.  
 
Byggenæringen har helt siden oppstart av krisen både bidratt til den nasjonale dugnaden ved å ta smittevern på 
alvor og holdt produksjonen oppe. 
 
Statsråd Nikolai Astrup svarer på spørsmål i stortinget 28. april at det er altfor tidlig å anslå tap av inntekter og 
konsekvenser for kommunal økonomi. Statsråden sier at kommunene er godt i stand til å opprettholde 
aktiviteten. Astrup gjør et poeng overfor Stortinget at kommunene allerede har fått over 6 milliarder som 
kompensasjon for økonomiske konsekvenser som følger av koronakrisen. KS anslår per 14. april at kommunene 
vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på 12–16 milliarder kroner, mens fylkeskommunene ut fra anslag per 27. 
mars vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på 2,5–3 milliarder kroner. Statsråd Astrup forventer at kommunene 
opprettholder planlagt aktivitet og driver så normalt som mulig. Dette ved å ikke bidra til å forsterke 
konjunkturnedgangen ved å kutte allerede planlagte prosjekter.  
 
Byggenæringen erfarer imidlertid nå at kommuner kutter kostnader ved å stoppe blant annet planlagte 
investeringer hvor bevilgningene ikke er endelig vedtatt. Mange kommuner har også vedtatt tiltakspakker for å 
motvirke konjunkturnedgangen. Dette krever imidlertid at Regjeringen og staten tar sitt ansvar og sikrer 
kommunene rammebetingelser nå, slik at kommunene kan følge opp Statsråd Astrups forventninger.  
 
Kommunale/fylkeskommunale prosjekter slik som skoler og institusjoner er forutsetninger for boligproduksjon. 
Kommunene står for ca. 35 milliarder av omsetningen i byggenæringen, og bolig for ca. 65 milliarder. Når 
kommunene stopper investeringene, henger dette nært sammen med boligproduksjon. I reguleringsplaner 
styres utvikling av offentlig infrastruktur gjennom reguleringsbestemmelser og rekkefølgebestemmelser. I 
tillegg kommer nærings- og anleggsinvesteringer som er tilkoblet infrastruktur som igjen også må sees i 
sammenheng med kommunale investeringer. Kommunene er med andre ord en nøkkel til aktivitet. Og: Alt 
henger sammen med alt. 
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Næringslivets Hus 
Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo 
Pb 5487 Majorstuen, 0305 Oslo 

 
 
Telefon 976 02 543 
heidi.finstad@treindustrien.no 

 
 
Bankgiro 6003.06.74955 
Organisasjonsnr. 980 308 952 
www.treindustrien.no 

 
PEFC/03-44-03 

Fremmer bærekraftig skogbruk 
For mer info: www.pefc.org 

 

Kommunalpolitiske møter som vedtar reguleringer, byggesaker og investeringer (økonomiske bevilgninger) har 
sine møter i april som grunnlag for andregangsbehandling i kommunestyrer i april og mai. Det som ikke sikres i 
disse møtene, vil først behandles til høsten. Krav til offentlige prosesser før iverksetting av tiltak vil dermed 
medføre en lang tidshorisont før byggenæringen ser effekt av tiltakene man ber om.  
 
En samlet byggenæring har bedt om følgende tiltak:  
 
Bidrag til å nå klima- og miljømål bør være en forutsetning for statens bruk av penger i krisen for å støtte opp om 
langsiktige investeringer i samfunnsmål.  
1. Etterspørselsstimulering i offentlig sektor – handling må til før revidert statsbudsjett 

A. Kommunene må kompenseres nå for inntektsbortfall slik at planlagte investeringer gjennomføres og 
planer kan forseres. 

B. Det må bevilges ekstraordinære midler nå til kommuner og fylker for å forsere vedlikehold som 
allerede ligger i vedlikeholdsplaner. 

2. Etterspørsel stimulering i privat sektor – handling må til før revidert statsbudsjett 
3. Rehabilitering, ombygging og tilbygg av boliger og bygg. Det må jobbes for etterspørsel knyttet til 

rehabilitering, ombygging og tilbyggsmarkedet hvor dagens virkemiddelapparat justeres for å nå mål. Slik vil 
man raskt kunne sørge for iverksettelse av tiltak. 
• Bruke Enova for å stimulere til rehabilitering, ombygging og tilbygg for å forlenge levetid på dagens 

bygg.  
• Innføre Enøk-tilskudd til oppgradering av boliger med lempede krav til å få støtte.   
• Tilskudd må gi muligheter for trinnvise forbedringer/oppgraderinger slik at det ikke er bare de som har 

råd til å ta alt på én gang som får støtte. Dette i tråd med EUs planlagte renovation wave som en del av 
Green Deal. 

4. Styrke rammene til Husbanken for å opprettholde boligproduksjon. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
TREINDUSTRIEN 

 
Heidi Finstad  
Adm. Direktør 
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 20.05.2020 00:47:15
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Hilde Anita Nyvoll; Christin Andersen; Rita Toresen; Dag Funderud

Emne: Fwd: MØTE
Vedlegg: image007.png;ATT00001.htm;image008.png;ATT00002.htm;image009.jpg;ATT00003.htm;2019_0289-
8Klagenemndas avgjørelse.pdf;ATT00004.htm
 

Fra: Ole Morten Pedersen <ole‐m@ntbht.no>
Dato: 14. mai 2020 kl. 14:04:36 CEST
Til: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>, Hilde Anita Nyvoll
<Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Kjell Arve Bøklepp <kjellarve@avfallsservice.no>
Emne: MØTE

Til ordfører og kommunedirektør.
 
Vi har nå mottatt avgjørelsen fra KOFA på sak 2019/289 – Nord‐Troms BHT's klage på valg av
leverandør i 
forbindelse med anbudskonkurranse for anskaffelse av bedriftshelsetjeneste til kommunene høsten
2018.
 
I den forbindelse ønsker undertegnede og styreleder, Kjell Arve Bøklepp, et kort møte med dere for å
avklare 
hva og hvordan den videre prosessen bør være for å følge opp denne saken.
 
Hvis vi kan ha møtet i løpet av mandag, tirsdag eller onsdag i neste uke (uke 21), hadde det vært fint.
Regner med at et slik møte ikke behøver å vare mer enn ½ til 1 time.
 
Vi hører fra dere.
 
Legger ved avgjørelsen fra KOFA.  
 
Med vennlig hilsen/Best regard
 
Ole Morten Pedersen
Daglig leder
Nord‑Troms Bedriftshelsetjeneste
Org.nr: 871 521 042
Tlf. 77 76 56 35
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Postadresse 

Postboks 511 
Sentrum 
5805 Bergen   

Besøksadresse 

Zander Kaaes gate 7 
5015 Bergen  

 
Tlf.: 55 19 30 00           

 
E-post: post@knse.no 
www.klagenemndssekretariatet.no 

 

Saken gjelder:   Karensperiode. Protokollføring. Tildelingsevaluering.  

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av 

bedriftshelsetjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket for offentlige 

anskaffelser ved å vektlegge negativ erfaring med leverandørene ved evalueringen under 

tildelingskriteriet «kvalitet». Klagenemnda fant videre at innklagede hadde brutt kravet til 

etterprøvbarhet i loven § 4 ved ikke å redegjøre for hva som ble lagt til grunn for vurderingen 

av tilbudene under kriteriet «Responstid». Endelig fant Klagenemnda at innklagede hadde 

brutt kravet til karensperiode og protokollføring. 

Klagenemndas avgjørelse 12. mai 2020 i sak 2019/289 

  
Klager:  Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste 

Innklaget: Nord-Troms kommunenes Innkjøpssenter 

Klagenemndas 

medlemmer:  Finn Arnesen, Kristian Jåtog Trygstad og Elisabeth Wiik   

Bakgrunn: 

(1) Nord-Troms kommunenes innkjøpstjeneste (heretter innklagede) kunngjorde 18. 

september 2018 på vegne av kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, 

Skjervøy og Kvænangen en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av 

bedriftshelsetjeneste til kommunene. Det skulle inngås en rammeavtale med én 

leverandør. Anskaffelsens verdi ble i kunngjøringen estimert til syv millioner kroner 

ekskl. mva. Tilbudsfrist ble i kunngjøringen angitt til 2. november 2018.  

(2) Konkurransegrunnlaget opplyste at avtaleperioden for rammeavtalen var fra 1. januar 

2019 til 31. desember 2020, med opsjon på forlengelse med fire ganger to år. 

(3) Det var mulig å inngi tilbud på følgende alternativ, og det var oppgitt erfaringsmessig 

estimert bruk av timer for hver enkelt kommune: 

«1 Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 

2 Kommunene Storfjord og Lyngen 

3 Kommunen Kvænangen 

4 Alle Kommunene» 

(4) Konkurransegrunnlaget punkt 1.8 «Viktige datoer»: 

«Karenstid 10 dager etter meddelelse om valg av leverandør. Kontraktsinngåelse tidligst 

10 dager etter tildelingsbrev sendt på epost. (…)» 
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(5) Kontrakt ville ifølge konkurransegrunnlaget punkt 6.2 bli tildelt tilbudet med det beste 

forholdet mellom pris og kvalitet, basert på kriteriene «Pris» vektet 70 prosent, «Kvalitet» 

vektet 20 prosent og «Responstid» vektet 10 prosent. Det var oppgitt at kvalitet ville 

evalueres med grunnlag i tilbudenes beskrivelse av hvordan oppdraget skulle 

gjennomføres. 

(6) Tildelingskriteriene var nærmere beskrevet i vedlegg 3 «Beskrivelser av krav, tildeling 

og prisskjema». 

(7) Dokumentasjonskravet for «Pris» var utfylling av prisskjema. Skjemaet fremgår av punkt 

1.3 «Prisbetingelser». Det var blant annet også oppgitt at «Med utgangspunkt i pris og 

antatt volum vil det bli foretatt en helhetlig vurdering av de økonomiske sidene av 

tilbudet».  

Type personell Estimerte omfang Timepris Totalt 

Sykepleier 45%   

Arbeidsmedisinsk kompetanse (inkl lege) 10%   

Fysioterapeut 15%   

Ergoterapeut 15%   

Yrkeshygieniker 3%   

Psykolog 2%   

Kurs (timepris) 10%   

Totalt    

 

(8) Det var opplyst at «Kvalitet» var inndelt i «Krav til tjenesten og samarbeid 50%» og 

«Kompetanse/erfaring personell 50%». Dokumentasjonskravet var: «Ferdig utfylt 

skjema Krav til tjenesten, kompetanse og samarbeid». For kompetanse /erfaring personell 

ble leverandørene bedt om å beskrive tjenesten som ble tilbudt, innholdet i tjenesten og 

kompetansen hos de personene som skulle levere tjenesten. I tillegg skulle det leveres CV 

på maks en A4 side per tilbudt personell. Det ville det bli gitt poeng etter følgende skala: 

20-30 års erfaring, 6 poeng. 15-20 års erfaring, 5 poeng. 10-15 års erfaring, 4 poeng. 5-

10 år, 3 poeng, 2-5 års erfaring, 2 poeng. Under 2 års erfaring 1 poeng. Kompetansen som 

krevdes var «Arbeidsmedisinsk kompetanse (inkl. lege), Sykepleier, Fysioterapeut, 

Yrkeshygieniker, Veilederkompetanse. Andre spesialister som det kan henvises til, f. eks 

psykolog, bes opplistes og legges ved CV». 

(9) For «Responstid» var dokumentasjonskravet «Avstand fra kontor til bruker. Tilbyder 

benytter kommunesenter som mål, men det er behov for BHT også i kommunedistrikter». 

(10) Den 25. september 2018 stilte Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste spørsmål til innklagede 

vedrørende konkurransegrunnlaget. Det ble da avklart hvilket regelverk som lå til grunn 

for bedriftshelsetjenesten, og hvilken vekting som var gjeldende for tildelingskriteriene. 
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Basert på dette ble konkurransegrunnlaget punkt 1.15 «Regelverk som ligger til grunn for 

ordningen» oppdatert da henvisningene til regelverket var utgått og erstattet.  

(11) Innen utløpet av tilbudsfristen mottok innklagede tilbud fra tre leverandører, herunder fra 

Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste (heretter klager) og Inveni Bedriftshelsetjeneste 

(heretter valgte leverandør). 

(12) I klagers tilbud vedlegg 2 «Forbehold» sto det blant annet: «Nord-Troms 

Bedriftshelsetjeneste tar også forbehold om at kurs og opplæring som annonseres via 

epost, hjemmesider eller media med en egen deltakeravgift eller som avtales med den 

enkelte arbeidsplass, faktureres i henhold til annonsert/avtalt kursavgift og antall 

påmeldte deltakere». Det var videre opplyst om kurspriser og kurstilbud. 

(13) I brev av 7. desember 2018, opplyste innklagede at klager ikke ble tildelt kontrakten. Det 

ble opplyst at «Vi har til hensikt å signere kontrakt med vinner av konkurransen den 20 

desember 2018». 

(14) I Doffin-melding for kunngjøring av kontraktsinngåelse er dato for inngåelse av kontrakt 

satt til 7. desember 2018. 

(15) I brev datert 7. desember 2018 ba klager om en begrunnelse for hvorfor deres tilbud ikke 

nådde opp. 

(16) Innklagede besvarte forespørselen 13. desember 2018, «Årsaken til at deres tilbud ikke 

nådde opp i konkurransen er at det ikke er det mest fordelaktige tilbudet for kommunene». 

I tillegg la innklagede ved følgende poengfordeling: 

 Hemis AS Inveni Nord-Troms 

Bedriftshelsetjeneste 

 Pris Score poeng Pris Score Poeng Pris Score Poeng 

70% 

Pris 

1218 7,73 5,41 950 9,92 6,94 942 10 7 

20% 

Kvalitet 

 9 1,8  10 2  5 1 

10% 

Respons  

 8 0,8  10 1  8 0,8 

   8,01   9,94   8,8 

 

(17) I brev datert 4. januar 2019 ba klager om en nærmere begrunnelse for hvorfor deres tilbud 

ikke ble valgt. Klager ønsket spesielt begrunnelse for poengsum 5 på kvalitet og 

poengsum 8 på respons. 
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(18) I brev datert 7. januar 2019 svarte innklagede følgende om evalueringen av tilbudene: 

«Pris 70%: 

Her er tilbydernes timepriser innenfor de enkelte fagkategorier beregnet utfra fordeling 

etter forventet uttak. Det fremkommer da en gjennomsnittspris pr time. 

Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste hadde den laveste gjennomsnittlige timeprisen, men 

forbehold gitt i avvikling av kurs/opplæring er ikke medregnet. Hadde dette vært 

medregnet hadde Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste vært den klart dyreste leverandøren. 

Kvalitet 20% og Respons 10%. 

Det er gjennomført samtaler med nøkkelpersonell i de enkelte kommunene om deres 

erfaringer med de aktuelle tilbyderne. Fastsetting av score der svært fornøyd gir score 

10 og svært misfornøyd gir score 0. 

Tilbakemeldingene for Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste var ikke gode. Det er en utbredd 

misnøye med selskapet og hvordan de har løst oppgaven.» 

(19) I anskaffelsesprotokollen var spørsmålet: «Er det foretatt rettelser/suppleringer/ 

endringer av konkurransegrunnlaget? jf. anskaffelsesforskriftens §§ 8-4 / 14-2», krysset 

av «Nei». Dato for kontraktsignering var oppført: «20. desember 2018». 

(20) Saken ble brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser den 12. april 2019. 

(21) Nemndsmøte i saken ble avholdt 4. mai 2020. 

Anførsler: 

Klager har i det vesentlige anført: 

(22) Angivelsen av hvilke forskrifter som lå til grunn for ordningen ble endret etter spørsmål 

til konkurransegrunnlaget. Innklagede har derfor brutt regelverket ved ikke å opplyse i 

anskaffelsesprotokollen at det er gjort endringer i konkurransegrunnlaget.. 

(23) Kravet til karenstid på 10 dager er ikke overholdt. 

(24) Klagers tilbud skulle fått bedre uttelling på tildelingskriteriet «Kvalitet». 

(25) Klagers tilbud skulle fått bedre uttelling på tildelingskriteriet «Responstid». Klager har 

raskere responstid til fire av kommunene. Valgte leverandør er litt raskere til de to siste. 

(26) Klager ga det laveste pristilbudet i konkurransen. Innklagedes evaluering av forbeholdet 

er basert på en tydelig misforståelse. Forbeholdet gjelder der deltagere fra kommunene 

stiller på lik linje med alle andre som melder seg på kurs. Alternativet er å stille med 

forelesere på kurs arrangert av kommunen. Da faktureres timepris eller avtalt totalpris i 

henhold til tilbudets prisskjema. 
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Innklagede har i det vesentlige anført: 

(27) Konkurransen ble korrigert etter innkommet spørsmål fra klager, at det ikke er krysset av 

for det i anskaffelsesprotokollen er en forglemmelse. Anskaffelsesprotokollen er heller 

ikke ferdigstilt i og med at det er kommet en klage, så må den tas inn i protokollen. 

(28) Det at karensdager ikke er overholdt stemmer ikke, kontrakten ble signert av valgte 

leverandør den 30. januar 2019 og av Rådmann i Skjervøy kommune den 1. februar 2019. 

(29) Det er foretatt en grundig gjennomgang med tanke på kvalitet og respons. To av 

leverandørene har vært leverandører av bedriftshelsetjenester til kommunene og 

nedvurderingen bygger på kommunenes erfaringer med de aktuelle leverandørene. 

(30) Klager hadde den laveste gjennomsnittspris etter vekting i henhold til forventet forbruk 

av faggrupper. Klager hadde i midlertid forbehold/presisering om en deltagerpris. Dette 

medfører en merkostnad for kommunene ved å arrangere grunnkurs HMS som 

kommunene arrangerer 1-2 per år. Det som skulle vært utført var at kunngjøring om 

tildeling skulle vært trukket tilbake, ny beregning foretatt. Dette ble ikke utført fordi 

rangeringen av leverandørene ikke ville bli endret. 

Klagenemndas vurdering: 

(31) Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. forskrift om 

klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Konkurransen gjelder en 

rammeavtale for bedriftshelsetjeneste til kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, 

Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. En anskaffelse med hoved-CPV-kode 85147000, 

som er en helse- og sosialtjeneste, jf. forskriften vedlegg 3 og vedlegg 4 (85000000–

85323000 Helse- og sosialtjenesteyting).  Anskaffelsens verdi er i kunngjøringen estimert 

til 7 millioner kroner. EØS-terskelverdien for helse- og sosialtjenester var på 

kunngjøringstidspunktet 6,95 millioner kroner. Ettersom verdien overstiger EØS-

terskelverdien for særlige tjenester, jf. forskriften § 5-3 (2) gjelder også 

kunngjøringsplikten i TED-databasen i medhold av forskriften § 21-1. 

(32) Innklagede har imidlertid kunngjort anskaffelsen som en åpen anbudskonkurranse, og 

angitt i konkurransegrunnlaget punkt 2.1 at anskaffelsen følger forskrift om offentlige 

anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 del I og del II. Anskaffelsens verdi er imidlertid 

over terskelverdien for kunngjøringsplikt etter forskriften del III. Hvilket regelsett som 

kommer til anvendelse får ikke betydning for de anførslene klagenemnda skal behandle i 

denne saken. Klagenemnda legger derfor til grunn at i tillegg til lov om offentlige 

anskaffelser 17. juni 2016 nr. 73 følger anskaffelsen de relevante bestemmelsene i 

forskriften del I og del IV i den videre behandlingen av saken, jf. forskriften §§ 5-1 (4) 

og 5-3 (2). 

Tildelingsevaluering 

(33) Klager mener at flere forhold medfører at innklagede har brutt regelverket ved 

tildelingsevalueringen. 

(34) Ved evalueringen av tildelingskriteriene har oppdragsgiver et innkjøpsfaglig skjønn som 

bare i begrenset grad kan overprøves rettslig. Klagenemnda kan imidlertid prøve om 

skjønnsutøvelsen er usaklig, uforsvarlig, basert på feil faktum, eller i strid med de 
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grunnleggende kravene i loven § 4, jf. eksempelvis klagenemndas avgjørelse i sak 

2016/201, premiss 25. 

(35) Klager fremholder for det første at deres tilbud skulle fått bedre uttelling på 

tildelingskriteriet «Kvalitet». Det fremgår av evalueringsmatrisen gjengitt i premiss 16 

foran, at valgte leverandør oppnådde ti poeng på kriteriet mens klager oppnådde fem 

poeng. 

(36) Innklagede har forklart at det er gjennomført samtaler med nøkkelpersonell i de enkelte 

kommunene om deres erfaringer med de aktuelle leverandørene. Tilbakemeldingene på 

klager var ikke gode, da det var en «utbredd misnøye» med selskapet og hvordan det 

hadde løst oppgaven. I forbindelse med klagen har innklagede videre forklart at to av 

leverandørene har levert bedriftshelsetjenester til kommunene, og at disse leverandørene 

er gitt dårligere uttelling på kvalitetskriteriet som følge av kommunenes erfaringer med 

de aktuelle leverandørene.  

(37) Klagenemnda har i sin praksis oppstilt nærmere betingelser som må være tilfredsstilt for 

at oppdragsgivere skal kunne vektlegge negative erfaringer som en del av bedømmelsen 

av en leverandørs tilbud. Den første betingelsen er at tildelingskriteriet må være utformet 

slik at en rimelig opplyst og normalt påpasselig leverandør kan utlede at slik erfaring vil 

kunne bli hensyntatt. Videre er det en betingelse at erfaringene er relevante, objektivt 

konstaterbare og sammenlignbare med andre erfaringer, slik at de ikke bare representerer 

subjektive vurderinger fra oppdragsgivers side. Erfaringene må være dokumentert og 

kunne etterprøves på en betryggende måte. 

(38) I mange tilfeller kan en rimelig opplyst og normalt påpasselig leverandør forventes å 

forstå at erfaring med leverandøren vil kunne bli hensyntatt ved bedømmelsen av et 

tildelingskriterium, typisk ved at denne erfaringen holdes opp mot andre oppdragsgiveres 

erfaring som er dokumentert ved referanser. Slik ble imidlertid ikke bedømmelsen av 

kvalitetskriteriet lagt opp i denne konkurransen. Det fremgår av konkurransegrunnlaget 

at «Kvalitet» skulle evalueres med grunnlag i tilbudenes beskrivelse av hvordan 

oppdraget skal gjennomføres. Tildelingskriteriet er videre utdypet i «vedlegg 3 

Beskrivelser av krav, tildeling og prisskjema», hvor det fremgår at tildelingskriteriet er 

inndelt i momentene «Krav til tjenesten og samarbeid» og «Kompetanse/erfaring 

personell», med medfølgende dokumentasjonskrav om utfylling av skjema «Krav til 

tjenesten, kompetanse og Samarbeid».  

(39) Slik klagenemnda forstår det, henviser dokumentasjonskravet til skjemaet 

«Kravspesifikasjon kvalitet og kompetanse», som har underoverskriftene «Krav til 

tjenesten og samarbeid, Besvarelsene vil bli lagt til grunn i evalueringen» og «Krav til 

tjenesten og samarbeid, Kompetansen som kreves er». I skjemaet var det lagt opp til at 

leverandørene skulle svare «ja/nei» på en rekke krav og henvise til vedlegg. I tillegg 

skulle leverandøren beskrive tjenesten som tilbys, innholdet i tjenesten og kompetansen 

hos personene som skulle levere tjenesten. Dette skulle også dokumenteres med CV for 

tilbudt personell. 

(40) Tildelingskriteriet «Kvalitet» la ikke opp til en bedømmelse basert på oppdragsgiveres 

erfaringer fra tilsvarende oppdrag leverandørene hadde utført. Slik erfaring ble derimot 

bedømt ved kvalifikasjonskravet om «meget god gjennomføringsevne for oppdraget». 

Dette skulle dokumenteres med en oversikt over de viktigste leveranser og utførte 

tjenester siste tre år, med navn på mottaker. Det fremgår av konkurransegrunnlaget punkt 
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3.1 at samtlige kvalifikasjonskrav skal oppfylles og dokumenteres, og av punkt 5.3 at 

leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene vil bli avvist. 

(41) Når tildelingskriteriene leses i sammenheng med kvalifikasjonskravene, etterlater 

konkurransegrunnlaget det inntrykk at erfaringer med leverandørene skal vurderes når 

det tas stilling til om kvalifikasjonskravene er oppfylt, og at de ikke er relevante i 

tildelingsvurderingen. Klagenemnda finner derfor at tildelingskriteriet, når det leses i 

sammenheng med kvalifikasjonskravene, ikke er utformet slik at en rimelig opplyst og 

normalt påpasselig leverandør kan utlede av tildelingskriteriet at oppdragsgiver vil 

vektlegge tidligere erfaring med leverandørene i tildelingsvurderingen. Evalueringen 

under tildelingskriteriet «Kvalitet», er etter dette i strid med loven § 4. 

(42) Klager har videre anført at deres tilbud skulle fått bedre uttelling på tildelingskriteriet 

«Responstid». Klager har vist til at deres kontor på Storslett gir raskere responstid til 

kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord enn valgte leverandør. Valgte 

leverandør med hovedkontor i Tromsø og avdelingskontor i Storfjord er litt raskere til de 

to siste kommunene. 

(43) Kriteriet «Responstid» var oppgitt med dokumentasjonskravet: «Avstand fra kontor til 

bruker. Tilbyder benytter kommunesenter som mål, men det er behov for BHT også i 

kommunedistrikter». «Responstid» bestemmes således med grunnlag i avstand, ikke 

antatt tidsbruk. 

(44) Valgte leverandør fikk ti poeng på kriteriet mens klager oppnådde åtte poeng.  

(45) Ut fra innklagedes forklaring, kan det se ut til at også klagers lavere uttelling på responstid 

er begrunnet i kommunenes erfaring med klager, ikke avstanden fra kontor til bruker. 

Dette er i så fall i strid med hva som var oppgitt i konkurransegrunnlaget. Til tross for 

gjentatte oppfordringer, har innklagede ikke redegjort for hvilke overveielser som ligger 

til grunn for vurderingen av responstid. Dette utgjør et brudd på prinsippet om 

etterprøvbarhet i anskaffelsesloven § 4. Slik saken er opplyst, mangler nemnda likevel 

grunnlag for å konkludere med at innklagedes evaluering er i strid med regelverket på 

dette punktet.  

(46) Videre fremholder klager at evalueringen av deres tilbudte «Pris» er basert på en 

misforståelse. Anførselen bygger på at forbeholdet i klagers tilbud ikke skulle evalueres.  

(47) Slik saken er fremlagt for klagenemnda, kan ikke nemnda se at forbeholdet er vektlagt i 

evalueringen. Innklagede har også forklart at dette ikke ble gjort, da rangeringen av 

leverandørene ikke ville bli endret. Slik saken er opplyst, har ikke nemnda grunnlag for 

å vurdere hvordan dette forbeholdet eventuelt skulle vært tatt hensyn til i evalueringen.  

Karensperiode 

(48) Klager har anført at kravet til karenstid ikke overholdt. 

(49) Det følger av forskriften § 30-8 (1) at oppdragsgiver skal skriftlig og samtidig «gi de 

berørte leverandørene en meddelelse om valget av leverandør før kontrakten inngås. 

Oppdragsgiveren skal gi en begrunnelse for valget og angi en karensperiode i 

meddelelsen». Karensperioden skal være minst 10 dager regnet fra dagen etter at 

meddelelsen om valget av leverandør er sendt, jf. forskriften § 30-9 (1).  
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(50) Karensperioden er tidsrommet mellom meddelelse om valg av leverandør og det 

tidspunktet oppdragsgiver tidligst kan inngå kontrakt. Karensperiodens funksjon er dels 

å gi leverandørene tid til å vurdere om anskaffelsesprosessen har foregått i tråd med 

regelverket og eventuelt ta rettslige skritt, og dels å gi oppdragsgiver mulighet til å rette 

opp eventuelle feil før kontrakt inngås. Karensperioden må følgelig ses i sammenheng 

med begrunnelsen leverandørene får ved meddelelsen av valget av leverandør.  

(51) I denne saken fikk klager den 7. desember 2018 beskjed om at vedkommende ikke ble 

tildelt kontrakten, og at innklagede hadde til hensikt å signere kontrakt med vinneren av 

konkurransen den 20. desember 2018. Klagenemnda kan ikke se at klager fikk meddelt 

hvem som var valgte leverandør, og det ble heller ikke gitt en begrunnelse for valget. 

Karensperiodens funksjon er følgelig ikke oppfylt, og innklagede har derfor brutt 

forskriften § 30-8 (1). 

Protokollføring 

(52) Klager har anført at innklagede har brutt regelverket ved å ikke opplyse i 

anskaffelsesprotokollen at det er gjort endringer i konkurransegrunnlaget. 

(53) Det følger av forskriften § 30-1 (7) jf. § 10-5 (2) bokstav o) at protokollen skal inneholde 

«andre vesentlige forhold» i den utstrekning de er relevante. 

(54) Både klager og innklagede har for klagenemnda fremlagt en anskaffelsesprotokoll hvor 

det er krysset av for «Nei» vedrørende endringer i konkurransegrunnlaget. Innklagede 

vedkjenner at endret angivelse av hvilke forskrifter som lå til grunn for ordningen skulle 

vært inntatt i protokollen, men har forklart at grunnen til dette er at protokollen ikke er 

ferdigstilt. 

(55) Klagenemnda ser ikke grunn til å legge vekt på innklagedes forklaring om at protokollen 

ikke er ferdigstilt, da forholdet heller ikke var rettet i protokollen innklagede sendte 

klagenemnda den 6. juni 2019.  

(56) Klagenemnda har etter dette kommet til at innklagede har brutt forskriften § 30-1 (7) jf. 

§ 10-5 (2) bokstav o). 

Tilbakebetaling av klagegebyr 

(57) Bruddene på regelverket som klagenemnda har konstatert «kan ha påvirket resultatet av 

konkurransen», og gir følgelig grunnlag for tilbakebetaling av klagegebyret, jf. 

klagenemndsforskriften § 13. 

Konklusjon:  

Nord-Troms kommunenes Innkjøpssenter har brutt anskaffelsesloven § 4 ved å vektlegge 

kommunenes erfaring med leverandørene i tildelingsevalueringen. 

Nord-Troms kommunenes Innkjøpssenter har brutt kravet til etterprøvbarhet i loven § 4 ved 

ikke å redegjøre for hvilke vurderinger som ligger til grunn for evalueringen av tilbudene under 

kriteriet «Responstid». 

Nord-Troms kommunenes Innkjøpssenter har brutt kravet til karensperiode i 

anskaffelsesforskriften § 30-8 (1). 
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Nord-Troms kommunenes Innkjøpssenter har brutt anskaffelsesforskriften §§ 30-1 (7) jf. § 10-

5 (2) bokstav o) ved å ikke opplyse i anskaffelsesprotokollen at det er gjort endringer i 

konkurransegrunnlaget. 

 

 

For Klagenemnda for offentlige anskaffelser,  

 

 

Finn Arnesen 
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www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  20.02.2020  2018/460 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Mari Tande Aronsen, 77642156 
  
 
 
Unntatt offentlighet:  
offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1 

 

Nordreisa kommune 
v/ rådmann 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Avslutning av tilsynsmessig oppfølging 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til vårt brev av 27.04.2018 vedrørende avgjørelse i 
tilsynssak etter klage fra ansatte ved Sonjatun bo- og kultursenter. 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. Vi ba Nordreisa kommune 
om en tilbakemelding med beskrivelse av hvilke tiltak kommunen hadde iverksatt for å overholde 
lovgivningen, og en redegjørelse for hvordan kommunen ville gjennomgå om tiltakene hadde virket 
som planlagt etter at de hadde fått virket en stund.  
 
Videre viser vi til tilbakemelding fra Nordreisa kommune datert 25.06.18 og Fylkesmannen i Troms 
(nå Troms og Finnmark) sitt brev av 03.07.2018 hvor det ble bedt om en ny redegjørelse for hvilke 
konkrete tiltak som var iverksatt i henhold til kommunens plan og hvordan disse var fulgt opp. 
 
Fylkesmannen mottok etterspurte redegjørelse i brev datert 30.11.2018.  
 
På bakgrunn av Nordreisas kommunes tilbakemelding i saken ba Fylkesmannen i brev av 03.04.2019 
om en redegjørelse for hvordan de aktuelle tiltakene hadde blitt implementert i virksomheten, og 
hvordan kommunen kontrollerte at de var iverksatt og at de virker som planlagt.  
 
I brev av 30.01.2020 besvarte Nordreisa kommune vår henvendelse av 03.04.2019. 
 
Fylkesmannen vurderer kommunens svar som tilfredsstillende. Saken avsluttes med dette fra vår 
side. Vi minner samtidig om at kommunen til enhver tid er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester. 
 
Det foreligger ikke klagerett til høyere forvaltningsorgan på denne avgjørelsen, jf. forvaltningsloven § 
28. 
 
 
 
 
 
Med hilsen   
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  Side: 2/2 

 
Anne Grethe Olsen (e.f.) 
fylkeslege/ helse- og sosialdirektør 

 
Mari Tande Aronsen 
seniorrådgiver 

 
juridiskfaglig rådgiver: Angel Shalini Arulanandam, seniorrådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fra: Beredskap Hdir (beredskap@helsedir.no)
Sendt: 12.06.2020 18:07:57
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens 28245813_1_1.PDF
Vedlegg: Brev_til_kommunene_om_okt_innreise_.doc;20_19991-1Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge
og konsekvens 28245813_1_1.PDF

Se vedlagt brev til oppfølging.

 

Mvh

Beredskapsstaben/Helsedirektoratet
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Hendelse: 
Utbrudd av nytt koronavirus 
covid-19 i Kina 

  

ID: 16137 Logg Melder/Kilde: Jon Hilmar 
Iversen (Innleid) 

Loggført: 12.06.2020 17:33 
Loggført av: Linda Haugan 

Rapportert: 12.06.2020 17:29  
Status: Registrert 

Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens 
28245813_1_1.PDF 

Fra: Jon Hilmar Iversen (Innleid) <Jon.Hilmar.Iversen@helsedir.no> 

Til: Beredskap Hdir <beredskap@helsedir.no> 

Cc: Svein Høegh Henrichsen <Svein.Hoegh.Henrichsen@helsedir.no>, Svein Lie 
<Svein.Lie@helsedir.no> 

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

Beredskap! 

Viser til tlf  nå nettopp. 

Dette skal sendesd til 

 Landets kommuner 
 Landets fylkesmenn ved beredskapspostkassene 

JH 

 
Vedlegg:  
- 20_19991-1Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens 
28245813_1_1.PDF ; 
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v4-29.07.2015  

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester 
Jon Hilmar Iversen, tlf.: +4790668234 

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 

Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR Verden 37966265 
 
 
 

 

 
 
 
Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvenser for smittevernet   

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å, via Fylkesmennene, 
forberede kommunene på at det fra 15. juni 2020  blir åpnet for reisende fra spesifikke  land og 
områder i Norden jamfør Covid-forskriften § 5a (ny bestemmelse som trer i kraft 15. juni).  
 
Fra 15. juni omfatter disse landene og områdene Danmark, Finland, Island, Færøyene, 
Grønland, Åland og Gotland i Sverige. Personer som er bosatt i disse områdene  eller landene, 
blir  fritatt fra karanteneplikt. Turister som er bosatt i andre områder i Sverige eller andre land 
enn de ovennevnte, skal i 10 dagers karantene.  
 
Beslutningen innebærer at smittepresset i Norge kan øke, særlig i turistkommuner. Det er viktig 
at kommunene planlegger for denne situasjonen og sikrer tilstrekkelig beredskap også i 
ferietiden . 
 
Helsedirektoratet ber  Fylkesmennene så raskt som mulig kontakte landets kommuner og 
informere om regjeringens vedtak. Kommunene bør oppdatere sine planer slik at de er  
forberedt på og har tilstrekkelig kapasitet til å foreta testing, smitteoppsporing, karantene og 
isolasjon.  Det skal drives smitteoppsporing av alle bekreftede tilfeller med covid-19, jamfør 
smittevernloven § 3-6. 
 
Kommuner med mange ferieturister, bør spesielt  planlegge for  tilstrekkelig kapasitet til å ta 
seg av både norske og utenlandske ferieturister som oppholder seg i kommunen.  Kommunene 
bør etablere et godt samarbeid  med politiet dersom  det kommer turister fra  land eller 
områder som har karanteneplikt eller som er omfattet av innreiseforbud etter forskriften om 
bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Svein Lie e.f. 
fagdirektør 

Jon Hilmar Iversen 
konsulent 

Landets kommuner 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 20/19991-1 
Saksbehandler: Svein Høegh Henrichsen 

Dato: 12.06.2020 
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- 2 - 
 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi: 
FOLKEHELSEINSTITUTTET, Utbrudd @fhi.no;Helse- og omsorgsdepartementet, Vakt-covid19 
@hod.dep.no;Landets fylkesmenn 
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 15.06.2020 12:35:17
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Vs: 20/1987-2 Brev til kommuner og fylkeskommuner om tilrettelegging for bredbånd, mobil og annen
elektronisk kommunikasjon
Vedlegg: Brev til kommuner og fylkeskommuner om tilrettelegging f(1201986).pdf

Med vennlig hilsen
Nordreisa kommune

Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør

Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46
Telefon nr. +47 77 58 80 03

www.nordreisa.kommune.no

Fra: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Sendt: torsdag 11. juni 2020 12:38
Til: Jan Fjære <Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no>; Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>; Jan
Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: FW: 20/1987‐2 Brev til kommuner og fylkeskommuner om tilrettelegging for bredbånd, mobil og annen
elektronisk kommunikasjon
 
 
 

From: Postmottak KMD <postmottak@kmd.dep.no> 
Sent: Monday, June 8, 2020 1:14 PM
To: postmottak@agderfk.no; Alstahaug kommune <post@alstahaug.kommune.no>; Alta kommune
<postmottak@alta.kommune.no>; Alvdal kommune <postmottak@alvdal.kommune.no>;
post@alver.kommune.no; Andøy kommune <postmottak@andoy.kommune.no>; Aremark kommune
<post@aremark.kommune.no>; Arendal kommune <postmottak@arendal.kommune.no>;
post@asker.kommune.no; postmottak@askvoll.kommune.no; postmottak@askoy.kommune.no;
post@aukra.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; post@aurland.kommune.no; postmottak@ahk.no;
postmottak@austevoll.kommune.no; post@austrheim.kommune.no; post@averoy.kommune.no;
postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
post@beiarn.kommune.no; postmottak@bergen.kommune.no; postmottak@berlevag.kommune.no;
postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no; postmottak@bjerkreim.kommune.no;
post@bjornafjorden.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; post@boe.kommune.no;
postmottak@bomlo.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no;
postmottak@dovre.kommune.no; kommunepost@drammen.kommune.no;
postmottak@drangedal.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no; post@donna.kommune.no;
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postmottak@eidfjord.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; fitjar@fitjar.kommune.no;
post@fjaler.kommune.no; post@fjord.kommune.no; postmottak@flakstad.kommune.no;
postmottak@flatanger.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no; postmottak@flesberg.kommune.no;
postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no; postmottak@fredrikstad.kommune.no;
postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no; postmottak@frosta.kommune.no;
postmottak@froya.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@faerder.kommune.no; Post
Kafjord <Postmottak@kafjord.kommune.no>; postmottak@gamvik.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@gratangen.kommune.no; postmottak@grimstad.kommune.no; postmottak@grong.kommune.no;
post@grue.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no; e‐post@kautokeino.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@halden.kommune.no; postmottak@hamar.kommune.no;
postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@hammerfest.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no;
postmottak@harstad.kommune.no; post@hasvik.kommune.no; post@hattfjelldal‐kommune.no;
postmottak@haugesund.kommune.no; post@heim.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;
postmottak@hol.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no;
epost@holtalen.kommune.no; postmottak@horten.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no;
postmottak@hustadvika.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; post@io.kommune.no;
post@innlandetfylke.no; postmottak@iveland.kommune.no; postmottak@jevnaker.kommune.no;
postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no; post@karmoy.kommune.no;
post@kinn.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no; postmottak@kongsberg.kommune.no;
postmottak@kongsvinger.kommune.no; post@kragero.kommune.no; post@kristiansand.kommune.no;
postmottak@kristiansund.kommune.no; krodsherad.kommune@krodsherad.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; Sentralbord
Kvænangen kommune <postmottak@kvanangen.kommune.no>; postmottak@larvik.kommune.no;
postmottak@lebesby.kommune.no; post@leirfjord.kommune.no; post@leka.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@lillestrom.kommune.no; post@lindesnes.kommune.no; post@lavangen.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; post@marker.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no;
postmottak@melhus.kommune.no; postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no;
postmottak@midtre‐gauldal.kommune.no; post@mt.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@namsos.kommune.no; postmottak@namsskogan.kommune.no;
postmottak@nannestad.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@nes‐ak.kommune.no;
postmottak@nes‐bu.kommune.no; postmottak@nesna.kommune.no; post@nesodden.kommune.no;
info@nissedal.kommune.no; postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; nak@nord‐
aurdal.kommune.no; post@nord‐fron.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; post@nfk.no;
postmottak@nord‐odal.kommune.no; postmottak@ski.kommune.no; postmottak@nordre‐land.kommune.no;
Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; postmottak@nore‐og‐uvdal.kommune.no;
postmottak@notodden.kommune.no; post@naroysund.kommune.no; post@oppdal.kommune.no;
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postmottak@orkland.kommune.no; Postmottak@Os.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@royrvik.kommune.no;
postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no; post@randaberg.kommune.no;
post@rauma.kommune.no; postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no;
post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; postmottak@ringerike.kommune.no;
postmottak@ringsaker.kommune.no; postmottak@risor.kommune.no; firmapost@rogfk.no;
postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no;
postmottak@roros.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; postmottak@rade.kommune.no;
postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@samnanger.kommune.no;
sande.kommune@sande‐mr.kommune.no; postmottak@sandefjord.kommune.no;
postmottak@sandnes.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com; post@sauda.kommune.no;
postmottak@sel.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no; post@seljord.kommune.no;
post@senja.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; post@siljan.kommune.no; post@sirdal.kommune.no;
postmottak@skaun.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no; postmottak@skiptvet.kommune.no;
Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>; post@skjaak.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no;
postmottak@snasa.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no; postmottak@sokndal.kommune.no;
epost@sola.kommune.no; post@solund.kommune.no; postmottak@sortland.kommune.no;
post@stad.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@stor‐elvdal.kommune.no; Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>;
postmottak@strand.kommune.no; post@stranda.kommune.no; postmottak@stryn.kommune.no;
post@sula.kommune.no; postmottak@suldal.kommune.no; post@sunndal.kommune.no;
postmottak@sunnfjord.kommune.no; post@surnadal.kommune.no; postmottak@sveio.kommune.no;
postmottak@sykkylven.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@sor‐
varanger.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@tffk.no; postmottak@tromso.kommune.no;
postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no; post@trana.kommune.no;
postmottak@trondelagfylke.no; postmottak@tvedestrand.kommune.no; postmottak@tydal.kommune.no;
postmottak@tynset.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; postmottak@nesseby.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;
post@vestby.kommune.no; post@vtfk.no; post@vlfk.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; post@viken.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;
postmottak@vaga.kommune.no; postmottak@valer‐of.kommune.no; postmottak@vaaler‐he.kommune.no;
postmottak@oksnes.kommune.no; postmottak@orland.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
Cc: firmapost@nkom.no
Subject: 20/1987‐2 Brev til kommuner og fylkeskommuner om tilrettelegging for bredbånd, mobil og annen
elektronisk kommunikasjon
 
Se vedlagte saksdokumenter.
Eventuelt svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e‐post til fellesadressen / Any answer to
this letter, or new inquiry, please send e‐mail to postmottak@kmd.dep.no.      
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Med hilsen / Yours sincerely
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet / Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation
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Distrikts- og digitaliseringsministeren 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Tilrettelegging for bredbånd, mobil og annen elektronisk kommunikasjon 

En godt utbygd infrastruktur for elektronisk kommunikasjon (ekom) er en viktig forutsetning 

for økt innovasjon og verdiskapning i næringslivet, og dessuten helt avgjørende for at 

innbyggere over hele landet får muligheten til å delta aktivt i samfunnet gjennom tilgang til 

tjenester på nett. Dette har bare blitt forsterket gjennom erfaringer fra koronakrisen. 

 

Regjeringen satser på digital infrastruktur, og Norge har allerede slik infrastruktur av høy 

standard i internasjonale sammenlikninger. Av stortingsmelding om Digital agenda for Norge 

(Meld. St. 27 (2015–2016)) fremgår det at regjeringen blant annet har satt følgende mål for 

ekompolitikken: 

• På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd. 

• Det skal være mobildekning der folk bor, jobber og ferdes. 

• Gode ekomnett skal være en konkurransefordel for næringslivet over hele landet. 

• Ekomnett og -tjenester skal være forsvarlig sikret mot uvær og feil. 

• Ekomnett og -tjenester skal være forsvarlig sikret mot fysiske og logiske angrep. 

 

Norske ekomtilbydere investerer stadig mer i nett og tjenester. I 2019 ble det investert over 

12 milliarder kroner. Hver tredje krone som ekomsektoren tjente i Norge i 2019, har gått 

tilbake til investeringer. Regjeringen mener at den markedsbaserte tilnærmingen til denne 

sektoren har gitt gode resultater. Investeringene tas av kommersielle aktører i et marked 

preget av konkurranse. Konkurransen gjør at stadig flere områder bygges ut. Staten og 

kommunene bidrar med tilskudd der det markedsmessige grunnlaget mangler. 

 

Tilrettelegging for utbygging av fast bredbånd 

 

Ifølge liste  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1987-2  

Dato 

8. juni 2020 

 

61



 

 

Side 2 
 

Utbygging av bredbåndsinfrastruktur representerer ofte store kostnader. Fast bredbånd kan 

realiseres med ulike teknologier, og valg av løsning må tilpasses lokale forhold som terreng, 

befolkningstetthet og mulighet for tilgang til eksisterende infrastruktur (trekkrør, stolper, 

master og annet). Ved å legge raskt og godt til rette for bredbåndsutbygging, kan 

kommunene og fylkeskommunene gjøre mye for å sikre sine innbyggere 

gode og moderne tjenester. 

 

Kommunene og fylkeskommunene har et viktig samfunnsansvar for å legge til rette for 

fremføring av elektronisk kommunikasjon over hele landet, både som planmyndighet, 

utviklingsaktør og grunneier. Kommunene og fylkeskommunene råder over viktige 

føringsveier for elektronisk kommunikasjon, slik som bygninger, stolperekker, veier og 

arealer. 

 

Regjeringen fastsatte i 2017 en ny ledningsforskrift1 som gir nasjonale regler om blant annet 

krav til overdekning av ledningsanlegg, som f.eks. fiberkabel, og bestemmelser om dekning 

av kostnader i forbindelse med søknadsbehandling. Jeg vil benytte anledningen til å minne 

kommunene om at forskriften gjelder ledningsanlegg langs all offentlig vei. 

Samferdselsdepartementet jobber for tiden med en veileder til forskriften, som forventes å 

foreligge i løpet av året.  

 

Tilrettelegging for utbygging av mobiltelefoni og mobilt bredbånd 

 

Flere mobiloperatører har tatt kontakt med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og gitt 

uttrykk for at manglende tilgang til kommunale og fylkeskommunale bygg for å etablere 

basestasjoner, er en stor utfordring. Konsekvensene av dette er forsinkelser i utbygging, og 

at nasjonale mål knyttet til dekning og konkurranse for mobiltelefoni og mobilt bredbånd ikke 

oppnås så raskt som ønskelig. 

 

En kostnadseffektiv utbygging av mobilnettene i Norge er avhengig av at mobiloperatørene 

får tilgang til å plassere sendeutstyr på punkter som gir god dekning. Dette vil også bidra til 

at senderne kan plasseres der de er til minst visuell sjenanse. I tillegg reduseres antall 

sendere som er nødvendig for å etablere tilfredsstillende dekning og tjenestekvalitet. 

Alternativet til å benytte sentrale offentlige bygg, er i mange tilfeller at mobiloperatørene må 

sette opp flere sendere på private bygninger, eller bygge kostbare master for å oppnå 

tilsvarende dekning. God tilgang til offentlige bygg kan på denne måten også redusere 

eksponering fra trådløs kommunikasjon.2  

 

For at alle tilbydere av mobilkommunikasjonsnett skal ha mulighet til å konkurrere på like 

vilkår, er det dessuten viktig at alle anmodninger om tilgang til offentlig grunn og offentlige 

bygg for utplassering av utstyr behandles etter objektive, transparente og ikke-

diskriminerende kriterier, slik at tilgang gis på likeverdige betingelser for alle tilbydere. 

 
1 Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg 
2 Nkom kan gi veiledning om eksponering fra basestasjoner og utfører målinger for å verifisere at 
eksponeringsverdiene ligger under de anbefalte grensene. Se også: https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-
infrastruktur/elektromagnetisk-straling#strlingskalkulator 
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Jeg henstiller alle kommuner og fylkeskommuner om i størst mulig grad å etterkomme 

anmodninger fra mobiloperatørene om å få tilgang til å plassere utstyr på offentlig grunn og 

offentlige bygg, og at anmodningene behandles likt. 

 

Ved å legge aktivt til rette for fremføring av elektronisk kommunikasjonsnett, medvirker 

kommunene og fylkeskommunene til at Norge får en rask, trygg og samfunnsøkonomisk 

gunstig utbygging av gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske 

kommunikasjonstjenester. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Linda Hofstad Helleland 
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Adresseliste 

 

Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Alver kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ 

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 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

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 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Rådhusgata 2 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjørnafjorden 

kommune 

Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

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 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 
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Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Deatnu - Tana 

kommune 

Rådhusveien 24 9845 TANA 

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 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2231 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 - Fuossko 

kommune 

Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I SUNNFJORD 

Fjord kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 
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Gáivuotna - Kåfjord - 

Kaivuono kommune 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

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 2022 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 

Gratangen kommune Postboks 23 9471 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 

Guovdageaidnu - 

Kautokeino kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad - Hárstták 

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 

Heim 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 
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Hjelmeland kommune Vågen 4130 HJELMELAND 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hustadvika kommune Tingplassen 1  6440 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Laurkrokveien 4 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 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold 

kommune 

Postboks 3 1802 ASKIM 

Innlandet 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Kárášjohka - 

Karasjok kommune 

Postboks 84 9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Kongsberg kommune Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 4 4685 NODELAND 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 
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Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

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 Kommunehusveien 6 4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

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 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Lindesnes kommune Nordre Heddeland 26 4534 MARNARDAL 

Loabák - Lavangen 

kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

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 Onøyveien 14 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 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Masfjorden kommune Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 
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Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Midt-Telemark 

kommune 

Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 

Namsskogan 

kommune 

R. C. Hansens vei 2 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postboks 64 8512 NARVIK 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

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 

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 Follo 

kommune 

Postboks 3010 1402 SKI 

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 

69



 

 

Side 10 
 

 

Nærøysund 

kommune 

Postboks 133, 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Geitaryggen 8 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger - 

Porsáŋgu - 

Porsanki kommune 

Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Raarvihke - Røyrvik 

kommune 

Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

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 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

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 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Rønnebergplassen 

17 

6084 LARSNES 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4302 SANDNES 
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Side 11 
 

 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Senja kommune Pb. 602 9306 FINNSNES 

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 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snåase - 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 Hardbakke 26 6924 HARDBAKKE 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

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 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord - 

Omasvuotna - 

Omasvuono 

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 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
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Side 12 
 

 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Sykkylven kommune Kyrkjevegen 62 6230 SYKKYLVEN 

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 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Brugata 38 2540 TOLGA 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

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 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

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 kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Unjárga - Nesseby 

kommune 

Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
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Side 13 
 

 

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 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Vestnes kommune Rådhuset, Brugata 

10 

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 

Viken 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss herad Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

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 Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 

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 
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Side 14 
 

 

Øygarden kommune 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 Evensens 

veg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

 

Kopi: 

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet,  

Postboks 93 

4791 LILLESAND   
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Fra: Eyvind Frilseth (Eyvind.Frilseth@pensjonistforbundet.no)
Sendt: 29.04.2020 12:35:25
Til: Eyvind Frilseth
Kopi: 

Emne: til alle eldreråd
Vedlegg: Pensjonistforbundet brev om eldreråd.pdf
Vedlagt er brev fra Pensjonistforbundet til alle landets eldreråd.
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Postadresse: Besøksadresse:    
Pb. 6714 St. Olavs pl. 
0130 Oslo 

Torggata 15 pf@pensjonistforbundet.no 
www.pensjonistforbundet.no 

Telefon: 22 34 87 70 
Faks: 22 34 87 83 

Bankgiro: 9001.05.50202 
Org.nr.: 970 323 910 

Eldrerådene må tas med på råd! 

Helsedirektoratet har definert eldre som spesielt sårbare for koronaviruset. Risikoen for alvorlig 

sykdom - i verste fall død - stiger med økende alder. Over 200 personer er hittil død av viruset i 

Norge. To av tre døde var over 80 år, ni av ti var over 70 år. Gjennomsnittsalderen for døde er 

83 år. I helsemessig forstand er eldre mer berørt av koronaviruset enn andre aldersgrupper.  

Likevel erfarer vi at kommunestyrer og fylkesting ikke involverer eldrerådene i sitt arbeid med å 

bekjempe viruset. Det bryter med det demokratiske prinsippet om at de som blir berørt av et 

politisk vedtak, skal tas med på råd. Og det er i strid med forskrift om kommunale og 

fylkeskommunale råd for eldre § 2:  

• Eldrerådene har rett til uttale seg om alle saker som gjelder eldre.  

• Kommunestyret og fylkestinget er forpliktet til å ha rutiner som sikrer at eldrerådene 

involveres så tidlig i sakene at deres uttalelser kan påvirke utfallet av dem.  

Pensjonistforbundet oppfordrer alle eldreråd til å kreve at kommunestyrer og fylkesting 

involverer dem. Samtidig oppfordrer vi våre lokallag til å støtte rådene i dette arbeidet. Rådene 

må bl.a. involveres og engasjere seg i:  

• Smittevern for beboere på institusjon/hjemmeboende mottakere av omsorgstjenester 

• Generelle smitteverntiltak  

• Tilgang på nødvendige helsetjenester, f.eks. koronatester eller sykehusinnleggelse 

(kun en tredjedel av innlagte sykehuspasienter med covid-19 er over 80 år) 

• Tilgang på andre nødvendige helsetilbud (fastlege, fysioterapi, medisiner, m.m.) 

• Ensomhet og sosial isolasjon, både blant beboere på institusjon og hjemmeboende 

(eldre får mindre besøk og behersker kanskje ikke digitale kontaktverktøy) 

• Digital opplæring av eldre 

Eldre er en berørt part i bekjempelsen av koronaviruset. Derfor må eldrerådene involveres! 

Vennlig hilsen 

     

Jan Davidsen Raa     Harald Olimb Norman 

Forbundsleder      Generalsekretær 

Alle eldreråd, alle fylkesforeninger og lokallag i Pensjonistforbundet 29.04.2020 
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De etiske retningslinjene er et supplement til gjeldende organisasjonsverdier, og skal gjelde for 

både folkevalgte og ansatte. 

Nordreisa kommune sine organisasjonsverdier er følgende: 

 Vi møter hverandre og våre brukere med respekt og interesse. 

 Vi legger vekt på faglig godt arbeid. 

 Vi vil gjøre vårt beste for å fremme trivsel og arbeidsglede. 

 Vi er lojale mot ledelsen, hverandre og gjeldende regler. 

 Vi er villige til å tenke nytt og å finne løsninger  

 Vi forventer godt og utviklende samarbeid. 
 

Nordreisa kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på 

vegne av fellesskapet. 

Kommunen er gitt stor makt som forvalter av en rekke lover og forskrifter.  Det er derfor viktig av 

holdningene til folkevalgte og ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet.   

Et fungerende lokaldemokrati forutsetter at innbyggerne har tillit til kommunen. 

Hva betyr «etikk» og «moral»? 

Det kan være vanskelig å skille mellom begrepene etikk og moral.  Enkelt forklart kan en si at etikken 

er det teoretiske grunnlaget for akseptabel oppførsel, retningslinjer/normer for de mer 

grunnleggende spørsmål i livet – spørsmål om hva som er rett eller galt, godt eller vondt.  Moralen er 

praktiseringa av de etiske normene i det daglige. 

 

HENSIKT 

Etiske retningslinjer skal være en rettesnor for politisk arbeid og arbeid utført av ansatte i Nordreisa 

kommune. 

For å skape et godt tillitsforhold mellom ansatte, folkevalgte og innbyggerne, vil Nordreisa kommune 

legge vekt på at gode etiske grunnholdninger skal prege virksomheten.   

 

 

 

Etiske retningslinjer 
 

 

Dok type: 

Retningslinjer 

Utgave 

1 

Skrevet av:  

Aud Hamnvik Hanssen 

Gjelder fra 

24.6.15 

Vedtatt i: 

PS 31/15, Nordreisa kommunestyre 

Side nr: 
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1  LOVVERK, INTERNE REGLER OG VEDTAK SKAL FØLGES 

Alle forplikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder for 

kommunens virksomhet.  Dette innebærer også at alle holder seg lojalt til de vedtak som 

fattes. 

 

2   DET ER ET FELLES ANSVAR Å BYGGE TILLIT 

Folkevalgte og ansatte er viktige for innbyggerne sin tillit og holdning til kommunen.  De skal 

derfor aktivt ta avstand fra, og kjempe mot, uetisk forvaltningspraksis. 

 

3   KOMMUNEN SKAL FØLGE GOD FORVALTNINGSSKIKK 

Saksbehandlinga skal være åpen og redelig.  Nordreisa kommune følger prinsippet om 

meroffentlighet i forvaltningen.  De ansatte skal opptre profesjonelt og i trå med god 

forvaltningsskikk.  Alle innbyggere skal behandles likeverdig. 

 

4   ANSATTE OG FOLKEVALGTE SKAL HA ET VÅKENT ØYE FOR HABILITET OG 

INTERESSEKONFLIKTER 

Fortrolige opplysninger som blir mottatt i forbindelse med behandling av saker i kommunen, 

må respekteres og ikke brukes til personlig vinning.  All informasjon som blir gitt i forbindelse 

arbeid eller verv for kommunen, skal være korrekt, pålitelig og forståelig, og ikke med viten 

og vilje gis en uklar formulering. 

Den enkelte har plikt til å melde fra til overordnede eller utvalgsleder/ordfører hvis det er 

grunn til å tro at det kan stilles spørsmål ved habiliteten til vedkommende. 

Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå å komme i situasjoner som kan føre til konflikt 

mellom kommunens interesser og personlige interesser. 

Dette gjelder også i tilfeller som ikke blir berørt av habilitetsreglene i forvaltningsloven. 

Eksempel på slike interessekonflikter kan være: 

- forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgivere eller arbeidskollegaer 

- lønnet bistilling/arbeid som kan påvirke arbeidet i kommunen  

- engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold 

den enkelte arbeider med i kommunen 

- personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende kommer i en 

konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til den kommunale 

virksomheten 

- familie eller andre nære relasjoner 

 

5  DE ANSATTE SKAL OPPTRE LOJALT 

Kommunen sine ansatte plikter å følge de rettslige og etiske reglene og retningslinjer som 

gjelder for virksomheten, samt å etterfølge pålegg fra overordnet. 

Ansatte kan likevel aldri forpliktes å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk  

(se pkt 7). 

Tillitsvalgte og verneombud har ansvar for – og plikt til – å fremme eventuelle klager på 

vegne av enkeltmedlemmer og organisasjonen på en egnet måte.  De tillitsvalgte og 
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verneombudene sin uttalerett blir på denne bakgrunn større enn for andre arbeidstakere.  

Samtidig har de tillitsvalgte og verneombudene et medansvar for å ta vare på samarbeid og 

arbeidsmiljø. 

Det skal utvises varsomhet med å gi uttalelser som skaper, eller som kan være egna til å 

skape, tvil om den politiske avgjørelsesprosessen. 

De ansatte har et selvstendig ansvar for å omtale kommunen, politikerne og de andre ansatte 

på en redelig måte. 

 

6  FOLKEVALGTE SKAL VÆRE BEVISST SIN ROLLE SOM REPRESENTANTER FOR KOMMUNEN 

Folkevalgte må være seg bevisst sin rolle og sitt kollektive ansvar som arbeidsgiver.  Det 

forutsettes at de kommuniserer med respekt overfor ansatte og hverandre på tvers av 

partigrensene.  De folkevalgte har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk 

forsvarlig atferd, og legge rammene for en god praktisering av dette. De folkevalgte bør 

henvende seg til ordføreren i tvilstilfeller. 

De folkevalgte har et selvstendig ansvar for å omtale kommunen, ansatte og de andre 

politikerne på en redelig måte. 

 

 Alle folkevalgte anmodes om å registrere sine roller i styreverv registeret. 

 

7  ANSATTE HAR RETT OG PLIKT TIL Å VARSLE 

Varsling av kritikkverdige forhold skal tas opp tjenesteveg. 

Arbeidstakere har plikt og rett til å varsle om kritikkverdige forhold i Nordreisa kommune (jf 

AML § 2-4).  Kritikkverdige forhold er saker som er uetiske, lovstridige eller som kan true liv 

eller helse.  Et særlig ansvar har ansatte som observerer forhold som kan føre til fare for 

sikkerheten til brukerne. 

Varsling skal først skje til nærmeste leder.  Hvis nærmeste leder ikke følger opp, skal 

overordnet leder/HVO/HTV varsles. 

En ansatt som varsler skal være vernet om gjengjeldelse fra virksomheten (jf AML § 2-5).  Det 

forutsettes at varslingen ikke er i strid med annen lov, og gjort i tråd med dette punktet her. 

 

8  KOMMUNEN SKAL HA ET GODT ARBEIDSMILJØ UTEN MOBBING OG DISKRIMINERING 

All mobbing og trakassering er uakseptabel og skal ikke forekomme.  Ansatte har ansvar for å 

gripe inn eller varsle nærmeste leder hvis de oppdager at kollegaer blir mobbet på 

arbeidsplassen.  Når nærmeste leder opptrer uakseptabelt, skal saka om nødvendig bringes 

til neste nivå. 

Nordreisa kommune aksepterer ikke noen form for diskriminering, og forventer at folkevalgte 

og ansatte bidrar til å virkeliggjøre denne holdningen. 

 

9  DET SKAL VISES VARSOMHET I FORHOLD TIL GAVER OG ANDRE FORDELER 

Folkevalgte og ansatte i Nordreisa kommune skal takke nei til personlige fordeler som kan 

påvirke, eller være egna til å påvirke, dømmekraften i det arbeidet en gjør.  Eksempel på slike 

mulige personlige fordeler kan være: 
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- Gaver som er av en slik art at de kan påvirke, eller kan tenkes å være egnet til å 
påvirke, en avgjørelse.  Dette gjelder likevel ikke blomster, konfekt eller lignende 
i en sammenheng der slik oppmerksomhet er naturlig.  Ved tvil skal saka legges 
fram for nærmeste overordnede.  Gaver som ikke kan tas imot, skal returneres 
avsender med forklaring. 

- Utnytte kommunale rabattordninger for å oppnå egne fordeler i forbindelse med 
personlige innkjøp.   

 

Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen.  Unntak kan bare skje etter 

avtale med rådmannen. 

Dersom avdelinger blir tilbudt gaver fra firma, privatpersoner eller 

veldedighetsorganisasjoner, skal det avklares med rådmannen om disse kan tas imot. 

Ansatte kan ikke ta imot testamentariske gaver fra brukere av kommunens tjenester, for 

eksempel omsorgstjenester, når dette har sammenheng med arbeidet i kommunen. 

 

10  DET SKAL VERNES OM KOMMUNEN SINE RESSURSER OG VERDIER  

Bruk og lån av kommunens biler, maskiner og annet utstyr av forskjellig art skal bare skje i 

samsvar med egne fastsatte retningslinjer.  Det samme gjelder for kjøp/salg av utstyr.  

Materiellet kan bare brukes privat og ikke i næringssammenheng, jfr. pkt. 3.  Ved alt lån av 

utstyr skal låner dekke eventuelle utgifter.  Salg av kommunens biler, maskiner og utstyr for 

øvrig skjer, etter nærmere vurdering og ved offentlig kunngjøring. 

 

11  VARSOMHET VED KOMMUNIKASJON I SOSIALE MEDIA 

Bruken av sosiale media utfordrer den enkeltes bevissthet på egen kommunikasjon.  Ansatte 

skal være seg bevisst at de kan oppfattes som kommunalt ansatte også når de ytrer seg (om 

sine saksområder) i sosiale media. 

Nordreisa kommune har egne retningslinjer for bruken av sosiale media. 
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Fra: Ellinor Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 14.05.2020 10:36:18
Til: Birgitta Davidsen
Kopi: 

Emne: FW: Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms - nye føringer fra KLD
Vedlegg: Søknadsskjema_Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai_Nord-Troms.docx;KLD brev 8.mai
2020_Tilbakemelding vedr. utvidet åpningstid for snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark.PDF
 

 
Fra: Tandberg, Anders <fmfianta@fylkesmannen.no>
Sendt: torsdag 14. mai 2020 09:53
Til: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Post Kafjord
<Postmottak@kafjord.kommune.no>; Sentralbord Kvænangen kommune
<postmottak@kvanangen.kommune.no>; Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>; Einar Pedersen
<Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>; Kvænangen Rådmann <radmann@kvanangen.kommune.no>; Jan‐Hugo
Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Cissel Samuelsen
<cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>; Rådmann Lyngen <radmann@lyngen.kommune.no>; Lyngen
kommune <post@lyngen.kommune.no>; Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>; Trond‐Roger Larsen
<Trond‐Roger.Larsen@storfjord.kommune.no>
Kopi: Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>; Fredrik Lehn‐Pedersen
<Fredrik.Lehn‐Pedersen@nordreisa.kommune.no>; Marit Figenschau <mf1704@ntroms.onmicrosoft.com>; Joakim
Stensrud Nilsen <Joakim.Nilsen@storfjord.kommune.no>; Gunn Andersen
<Gunn.Andersen@kafjord.kommune.no>; Birger Olsen <Birger.Olsen@kafjord.kommune.no>; Kjell Ove Lehne
<KjellOve.Lehne@skjervoy.kommune.no>; Elisabeth Torstad ‐ Lyngen kommune
<elisabeth.torstad@lyngen.kommune.no>; Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>; Ordfører Lyngen
<ordforer@lyngen.kommune.no>; Bernt Eirik Isaksen Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>; Eirik
Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>; Hilde Anita Nyvoll
<Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Geir Varvik <geir.varvik@storfjord.kommune.no>
Emne: Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord‐Troms ‐ nye føringer fra KLD
 
Hei.
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i dag, den 14. mai, mottatt brev fra Klima‐ og miljødepartementet med nye
føringer vedrørende behandling av søknader om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai (se vedlagt
brev). Vi vil derfor behandle innkomne søknader om forlenget åpning av løyper fra kommuner i Nord‐Troms på lik
linje med kommuner i Finnmark. De søknadene vi har fått til nå har imidlertid ikke vært tilstrekkelig opplyst. For at
vi skal kunne behandle søknadene trenger vi utfyllende informasjon og konkrete vurderinger for hver enkelt
omsøkt løype.
 
Alle kommuner skal benytte vedlagt søknadsskjema. Dette er det samme som kommunene i Finnmark har
benyttet. Her skal kommunene for hver enkelt omsøkt løype gjøre vurderinger av naturmangfold, sikkerhet,
formål med løypa og ikke minst innhente samtykke fra berørte reinbeitedistrikt/siidaer. Løyper gis ikke forlenget
åpning uten eksplisitt samtykke fra berørt reinbeitedistrikt/siidaer. Vi minner spesielt om at det er kommunene
som er ansvarlige for sikkerheten i løypene. I søknadsskjemaet er det gitt veiledning om hvordan det enkelte
tema skal vurderes.
 
Praksisen i Finnmark har vært en ytre tidsramme på 17. mai for forlenget åpning av snøskuterløyper. Det er kun
unntaksvis at løyper har blitt gitt forlenging til denne datoen. Flere kommuner i Finnmark har i 2020 kun fått
forlenget åpning til 10. mai. Flere søknader har blitt helt eller delvis avslått.
 
For at Fylkesmannen skal kunne behandle søknadene for helga 15.‐17. mai, settes søknadsfristen til torsdag 14.
mai kl. 14.00. For sent innkomne søknader vil ikke bli prioritert. Søknad sendes i form av utfylt skjema (se vedlegg)
til e‐post fmtfpost@fylkesmannen.no med kopi til fmfianta@fylkesmannen.no.
 
Vi minner om at løypestikker skal være tatt inn i den tiden løypene er åpne. Dette for å forhindre plastforsøpling
der slike stikker benyttes.
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Med vennlig hilsen
Anders Tandberg
overingeniør miljø

Telefon:
E-post:
Web:

78 95 03 34
fmfianta@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf
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Søknad om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai – Kommuner i 
Nord-Troms 
 

Vi ber kommunene fylle ut søknad med vurderinger for hver enkelt løype som søkes forlenget 
åpning. Veiledning og føringer er gitt i dette brevet. Dette er de samme vurderingskravene og den 
samme veiledningen som overfor kommunene i Finnmark. Merk spesielt at det ikke gis forlenget 
åpning av løyper hvor det ikke foreligger samtykke fra reindrifta (Rbd/siida). 

Om søker 
Navn på kommune:………. 

Navn / e-post / telefonnr. til ansvarlig saksbehandler:……….. 

Løyper det søkes om forlenget åpning etter 4. mai for: 
 

Løype nr.:………………….. 

Fra – til (sted): ………………………… 

1 Vurdering reindrift(samtykke fra Rbd/siida. Gjengivelse av telefonsamtale/sms eller legg ved 
skriftlig samtykke): 

2 Vurdering sikkerhet: 

3 Vurdering snøforhold: 

4 Vurdering naturmangfold: 

5 Beskrivelse av løypas bruk: 

 

Løype nr.:………………………… 

Fra – til (sted): ………………………….. 

1 Vurdering reindrift (samtykke fra Rbd/siida. Gjengivelse av telefonsamtale/sms eller legg ved 
skriftlig samtykke): 

2 Vurdering sikkerhet: 

3 Vurdering snøforhold: 

4 Vurdering naturmangfold: 

5 Beskrivelse av løypas bruk: 

 

Løype nr.:………………………… 

Fra – til (sted): ………………………….. 

1 Vurdering reindrift (samtykke fra Rbd/siida. Gjengivelse av telefonsamtale/sms eller legg ved 
skriftlig samtykke): 
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2 Vurdering sikkerhet: 

3 Vurdering snøforhold: 

4 Vurdering naturmangfold: 

5 Beskrivelse av løypas bruk: 

----(legg til flere løyper selv)---- 

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

Generell informasjon 
Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 5. mai til 30. juni 
 
Fylkesmannen kan gjøre unntak fra motorferdselsforbudet 5. mai til 30. juni i spesielle tilfeller etter begrunnet 
søknad (jf. nasjonal forskrift til motorferdselloven § 9).  
Bakgrunnen for det særskilte forbudet fra 5. mai til 30. juni i Nord-Troms og Finnmark er at dette tidsrommet er 
svært kritisk for reinen og dyrelivet ellers, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Motorferdsel i 
denne perioden er uheldig for dyrelivet og kan skade terrenget. 
 

For at Fylkesmannen skal kunne vurdere kommunens søknad, må alle punkter i søknadsskjemaet være fylt ut. 
Fylkesmannen innhenter ikke informasjon og gjør ikke vurderinger på vegne av kommunene. 

 

Reindriftsinteressene 
1 Avklaring med reindriftsinteressene 
 
Formålet med motorferdselforbudet 5. mai-30. juni er blant annet å skjerme dyr og fugler i hekke- og 
yngletiden. Fylkesmannen åpner ikke løyper som kommunen ikke har avklart med berørt 
reinbeitedistrikt/siida. 
 
Kommunen skal konferere med berørt reinbeitedistrikt/siida for hver enkelt skuterløype kommunen 
ønsker forlenget åpning for. Reinbeitedistriktets/siidas tilbakemelding skal komme fra styrets leder eller 
den leder delegerer dette til – ikke fra en enkelt reindriftsutøver. 
 
Avklaring med berørt reinbeitedistrikt/siida skal så langt det er mulig være skriftlig og lastes opp som 
vedlegg til søknaden. I unntakstilfeller kan vi godta muntlig bekreftelse. Samtalen skal da gjengis i 
søknaden. Det må fremkomme hvem kommunen har pratet med og dato for samtalen. 
 
Mange i næringa, også i distriktets styre, oppholder seg på fjellet i tiden før mai måned i forbindelse med 
flytting fra vinter- til vår-/sommerbeiter. Det er derfor viktig at kommunene går i dialog med berørte 
reinbeitedistrikt/siida tidlig på vinteren. Kontaktinformasjon til reinbeitedistriktenes/siidas styrer ligger på 
Fylkesmannens nettsider. 

 

Sikkerhet 
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2 Sikkerhet for de som kjører og andre 
 
Kommunen skal gjøre en selvstendig vurdering av sikkerheten for de som kjører og andre. Vurderingen 
skal gjøres for hver enkelt løype kommunen ønsker forlenget åpning for. Det er ikke tilstrekkelig å kun 
skrive at det er gode snøforhold. I vurderinger av isforhold på vann og vassdrag og skredfare, skal 
kommunen bruke nasjonale databaser (for eksempel NVE Atlas, varsom.no) og værdata (yr.no). I tillegg 
bør kommunen hente inn lokalkunnskap om snøforhold, isforhold og skredfare. Kommunen må oppgi 
hvilke informasjonskilder som er benyttet i vurderingen. 

Snøforhold 

3 Snøforhold – bærende snølag 
 
Hele løypa skal være dekket av et bærende snølag. Løypa kan ikke brukes når deler eller flekker i 
løypa ikke lenger er dekket av snø (jamfør merknadene til nasjonal forskrift § 4a første ledd). Ofte 
ligger løypas startpunkt i lavere terreng, hvor snøen smelter tidlig. Kommunen må vurdere om det er 
bærende snølag langs hele løypestrekningen i de løypene kommunen søker forlenget åpning for. 

Naturmangfold 
4 Naturmangfold 
 
Kommunen må for hver enkelt løype vurdere hvilken innvirkning forlenget åpning kan ha på 
naturmangfoldet. Det skal vurderes etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Dette kan være spillplasser for skogshøns, vinter-/vårbeiter for elg, hekkelokaliteter for rovfugl, hekke- 
eller rasteplasser for trekkfugl med videre. 
 
I Naturbase finner du ikke alltid informasjon om hvor sensitive arter holder til. For å beskytte dem, kan 
stedsinformasjon være unntatt offentligheten. Det kan for eksempel gjelde hilokaliteter for fjellrev eller 
hekkelokaliteter for rovfuglarter. Saksbehandlere i kommunen kan få tilgang til 
Miljødirektoratets innsynsløsning for sensitive arter. Løsningen er et viktig verktøy i vurderingen av 
konsekvenser for naturmangfoldet. For å kunne logge inn i innsynsløsning for sensitive arter, må 
kommunens saksbehandler sende en e-post til fmfipostmottak@fylkesmannen.no merket «Innsyn i 
sensitive artsdata». 
 
Artsinformasjonen i naturbase/artskart er imidlertid ofte mangelfull og kommunen må i tillegg gjøre 
selvstendige vurderinger ut fra lokalkunnskap. Kommunen må oppgi hvilke informasjonskilder som er 
brukt i vurderingen. 

Prioritering, behov og bruk 
5 Prioritering, behov for åpning og bruk av løypene 
 
Et av formålene med motorferdselloven er å begrense motorferdsel i utmark til et minimum. Dette 
gjelder spesielt i forbudstiden 5. mai-30. juni. Kommunen må derfor beskrive behovet for å forlenge 
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åpning av hver enkelt løype, eksempelvis om løypa går til hyttefelt, turisthytter eller isfiskevann. 
 
Fylkesmannen åpner ikke flere løyper i samme område, løyper uten klart formål eller løyper der 
transportbehovet kan dekkes av andre løyper. Kommunen må derfor gjøre en vurdering av hvilke løyper 
som ønskes åpnet og hvordan disse kan dekke de behovene befolkningen har. 
 
Etter 4. mai, blir det gjerne stilt spørsmål om hvorfor den ene løypa fikk forlenget åpning og den andre 
ikke. Kommunen skal derfor prioritere løypene kommunen ønsker forlenget åpning for (prioritering 1, 2, 
3, 4 og så videre, hvor prioritet 1 er den løypa det er sterkest ønske om å holde åpen). 
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Postadresse 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kld.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 20 
 
www.kld.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 882 

Avdeling Saksbehandler 
Karin Maria Svånå 
22 24 60 88 

Vedrørende utvidet åpningstid for snøscooterløyper i Nord-Troms og 
Finnmark 

Vi viser til deres henvendelse i brev 7. mai 2020 vedrørende regelverket for utvidet 

åpningstid for snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark.  

 

Bakgrunnen for departementets brev 25. januar 2016 var den usikkerhet som hadde oppstått 

i Nord-Troms og Finnmark i forbindelse med innføringen av en nasjonal adgang til å etablere 

snøscooterløyper etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 

4a. Forskriften bestemte at løypene ikke skulle brukes om våren etter 5. mai. 

Unntaksbestemmelsen i § 9 annet ledd skulle gjelde tilsvarende, det vil si at fylkesmannen 

skulle kunne gi unntak fra forbudet i spesielle tilfeller. I merknad til bestemmelsen 

fremkommer det at et ønske om fornøyelseskjøring ikke er et "spesielt tilfelle" som gir 

grunnlag for unntak. På bakgrunn av Stortingsflertallets uttalelser om dette i innstilingen som 

lå til grunn for behandlingen av saken (Innst. 253 L (2014–2015) side 10)), presiserte 

departementet at de nye reglene verken skulle brukes som grunnlag for innstramming eller 

liberalisering av praksis i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, 

Skjervøy og Storfjord) og Finnmark. Eksisterende praksis i disse områdene kunne med 

andre ord videreføres. Komitémerknaden i Innst. 253 L (2014-2015) om dette lød:  

 

"Disse medlemmer legger til grunn at gjeldende rett vedrørende kjøring etter 5. 

mai i Nord-Troms og Finnmark blir videreført. Dette medfører at det ikke blir 

endring i dispensasjonsadgangen i Nord-Troms og Finnmark." 

 

Vi viser for øvrig til det som fremkommer i brevet. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Statens Hus 

9815 VADSØ 

 

  

 

 

Deres ref 

2020/5158 

Vår ref 

15/2377-37 

Dato 

8. mai 2020 
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Side 2 
 

Fylkesmannens forståelse og praktisering av regelverket i dag, slik fylkesmannen 

oppsummer det i brev 7. mai 2020, er derfor i samsvar med departementets brev fra 2016.  

 

Departementet oppfatter at det har vært noe ulik praktisering av unntaksbestemmelsen i de 

to tidligere fylkesmannsembetene. Vi viser blant annet til at fylkesmannen i brevet 7. mai 

uttaler at en videreføring av gjeldende praksis innebærer at fylkesmannen har kunnet 

forlenge åpningstiden for snøscooterløypene i Finnmark, men ikke i Nord-Troms, fordi "en 

slik praksis med forlengelse av åpning av snøscooterløyper ikke allerede var etablert der".  

 

Etter sammenslåing av fylkesmannsembetene og fylkene i Troms og Finnmark ser vi at det 

er behov for å se på våre vurderinger på nytt.  

 

Likebehandling er et sentralt hensyn for forvaltningen. Det er derfor prinsipielt uheldig at 

Fylkesmannen har ulik praksis innenfor samme fylke. Samtidig skal det være adgang til 

forskjellsbehandling der det er saklig grunnlag for det.  

 

Kommunene i Nord-Troms (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) 

er i likhet med kommunene i Finnmark, i en særstilling når det gjelder adgang til motorisert 

ferdsel. Regelverket har i lang tid oppstilt særordninger for disse kommunene. Regelverket 

gjelder likelydende kommunene i Nord-Troms og kommunene i Finnmark, og skiller ikke 

mellom disse.  

 

Departementet legger til grunn at Stortingsflertallet under den forannevnte behandlingen av 

saken i 2015 spesielt var opptatt av at lovendringen ikke måtte medføre en innstramming av 

praksis.  

 

Departementet mener på denne bakgrunn at det ikke er nødvendig for fylkesmannen i Troms 

og Finnmark å forskjellsbehandle kommunene i Nord-Troms og kommunene i Finnmark 

utelukkende på bakgrunn av tidligere praksis.  

 

Departementet vil imidlertid presisere at søknader om forlenget åpningstid både i Nord-

Troms og i Finnmark må vurderes konkret. Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet 

på våren/forsommeren er kritisk for så vel reinen som for dyrelivet ellers, samt at terrenget er 

spesielt sårbart i vårløsningen. Vårløsningen kan ha kommet lenger i noen deler av fylket 

enn andre. Det kan derfor være naturlig å ta utgangspunkt i etablert praksis i denne 

vurderingen.  

 

Utgangspunktet for vurderingen er de sentrale hensynene som motorferdselloven skal 

ivareta, blant annet til naturmangfold og friluftsliv. Det må gjøres vurderinger av hvilke 

ulemper et eventuelt vedtak om å forlenge åpningstiden for en løype vil ha for vilt og reindrift 

i området.  

 

Med hilsen 
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Side 3 
 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Karin Maria Svånå 

førstekonsulent 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Fra: Jan-Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 20.05.2020 08:46:26
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Sv: Fylkeskommunen inviterer til informasjonsmøte om støtteordning til bredbåndsutbyging 26. eller 27. mai
2020. 
Vedlegg: 
 
 

Fra: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Sendt: mandag 18. mai 2020 11:08
Til: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Hilde Anita Nyvoll
<Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>
Emne: FW: Fylkeskommunen inviterer til informasjonsmøte om støtteordning til bredbåndsutbyging 26. eller 27.
mai 2020.
 
 
 

From: Kjetil Helstad <kjetil.helstad@tffk.no> 
Sent: Friday, May 15, 2020 3:47 PM
To: Alle kommuner i Troms og Finnmark <alle.kommuner@tffk.no>
Cc: Hilde Skjerven Bersvendsen <hilde.bersvendsen@tffk.no>; Mikal Lanes <mikal.lanes@tffk.no>;
linda.klausen@gratangen.kommune.no; terje.andreassen@ibestad.kommune.no; daniel.hogtun
<daniel.hogtun@lyngen.kommune.no>; Jan‐Eirik Nordahl <jan‐eirik.nordahl@sorreisa.kommune.no>; Anne Berit
Bæhr <Anne.Bahr@kvanangen.kommune.no>; Leif Hovden <leif.hovden@karlsoy.kommune.no>;
Bjorn.Akselsen@harstad.kommune.no; bjorn@arenaelvenes.no; christian.ekeland@lavangen.kommune.no;
einar.hamnvik@balsfjord.kommune.no; Ellen Eliseussen <Ellen.Eliseussen@kvafjord.kommune.no>;
frank.moldvik@dyroy.kommune.no; Odd Geir Fagerli <odd.geir.fagerli@storfjord.kommune.no>; Jan Fjære
<Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no>; Jens Kristian Nilsen <jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no>;
john.vegar.gystad@balsfjord.kommune.no; kjell.furu@malselv.kommune.no; lise.bjorkeng@bardu.kommune.no;
magne.amundsen@tromso.kommune.no; Silja Karlsen <silja.karlsen@skjervoy.kommune.no>;
Torunn.Rorvik.Wilhelmsson@tjeldsund.kommune.no; geir.solli@ibestad.kommune.no; per‐
age.nygard@harstad.kommune.no; Hege.Vigstad@senja.kommune.no; Tony.Liafjell@tromso.kommune.no;
reidar.trekkvoll@harstad.kommune.no; Stian.Antonsen@harstad.kommune.no;
Espen.Fagerthun@senja.kommune.no; Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Bjørn
Ellefsæter <bjorn.ellefsaeter@kvanangen.kommune.no>; Hallgeir Sørnes <hallgeir.sornes@vardo.kommune.no>;
jorgen.kristoffersen@alta.kommune.no; Nina Øvergaard <nina.overgaard@sor‐varanger.kommune.no>;
magnus.maeland@sor‐varanger.kommune.no; trond.henriksen@båtsfjord.kommune.no; Kurt Maurstad
<kurt.maurstad@karasjok.kommune.no>; Erik Arnesen <radmann@hasvik.kommune.no>; Odd‐Børge Pedersen
<odd‐borge.pedersen@masoy.kommune.no>; oyvind.korsberg@gamvik.kommune.no;
stein.arild.olaussen@gamvik.kommune.no; harald.larsen@lebesby.kommune.no;
toril.svendsen@lebesby.kommune.no; Borge.Gronlund@nordkapp.kommune.no;
britt.inger.olsen@nesseby.kommune.no; Olaf Trosten <olaf.trosten@nesseby.kommune.no>;
terese.nyborg@tana.kommune.no; jorgen.jorgensen@tana.kommune.no; Jørn Aslaksen <ja@tana.kommune.no>;
odd.edvardsen@hammerfest.kommune.no; simon.jessen <simon.jessen@nordkapp.kommune.no>; Jens R. Betsi
<jens.betsi@vadso.kommune.no>; eva.s.jessen@vadso.kommune.no;
nils.runar.haetta@kautokeino.kommune.no; Jørgen Holten Jørgensen
<jorgen.jorgensen@berlevag.kommune.no>; Frank Bækken <radmann@loppa.kommune.no>;
frank.baekken@loppa.kommune.no; karsten.breivik@nesseby.kommune.no;
jorn.berg@hammerfest.kommune.no
Subject: Fylkeskommunen inviterer til informasjonsmøte om støtteordning til bredbåndsutbyging 26. eller 27. mai
2020.
 
Til kommuner i Troms og Finnmark.
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I forbindelse med utlyste midler til bredbåndsutbygging ønsker fylkeskommunen å invitere til et kort
webinar/nettmøte om ordningen.
 
I nettmøte gjennomgår vi kort rutiner og vilkår som ligger til grunn for ordninga. Det vil også bli anledning til å
stille spørsmål.
 
Tidspunkt for møte:
 
Tirsdag 26/5 kl. 12 – 13 eller Onsdag 27/5 kl. 12 – 13.
 
Påmelding til webinar her: https://forms.gle/FtPf825CqCPSitWv8
 
Påmeldingsfrist mandag 25/5 kl 1200. Lenke med påloggingsinfo sendes deretter ut.
 
Brev til kommuner ligger som vedlegg.
 
 
Næringsmedarbeidere i kommunene får kopi. Videresend gjerne hvis andre i deres organisasjon er aktuelle.
 
Mvh
 
 
Kjetil Helstad                                       Hilde Skjerven Bersvendsen
 
909 11 637                                                         970 45 715
 
 
Kjetil Helstad
Spesialrådgiver, Næringsavdelingen 
Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 81 94 / +47 909 11 637
www.tffk.no  
 

 
 

www.tffk.no  
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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: 

  29.04.2020  2019/11496 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Karina Kolflaath, 77642050 
  
 
 
  

Til ordførere og rådmenn i  
Troms og Finnmark 

  

 
FYLKESMANNEN HAR ETABLERTET REGIONALT SAMARBEIDSFORUM FOR BOLIGSOSIALE 
PROBLEMSTILLINGER – OPPFORDRING TIL KOMMUNENE – ØNSKE OM TILBAKEMELDING 

 
Bakgrunn 
Fylkesmannen og Husbanken har med bakgrunn i sine virksomhetsoppdrag tatt initiativ til å opprette et 
regionalt samarbeidsforum for boligsosiale problemstillinger. Virksomhetsoppdraget er forankret i 
nasjonal strategi for boligsosialt arbeid - «Bolig for velferd» med visjonen: Alle skal bo godt og trygt. 
Strategien er utarbeidet av fem departement. Erfaringene viser at samarbeid på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes i det boligsosiale arbeidet. Vi må løse oppgavene sammen. 
KS har deltatt i forberedelsene med å etablere Regionalt samarbeidsforum sammen med Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark og Husbanken region nord. 
 

Opprettelse av Regionalt samarbeidsforum er videre ett av flere samarbeidsområder i en 
samarbeidsavtale (2019 – 2023) mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Husbanken region nord. 
Husbanken har som kjent en sentral rolle når det gjelder boligsosiale problemstillinger og statlige 
virkemidler. https://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/bolig-for-velferd/  

Samarbeidsforumet er en arena for sentrale velferdsaktører på strategisk ledernivå. Første møte ble 
avholdt den 20.02.2020. Samarbeidsforumet ønsket at kommunene i Troms og Finnmark ble orientert 
om det arbeidet som nå er igangsatt på strategisk nivå på dette viktige og tverrfaglige velferdsområdet. 
Derfor sender vi dette brevet til kommunene nå. 

Deltakerne i møtet ønsker å gjøre dette samarbeidsforumet godt kjent i kommunene våre, og vi redegjør 
derfor nærmere om bakgrunn, formål og deltakere i arbeidet. Kommunene oppfordres til å ta initiativ til 
å drøfte med egen interesseorganisasjon KS, og andre samarbeidsparter, problemstillinger som berører 
det boligsosiale arbeidet i kommunene, og komme med innspill til arbeidet til det regionale 
samarbeidsforumet som nå er etablert. Fylkesmannen vil gjerne høre fra kommunene om hvilke 
utfordringer dere ser knyttet til statlig samordning på dette velferdsområdet. Hva fungerer godt og hva 
kan bli bedre?  
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Hva er boligsosialt arbeid og hvem er vanskeligstilte på boligmarkedet? 

Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den 
enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Arbeidet kan deles inn i operative og strategiske oppgaver. 
De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning, skaffe egnede boliger, tildele økonomisk 
støtte, iverksette bo- og nærmiljøtiltak, og å gi oppfølging og tjenester i hjemmet. De strategiske 
oppgavene handler om å sette langsiktige mål, utvikle tiltak og virkemidler for å nå disse målene, sette 
av økonomiske og faglige ressurser til arbeidet, og avgjøre hvor og av hvem de ulike operative 
oppgavene skal løses. Regionalt samarbeidsforum består av ledere på strategisk nivå fra ulike 
sektorer/aktører. Som vanskeligstilte på boligmarkedet defineres mennesker som:  

 Er uten egen bolig 
 Står i fare for å miste boligen sin 
 Bor i uegnet bolig eller bomiljø 

 

Formål: 

Hensikten med Regionalt samarbeidsforum er å:  
Koordinere sektorovergripende oppgaver og virkemidler og bidra til at ulike statlige satsinger ses i 
sammenheng med «Bolig for velferd» og den til enhver tid gjeldende nasjonale politikk på det 
boligsosiale området. 

I oppstartsfasen har vi valgt å avgrense tema til:  
 

«Barn og unge i Troms og Finnmark - koordinert innsats for 
 utsatte barn og unge og deres familier». 

 
Valg av tema er besluttet ut fra Fylkesmannens og Husbankens oppdrag, samt arbeidet med 
Fylkesmannens «Fyrtårn barn og unge». Barnefamilier er særlig utsatt på boligmarkedet. 
 
Andre velferdspolitiske tema kan også bli aktuelt å arbeide med på denne plattformen etter hvert. 
Det har blant annet vært drøftet at regjeringens satsing – «Leve hele livet», en kvalitetsreform for eldre, 
kan bli et tema i samarbeidsforumets videre arbeid fordi tilrettelagte boforhold er avgjørende for at flere 
eldre kan bli boende hjemme lenger.  
 

Deltakere:  
Modellen som vi er blitt enig om å jobbe etter i samarbeidsforumet innledningsvis har gitt deltakelse fra 
ledelsen hos følgende aktører i oppstartsfasen: 
 

 UiT – Norges arktiske universitet  

 Helse Nord RHF  
 Troms og Finnmark fylkeskommune 
 Bufetat – region Nord  
 NAV Troms og Finnmark  
 Kriminalomsorgen region Nord  
 KS Troms/Finnmark  
 Brukerorganisasjonene:  
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o RIO – rusmisbrukernes interesseorganisasjon  
o Organisasjonen Voksne for barn  
o Mental Helse  

 Husbanken region Nord  
 Fylkesmannen i Troms og Finnmark  

 
Sammensetningen vil kunne endres senere ut fra tema og aktørenes oppdrag. 
  
Fylkesmannens oppfordring til kommunene: 

Mange kommuner er nå i gang med utarbeidelse av kommunal planstrategi etter kommunevalget sist 
høst. I dette arbeidet vurderer kommunen hvilke planer kommunen har behov for og hvilke 
satsingsområder kommunen skal ha i årene som kommer. Fra den statlige veilederen som er utarbeidet 
for arbeidet med Kommunal planstrategi ser vi (punkt 5.5) blant annet at: ….» i arbeidet med 
planstrategien er det naturlig at kommunen ikke bare vurderer behovet for revisjon av kommuneplanen, 
men kommunens samlede planbehov i kommunestyreperioden. Dette gjelder både lovpålagte 
planoppgaver, ikke lovpålagte og utredningsarbeid/utviklingsarbeid» ….. 

Fylkesmannen vil oppfordre kommunene til å se den kommunale boligpolitikken/det boligsosiale 
arbeidet inn i det overordnede kommuneplanarbeidet, og eventuelt vurdere behovet for en boligpolitisk 
plan som vurderer kommunenes samlede behov på boligmarkedet – herunder boligbehovet for 
vanskeligstilte grupper.  

Fra nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 - 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-
planlegging-20192023/id2645090/ - ser vi når det gjelder boligpolitikk og boligplanlegging at det er 
forventninger om at kommunenes boligpolitikk og boligplanlegging må være en integrert del av 
kommunens strategi for samfunns- og arealutviklingen. Regjeringen forventer at boligpolitikken legger til 
rette for en variert befolkningsstruktur gjennom god tilgang på boligtomter som grunnlag for 
tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
2019-2023, formidler at kommunene må ta boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen 
gjennom krav til boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok boligtomter.   

I tillegg til offentlig statistikk vil «Veiviseren» fra Husbanken kunne være et godt verktøy i kommunens 
arbeid med boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. https://www.veiviseren.no/.  

Den nasjonale strategien «Bolig for velferd» utløper ved utgangen av 2020, men ny stortingsmelding for 
det boligsosiale arbeidet er under utarbeidelse, og er bebudet ferdig i 2020. Fylkesmannen forventer 
fortsatt å ha et samordningsoppdrag fra regjeringen på dette omfattende og tverrfaglige 
velferdsområdet. Omfanget av vanskeligstilte på boligmarkedet vil med stor sannsynlighet øke i årene 
som kommer – ikke minst på grunn av koronakrisen.  

Mange har mistet sitt arbeid og flere vil derfor stå i fare for å miste egen bolig på grunn av økonomiske 
problemer. NAV har medio april registrert 13 149 mennesker som har søkt om dagpenger totalt i Troms 
og Finnmark. Dette utgjør 10,1 prosent av arbeidsstyrken. Før koronakrisen var arbeidsledigheten i nord 
på 2,4 prosent. Det er åpenbart at i tiden som kommer vil enda flere stå i fare for å miste boligen sin 
eller havne i midlertidige boforhold på grunn av betalingsvansker.  
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Dette vil dessverre også berøre allerede utsatte barn og unge og deres familier, og disse gruppene vil 
med stor sannsynlighet øke i tiden som kommer. Stabile, trygge boforhold i oppveksten er viktig for å gi 
alle barn en god start i livet. Det er derfor nå mer viktig enn noen gang at vi som statlige aktører, 
sammen med kommunene og brukerorganisasjonene, forsterker innsatsen for å bidra til bedre 
boforhold for barn og unge i vanskeligstilte familier.  

 

 

 
 
Med hilsen 

 

Elisabeth Vik Aspaker 

fylkesmann 

 

       Per Elvestad 

       ass. justis- og kommunaldirektør 

 

   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 28 9790 KJØLLEFJORD 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Tjeldsund kommune Skånlandveien 72/76 9440 EVENSKJER 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
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Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord 
kommune 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Fra: Ellinor Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 11.05.2020 12:43:14
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: FW: Havneprosjekt
Vedlegg: Innvilget - Søknad Tilskudd til havnesamarbeid 2020 (3).pdf
 

Fra: Cissel Samuelsen <cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>
Sendt: mandag 11. mai 2020 08:18
Til: Stig Aspås Kjærvik <stig.kjaervik@lyngen.kommune.no>; Einar Pedersen
<Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>; Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>;
Bjørn Ellefsæter <bjorn.ellefsaeter@kvanangen.kommune.no>; Willy Ørnebakk
<willy.ornebakk@storfjord.kommune.no>
Emne: Havneprosjekt
 
Vi har nå fått innvilga midler til det regionale havneprosjektet, år 3. Silja Karlsen leder prosjektet på vegne
av kommunene.
 

Med vennlig hilsen

 

Cissel Samuelsen, rådmann

Tlf 7777 5510/91718487
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Kystforvaltningsavdelingen 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

SKERVØY KOMMUNE MALENAVEIEN 2-4 
OMSORGSBOLIG 
Postboks 145 
9189 SKJERVØY 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2019/3891-25 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Øyvind Sandbakk 

Dato: 
07.04.2020 

Innvilget - Søknad   Tilskudd til havnesamarbeid 2020 
 
Vi viser til søknad av 13. desember 2019 om statlig tilskudd til havnesamarbeid mellom 
Skjervøy kommune og 5 andre kommuner i Nord-Troms. 
 
Prosjektet er vurdert i henhold til Statsbudsjettets kapittel 1360, post 71 og 
Samferdselsdepartementets Retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeid. Kystverket har 
vedtatt tilsagn om tilskudd på inntil 719 500 kroner av de samlede støtteberettigede og 
dokumenterte prosjektkostnadene – se godkjent kostnadsramme. Tilsagnet er gyldig i to 
uker og gis til: 
Skjervøy kommune v/Silja Karlsen 
Eventuell endring av kontaktperson skal varsles til Kystverket. 
  
Prosjektet er beskrevet som et samarbeidsprosjekt som tar utgangspunkt i tidligere 
samarbeidsprosjekt fra 2018 og 2019 mellom 6 kommuner i Nord-Troms. Prosjektet i 2020 
skal arbeide videre mot en mulig etablering av et interkommunalt havnesamarbeid (IKS) 
mellom de 6 kommunene. Aktiviteter i 2020 inkluderer konkret utvikling/implementering av 
fellesfunksjoner og utforme et beslutningsgrunnlag for interkommunalt havnesamarbeid. 
 
Kystverkets vurdering er at søknaden peker på et konkret samarbeidsprosjekt, og at 
søknaden synliggjør mulige kostnadsreduksjoner for brukerne av havnene gjennom 
administrative forenklinger. Søknadens side 8-11 beskriver prosjektaktiviteter knyttet til 
bl.a. etablering av fellesfunksjoner, markedsføring samt styrke faglig kunnskap. Dette kan, 
etter Kystverkets vurdering, bidra til å redusere kostnadene for brukerne av havnene og 
føre til at mer gods transporteres på sjø. Kystverkets vurdering er derfor at prosjektet vil 
være i tråd med retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeid. 
 
Søker selv har en plikt til å overholde lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedkontoret
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Godkjent kostnadsramme 
Aktivitet Kostnad 
Prosessledelse og faglig bistand 545000 
Prosjektarbeid 330000 
Prosjektgruppemøter og samlinger 250000 
Lokaler, arrangement 60000 
Reiser 157000 
Regnskap, rapportering og revisjon 130000 
Totale prosjektkostnader 1472000 

 
De enkelte budsjettpostene kan ikke overskrides, eventuelle omdisponeringer må varsles 
Kystverket. Vi ber om at kopier av fakturaer på over kroner 100.000 sendes Kystverket i 
forbindelse med sluttrapportering. 
 
Tilskuddet tildeles under forutsetning av at prosjektet blir gjennomført i henhold til innvilget 
søknad, samt vedlagte Vilkår for tilskudd til havnesamarbeid og 
Samferdselsdepartementets Retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeid. 
 
Utbetaling av tilskudd forutsetter at prosjektet blir gjennomført og sluttrapportert innen 30. 
november 2019. Rapporten må inneholde rapportering på målene, samt tilhørende 
aktiviteter angitt under kostnadsoverslaget i søknad. Dersom reelle kostnader blir mindre, 
reduseres tilskuddet tilsvarende til 50 prosent av medgåtte støtteberettigede kostnader.  
 
Tilsagn om tilskudd og avslag på søknad om tilskudd anses som et enkeltvedtak og kan 
påklages, jf. forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes skriftlig og sendes Kystverket 
innen tre uker fra mottatt avslag. Klager har rett til å se sakens dokumenter, jf. 
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Dersom Kystverket opprettholder avslaget sendes klagen 
videre til Samferdselsdepartementet for endelig behandling. 
 
Vedlagte bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn signeres og oversendes Kystverket 
innen to uker.  
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Sven Martin Tønnessen 

 
 
 
 
Øyvind Sandbakk 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Anmodning om utbetaling 2020 
2 Bekreftelse på aksept av vilkår 
3 Mal for sluttrapport 2020 
4 Retningslinjer 
5 Vilkår for tilskudd 
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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 
«REF» 2019/1043-3 3827/2020  04.05.2020 

 

Høring - forskrift om politivedtekt, Nordreisa kommune 

Politivedtekter er lokalt vedtatte bestemmelser som fungerer som et supplement til den 
alminnelige lovgivningen. Mange av bestemmelsene handler om ro og orden på offentlig sted. 
Nordreisa kommune har utarbeidet forslag til nye politivedtekter.  
 
Formannskapet vedtok i sak 2/20 den 27.02.20 forslag til nye politivedtekter for kommunen.  
Følgende vedtak ble enstemmig besluttet sitat: Nordreisa formannskap vedtar å legge forslag til 
nye politivedtekter ut på høring jfr vedlegg 2. Høringsperioden settes til 2 måneder.  
 
Det fremgår av forvaltningsloven § 37 annet ledd at enhver som forskriften skal gjelde for, har 
anledning til å komme med høringsinnspill. Det betyr at alle innbyggere i kommunen derfor har 
mulighet til å komme med innspill til de foreslåtte politivedtektene. Forslaget til ny forskrift skal 
gjøres kjent for kommunens innbyggere, næringsliv, foreningsvirksomhet. Høringen skal derfor 
være tilgjengelig på kommunen sine nettsider, sosiale medier, på rådhuset og på biblioteket. 
Politiet er en sentral høringsinstans. Nordreisa kommune helse- og omsorgsutvalget, 
næringsutvalget, driftsutvalget, ungdomsrådet, rådet for funksjonshemmede og eldrerådet samt 
Nordreisa næringsforening er sentrale høringsinstanser.  
 
Alle organisasjoner og enkeltpersoner inviteres til å komme med innspill.  
 
Høringsuttalelsene bes sendt skriftlig til postmottak@nordreisa.kommune.no, eller til Nordreisa 
kommune, Pb. 174, 9156 Storslett.  
 
Fristen for å komme med høringsinnspill settes til 3. juli 2020. 
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Når høringsfristen er ute vil mottatte innspill bli vurdert og behandlet av formannskapet på nytt. 
Politivedtektene for Nordreisa kommune vil bli endelig vedtatt av kommunestyret. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Christin Andersen 
Service- og personalsjef 
christin.andersen@nordreisa.kommune.no 
77 58 00 04 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift Revidering av Nordreisa kommunes politivedtekter - beslutning om offentlig 

høring 
2 Høringsdokument - forskrift om politivedtekt, Nordreisa kommune 

 
Likelydende brev sendt til: 
TROMS POLITIDISTRIKT Postboks 6132  TROMSØ 
Nordreisa kommune, helse- og omsorgsutvalget her   
Nordreisa kommune, ungdomsrådet her   
Nordreisa kommune, eldrerådet her   
Nordreisa kommune, næringsutvalget her   
Nordreisa kommune, driftsutvalget her   
Nordreisa Næringsforening Hovedveien 2  STORSLETT 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1043-1 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 18.02.2020 

 
 
 

Særutskrift 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/20 Nordreisa formannskap 27.02.2020 

 

Revidering av Nordreisa kommunes politivedtekter - beslutning om offentlig 
høring 

Henvisning til lovverk: 
https://lovdata.no/forskrift/1986-04-16-951 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7 
https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-04-08-460 
 
 
Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale Nordreisa kommune - Troms politidistrikt 
2 Forslag til Nordreisa kommunes politivedtekter 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.02.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa formannskap vedtar å legge forslag til nye politivedtekter ut på høring, jfr vedlegg 2. 
Høringsperioden settes til 2 måneder.   
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa formannskap vedtar å legge forslag til nye politivedtekter ut på høring, jfr vedlegg 2. 
Høringsperioden settes til 2 måneder.   
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Saksopplysninger 
Nordreisa kommunes politivedtekter ble vedtatt av Nordreisa kommunestyre 30. april 1984 og 
7. november 1985, og ble stadfestet av Justisdepartementet 16. april 1986. 
https://lovdata.no/forskrift/1986-04-16-951 Politivedtektene har ikke vært revidert siden. Siden 
1986 har det skjedd nye endrede samfunnsforhold og lovendringer som tilsier at vedtektene bør 
revideres.  
 
Politiloven § 14 https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53 regulerer innholdet i politivedtekter for 
kommunene. Formålet er å opprettholde ro og orden, sikre ferdsel og hindre tilgrising på 
offentlig sted (alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel).  Politidirektoratet har i 
Rundskriv 2018/002 utarbeidet en ny normalpolitivedtekt til bruk for landets kommuner 
https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/04-om-oss/normalpolitivedtekt---rundskriv-
2018-02.pdf. Direktoratet ber om at alle kommuner gjennomgår og reviderer egne 
politivedtekter sett i lys av ovenfornevnte normalvedtekter.  
 
Det er kommunestyret som vedtar politivedtekter som håndheves av politiet. De kommunale 
politivedtektene kan i tillegg håndheves av kommunen eller personer utpekt av kommunen 
dersom kommunen har fastsatt dette i politivedtektene (forslag i §9-3). Slik håndhevelse gjelder 
likevel ikke opprettholdelse av ro og orden.  
En kommunal politivedtekt er å anse som en lokal forskrift og skal derfor saksbehandles i 
henhold til forvaltningsloven krav i §§ 37-40. Forskrift må sendes på høring, vedtas av 
kommunestyret og stadfestes av Politidirektoratet. 
 
Kommunedirektøren har faste samarbeidsmøter med regionlensmann Nord-Troms, Troms 
politidistrikt hvert år. Det er etablert en samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Troms 
politidistrikt (vedlagt). I møte har regionlensmann fremmet ønske om revidering av vedtektene 
fra 1986. Møtet gjennomgikk Lyngen kommunes nye politivedtekter. Denne foreslås av politiet 
som mal for Nordreisa kommunes revidering  https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-04-
08-460 .  
 

Vurdering 
Dagens politivedtekter er grad basert på gamle normalpolitivedtekter. Kommunens vedtekter har 
ikke vært revidert siden 1986. Det er behov for nye vedtekter.  
 
Forslaget som kommunedirektøren fremmer lagt frem til offentlig høring, er lik Lyngen 
kommune, og normalpolitivedtekt fra 2018 med unntak av bestemmelser om tigging. Dette med 
bakgrunn i at tigging eller betleri er ikke lenger straffbart i Norge, og at det ikke er et stort 
samfunnsproblem i Nordreisa kommune. Løsgjengerloven ble opphevet i 2006, og fra 1. juli ble 
det tillatt med tigging som ikke er plagsom. Hovedbegrunnelsen for å oppheve forbudet mot 
betleri var at samfunnet bør bruke sosialpolitikk og ikke strafferett for å unngå at personer skal 
tigge. Lyngen kommune har ikke tatt inn regel om forbud, det er derfor tillatt å tigge på offentlig 
sted i Lyngen.  
Politiet i Nord-Troms ønsker imidlertid et forbud mot tigging i hele regionen. Årsaken er at 
politiet mener at det er sammenheng mellom tigging og organisert kriminalitet og 
menneskesmugling. Se også https://lovdata.no/artikkel/tigging/90 .  
 
Kommunedirektøren foreslår at formannskapet i hovedtak vedtar bestemmelsene som er 
foreslått i vedlegg. Det tilrås at forslaget til ny forskrift sendes på høring med 2 måneders 
høringsfrist, og deretter behandles i kommunestyret i juni 2020. Deretter vil de nye 
politivedtektene bli kunngjort i Norsk Lovtidend, og ikrafttredelse for ny politivedtekt vil være 1 
måned etter stadfesting.  
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Kapittel I. Alminnelige bestemmelser 

§ 1-1. Offentlig sted 

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l. 
plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller 
bestemt for alminnelig ferdsel. 

§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn 

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller 
bestyrer eiendommen. 

 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted 

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 
eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 
mellom kl. 23.00 og 06.00. 

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 
holdeplass e.l. skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller 
arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l. 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i 
tettbebygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på 
stedet. 

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 
motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

§ 2-3. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter 

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede 
aktiviteter, må på forhånd sende meling til politiet, uavhengig av om aktiviteten skjer ved 
bruk av høyttaler o.l. 

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av 
gående, kjørende eller flygende reklame. 

§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, 
sprettert eller lignende. 
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2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik 
tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. 
desember kl. 1800 til 1. januar kl. 02.00. 

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for 
dem som ferdes der. 

 

Kapittel 3. Sikring av ferdselen 

§ 3-1. Hindringer 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til 
hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l. 

Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter 
over bakken. 

§ 3-2. Dyr 

Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. 

§ 3-3. Aktiviteter 

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er 
påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden. 

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø 

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på 
islagt vann eller sjø. 

§ 3-5. Avsperring av offentlig sted 

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted 
blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse 
fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår. 

§ 3-6. Byggevirksomhet mv. 

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot 
offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet 
kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak 
til vern for publikum.  

§ 3-7. Sprengningsarbeid 

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 
politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. 

§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv. 
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Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for 
arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet 
med fare eller ulempe. 

§ 3-9. Fare for takras 

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks 
sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og 
snarest sørge for at taket blir ryddet. 

§ 3-10. Fjerning av sperrer 

Avsperringer, avvisere og lignende innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 
3-7 og 3-8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede. 

 

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 

§ 4-1. Rengjøring av lys- og luftegraver 

Eier av hus etter grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i 
umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. 

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 

§ 4-2. Rydding av snø etter takras 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor 
eiendommen for snø og is. 

§ 4-3. Vannavløp 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau. Rennestein, 
grøft e.l. holdes åpne.  

Avløp fra kloakk og gjødselkjeller må ikke slippes ut i rennestein, veggrøft, e.l. mot offentlig 
sted. 

§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau 

Eier av hus eller grunn, jfr. § 1-2, mot offentlig sted plikter å: 

1. sørge for renhold av fortau og rennestein 
2. rydde fortauet for snø etter snøfall 
3. strø fortau når det er glatt 

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

 

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 
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§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter 
2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig 

sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og 
transportmidler 

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke 
oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på 
eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten 
til den som disponerer eiendommen 
Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. 
Oppslag skal fjernes når de er foreldet. 

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på 
andre 

(Fjerning av hundeekskrementer reguleres i medhold av hundeloven, og kan ikke tas inn i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i 
kommunal forskrift om hundehold.) 

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet 
på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av 
virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. 
Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som 
skyldes virksomhetens aktivitet. 

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir 
fjernet etter arrangementet. 

 

Kapittel 6. Gravplass 

§ 6-1. Gravplass 

På gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg 
der. Det er forbudt å trenge seg inn på en gravplass når den er stengt for besøk. 

 

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted 

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted 

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av 
underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang 
som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette 
innen en frist som politiet setter. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 
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§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer 

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for 
arrangementet sende melding til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, 
når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro 
og orden eller avvikling av trafikken. 

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller 
underholdende art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement 

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med 
foreldre eller andre foresatte. 

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 
18 år. 

 

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 

§ 8-1. Pantelånervirksomhet 

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av 
politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten. 

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 

§ 9-1. Pliktforsømmelse 

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med 
hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning. 

§ 9-2. Straff 

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av denne, straffes etter politiloven § 
30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 

§ 9-3. Kommunal håndhevelse 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten: 

§ 3-1  Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander 
e.l på eller utover fortau). 

§ 3-9 Fare for takras 

§3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver 
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§ 4-2 Rydding av snø etter takras 

§ 4-3 Vannavløp 

§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau. 

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

 

Kapittel 10. Ikrafttreden 

§ 10-1. Ikrafttreden. 

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet 

Fra samme tid oppheves forskrift 1986-04-16-951 om politivedtekt for Nordreisa kommune, 
Troms.  
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Fra: Lill Torunn Hansen (lill@ymber.no)
Sendt: 04.06.2020 13:31:55
Til: hans.isak.olsen@kautokeino.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Bernt Lyngstad; Stein Thomassen; Hilde
Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Semming.semmingsen@tromskraft.no; Kautokeino kommune; Post Kafjord;
Sentralbord Kvænangen kommune; Post Skjervoy; postmottak@loppa. kommune. no
(postmottak@loppa.kommune.no); Nordreisa kommune; Troms Kraft
Kopi: (kate.m.larsen@kusek.no); audun@k-sek.no; Nordreisa Bjørn Wikasteen; Gunn Andersen; Lars Eirik
Høgbakk; Mikkel Ailo Gaup; ola.dyrstad@nordtroms.net; Raymond Thorbjørnsen; Vera Marie Eilertsen-Wassnes;
Vidar Brox-Antonsen; Erling S Martinsen

Emne: Innkalling til generalforsamling - Ymber
Vedlegg: Innkalling til generalforsamling 11. juni 2020.pdf;Sak 20.05 Vedlegg Ymber Årsrapport 2019.pdf;Sak
20.05 Årsrapport og årsoppgjørsdisponeringer 2019.pdf;Sak 20.08 Fastsettelse av revisors honorar.pdf;Sak 20.09
Fastsettelse av styrehonorar.pdf
Vedlagt følger innkalling og sakspapirer til generalforsamlingen i Ymber den 11. juni kl 1200.
Det er 5 filer vedlagt i denne eposten.
 
Vi gjør oppmerksom på at møtet avholdes som et Teams nettmøte og møteinnkalling er tidligere sendt med link
via outlook. Ber om at dere sjekker om dere har godtatt møteinnkallingen med linken slik at dere enkelt kommer
inn på møtet neste uke. Ta gjerne kontakt med meg så kan vi teste at det fungerer.
 
Dersom det er noen som ikke har Teams eller erfaring med Teams, ta kontakt med undertegnede.
 
 
Vennlig hilsen
 
Lill Torunn Hansen
Økonomisjef
Ymber AS

Tlf:         77 77 04 00 / 23
Mobil:   957 56 775
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Ymber AS 

Bjørklysvingen 3 

9152 Sørkjosen 

Tlf:     77 77 04 00 

E-post:  post@ymber.no 

Web:      www.ymber.no 

Org.nr: NO 921 543 565 MVA 

Sørkjosen, 04.06.2020 

Generalforsamling 
Med henvisning til forhåndsvarsel sendt den 28. april 2020 innkalles med dette til generalforsamling i 

Ymber AS.  

 

Tid:  11. juni 2020 kl. 12.00  

Sted:  Teams nettmøte (link til møtet ligger i Outlook møteinnkalling) 

 

 

Dagsorden: 

 

Sak 20.01 Åpning 

Sak 20.02 Valg av møteleder og sekretær 

Sak 20.03 Valg av person til å underskrive protokollen 

Sak 20.04 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 20.05 Årsrapport og årsoppgjørsdisponeringer 2019 

Sak 20.06 Valg av styremedlemmer, varamedlemmer, styrets leder og nestleder 

Sak 20.07 Valg av valgkomitè for neste valgperiode 

Sak 20.08 Fastsettelse av revisors honorar 

Sak 20.09 Fastsettelse av styrehonorar 

 

 

I tilknytning til dagsorden for øvrig vil adm. direktør gi en orientering om selskapets virksomhet. 

 

Saksdokumenter er vedlagt.  

 

Med vennlig hilsen 

Ymber AS 

 

Gunn Andersen      Erling Martinsen 

styreleder      adm dir 

 

Til eierne av Ymber  
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1
ÅRET SOM GIKK
Ymber driver med nettvirksomhet, kraftproduksjon og fibervirksomhet. Konsernet har 9 103 nettkunder og 4 342 fiberkunder 
i Nord-Troms og deler av Vest-Finnmark. Konsernet eier fire heleide og fire deleide kraftverk med årlig kraftproduksjon på 365 
GWh (brutto). Konsernet hadde en omsetning på 275,2 mill. kr og sysselsatte 69,77 årsverk.

FISJON
Ymber-konsernet har fra 01.01.2019 gjennomført en omorganisering for å etterkomme krav i ny Energilov om selskapsmessig 
skille for alle nettselskap. Nye Ymber AS består av morselskapet Ymber AS, og datterselskapene Ymber Nett AS, Ymber Fiber 
AS, Ymber Produksjon AS og 3net AS.

KJØP AV NYTT BREDBÅNDSSELSKAP
3net kjøpte bredbåndselskapet Avinet AS 1. desember 2019. Avinet eier ca. 850 kunder i Storfjord og i deler av Lyngen og 
Balsfjord.

SPONSORAKTIVITETER
Gjennom å støtte lokale lag og foreninger (ideelle organisasjoner, kulturorganisasjoner, idrettslag og lignende) får Ymber-
konsernet profilert selskapene på en god måte. Sponsorstøtten fordeles i eierkommunene i forhold til kundeantall og aktivitet 
slik at det over tid blir en bra fordeling av sponsormidlene. Noen av dem som er sponset i 2019 er Olderdalen Idrettsklubb, 
Manndalen Ungdoms- og idrettslag, Riddu Riddu barnefestivalen, Bakkebyturneringen, Bingesrittet i Maze, Skjervøy IK, 
Rotsundelv IL, Nordreisa IL, Landsbyspelet og Ryttersportsklubben NOR. I tillegg profilerer konsernet seg gjennom lokale media 
og i den årlige kundekalenderen.

ÅRET SOM GIKK

Ymber har i mange år støttet barnefestivalen 
til Riddu Riddu og samarbeidet ble videreført 
også i 2019.
Foto: Ørjan Bertelsen

Avinet AS på besøk. 
Foto: Are Bergset Elvestad, 
Framtid i Nord
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STYRETS ÅRSBERETNING
2.1 KONSERNETS VIRKSOMHET

Ymber, tidligere Nord Troms Kraftlag, ble opprinnelig stiftet 7. oktober 1949. Selskapets forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, 
Nordreisa og Kautokeino kommune samt deler av ytre Loppa og Kvænangen kommune. Konsernets virksomhet er innen 
kraftproduksjon, nettvirksomhet (krafttransport) og bredbånd (fiber).

YMBER AS SINE EIERE:

• Kautokeino kommune (16,67%)
• Kvænangen kommune (8,3%)
• Kåfjord kommune (16,67%)
• Loppa kommune (8,3%)
• Nordreisa kommune (16,67 %)
• Skjervøy kommune (16,67 %)
• Troms Kraft AS (16,67 %)

KONSERNET VIRKSOMHETSOMRÅDER:

• Kraftproduksjon
• Nettvirksomhet
• Fibervirksomhet

KONSERNET FISJONERTE I 2019 OG BESTÅR I TILLEGG TIL MORSELSKAPET YMBER AS AV FØLGENDE SELSKAPER:

• Ymber Nett AS (100%)
• Ymber Fiber AS (100%)
• Ymber Produksjon AS (100%)
• 3net AS (100%)
• Kvænangen Kraftverk AS (66,8 %)
• Avinet AS (100%)

Konsernets forretningskontor er i Sørkjosen. I tillegg har konsernet lokale kontorer i Kautokeino, Kåfjord, Skjervøy, 
Kvænangsbotn og Storfjord. Konsernet er medlem av Energi Norge og Distrikts Energi. 

2

YMBER AS
7 ansatte

100% 100%

66,8% 2,1% 18,9% 33,3% 100%

13,9%

100% 100%

Ymber Nett AS

40 ansatte

Kvænangen
Kraftverk AS

6 ansatte

Finnnmark 
Kraft AS

Arctic 
Wind AS

Nordfiber
AS

Avinet AS
2 ansatte

Ishavslink
AS

Ymber Produksjon AS

3 ansatte

Ymber Fiber AS

4 ansatte

3net AS

14 ansatte
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STYRENDE ORGANER
Konsernets eiere utøver sin kontroll gjennom generalforsamlingen.

Konsernstyret består av 7 medlemmer, herav to valgt av og blant de ansatte. Det er utarbeidet egen instruks av og for 
konsernstyret. Denne har som formål å gi nærmere regler om styrets oppgaver og saksbehandling innenfor rammene av 
aksjeloven og selskapets vedtekter. Styret i Ymber AS hadde følgende sammensetning i 2019:

Medlemmer:
Gunn Andersen, leder
Mikkel Ailo Gaup, nestleder
Vera Marie Eilertsen-Wassnes
Ola Helge Dyrstad
Vidar Brox-Antonsen
Raymond Thorbjørnsen, ansattevalgt
Lars Eirik Høgbakk, ansattevalgt

Varamedlemmer: 
Semming Semmingsen 
Ståle Johansen

Ansattevalgte varamedlemmer: 
Per Sverre Moen
Ketil Abrahamsen
Harald Preben Hansen 
Kjetil Hansen

Adm direktør står for den daglige ledelse av selskapene Ymber AS, Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS og Kvænangen 
Kraftverk AS. I tillegg har adm direktør ansvar for å lede konsernets totale virksomhet i henhold til konsernets strategi. 
Konsernstyret vedtar fullmaktsbestemmelser for adm. dir.

EKSTERN REVISOR
Ekstern revisor velges av generalforsamlingen. Revisors rapporter blir fremlagt i konsernstyret. Revisor avholder årlig møte med 
konsernstyret uten at konsernsjef eller administrasjon er tilstede.

2.2 HMS, REKRUTTERING OG LIKESTILLING

Det er arbeidet målrettet med sykefraværsreduserende tiltak, blant annet tilrettelegging på arbeidsplassen, vernerunder, 
fysioterapitilbud og arbeidet i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kvænangen Kraftverk er med i konsernets AMU fra 01.01.2019. 
AMU i Ymber hadde følgende sammensetning i 2019:

Varamedlemmer: Geir Holmtun (arbeidstaker) og Fazel Hamidi (arbeidsgiver).
Deltakere uten stemmerett: HMS-koordinator, sekretær i AMU og Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste.

Medlemmer fra arbeidsgiver:
Erling S. Martinsen, adm. dir. 
Geir Kåre Rikardsen
Ørjan Brygghaug

Medlemmer fra arbeidstakere:
Ketil Abrahamsen, hovedverneombud
John Henrik Sokki, ansattevalgt
John-Inge Kaino
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Ymber har fokus på helse, miljø og sikkerhet. Hvert år gjennomføres forskriftskurs og førstehjelpskurs. Det utføres 
risikovurderinger i forkant av alle arbeidsoppgaver som kan medføre risiko. Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 
har gjennomgått 40-timers kurs for HMS-personell.

Konsernet er tilknyttet Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og Hemis AS (bedriftshelsetjenesten i Finnmark), og utarbeider i 
samarbeid med dem årlige handlingsplaner for HMS arbeidet.

Totalt sykefravær i konsernet var 3,95%
Korttidsfravær: 0,93%

41% av ansatte i konsernet hadde ikke sykefravær i 2019.

Det er i 2019 registrert 4 personskader uten fravær (mindre førstehjelpsskader) og 2 personskader med fravær i konsernet. 
Totalt er det meldt inn 146 HMS avvik for hele konsernet i 2019.

Montører i arbeid. 
Foto: Morten Bersvendsen
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Ymber arrangerer årlig fellessamling, julelunsj og julebord. I april ble det også arrangert velferdstur for ansatte. Det ble markert 
25 års ansettelsestid for tre av våre ansatte. Det arrangeres for øvrig sosiale aktiviteter via bedriftsidrettslaget Ymber BIL. I 2019 
var det muligheter for svømming, turtrim med en intern «ut i Nord» konkurranse og «sykle til jobben»-aksjon. Det ble også 
arrangert en biljardkveld. Ymber BIL dekker treningsavgift på treningssenter og påmeldingsavgift til ulike idrettsarrangement, 
bl a mørketidsløpet, offroad Finnmark 300, Skaidi Xtreme og styrkeprøven Trondheim-Oslo.

Ytre miljø
Hensyn til miljø og klima ligger i selskapets mål og handlingsplaner. Ymber, Ymber Nett, Ymber Produksjon og Ymber Fiber, 3net 
og Kvænangen Kraftverk er sertifisert til Miljøfyrtårn. Fokus har vært på avfallssortering, lavere papirforbruk, mer miljøvennlige 
innkjøp, mer effektiv transport og lavere strømforbruk gjennom bl. a. gjenbruk av varme. Ymber ønsker å bidra til at miljøet i 
minst mulig grad blir belastet av selskapets aktiviteter.

Konsernet skal være en bidragsyter til det grønne skiftet. Konsernet eier 8 kraftverk som alle har fornybar vannkraftproduksjon.
Ymber har i løpet av 2019 jobbet sammen med Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Nordkyn 
Kraftlag og Varanger Kraft om et ladenettverk på 25 lyn- og hurtigladesteder for elbiler i Troms og Finnmark. Ladestedene 
planlegges realisert i løpet av 2020 i samarbeid med Enova.

Det jobbes også med løsninger ifb med elektrifisering av oppdrettsnæringen og fergedrift.

Rekruttering og likestilling
Selskapet har ansettelses- og lønnspolitikk som sikrer at det ikke oppstår diskriminering i forhold til kjønn, alder, funksjonsevne, 
seksuell legning, etnisk bakgrunn, religion, politisk syn, arbeidstakerorganisasjon eller andre forhold. Arbeidstidsordningene er 
lik for alle ansatte.

I 2019 var 19 % av konsernets ansatte kvinner og andelen kvinner i lederstillinger var 17 %. Dette gjenspeiler situasjonen 
i bransjen som helhet. 75 % av stillingene er montører og ingeniører. Det har vist seg vanskelig å rekruttere kvinner da det 
har vært få kvinnelige søkere til disse stillingene. For merkantile stillinger, som i hovedsak inngår i seksjonene på økonomi og 
marked, er det hovedsakelig kvinner. Noen av disse har deltidsstillinger.

Konsernstyret har hatt 29% kvinneandel i 2019. Det anses ikke nødvendig med iverksetting av særskilte tiltak utover tiltak som 
kan gjøres gjennom fremtidige ansettelser og lignende.

Årsverk er inkl. lærlinger.

ANTALL ANSATTE PR. 31.12.2019 (Kvænangen Kraftverk AS er forkortet til KK):   

Ymber Ymber
Nett

Ymber
Produksjon

Ymber
Fiber

3net KK Avinet Konsern

Heltid 6 28 3 4 12 5 2 60
Deltid 1 7 0 0 1 1 0 10
Lærling 0 5 0 0 1 0 0 6
Årsverk 6,4 35,27 3 4 13,6 5,5 2 69,77
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2.3 ÅRSREGNSKAPET

MORSELSKAPET
Driftsinntektene i det nye morselskapet utgjør 10,4 mill. kr mot 152,6 mill. kr i 2018. Den store endringen mellom årene 
skyldes gjennomføring av selskapsmessig skille med tilhørende fisjon/fusjon i 2019. Nettvirksomheten, fibervirksomheten og 
 administrasjonen fra det gamle morselskapet ble fisjonert ut i egne selskaper og et nytt morselskap dannet. Administrasjonen 
ble fusjonert inn i det nye morselskapet og det gamle morselskapet endret navn til Ymber Produksjon AS. Konsernets mor-
selskap kan derfor ikke direkte sammenlignes mellom 2018 og 2019, men viser likevel tall for konsernets morselskap hvert av 
årene.

Morselskapets avtaler mot datterselskapene er med markedsmessige vilkår. Selskapets utvikling de siste 5 år:

Tall i 1000 kr 2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning 10 379  152 607  135 433  138 757  118 480
Årsresultat 16 419  36 068  28 893  45 785  22 907
Utbytte til eiere  12 000  12 000  12 000  0  0
Egenkapital 382 200  377 781  353 712  336 820  291 035
Totalkapital 897 929  911 044  952 304  914 142  515 674
Egenkapitalprosent 42,6 %  41,5 %  37,1 %  36,8 %  56,4 %

KONSERNET
Konsernets årsresultat etter skatt ble på 30,8 mill. kr mot 25,0 mill. kr i 2018. Omsetningen ble 275,2 mill. kr mot 244,8 mill. 
kr året før. En medvirkende årsak til økt omsetning er økningen i kraftprisene. Utviklingen i konsernet de siste fem årene er 
som følger:

Tall i 1000 kr 2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning 275 190  244 818  260 368  193 212  139 181
Årsresultat 30 758  25 038  40 467  60 721  22 907
Egenkapital 710 167  701 923  692 614  670 787  289 726
Totalkapital 1 575 935  1 536 589  1 621 957  1 588 015  518 490
Egenkapitalprosent 45 %  46 %  43 %  42 %  56 %

Virksomhetene
Nettvirksomhetens inntekter varierer mellom årene som følge av inntektsmodellen. Under året hadde konsernet høyere kost-
nader for ikke levert energi enn normalt grunnet uforutsette feil i nettet. Avskrivningstidene på nettkomponenter er økt i tråd 
med avskrivningstidene i bransjen.

Produksjonsvirksomheten har vært preget av høye kraftpriser under året, noe som også medførte høyere priser på grønne 
sertifikater. Total kraftproduksjon inkl vår andel i KK har vært 263 GWh mot normal 261 GWh.

Fibervirksomheten (Ymber Fiber og 3net) har hatt en økt avkastning delvis grunnet økte priser i 3net. Ved årets slutt kjøpte 3net 
aksjer i Avinet i tillegg til at de vant anbudet på fiberinnholdsleveranse til Sørreisa kommune. Dette har økt kundeområdet til 
3net mot kommunene i Storfjord og Sørreisa.

122



9

Å
R

SR
A

PPO
R

T 2
0

1
7

Finansposter
Utbytte fra alle datterselskaper utgjorde 44,7 mill. kr, av dette gikk 15,9 mill. kr til konsernets morselskap. I 2019 ifb med 
fisjonen har konsernet endret regnskapsprinsipp for inntektsføring av utbytter fra datterselskaper, hvilket har medført et 
 inntektsført utbytte for 2018 fra 3net og for 2018/2019 fra Kvænangen Kraftverk til morselskapet. Inntektsføring skjer fra og 
med 2019 det året de opptjenes, og ikke utbetalingsåret.

Det er avgitt konsernbidrag fra Ymber Fiber til morselskapet som en del av skattekonsernordningen. Det er ikke tatt opp nye 
lån i løpet av året, men eksisterende lån ble refinansiert i samband med fisjonen.

Investeringer
Nettinvesteringene er på 18,8 mill. kr i regional- og distribusjonsnettet, og gjennomføres hovedsakelig for å øke leveringssik-
kerhet på strøm. Fra 2019 ble bunnfradraget fjernet og det ble fullt anleggsbidrag på alle kunderelaterte investeringer i nettet. 
Dette har medført lavere egenfinansierte investeringer.

Investeringer ifb med kraftproduksjon er på 4,6 mill. kr og gjelder hovedsakelig maskinsalkran ved Sikkajokk kraftverk og 
 flomluker ved Cabardasjohka kraftverk.

Investeringene i bredbåndsnettet er 19,0 mill. kr i 2019. Dette er i stor grad nytilknytninger, oppgradering av elektronikk og 
utskiftning av hjemmesentraler.

Ved årets slutt investerte 3net i aksjer for 15,0 mill. kr i Avinet og Ymber Produksjon ble med på emisjon i Arctic Wind med 
40,0 mill. kr i Havøygavlen vindpark.

Finansiell risiko
Rentebærende gjeld medfører en renterisiko i selskapet. Pr 31.12.2019 er langsiktig gjeld ifb med låneopptak på 451,4 mill. kr, 
hvorav 310,0 mill. kr er rentesikret ved bruk av rentebytteavtale.

Prissikring av kraftproduksjon benyttes som et risikodempende tiltak mot svingninger i kraftpris.

Finansiell risiko knyttet til selskapets rammevilkår for nettdrift betraktes for tiden som lav forhold til fakturering av nettleie, 
har selskapet kredittrisiko som er håndtert gjennom samarbeid med inkassofirma. Nettselskapenes inntekter er avhengig av 
 leveringspåliteligheten i nettet ved at det påløper kostnader for ikke-levert energi (KILE), som for 2019 ble på 4,6 mill. kr mot 
2,8 mill. kr i 2018. Driften har hatt fokus på tidsriktige investeringer og vedlikehold for å redusere KILE.

Fortsatt drift
Årsoppgjøret for 2019 er avlagt i henhold til aksjelovens og regnskapslovens bestemmelser og styret bekrefter at forutsetning 
om fortsatt drift er tilstede. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker vurdering av det fremlagte 
regnskap.
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2.4 FREMTIDSUTSIKTER

Et av selskapets hovedmålsettinger er å øke leveringssikkerhet. Spesielt er det fokus på å forsterke forsyningen til Skjervøy, 
Arnøy og i Kåfjord hvor noen av regionens største og viktigste bedrifter er lokalisert. Selskapet ferdigstilte ny 66 kV-linje fra 
Storslett til Hamneidet 21. januar 2018 og idriftsatte ny 22 kV kabel fra Kågen til Arnøy sommeren 2017. Selskapet jobber 
med å se på ytterligere tiltak for å styrke linjenettet mellom Hamneidet og Skjervøy, samt å forsterke høyspentnettet i Kåfjord.

Ymber ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet. Ymber har fått investeringsstøtte fra Enova til å bygge ut ladestasjoner 
(150 kW) for elbiler i Birtavarre, Storslett, Maze og Kautokeino. Stasjonene vil bli idriftsatt høsten 2020. Det jobbes også med 
ulike løsninger for å elektrifisere Lyngenferga.

3net hadde ca. 4 350 kunder på fiber pr desember 2019. Selskapet har en målsetting om økt kundevolum på fiber og arbeider 
kontinuerlig med fortetting og utbygging i nye områder. Desember 2019 kjøpte 3net opp Avinet i Storfjord (850 kunder) og 
3net har vunnet anbudet om å levere innhold på fibernettet i Sørreisa kommune. 3net forventer å ha ca. 6000 kunder på fiber 
ved utgangen av 2020.

Ymber har 4 heleide kraftverk som samlet har en normalproduksjon på ca. 54 GWh. I tillegg eier selskapet 66,8 % av Kvænangen 
Kraftverk AS (310 GWh) og 2,1 % av Finnmark Kraft AS (290 GWh) slik at netto produksjon er ca. 270 GWh. Selskapet har 
som målsetting å øke kraftproduksjonen ytterligere. Artic Wind AS skal skifte ut alle vindturbinene på Havøygavlen vindpark. 
Ymber har deltatt i emisjonen med 40 MNOK og har nå en eierandel i nye Havøygavlen vindpark på 18,9 %. Nye Havøygavlen 
vindpark vil produsere ca. 135 GWh og vil bli idriftssatt høsten 2021. Kraftprisene har vært lave i 2019, og utviklingen fremover 
er usikker. Ved inngangen av 2020 har den hydrologiske balansen i det nordiske markedet styrket seg, og vil kunne dempe 
kraftprisen for resten av året.

Stortinget vedtok 16. mars 2018 en ny Energilov som stiller krav til selskapsmessig skille for alle nettselskap. Ymber AS ble 
omdannet til konsern 1. januar 2019 og består av datterselskapene Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS, Ymber Fiber AS og 
3net AS. Kvænangen Kraftverk AS er datterselskap under Ymber Produksjon AS.

Eierskapene i Kvænangen Kraftverk AS og 3net AS er industrielt og bedriftsøkonomisk viktige eierskap, og bidrar godt 
økonomisk gjennom årlig utbytte.

I slutten av 2019 oppsto et utbrudd av koronaviruset Covid-19 i Kina, som i 2020 spredte seg til en verdensomspennende 
pandemi. I forbindelse med dette ble det i de fleste land iverksatt strenge nasjonale tiltak for å begrense smitten. Tiltakene 
reduserer verdiskapning og aktivitet, og forventes gi en konjunkturnedgang i Norge og verden. Dette forventes redusere 
etterspørselen etter energi og derigjennom også kraftprisen.

Sørkjosen, 14. mai 2020

Gunn Andersen Mikkel Ailo Gaup Ola Helge Dyrstad  Vera Marie Eilertsen-Wassnes
styreleder nestleder

Vidar Brox-Antonsen Lars Eirik Høgbakk Raymond Thorbjørnsen Erling S. Martinsen
   Adm direktør
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Generalforsamling

ÅRSREGNSKAP3
3.1 RESULTATREGNSKAP

 2018 2019 Note Tall i 1000 kr 2019 2018
 21 342 0 9  Kraftsalg 129 611 87 994
 106 021 0 2 Overføringsinntekter 112 960 110 759
 -4 824 0 1B,2 Mer(-)-/mindreinntekt (+) -18 285 -4 824
 30 068 10 379 6 Andre inntekter 50 905 50 890
 152 607 10 379   Sum driftsinntekter 275 190 244 818
           
 7 247 0   Nettap 7 303 7 247
 12 874 0   Kjøp av overføringstjenester 24 600 20 195
 5 650 1 884   Varekjøp og tjenester for videresalg 16 576 21 066
 28 375 6 779 5,8 Lønns- og pensjonskostnader 47 383 40 680
 31 529 1 264 3 Av-/nedskrivninger på varige driftsmidler 54 554 62 175
 29 092 5 132 7,8 Annen driftskostnad 43 690 42 074
 114 766 15 060   Sum driftskostnader 194 105 193 436
 37 841 -4 681 1  Driftsresultat 81 086 51 382
           
 16 982 15 861   Utbytte 1 119 1 146
 -42 17 861   Finansinntekter 1 058 208
 12 249 12 427   Finanskostnader 14 996 14 793
 4 691 21 295   Netto finansposter -12 818 -13 438
 42 532 16 614   Ordinært resultat før skatt 68 267 37 945
           
      14 Grunnrenteskatt 22 404 10 858
 6 464 0 14 Skattekostnad på ordinært resultat 15 106 2 050
 6 464 195   Skattekostnad 37 509 12 907
           
 36 068 16 419   Årsresultat 30 758 25 038
       Minoritetens andel av årsresultat 4 749 949  
           
       Overføringer    
  12 000 12 000   Avsatt til utbytte 22 249 15 728
 24 068 4 419   Overføringer annen egenkapital 8 509 9 310
 36 068 16 419   Sum overføringer 30 758 25 038

MORSELSKAP KONSERN

Selskapet fisjonerte i 2019 og det ble dannet et nytt morselskap i konsernet, se note 18
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3.2 BALANSEREGNSKAP

 2018 2019 Note Tall i 1000 kr 2019 2018

       EIENDELER    
 8 684 1 459 14 Utsatt skattefordel
    Rettigheter mw 3 998
    Goodwill 2 954 
 8 684 1 459   Sum immaterielle eiendeler 6 953 
           
 349 297 7 809 3,4,13 Distribusjonsnett og andre varige driftsmidler 1 375 446 1 382 493
 18 642 963 3,4,13 Driftsløsøre 15 076 32 166
 367 939 8 772   Sum varige driftsmidler 1 390 522 1 414 659
           
       Obligasjoner, pensjonsfond mv 3 680 4 100
     Sum finansielle anleggsmidler 3 680 4 100
           
 11 308 385 11 Investeringer i andre selskap 51 371 11 952
     Investering i tilknyttet selskap 600 0
 449 210 356 303 10,13 Investering i datterselskap 0 1
 8 652 502 396 13 Langsiktige fordringer 375 563
 469 170 859 084   Sum investeringer/langsiktige fordringer 52 346 12 516
 845 793 869 314   Sum anleggsmidler 1 453 500 1 431 274
           
 6 667 0 13 Varelager 8 338 7 082
 21 192 5 596 7,12,13 Kundefordringer 42 554 38 405
 5 130 20 651   Andre fordringer 16 984 10 988
   2 Mindreinntekt
 32 262 2 367 17 Likvide midler 54 558 48 841
 65 250 28 615   Sum omløpsmidler 122 434 105 315

 911 044 897 929   SUM EIENDELER 1 575 934 1 536 589

MORSELSKAP KONSERN
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MORSELSKAP KONSERN
 2018 2019 Note Tall i 1000 kr 2019 2018

       GJELD OG EGENKAPITAL    
 600 600 15,16 Aksjekapital 600 600
 53 876 53 876 15 Overkursfond 53 876 53 876
 54 476 54 476   Innskutt egenkapital 54 476 54 476
 323 305 327 724 15 Annen egenkapital 655 692 647 447
 323 305 327 724   Opptjent egenkapital 655 692 647 447
       Herav minoritetens andel 261 109 256 360
 377 781 382 200   Sum egenkapital 710 167 701 923
         
 10 104 558 5 Pensjonsforpliktelser 5 712 11 339
    14 Utsatt skatteforpliktelse 150 357 147 565
 10 104 558   Sum avsetning for forpliktelser  156 069 158 904
           
 461 797 451 425 13 Gjeld til kredittinstitusjoner 554 788 575 463
 7 225 0 13 Øvrig langsiktig gjeld 6 528 7 225
 469 022 451 425   Sum annen langsiktig gjeld 561 316 582 689
 479 126 451 983   Sum langsiktig gjeld 717 385 741 592
           
 9 421 990   Leverandørgjeld  21 872 19 062
 2 929 320   Skyldige offentlige avgifter 9 757 7 645
 5 241 0 14 Betalbar skatt 37 645 21 610
 12 000 12 000 15 Skyldig utbytte 22 249 15 728
 17 053 0 1B,2 Merinntekt 36 174 17 053
 7 492 50 436   Annen kortsiktig gjeld 20 685 11 975
 54 137 63 746   Sum kortsiktig gjeld 148 382 93 074
 533 263 515 729   Sum gjeld 865 767 834 666

 911 044 897 929   SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 575 934 1 536 589

Sørkjosen, 14. mai 2020

Gunn Andersen Mikkel Ailo Gaup Ola Helge Dyrstad  Vera Marie Eilertsen-Wassnes
styreleder nestleder

Vidar Brox-Antonsen Lars Eirik Høgbakk Raymond Thorbjørnsen Erling S. Martinsen
   Adm direktør
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3.3 KONTANTSTRØMANALYSE KONSERN

 2018 2019  Tall i 1000 kr  2019 2018
             
     Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter      
 42 532 16 614  Årets resultat før skattekostnad 68 268 37 945
 -5 420 0  - Periodens betalte skatt -21 610  -35 193
 121 0  -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 0  100 
 31 458 1 264  + Ordinære avskrivninger 54 554  62 175 
 71 0  + Nedskrivninger 0  71 
 -5 849 -4 796  +/- Endring varelager, kundefordringer og leverandørgjeld  -2 595 -807 
 -4 068 -1 033  +/- Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser -5 627 -4 067 
 46 0  +/- Poster klassifisert som investerings-/finansieringsaktiviteter -12 843  -1 446 
 -8 785 31 997  +/- Endring andre tidsavgrensningsposter 25 904  -1 845 
 50 106 44 046   A = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 106 051 56 933
             
      Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter      
 9 407 0  + Innbetalinger ved salg varige driftsmidler 450 443 
 -31 880 -364  - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -23 828  -37 268 
 16 0   + Innbet. ved salg av aksjer/andeler og finansielle anleggsmidler 0 1 834 
 -293 0   - Utbet. ved kjøp av aksjer/andeler og finansielle anleggsmidler -40 000 -293 
 -22 750 -364   B = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -63 378 -35 284
             
      Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter      
 0 463 000 + Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 463 000     
 -59 953 -11 575 - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -484 227  -72 279 
   -494 007 - Utbetalinger lån til datterselskaper
 -12 000    - Utbetalinger av utbytte  -15 728 -18 640 
 -71 953 -42 582  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -36 955 -90 919
             
 -44 597 1 100  Netto endring av likvider gjennom året  5 718 -69 270
             
 76 859 1 267  Likviditetsbeholdning 01.01 * 48 841 118 111 
 32 262 2 367  Likviditetsbeholdning 31.12  54 559 48 841

MORSELSKAP KONSERN

* Fisjon i 2019. Det gamle morselskapet fisjonerte ut virksomhetsområder, og et nytt morselskap ble etablert. 
Utgående beholdning i morselskapet stemmer således ikke med inngående beholdning året etter.
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3.4 KONTANTSTRØMANALYSE KONSERN

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Ymber AS, de heleide datterselskapene Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS, 
Ymber Fiber AS og 3net AS. I tillegg inngår Kvænangen Kraftverk AS og Avinet AS som en del av konsernet. Ymber Produksjon 
AS eier 66,8% i Kvænangen Kraftverk AS og med dette har bestemmende innflytelse i selskapet. 3net AS eier 100% i Avinet 
AS. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet.

Minoritetsinteresse er den andel av morselskapets egenkapital som ikke kan henføres til morselskapet verken direkte eller 
indirekte. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert 
fortjeneste/tap mellom konsernselskaper elimineres. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datter-
selskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost  tilordnes 
identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet 
(oppkjøpsmetoden). Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld 
balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Mer-/mindreinntekt
Nettvirksomheten reguleres av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) med grunnlag i indeksregulerte kostnader. Dersom 
selskapets bokførte inntekt overstiger inntektsrammene (merinntekt) fra NVE skal denne merinntekten tilbakeføres kundene 
i sin helhet. Tilbakeføring av merinntekt skjer ved reduksjon i nett-tariffene. Dersom den faktiske inntekten er lavere enn inn-
tektsrammene (mindreinntekt) kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige 
nett-tariffene. Mer-/mindreinntekt renteberegnes på grunnlag av gjennomsnittlig saldo. Renten fastsettes årlig av NVE. Rente 
knyttet til mer-/mindreinntekt er klassifisert som rentekostnader/renteinntekter.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet  klassifiseres som 
omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter  utbetalingstidspunktet. 
For gjeld legges analoge kriterier til grunn.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til 
 nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet 
 økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall i den grad regnskapsreglene krever det. Avsetninger 
neddiskonteres hvis renteelementet er vesentlig. Nominelle beløp neddiskonteres hvis renteelementet er vesentlig.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 
3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000,-. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. 
Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og 
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.
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Leide driftsmidler
Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskapet fortsatt ligger hos utleier klassifiseres som 
 operasjonelle leieavtaler. Leien på slike avtaler kostnadsføres over leieperioden.

Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på leietaker, 
klassifiseres avtalen som finansiell. Eiendeler anskaffet ved finansiell leasing balanseføres og avskrives i henhold til forventet 
brukstid, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.

Datterselskaper og tilknyttede selskaper
Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet, og viser det vi har betalt for aksjene. Investeringen vurderes 
til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig.
I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden  fører 
til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle 
gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster. Resultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen av 
resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster. 
I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen 
foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn 
både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og 
 gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede (med unntak blant annet for 
nedskrivning av goodwill).

Varebeholdninger
Varebeholdning på lager er klassifisert som omløpsmiddel og består av handelsvarer, reservedeler og driftsmateriell. Lager 
av innkjøpte varer verdsettes til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer 
og varer under tilvirkning vurderes til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving hvis virkelig verdi (salgspris med fradrag 
for  salgskostnader) er lavere enn kostpris. Salgskostnader inkluderer alle gjenværende salgs-, administrasjons- og lagring-
skostnader.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning 
til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg kan det gjøres det en uspesifisert 
 avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner
Alle selskapene i Ymberkonsernet har fra 01.01.2018 gått fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert pensjonsordning. 
 Konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte med unntak av ansatte født før 1962 eller tidligere, som står 
igjen i ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsordningen er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med unntak 
av AFP-ordningen og en ordning for AFP pensjonister mellom 62 og 65 år.

Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, 
fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og  aktuarmessige 
forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse  består 
av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte 
 ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld.

Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende 
 opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregnings forutsetningene 
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(estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10 % av 
 bruttopensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene.

Netto pensjonskostnad for ytelsespensjon, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjons midlene, 
korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er  presentert 
i resultatregnskapet sammen med lønn, arbeidsgivers innbetalinger knyttet til innskuddspensjon og andre ytelser.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler som er omløpsmidler) vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og 
virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt.

Finansielle kontrakter - Sikringsbokføring
Renterisiko oppstår på kort og lang sikt som følge av rentebetingelsene (3 måneders NIBOR) på belåningen. Ymber AS har 
inngått en rentebytteavtale på deler av gjelden for å styre renterisikoen i morselskapet. Rentebytteavtalen er inngått for å 
sikre kontantstrøm der Ymber betaler fastrente og mottar flytende rente. Den flytende renten reguleres hver tredje måned. 
 ontantstrømsikring reflekteres ved at realiserte og urealiserte gevinster og tap på sikringsinstrumentet ikke resultatføres før det 
underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet (sikringsbokføring).

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 
aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og  skattemessige verdier 
samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og  skatte reduserende 
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto 
skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som 
kan balanseføres oppføres netto i balansen.

Skatt på grunnrenteinntekt knytter seg til det enkelte kraftverk. Fremførbar negativ grunnrenteinntekt kan ikke utlignes 
mot  positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk. Ved beregning av utsatt skatt er nominell skattesats lagt til grunn. Utsatt 
 skattefordel knyttet til grunnrente ikke er balanseført.

Naturressursskatt fastsettes for hvert enkelt kraftverk på bakgrunn av gjennomsnittlig produksjon de siste 7 år.  Naturressursskatt 
kan kreves til reduksjon i skatt på alminnelig inntekt. Naturressursskatt som overstiger skatt på alminnelig inntekt, kan  behandles 
som en forskuddsbetalt skatt i den utstrekning det er sannsynlig at denne vil kunne redusere fremtidig skatt på alminnelig 
inntekt.

Eiendomsskatt er klassifisert under andre driftskostnader.

Behandling av utbytte
Prinsipp for inntektsføring av utbytte fra datterselskaper er endret. Fra og med regnskapsåret 2019 blir utbytte fra 
 datter selskapene ført som utbytte i morselskapet i opptjeningsåret. I 2018 tok morselskapet inn utbytte fra datterselskapene 
når utbyttet var vedtatt i generalforsamling, dvs året etter inntjeningsåret.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente 
kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.
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3.5 NOTER TIL REGNSKAPET

Dersom det ikke er oppgitt at det gjelder konsernet, så er tallene for morselskapet Ymber AS.

NOTE 1: REGNSKAP FORDELT PÅ VIRKSOMHETER

Gjelder konsernet. All virksomhet i morselskapet ligger under øvrig virksomhet.

  Kraft- Kraft-  Regional   
Tall i 1000 kr  omsetning produksjon Sentralnett nett Distr.nett  bredbånd  øvrig intern Total 

Kraftsalg    129 611        129 611
Overføringsinntekter     1 085  29 501  107 466   -28 158 109 894
Kraftomsetning lev plikt   3 066     585   -585 3 066
Mer-(-)/mindreinntekt (+)        -18 531   246 -18 285
Andre inntekter    38    90  1 165  43 004  6 607  50 905
Sum inntekter   3 066  129 649  1 085  29 592  90 685  43 004 6 607  -28 497 275 190

Nettap, eget nett       2 413  4 890    7 303
Nett-tj. overliggende nett    12 403   10 025  30 330    -28 158 24 600
Kraftkjøp   2 470  3 205       5 674
Varekjøp, annet    170  -31   -729  9 211  2 280  10 901
Nettleie produksjon           
Sum varekjøp   2 470  15 777  -31  12 438 34 491  9 211  2 280  -28 158 48 479

Personalkostnader    6 923  126  1 554  22 385  8 892  14 663  54 542
- Aktivert lønn    -432    -141  -4 685  -1 510 -392  -7 159
Avskrivninger/nedskrivninger    30 814  379  5 404  8 937 7 188  1 831  54 55
Andre driftskostnader   11  17 666  391  4 109  12 704 6 350  2 365  43 596
Tap på fordringer         76  17    93
Sum andre kostnader   11  54 971  896  10 926  39 417  20 937  18 467   145 626
Sum driftskostnader   2 481  70 748 866  23 364  73 909  30 148  20 748 -28 158 194 104
Driftsresultat   585  58 901  219  6 228 16 776  12 856  -14 141  -339  81 086

Avskrivningstidene er i 2019 endret for nettkomponenter.
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NOTE 2: MER-/MINDREINNTEKT

Tall i 1000 kr. Gjelder nettvirksomheten.

Resultatregnskap
Nettleie inntekt 111 949
Nettleie produksjon 0
Andre inntekter 1 456
Sum faktisk nettleieinntekt  113 405
Fastsatt initiell inntekt i eget nett 86 403
ENØK-ramme 2 546
Endring bokført verdi/avskrivninger  2017-2019 -5 065
Eiendomsskatter 3 172
Kilekostnader -4 625
Innbetaling kile  246
Korrigert mer-/mindreinntekt tidligere år 0
Kostnader ved overliggende nett 12 197
«Godkjente» kostnader  94 873
Årets mer-/mindreinntekt  -18 531
    
Årets renter mer-/mindreinntekt   -590
 -590

Tabellen ovenfor viser en merinntekt på 18,531 mill. kr i resultatregnskapet. Differanse 
mot resultatregnskapet som viser -18,285 mill. kr. gjelder en korreksjon for utfakturerte 
kilekostnader som vist i note 1under kolonne «intern».

Balanseregnskap

Akkumulert mer-/mindreinntekt [1000 kr]
Inngående verdi på merinntekt -17 842
Årets mer-/mindreinntekt  -18 531
Utgående verdi for merinntekt -36 374

Akkumulert renter mer-/mindreinntekt [1000 kr]
Inngående verdi på mindreinntekt 789
Årets mer-/mindreinntekt  -590
Utgående verdi for mindreinntekt 199

Merinntekt i balanseregnskapet  -36 174

Balanseregnskapet viser status mer-/mindreinntekt mot kunder. Mindreinntekt angis 
med positivt fortegn og merinntekt med negativt fortegn i balanseregnskapet.
Tabellen viser totalt hva Ymber har tatt inn for lite fra kundene (mindreinntekt) eller hva 
selskapet over tid må tilbakeføre til kundene (merinntekt).
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Tall i 1000 kr Transportmidler Inventar EDB Fjernstyring Kraftproduksj. Sentralnett Regional nett Distribusjonsnett

Ansk.kost. 01.01.  20 573  26 144  41 695  1 372568  9 937  185 376  278 501 

Tilgang  2 387  5 184  478  4 644  271  17 968  

Avgang i året  2 640  72     909

Ansk.kost pr. 31.12.  20 319  31 255  42 173  1 377 212  9 937  185 647  295 560

Akk. av-/nedskrivn. pr. 01.01.  17 398  22 267  37 837  302 800  6 474  87 659  156 585

Årets ord. avskrivninger  1 479  2 595  1 524  30 193  333  4 021  3 924

Avgang akk. av-/nedskrivn.   2 430  72      849

Akk. av/nedskrivn. pr. 31.12. 16 447  24 789  39 361  332 994  6 807  91 680  159 660

Bokført verdi pr. 31.12.  3 873  6 467  2 813  1 044 219  3 130  93 967  135 900

Bokført verdi pr. 01.01.  3 174  3 877  3 858  1 069 767  3 463  97 717  121 915

   -       

Tall i 1000 kr Prodlinjer Tariff apparater Bredbånd Bygg Øvrig Anl u/arbeid Sum

Ansk.kost. 01.01.  2 539  22 891  119 284   47 585  775  13 011  2 140 879  

Tilgang    131  19 040   294    -1 727  48 671 

Avgang i året       10 826  14 448

Ansk.kost pr. 31.12.  2 539  23 022  138 324   47 879  775  458  2 175 103

Akk. av-/nedskrivn. pr. 01.01.  2 398  2 935  55 131   33 986  749    726 220

Årets ord. avskrivninger  18  1 502  7 553   1 607  11    54 759

Avgang akk. av-/nedskrivn.        3 351 

Akk. av/nedskrivn. pr. 31.12. 2 416  4 437  62 685   35 592  760    777 627

Bokført verdi pr. 31.12.  124  18 585  75 639   12 287  15  458  1 397 475

Bokført verdi pr. 01.01.  142  19 956  64 153   13 599  26  13 011  1 414 659

NOTE 3: ANLEGGSMIDLER - TILGANG, AVGANG OG AVSKRIVINGER

Gjelder konsernet

Avskrivningstidene er i 2019 endret for nettkomponenter.
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NOTE 4: INVESTERINGER OG SALG AV ANLEGGSMIDLER SISTE 5 ÅR

Gjelder konsernet

NOTE 5: PENSJONSFORPLIKTELSER

Tall i 1000 kr
Pensjonsordningene gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall i opptjeningsåret, lønnsnivå ved  
 oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. I tillegg har selskapet en tariffestet  førtidspensjonsordning (AFP). 
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

 Transport Inventar Fjern- Kraft- Sentral Regional- Distribu- Tariff- Bred- Øvrig Bygg Endring Sum
 midler EDB styring produksjon nett nett sjonsnett apparater bånd   AUU  

2015  1 020  824  2 417  125   493  9 983  316  3 683  732  420  2 018  22 033

2016  1 001  378  743  0  0  929  10 026  9 619  11 822  1 702  105  23 240 59 564

2017  408  2 684  52  5 256  424  38 326  6 791  7 799  5 582  722  116  -14 455  53 704

2018  950  2 731  699  4 565  0  6 067  9 852  4 826  1 943  0  0  -4838  26 795

2019  2 308  5 012  478  4 644  0  271  17 968  131  5 489  0  304  -1 727  34 879

Sum  5 687  11 630  4 389  14 591  424  46 086  54 620  22 691  28 519  3 155  945  4 238  196 975

AUU = Anlegg under utvikling

 YMBER AS  KONSERNET
 2018 2019 Tall i 1000 kr 2019 2018
 119 567 15 872 Nåverdi av pensjonsforpliktelsene (PBO) 117 853 130 570 
 -95 757 - 16 910 Pensjonsmidler -104 496 -106 601 
 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 
 -13 705 1 597 Ikke resultatførte estimatendringer og avvik -11 325 -16 729
 10 104 558 Netto pensjonsforpl. i balansen u/ pensjonspr.fond 2 032 7 240

   Sammensetning av årets pensjonskostnad:
 348 67 Nåverdi av årets pensjonsopptjening (SCC) 480 1 168 
 3 336 424 Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 2 990 3 580 
 -3 828 -651 Avkastning pensjonsmidler -4 609 -4 308
   Endring 0 0
 473 52 Resultatførte estimatavvik 1 661 2 499
 310 49 Administrasjonskostnader 474 499
 639 -60 Netto pensjonskostnad 996 3 439
 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0
 639 -60 Netto pensjonskostnad inklusiv arbeidsgiveravgift 996 3 439

Selskapet har en pensjonsordning som omfatter 1 aktive og 7 pensjonister.  
Konsernet har en pensjonsordning som omfatter 7 aktive og 55 pensjonister.
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                   YMBER AS    KONSERNET

2018  2019 Tall i 1000 kr 2019 2018 
4,30 %  3,80 % Avkastning på pensjonsmidler     3,80 % 4,30 %
2,60 %  2,30 % Diskonteringrente 2,30 % 2,60 % 
2,75 %  2,25 % Årlig lønnsvekst 2,25 % 2,75 %
2,50 %  2,00 % Årlig G-regulering 2,00 % 2,50 %
1,75 %  0,50 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 0,50 % 1,75 %
0,00 %  0,00 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift 0,00 % 0,00 %

                   MORSELSKAPET  KONSERNET

 2018 2019 Tall i 1000 kr 2019 2018 
 3 849  8  Arbeid for andre / varesalg  42 223  42 034
 14 817  0  Nettleie bredbånd  917  911 
 782 121  Leieinntekter  122  121 
 2 297  6 360  Administrasjonsavtaler  0  177 
 1 680  0  Andre inntekter nettvirksomhet  609  1 680 
 2 048  0  Salg leveringsplikt  3 056  2 048 
 5 299  1 889  Øvrige poster  3 978  3 920 
 30 068  10 379 Sum  50 905  50 890 

Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift gjelder kun morselskapet

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demo-
grafiske faktorer og følger NRS sin veiledning.

Følgende forutsetning er lagt til grunn for beregningen:

NOTE 6: SPESIFIKASJON AV ANDRE INNTEKTER

Tall i 1000 kr

136



23

Å
R

SR
A

PP
O

R
T 

2
0

1
9

    2019 2018 
Ymber AS    5 501 21 192 
Ymber Produksjon AS   122
Ymber Nett AS   16 805
Ymber Fiber AS   -417
Avinet AS    139
3net AS    2 424 -1 349 
Kvænangen Kraftverk AS   17 979 18 562 
Konsern     42 554  38 405

 2018 2019 Lønnskostnader   2019    2018
 37 445  5 619  Lønninger    49 685  46 091
 438  468  Styrehonorar    949       889
 0  0  Arbeidsgiveravgift   0           0
 2 857  389  Pensjonskostnader   3 788    6 892
 1 532  354  Andre ytelser    1 698     1832
 -12 190  0  Aktiverte lønnskostnader   -7 159  -13 102
 -1 706 -51  Refusjoner NAV og lærlingtilskudd  -1 578  - 1 922
 28 375 6 779  Sum   47 383 40 680

Kundefordringer er oppført til antatt virkelig verdi.

NOTE 6: SPESIFIKASJON AV ANDRE INNTEKTER

Tall i 1000 kr

                   MORSELSKAPET                                                                                   KONSERNET

2018 2019 Tall i 1000 kr 2019 2018 
21 192         4 611  Kundefordringer  42 554  38 405 
-114                        0                              Resultatført tap på fordringer  93  -111

KONSERN

NOTE 7: KUNDEFORDRINGER

Tall i 1000 kr

NOTE 8: LØNNS- OG PENSJONSKOSTNADER

Tall i 1000 kr

              MORSELSKAPET                                                                                            KONSERNET
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 MORSELSKAPET                                     KONSERNET

2018       2019       Ansatte / årsverk      2019        2018 
6  6  Heltid         60              44
1  1  Deltid         10                9
0  0  Lærling          6                 5
6,4  6,4  Årsverk       69,77      66,97

Selskapets pensjonsordninger oppfyller kravene til tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon.

Ytelser til ledende personer morselskapet Daglig leder Styret
Lønn  1 404  -
Annen godtgjørelse  199  438

Administrerende direktør inngår i selskapets kollektive pensjonsordning og har ikke egen pensjonsordning.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisjon for 2019 fordeler seg slik (tall i 1000 kr og ekskl mva)    

 Morselskap Konsern
Lovpålagt revisjon  41  307
Teknisk utarb/bistand med årsoppgjør/ligningspapirer  117  228
Andre tjenester  51  68
SUM  209  603

NOTE 9: FINANSIELLE KONTRAKTER KONSERN

Finansielle kontrakter er benyttet for å sikre kontantstrøm på deler av kraftproduksjonen basert på fremtidig
planlagt produksjon i Kvænangen Kraftverk AS. Tap/gevinst på sikringskontrakter, beregnet som margin mellom
kontraktspris og spotpris, bokføres ved realisering. Det foreligger følgende finansielle kontrakter ift prissikring av
kraftproduksjonen i Kvænangen Kraftverk AS.

Beløp i 1000 kr  Virkelig verdi
Bilaterale kraftsikringskontrakter 2020-2022 (eksterne motparter)    2 586

Virkelige verdier av finansielle instrumenter er ikke balanseført. Det foreligger ingen prissikringer på kraftproduksjonen i 
Ymber Produksjon AS pr 31.12.2019.
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NOTE 10: DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP

Tall i 1000 kr. I morselskapet regnskapsføres investeringene i datterselskap etter kostmetoden. Egenkapital er
oppgitt etter avsatt utbytte til morselskapet. Resultat siste år er oppgitt før disponering.

NOTE 11: INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER

Tall i 1000 kr. Viser konsernets investeringer i aksjer og andeler utenfor konsernet

Ymber Nett AS   Sørkjosen   100,0 %   137 326   12 066   137 326   Ymber AS
Ymber Produksjon AS   Sørkjosen   100,0 %   220 505   28 381   192 124   Ymber AS
Ymber Fiber AS   Sørkjosen   100,0 %   22 860   6 243     22 860   Ymber AS
3net AS    Sørkjosen   100,0 %   4 962   2 057       3 992   Ymber AS
Avinet AS*                     Skibotn    100,0 %   4 042   175     15 000              3net AS
Kvænangen Kraftverk AS Kvænangsbotn   66,8 %   121 495   30 870   445 218   Ymber Produksjon AS
Nordfiber AS    Sørkjosen   33,3 %   2 711   -157          600              3net AS
Balanseført verdi 31.12.      513 901   79 635   817 121  

Arctic Wind AS   18,95 %   40 000   40 000   Ymber Produksjon AS
Finnmark Kraft AS   2,07 %   7 250   7 250   Ymber Produksjon AS
Ishavslink AS    13,90 %   834   834   Ymber Fiber AS
North Energy AS   0,11 %   5 000   209   Ymber AS
Egenkapitainnskudd KLP    2 925   2 925   Alle eks Kvæanangen Kraftverk AS og Avinett AS
Halti Nasjonalparksenter  7,00%    21   21   Ymber AS
Halti Næringshage   12,95%  91  91   Ymber AS
Kvænangen Flerbrukshus    15   15   Ymber AS
FOKAB ( interesseorganisasjon Coax)   25   25   Avinet AS        
Balanseført verdi 31.12.    56 161   51 371            

Selskap   Forretnings-    EK siste år   Resultat siste år   
   kontor      Eierandel       (100%)  (100%)      Bokført verdi      Eies av

Konsernet   Eierandel  Anskaff. kost  Bokført verdi          Eies av          

* Avinet ble kjøpt inn i konsernet den 1. desember 2019. I denne noten er årsresultatet oppgitt for hele året.
I konsolideringen av konsernet inngår kun resultatet for desember måned.
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NOTE 12: MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Tall i 1000 kr.

Konsernmellomværende    2019   2018 
Kundefordringer    6 588   694 
Leverandørgjeld    508   2 097 
Kortsiktige lån    47 106 
Fordring utbytte    46 702   9 555 
Fordring konsernbidrag    5 963

Gjelder utbytte fra selskaper i konsernet til andre konsernselskaper. Ymber gjennomførte en fisjon i 2019 og konsernet er etter 
fisjonen organisert med et nytt morselskap.

Det er i 2019 gjennomført en prinsippendring for inntektsføring av utbytte mellom selskaper i konsernet:

2018: Utbytte fra datterselskaper inntektsføres i morselskapet året etter opptjeningsåret.
2019: Prinsippendring. Utbytte fra datterselskaper inntektsføres i morselskapet i opptjeningsåret.

Fordringer med forfall senere enn ett år   2019   2018 
Fordringer Finnmark Kraft AS*    375   563 
Sum      375   563 

*Ansvarlig lån på 1,5 mill. kr betales med 2 årlige avdrag og har forfall senest 31.12.2021

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år   2019   2018 
Gjeld til kredittinstitusjoner    554 788   575 463
Øvrig langsiktig gjeld     6 528   7 225 
Sum      561 317   582 689 

Gjelder konsernet     2019  2018

Gjeld sikret ved pant     554 788  575 463

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler  
Bygninger og fast eiendom    57 197  57 681
Driftstilbehør      14 313  18 642
Varelager      8 338  6 667
Kundefordringer     27 854  21 192
Panterett i uregistrerte aksjer    445 218  445 218
Sum      552 920  549 400

I låneopptak er det lagt til grunn negativ pantsettelseserklæring.

NOTE 13: FORDRINGER OG GJELD

Tall i 1000 kr.
KONSERNET
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NOTE 12: MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Tall i 1000 kr.

NOTE 14: SKATT

Tall i 1000 kr. Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

NOTE 13: FORDRINGER OG GJELD

Tall i 1000 kr.

Spesifikasjon av rentebytteavtaler i Ymber AS pr 31.12.2019:

Avtaler Nominelt beløp Forfall
Rentebytteavtale på lån etablert pr 30.06.2016 310.000.000,- 30.06.2021

Pr 31.12.2019 var samlet markedsverdi på rentebytteavtalen positiv med kr 3 472 838,-. Dette er en ikke resultatført 
verdiendring i sikringsinstrumentet.

  

  MORSELSKAPET  KONSERNET
 2018 2019  2019 2018
   Midlertidige forskjeller
 -9 527 -6 071 Driftsmidler 694 662 697 494
    Regnskapsmessige avsetninger, fremtidig vedlikehold mv -18 293
 -10 104 -558 Netto pensjonsforpliktelse -2 032 -7 240
 -19 840 0 Andre forskjeller 243 -19 502 
 -39 471 -6 630 Netto midlertidige forskjeller 674 580 670 752  
 -  - Framførbart underskudd -  - 
 
 -39 471 -6 630 Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen 674 580 670 752 
 8 684 -1 459 22% utsatt skatt/skattefordel 150 388 147 565
 -  -  Herav ikke balanseført utsatt skatteforde -  - 
 8 684 -1 459 Utsatt skatt/utsatt skattefordel 158 388 147 565
   
   Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt
 42 532 16 614 Resultat før skattekostnad 68 163 75 403 
 -16 144 -21 690 Permanente forskjeller  5 073 -15 815 
 26 388 -5 076 Grunnlag for årets skattekostnad 89 961 59 588
 -3 601 -887 Endring i midlertidige resultatforskjeller -20 856 2 401
 22 787 -5 963 Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet 69 104 61 989
 -  5963  +/÷ Mottatt/avgitt konsernbidrag -  - 
 22 787   Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 69 104 61 989  
 
   Fordeling av skattekostnaden 
 5 241  Betalbar skatt 
   (22% av grunnlag betalbar skatt resultatregnskapet) 15 203 10 753
 - - Beregnet naturresursskatt 3 510 3 549
 - - Avregnet mot betalbar skatt -3 510 -3 549
 - - For mye, for lite avsatt i fjor 0 -
 - - Grunnrenteskatt 22 404 10 858
 5 241 0 Sum betalbar skatt til resultat 37 607 21 611
   Skattevirkning konsernbidrag 
 1 223 195 Endringer USF resultatført -98 -8 704
 6 464 195 Skattekostnad 37 509 12 907
 
 5 241 0 Betalbar skatt i balansen 37 644 21 611
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NOTE 15: EGENKAPITAL

Tall i 1000 kr.

NOTE 16: AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen på kr 600 000,- består av 60 aksjer á kr 10 000,-. Alle aksjer har like rettigheter.

NOTE 17: BUNDNE BANKINNSKUDD

Tall i 1000 kr.

MORSELSKAPET

KONSERNET

Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum
Egenkapital 01.01.   600   53 876   323 305   377 781
Årets resultat        16 419   16 419
Avsatt utbytte        -12 000   -12 000
Egenkapital 31.12.   600   53 876   327 724   382 200

Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Minoritetsandel  Sum
Egenkapital 01.01.   600   53 876   391 087   256 360    701 923
Egenkapitaleffekt omorganisering      -265      -265
Egenkapital fra fisjon     0   0      0
Egenkapital ved oppkjøp       0      0
Årets resultat        26 009   4 749    30 758
Avgitt konsernbidrag       0      0
Avsatt utbytte        -22 249      -22 249
Egenkapital 31.12.   600   53 876   394 582   261 109    710 167

Aksjonærer i Ymber pr 31.12 Aksjer  Kostpris  Sum  Eierandel
Kautokeino kommune   10   10 000   100 000   16,7 %
Kvænangen kommune   5   10 000   50 000   8,3 %
Kåfjord kommune   10   10 000   100 000   16,7 %
Loppa kommune    5   10 000   50 000   8,3 %
Nordreisa kommune   10   10 000   100 000   16,7 %
Skjervøy kommune   10   10 000   100 000   16,7 %
Troms Kraft    10   10 000   100 000   16,7 %
Totalt antall aksjer   60   10 000   600 000   100 %

     MOR  KONSERN
Bankinnskudd bundet for skattetrekk  320   2 509
Sum bundne bankinnskudd   320   2 509
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NOTE 15: EGENKAPITAL

Tall i 1000 kr.

NOTE 16: AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen på kr 600 000,- består av 60 aksjer á kr 10 000,-. Alle aksjer har like rettigheter.

NOTE 17: BUNDNE BANKINNSKUDD

Tall i 1000 kr.

NOTE 18: FISJON

Ymberkonsernet har fra 01.01.2019 gjennomført en omorganisering for å etterkomme krav i ny Energilov vedtatt i Stortinget 16. mars 
2018. Den nye Energiloven stiller krav til selskapsmessig skille for alle nettselskap med gjennomføring senest 01.01.2021.

Ymber AS med org nr 914678412 gjennomførte en fisjon den 23.02.2019 hvor eiendeler og gjeld ble overført til de nydannede 
 selskapene Ymber Nett AS (nettvirksomhet), Ymber Fiber AS (fibervirksomhet) og Ymber Temp AS. Sistnevnte ble senere fusjonert 
med nystiftede selskapet Ymber AS (stiftet den 20.08.2018) som overtakende med org nr 921543565, og utgjør nå mor selskapet 
i  konsernet. Utfisjoneringen hadde regnskapsmessig virkning fra 01.01.2019 og er gjennomført med skattemessig kontinuitet. 
Det gamle  morselskapet med org nr 914678412 endret navn til Ymber Produksjon AS (kraftproduksjonsvirksomhet), og er etter 
 omorganiseringen i likhet med Ymber Nett og Ymber Fiber datterselskap til det nye morselskapet Ymber AS.

Aksjekapitalen i det gamle morselskapet er nedsatt fra kr 600 000,- med kr 340 816,- til kr 259 184,-. Kapitalnedsettelsen i det gamle 
morselskapet ble gjort gjennom nedsettelse av aksjekapitalen ved innløsning av 60 aksjer, og aksjonærene mottok vederlag i form av 
aksjer i det nye morselskapet Ymber AS. Det gamle morselskapet hadde sju aksjonærer, og da fisjonen var en likedelingsfisjon er antall 
aksjer som tilsvarer eierandelen i det gamle morselskapet innløst og aksjonærenes eierandel i det nye morselskapet Ymber AS er lik 
eierandelen i det gamle morselskapet før fisjonen. Aksjonærene i det gamle morselskapet fikk således en tilsvarende eierposisjon i det 
nye morselskapet.

Fisjonen var forutsatt av en samtidig etterfølgende fusjon mellom Ymber Temp AS og det nye morselskapet. Samtlige selskaper ifb 
med fisjonen er heleide datterselskaper til det nye morselskapet Ymber AS org nr 921543565. Fisjonen og fusjonen er regulert i 
aksjelovens kapittel 14 og skattelovens regler om skattefri fisjon, regnskapslovens bestemmelser samt NRS (F). Med bakgrunn i at 
 omorganiseringen er gjennomført med uendret eierskap, er denne regnskapsført etter reglene om regnskapsmessig kontinuitet.

NOTE 19: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

WHO har den 11. mars 2020 erklært Covid-19 viruset som pandemi. Det foreligger på tidspunkt for regnskapsavleggelse usikkerhet 
knyttet til utviklingen rundt dette koronaviruset og tiltagende uro i finansmarkedene. Konsernet leverer tjenester innenfor  kraft forsyning, 
kraftproduksjon og fibervirksomhet, og er ikke vesentlig påvirket av situasjonen på kort sikt. Selskapet følger  utviklingen fortløpende 
og vil ta grep som er nødvendig for å sikre kontinuerlig drift, verdier og likviditet. Det er utarbeidet og iverksatt  beredskapsplan for å 
unngå smitte iht. myndighetenes anbefalinger.
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3.6 NØKKELTALL

Gjelder konsernet. I 2019 gjennomførte konsernet en fisjon. For nøkkeltallene er alle tall oppgitt i 1000 kr.

(Tall i 1000 kr)  2019  2018  2017  2016  2015  2014

Driftsinntekter  275 190  244 818  260 368  193 212  139 181  139 384

Driftsresultat  81 086  51 382  78 628  51 320  23 470  23 306

Rentekostnader  14 996  14 793  15 413  11 626  5 017  6 485

Resultat før skatt  68 267  37 945  63 782  64 399  28 496  24 939

Resultat etter skatt  30 758  25 038  40 467  60 721  22 907  21 051

Totalkapital  1 575 935  1 536 589  1 621 957  1 588 015  518 490  527 483

Egenkapital  710 167  701 923  692 614  670 787  289 726  266 818

Langsiktig gjeld  717 385  741 592  826 643  861 982  200 448  197 936

Utsatt skatteforpliktelse  150 358  147 565  156 270  170 343  0  0

Omløpsmidler  122 435  105 315  165 068  127 424  60 561  58 438

Kortsiktig gjeld  148 382  93 074  102 700  55 245  28 316  42 449

Rentabilitet

Brutto fortjenestemargin  24,8 %  15,5 %  24,5 %  33,3 %  20,5 %  17,9 %

Kapitalens omløpshastighet  0,18  0,16  0,16  0,18  0,27  0,27

Totalkapitalrentabilitet  5,4 %  3,3 %  4,9 %  7,2 %  6,4 %  6,0 %

Egenkapitalrentabilitet  4,4 %  3,6 %  5,9 %  12,6 %  8,2 %  8,1 %

Soliditet

Egenkapitalprosent  45,1 %  45,7 %  42,7 %  42,2 %  55,9 %  50,6 %

Likviditet

Likviditetsgrad 1  0,83  1,13  1,61  2,31  2,14  1,38

Definisjoner nøkkeltall  
Brutto fortjenestemargin: Resultat før skatt i prosent av driftsinntekter.
Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter dividert med gjennomsnittlig totalkapital.
Totalkapitalrentabilitet: Resultat før skatt pluss rentekostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital.
Egenkapitalrentabilitet: Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital.
Egenkapitalprosent: Samlet egenkapital i prosent av totalkapital per 31. desember.
Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.
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3.7 REVISJONSBERETNING    SIDE 1

 

 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Statsautoriserte revisorer 

Ernst & Young AS 

 
Dronningens gate 7B, NO-8006 Bodø 

 

 Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 

Tlf:   +47 24 00 24 00 

 
www.ey.no 

Medlemmer av Den norske revisorforening 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til generalforsamlingen i Ymber AS 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  

Vi har revidert årsregnskapet for Ymber AS som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. 

Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap 

og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige 

anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 

selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av deres resultater og 

kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 

god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 

er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige 

av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det 

kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 

kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 

vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 

tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige 

informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi 

attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 

det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 

årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 

vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 

gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 

er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 

årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 

virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 
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Uavhengig revisors beretning - Ymber AS 

 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 

vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 

utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 

vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 

som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 

utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg 

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 

som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon 

som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter 

kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 

kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 

effektiviteten av selskapets interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 

tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 

revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 

betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig 

usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 

årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 

konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 

hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 

på en måte som gir et rettvisende bilde;  

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene 

eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er 

ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt 

ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 

revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 

kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og 

i samsvar med lov og forskrifter. 
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Uavhengig revisors beretning - Ymber AS 

 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 

og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 

Norge. 

 

Bodø, 20. mai 2020 

ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

Arve Willumsen 

statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 

dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 

opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 

en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 

validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-

signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 

dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 

dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".

De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

AArrvvee  WWiilllluummsseenn
SSttaattssaauuttoorriisseerrtt  rreevviissoorr

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5998-4-1452881

IP: 195.139.xxx.xxx

2020-05-20 08:07:57Z
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Sak 20.05 Årsrapport og årsoppgjørsdisponering 2019 

 

Årsrapporten for 2019 med tilhørende årsregnskap og årsoppgjørsdisponering legges med 

dette fram for generalforsamlingen.  

 

Konsernets årsresultat etter skatt ble på 30,8 mill. kr. Utover elimineringer mellom 

konsernselskapene påvirkes konsernets resultat også av avskrivning på merverdier samt 

endringer i utsatt skatteforpliktelse. Dette i forbindelse med kjøp av aksjemajoritet i 

Kvænangen Kraftverk AS (2016) og Avinet AS (2019).  

 

Årsresultatene for konsernets selskaper sett opp mot budsjett er følgende:  

 

 
 

Regnskapet for morselskapet er gjort opp med et årsresultat på 16,4 mill. kr. etter skatt. Det 

foreligger aksept fra Danske Bank ifb med covenantskravene på lånene at det utbetales utbytte 

for regnskapsåret 2019 med 12,0 mill. kr.  

 

Årsresultatene for morselskapet har de siste årene utviklet seg på følgende måte: 

 
Tall i 1000 kr 2019 2018 2017 2016 2015 

Omsetning 10 379 152 607 135 433 138 757 118 480 

Årsresultat 16 419 36 068 28 893 45 785 22 907 

Utbytte til eiere 12 000 12 000 12 000 0 0 

Egenkapital 382 200 377 781 353 712 336 820 291 035 

Totalkapital 897 929 911 044 952 304 914 142 515 674 

Egenkapitalprosent 42,6 % 41,5 % 37,1 % 36,8 % 56,4 % 

  

For konsernet: 

 
Tall i 1000 kr 2019 2018 2017 2016 2015 

Omsetning 275 190 244 818 260 368 193 212 139 181 

Årsresultat 30 758 25 038 40 467 60 721 22 907 

Egenkapital 710 167 701 923 692 614 670 787 289 726 

Totalkapital 1 575 935 1 536 589 1 621 957 1 588 015 518 490 

Egenkapitalprosent 45 % 46 % 43 % 42 % 56 % 

  

Fra 2016 ble KK en del av konsernet, og medførte i en vesentlig økning i totalkapitalen.  

Hovedtall fra resultatregnskapene                          

Årsresultat (tall i 1000 kr)

Regnskap 

hele året

Budsjett hele 

året

Ymber AS 16 419 33 859

Ymber Produksjon AS 28 381 14 290

Ymber Nett AS 12 066 10 236

Ymber Fiber AS 6 243 4 219

3net AS 2 057 5 119

Kvænangen Kraftverk AS 30 870 23 731

Avinett AS 15 0

Konsolidert konsern 30 758 21 998
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Det er i regnskapet avsatt utbytte for 2019 til eierne med 12,0 mill. kr. Det er inkl årets 

foreslåtte utbytte på 12,0 mill. kr utbetalt utbytte fra Ymber mcd 239,2 mill. kr i perioden 

2006-2019.  

 

På styremøtet den 14. mai 2020 vedtok styret følgende disponering av overskudd: 

 

• Avsatt til utbytte kr. 12 000 000,-.     

• Overført til annen egenkapital kr. 4 419 000,-  

 

 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen vedtar årsrapport og årsregnskap for 2019, og tiltrer styrets forslag til 

disponering av årsresultat. 
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Sak 20.08 Fastsettelse av revisors honorar 

 

Ansvarlig revisor for konsernet er Arve Willumsen i revisjonsselskapet Ernst & Young AS. 

Ytelser til revisor som presisert i årsrapportens note 8: 

 

 

 

Ymberkonsernet har de siste fem årene hatt følgende kostnader ifb med revisjon: 

 

 
 

 

I 2017 ble det jobbet mye med kvalitetssikring av konsernkonsolidering mot revisor etter 

kjøpet av Kvænangen Kraftverk AS i 2016.  

 

I 2019 er det økte kostnader ifb med fisjon i det gamle morselskapet og dannelsen av nytt 

morselskap. De fleste virksomhetene ble fisjonert ut av det gamle morselskapet og inn i de 

nydannede selskapene Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS og Ymber Fiber AS. 

Kraftproduksjonsvirksomheten ligger igjen i det gamle morselskapet, som ifb med fisjonen 

endret navn til Ymber Produksjon AS.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godtgjørelse til revisor fastsettes til kr 603 000,- for konsernet i henhold til utbetaling i 2019. 

 

Kostnadsført honorar til revisjon for 2019 fordeler seg slik (tall i 1000 kr og ekskl mva)

Morselskap Konsern

Lovpålagt revisjon 41 307

Teknisk utarb/bistand med årsoppgjør/ligningspapirer 117 228

Andre tjenester 51 68

Sum 209 603

Ymber AS - Tall i 1000 kr 2019 2018 2017 2016 2015

Lovpålagt revisjon (inkl bistand med årsregnskap) 307            159            210            134            131            

Teknisk utarb/bistand med årsoppgjør/ligningspapirer 228            43              8                26              25              

Andre tjenester / konsuletnbistand 68              11              93              93              88              

Sum kostnader 603            213            311            253            244            
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Sak 20.09 Fastsettelse av styrehonorar 

 

 

Generalforsamlingen fastsatte følgende styrehonorarer fra 1.7.2019: 

 

Styreleder:     Kr  75.000,- 

Nestleder:     Kr  40 000,- 

Styremedlemmer:    Kr    35 000,- 

Møtegodtgjørelse pr. møte:   Kr        2 500,- 

Medlem generalforsamling pr. møte:  Kr        2 500,- 

Tapt arbeidsfortjeneste legitimert:  Maks kr 3 000,- (faktisk tapt arbeidsinntekt) 

Tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert:  Kr        2 300,- 

 

 

Styrehonorarene ble sist endret fra 1. juli 2019. Utviklingen fra 1/7-2010 siste årene har vært: 

 

 Fra 1/7 Fra 1/7 Fra 1/7 Fra 1/7 

Ymber AS - Tall i 1000 kr 2019 2016-18 2012-15 2010-11 

Styreleder 75 000 65 000 60 000 50 000 

Nestleder 40 000 37 500 35 000 27 000 

Styremedlemmer 35 000 32 500 30 000 23 000 

Møtegodtgjørelse pr. møte 2 500 2 500 2 500 2 300 

Medlem generalforsamling pr. møte 2 500 2 500 2 500 2 300 

Tapt arbeidsfortjeneste legitimert (maks) 3 000 3 000 3 000 3 000 

Tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert 2 300 2 300 2 300 2 300 
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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   

Oppvekst og kulturutvalget 
 
   
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/724-44 1514/2020 430 21.02.2020 

 

Kommuneplan for inkluderende barnehage- og skolemiljø 2020 - 2021 

Nordreisa kommune deltar i pulje 4 «Inkluderende barnehage og skolemiljø» (IBS), en nasjonal 
satsing i regi av UDIR i perioden 2020 – 2021.  
Nordreisa kommune samarbeider om satsingen med Kvænangen og Skjervøy kommune. Plan for 
IBS er derfor utarbeidet i samarbeid med våre nabokommuner.  
 
Fra Nordreisa kommune deltar samtlige kommunale barnehager, i tillegg til pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT);  

- Høgegga barnehage  
- Storslett barnehage 
- Leirbukt barnehage  
- Sørkjosen barnehage 
- Avdeling barnehage ved Oksfjord oppvekstsenter.  

Av de private barnehagene deltar også Tømmernes gårds- og naturbarnehage.  
 
Målgruppe for IBS: Barnehager, skoler, myndighet og eiere som trenger og ønsker noe støtte, 
men samtidig har forutsetninger til å drive et selvstendig, lokalt utviklingsarbeid. 
 
Innhold: Barnehager, barnehageeiere, barnehagemyndighet og PPT skal arbeide med å skape å 
opprettholde trygge og gode barnehagemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om 
forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser.  
 
Barnehagene skal arbeid med egen praksis og et mål er å oppnå en varig praksisendring som når 
flest mulig ansatte.  
Utviklingsarbeidet skal foregå i form av barnehagebasert kompetanseutvikling og arbeid i 
lærende nettverk. Barnehagebasert kompetanseutvikling vil si at barnehager, med ledere og alle 

153

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https://svarut.ks.no/idporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp3?ReqID=_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9&index=null&acsURL=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252FShibboleth.sso%252FSAML2%252FArtifact&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&binding=urn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html


 
 Side 2 av 2

ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Målet er å videreutvikle praksis innen 
arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og krenkelser. 
 
Styrere fra barnehager, ppt, barnehagemyndighet og pedagogisk konsulent deltar på nasjonale og 
regionale samlinger med forelesninger og gruppearbeid. Mellom samlingene arbeider 
barnehagene lokalt med temaer fra samlingene og aktuelle problemstillinger i egen praksis. I 
tillegg skal barnehagene være med i lærende nettverk som ledes av ressursperson i samarbeid 
med kommunene. Nettverkene er møteplass for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig 
utvikling.  
 
PPT er involvert i utviklingsarbeidet. I Nordreisa kommune er PPT en del av det lokale 
støtteapparatet for barnehage og skole, både i forhold til forebyggende arbeid, tidlig innsats og i 
de tilfeller det er behov, for oppfølging i enkeltsaker omkring enkeltbarn. PPT skal arbeide både 
individrettet og systemrettet mot barnehager. 
 
Økonomi: Utdanningsdirektoratet har via Fylkesmannen tildelt Nordreisa kommune midler  
som går til å dekke lønn til ressursperson gjennom hele perioden. 
Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy kommune har tilsatt felles ressursperson i 80% stilling som i 
hele deltakerperioden har ansvar for den barnehagebaserte kompetanseutviklingen og arbeid i 
lærende nettverk. 
 
Kommuner i Troms og Finnmark mottar i tillegg reisetilskudd på grunn av lang reisevei til 
nasjonale samlinger i Oslo. Reisetilskuddet utbetales på slutten av hvert år. Nasjonale samlinger 
gjennomføres to ganger per år. Barnehager deltar også på fylkessamlinger som arrangeres to 
ganger per år. Fylkessamlingene legges til Tromsø.  
 
Deltakelse krever egenfinansiering fra kommunen til utgifter møter/samlinger i lokale nettverk, 
til gjennomføring av lokal oppstartssamling, og til å dekke reise i forbindelse med regionale og 
fylkessamlinger. 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Berit Kalseth 
Barnehagekonsulent 
berit.kalseth@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 07 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Kommuneplan for inkluderende barnehage- og skolemiljø 2020 - 2021 
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1. Utviklingsområder og innhold 

Alle barn og elever skal ha trygge, og gode barnehage- og skolemiljøer uten mobbing og 
andre krenkelser. Dette er både et mål i seg selv og er viktig for barns lek, utvikling, læring 
og sosiale tilhørighet. Barnehageloven og rammeplan for barnehager tydeliggjør ansvaret. 
Barns livsmestring står sentralt. Gjennom barnekonvensjonen legges det vekt på at det 
arbeidet som skal utføres for barn, skal ha et barnesentret perspektiv. 

Forskningstall viser at mellom 10-12 % av barnehagebarn opplever mobbing i barnehagen. 
Mobbing som starter i barnehagen, kan ha store og langvarige konsekvenser for et menneske. 
Forskning viser at det kan ha sammenheng mellom mobbing i skolen og frafall fra 
videregående skole. Å oppleve mobbing eller andre krenkelser svekker barns livskvalitet, 
helse, trivsel og læring. Mobbing rammer også foreldre og søsken som opplever det sårt 
skamfullt og vanskelig. 

I et høringsnotat fra kunnskapsdepartementet 12 august 2019, foreslår de en endring i 
lovbestemmelsen om at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt 
barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring hos alle barn, og for å forebygge 
tilfeller hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt barnehagemiljø. I lovbestemmelsen 
ligger det en tydelig plikt hos barnehageansatte til å gripe inn ved krenkelser som mobbing, 
trakassering, diskriminering og vold. 

“Barndommen har vi med oss hele livet” 

2. Mål 

Styrke barnehagenes, skolers og eiers kompetanse til tidlig innsats for å fremme trygge og 
gode barnehage -og skolemiljø, forbygge og håndtere mobbing. Etablere en felles forståelse 
av begreper knyttet til barnehage -og skolemiljø for å sikre rett og god regelverksforståelse. 

Konkrete mål: 

 Alle barn/elever i barnehagen/skole skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få 
den hjelp og støtte som de har behov for. 

 Den ansatte skal ha høy kompetanse på barns sosiale utvikling og betydning av et 
trygt og godt læringsmiljø. 

 Den ansatte skal ha kunnskap om barns medvirkning og jobbe systematisk for å 
ivareta barns rett til å påvirke sitt eget miljø. 

 Den ansatte skal ha kunnskap og kompetanse til å tilrettelegge for et godt og 
inkluderende foreldresamarbeid. 
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Kvænangen kommune: 
 
Fra Kvænangen kommune deltar Burfjord- og Badderen barnehage. 
 
I forkant av prosjektet jobber den enkelte barnehage med ståstedsanalysen i personalgruppen. 
Det utarbeides problemstillinger i den enkelte barnehage. Involvering er et viktig element for 
å lykkes i startfasen. Barnehagene gjennomfører hvert år foreldreundersøkelsen til UDIR som 
også tas med i analysearbeidet. 

Hver enkelt barnehage skal ved oppstart av prosjektet i januar 2020 lage en egen plan for 
barnehagens arbeid med inkluderende barnehagemiljø. Barnehagens plan skal inneholde 
konkrete problemstillinger på bakgrunn av resultater fra analysearbeidet i egen barnehage.  

Utfordringer og muligheter: 
Utfordringer: 

 Økonomi  
 Bemanning/endring i bemanning 
 Sykefravær 
 Tid 
 Små enheter 
 Kompetanse 
 Geografiske avstander. 

 
Styrker: 

 Motiverte/endringsvillige ansatte som ønsker å jobbe i skole og barnehage 
 Velfungerende nettverk Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen 
 Barnehageeier med erfaring og kompetanse til å drive barnehagebasert 

utviklingsarbeid. 
 Styrere med kompetanse til å motivere og drive utviklingsarbeid. 
 Pedagoger med lang erfaring fra barnehage 
 Barnehagene har jobbet med livsmestring, inkluderende miljø- mobbing i forkant 

 
Sammenfatning av analysearbeidet i Kvænangen kommune: 

Personalet er imøtekommende, og god til å hjelpe hverandre. 
Personalet er god til å reflektere i hverdagen, angående barn og ulike hendelser. 
Personalet gir omsorg og trygghet og viser det ved å være nær barna, og se og lytte til 
dem. Personalet må jobbe med å være tilstede overfor barna i konfliktsituasjoner, ikke overta 
konflikten. Men være god veileder. 
Personalet må observere, og legge til rette for barna som trekker seg ut av lek, felles 
aktiviteter osv. Personalet må legge mer til rette for aktivitet der følelsene har en stor 
betydning. 
 
Grønne tanker - Glade barn om følelser – lære empati. 
Sangleker på tvers av barna. 
Fellesskap, følge regler 
Spill på tvers av barna 
Fellesskap, følge regler 
Verne om den gode rolleleken. Personale aktiv meg i leken. 
Personalet skal få mer kunnskap igjennom prosjektet inkluderende barnehagemiljø. 
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Nordreisa kommune: 

Fra Nordreisa kommune deltar 5 barnehager i tillegg til oppvekstsenteret i Oksfjord i 
prosjektet: Høgegga barnehage, Storslett barnehage, Leirbukt barnehage, Sørkjosen 
barnehage, Tømmernes gårds- og naturbarnehage (privat) og Oksfjord oppvekstsenter. 

I forkant av prosjektet jobber den enkelte barnehage med ståstedsanalyser i personalgruppen. 
Det utarbeides problemstillinger i den enkelte barnehage. Involvering er et viktig element for 
å lykkes i startfasen. Barnehagene gjennomfører foreldreundersøkelser til UDIR hvert år. 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa kommune og antall undersøkelsessaker/9A 
saker i skolene, er også del av det totale analysearbeidet. 

Hver enkelt barnehage skal ved oppstart av prosjektet i januar 2020 lage en egen plan for 
barnehagens arbeid med inkluderende barnehagemiljø. Barnehagens plan skal inneholde 
konkrete problemstillinger på bakgrunn av resultater fra analysearbeidet i egen barnehage.  

Utfordringer og muligheter: 

Utfordringer: 

 Økonomi 
 Bemanning/endring i bemanning 
 Sykefravær 
 Tid 
 Små enheter 
 Flerspråklighet 
 Kompetanse 
 Geografiske avstander 

Muligheter/styrker: 

 Motiverte/endringsvillige ansatte som ønsker å jobbe i skole og barnehage 
 Velfungerende nettverk Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen 
 Godt etablerte møtepunkt på eiernivå- (Styre/kollegiemøter, virksomhetsledermøter 

med mer) 
 Barnehageeier med erfaring og kompetanse til å drive barnehagebasert 

utviklingsarbeid. 
 Styrere med kompetanse til å motivere og drive utviklingsarbeid. 
 Pedagoger med lang erfaring både fra barnehage og skole. 
 Barnehagene har jobbet med livsmestring, inkluderende miljø- mobbing i forkant. 

Satsning siden 2018. 

Sammenfatning av analysearbeidet i Nordreisa kommune: 

Analysearbeidet viser at barnehager samlet har utfordringer knyttet til voksenrollen, 
samhandling og relasjonsarbeid. Et tillegg er utfordringer i forhold til det fysiske miljøet.  
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Utfordringer kan for eksempel være å skape et inkluderende miljø der alle barn har noen å 
leke med, barns medvirkning - kommunikasjon og samhandling mellom voksne – barn og 
barn – barn, og voksnes evne, kunnskap og kompetanse på å forebygge, stoppe og følge opp 
mobbing og krenkelser.  

Brukerundersøkelse (kommunale barnehager) viser stor fornøydhet i forhold til barnets trivsel 
og de relasjoner foreldre opplever mellom barn – voksne. Undersøkelsene viser 
gjennomgående lite fornøydhet i forhold til barnehagers ute- og innemiljø, barns og foreldres 
medvirkning og tilvenning og overgang til skole.  

Skolene i Nordreisa kommune følger Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd i 
skolene. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa kommune viser at det store flertallet 
av elevene gir uttrykk for trivsel, men tallene for mobbing på barnetrinnet ligger likevel 
fortsatt over landsgjennomsnittet og krever kontinuerlig arbeid fremover.  

Registrerte undersøkelsessaker og 9A saker i grunnskolen i Nordreisa kommune siste året:  

 Moan skole (1-4 kl): 15 undersøkelsessaker, 5 9A saker  
 Oksfjord oppvekstsenter (1-4 kl): 3 undersøkelsessaker  
 Storslett skole (5-10 kl): 20 undersøkelsessaker, 10 9A saker 
 Rotsundelv skole (1-7 kl): 1 undersøkelsessak 

Totalt: 29 undersøkelsessaker og 15 9A saker 
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Skjervøy kommune: 

Fra Skjervøy kommune deltar alle kommunale barnehager i prosjektet. 

I forkant av prosjektet har den enkelte barnehage jobbet med ståstedsanalysen i 
personalgruppen. Det utarbeides problemstillinger i den enkelte barnehage. Involvering er et 
viktig element for å lykkes i startfasen. Barnehagene gjennomfører foreldreundersøkelsen 
hvert år. Kom Rev Nord har gjennomført forvaltningsrevisjon av det psykososiale miljøet i 
kommunale barnehager. Resultatene tas med i prosjektet. 

Hver enkelt barnehage skal ved oppstart av prosjektet i januar 2020 lage en egen plan for 
barnehagens arbeid med inkluderende barnehagemiljø. Barnehagens plan skal inneholde 
konkrete problemstillinger på bakgrunn av resultater fra analysearbeidet i egen barnehage.  

Utfordringer og muligheter: 

Utfordringer: 

 Kommuneøkonomi 
 Bemanning/endring i bemanning 
 Sykefravær 
 Oppstart av ny barnehage 
 Tid 
 Små enheter 
 Mangfold  
 Flerspråklighet 
 Kompetanse 
 Geografiske avstander 

 
Styrker: 

 Motiverte/endringsvillige ansatte som ønsker å jobbe i skole og barnehage 
 Velfungerende nettverk Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen 
 Etablerte møtepunkt på eiernivå- (Styre/kollegiemøter, virksomhetsledermøter med 

mer) 
 Barnehageeier med erfaring og kompetanse til å drive barnehagebasert 

utviklingsarbeid. 
 Styrere med kompetanse til å motivere og drive utviklingsarbeid. 
 Pedagoger med lang erfaring både fra barnehage og skole 
 Barnehagene har jobbet med livsmestring, inkluderende miljø- mobbing i forkant. 

Satsning siden 2018 

 

Sammenfatning av analysearbeidet i Skjervøy kommune: 

Utfordringer som barnehagene ser i egne virksomheter og som skal være grunnlag for 
utforming av problemstilling i den enkelte barnehage: 

 Vennskap og fellesskap - Det fysiske miljø, voksenrollen.la alle barna føle seg 
verdifulle, endre uheldig samspillsmønstre 
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 Språk og kommunikasjon – anerkjenne språkforskjeller, støtte barn i kommunikasjon, 
reflektere og samtale med barn. 

 Etikk religion og filosofi- herunder kultur og kulturforståelse, ulike livssyn 
 

3. Kommunens organisering og forankring i arbeidet 

Planen legges frem for kommunestyret for politisk forankring. Planen sendes også ut til 
utdanningsforbundet og fagforbundet. 

 

 

4. Gjennomføring av kompetanseutviklingen 

Definisjoner: 

 Kjernekomponenter 
1. Temaforståelse 
2. Avdekking 
3. Tiltak og forebygging 
4. Risikogrupper 
5. Innovasjon, kapasitetsbygging og ledelse 

 
 Mobbing  

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/ eller barn som hindrer opplevelsen av 
å høre til, og være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til 
medvirkning». (Ingrid Lund) 
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Felles med alle kommunene: 

 Nettverksmøter 
 Deltakelse på samlinger udir /fm 
 Lokal oppstarts samling (barnehagemyndighetene gjennomfører oppstartsamling i alle 

kommuner) 
 Lærende nettverk (2 ganger årlig) (barnehagemyndighet gjennomfører samlingene) 

Utviklingsgruppen fra hver barnehage-erfaringsdeling-praksisrelatert. 

Kommunevis: 

 Kollegiemøte 1.gang per måned. (Tema: IBS) 
 Temamøter, felles personalmøter x2 pr år (Kveldsmøte- barnehagemyndighet, + Res 

veileder.) 
 Utviklingsgrupper i den enkelte barnehage (utviklingsgrupper i den enkelte 

barnehage.) 
 Arbeid i lærende nettverk. 

 

Involvering av barna: 

 Observasjoner og samtaler med barna 
 Trivselssamtaler 2 ganger pr år. 
 Temasamlinger: Sosial kompetanse, vennskap, medvirkning med mer 
 Foreldrebarnesamtaler. 

Involvering av foreldrene: 

 Foreldremøter/Temamøter 
 Foreldresamtaler 
 Invitere su-ledere til å delta på lokal oppstarts samling og temamøter. 
 Deltakelse på foreldreundersøkelsen. 

 

5. Tiltak på Lokalt nivå 

Involvere utdanningsforbundet, fagforbundet, delta, Pbl: 

 Inviteres til lokal oppstarts samling 
 Kommuneplan til informasjon 

Andre: 

 Helsestasjon og barnevern 
 Barneskolene v/rektor  
 PP-tjenesten 
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6. Finansiering: 

Midler fra utdanningsdirektoratet/FM: Dekker deler av ei interkommunal ressursperson-
stilling i perioden 2020-2021. 

Hver kommune går inn med deler av lønn til ressurspersonstilling. 

4 samlinger med utdanningsdirektoratet/FM i hele perioden 2020 – 2021. 

Egenandel fra hver kommune: Vikarbruk, transport, div lokal oppstarts samling, møter og 
samlinger i lokale nettverk. 

 

Litteraturliste: 

Ella Cosmivici Idsøe og Pål Roland (2017): Mobbeadferd i barnehagen 

Pål Roland og Sigrun K. Hjeresvåg (2018): Implementering av endringsarbeid i barnehagen  

 

 

Storslett 13.12.19 

Storslett 17.02.20 

 

Berit Kalseth    Jorunn Farstad   Monica Wolf 
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Fra: Ellinor Anja Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 16.06.2020 10:56:07
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: FW: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - Melding om vedtak sak 16/20 (oppfølgning av sak fra kms) 
Vedlegg: Nordreisa sak 16-20 Oppfølg sak - bestilling fra kms.pdf;Melding om vedtak sak 16-20.pdf
Legg i ephorte – ref til kst
 
 
 

Fra: Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k‐sek.no>
Sendt: onsdag 10. juni 2020 12:16
Til: Knut Teppan Vik <knut.teppan.vik@komrevnord.no>
Kopi: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Jan Hugo Sørensen <Jan‐
Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune ‐ Melding om vedtak sak 16/20 (oppfølgning av sak fra kms)
 
Vedlagt følger melding om vedtak fra kontrollutvalgets møte 9.6.2020.
 
K‐Sek imøteser prosjektskisse med opplysninger om bl. a.  annet forventet timebruk og fremdrift.
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88043
Mobil: 459 60 475
E‐post: bhw@k‐sek.no
www.k‐sek.no
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 
Kontrollutvalget i Nordreisa 

kommune 
16/20 9.6.2020 Bjørn H. Wikasteen  

 
 
 
OPPFØLGNING KOMMUNESTYRETS SAK 43/20 – BESTILLING FRA 
KOMMUNESTYRET  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Kontrollutvalget anmoder Kom Rev NORD å fremlegge en prosjektskisse for 
gjennomføring av undersøkelser som fremgår av dette saksfremlegg.  
 

2. Prosjektskissen oversendes kontrollutvalget og godkjennes i etterfølgende fjernmøte.   
 
Saken gjelder: 
Bestilling fra kommunestyret.  
 
Vedlegg til saken: 
A: Trykte vedlegg:   
     
B: Utrykte vedlegg:  
 
Saksutredning: 
 
Kommunestyret i Nordreisa kommune traff i møte 7. mai 2020 slikt vedtak i sak 43/20:  
 

Behandling: Tore Yttregaard (H), Tore Elvestad (Ap) og Sigrund Hestdal (Ap) fratrer 
behandling av saken jfr fvl §6, e. Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende 
tilleggsforslag: Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomgå historikken i 
etablering av Solbakken botiltak. Derunder manglende politiske vedtak og 
utleiekontrakt med Nybo. Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Karl-Gunnar 
Skjønsfjell (H). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
 
Det ble deretter stemt over innstillingen fra formannskapet. Innstillingen enstemmig 
vedtatt.  
 
Vedtak:  
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1. Nordreisa kommune ønsker å avvikle leieavtalen med Stiftelsen Nybo, og vi ber 
boligstiftelsen om å forberede salg av eiendommen på det åpne marked, etter at man 
har innhentet uavhengig takst på eiendommen.  
2. Når mulig salgssum er avklart vil Nordreisa kommune avklare om man er villig til å 
dekke eventuelt tap for Stiftelsen Nybo.  
3. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne eventuelt tap ved salg, 
jfr. punkt 2. ovenfor.  
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomgå historikken i etablering av 
Solbakken botiltak. Derunder manglende politiske vedtak og utleiekontrakt med Nybo" 
 

 
Sekretariatets vurdering:  
 
Om bestillingen fra kommunestyret:  
 
Kontrollutvalget er kommunestyret kontrollorgan som skal føre «løpende kontroll» på deres 
vegne, jfr. kml § 23-1. Kommunestyret kan også som i dette tilfellet be kontrollutvalget 
forestå undersøkelser av en sak.  
 
Kontrollutvalget skal derimot ikke gjøre noen vurdering av hensiktsmessigheten i vedtaket.  
 
Fra Rettsdata note 23-1-2 hitsettes:  
 

Utvalget skal imidlertid ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer, bare om de vedtak som er 
truffet og virksomheten ellers er i tråd med de rettslige krav som stilles til kommunen, 
herunder om vedtak er truffet av kompetent organ og etter en korrekt saksbehandling, 
og at det vedtak som er truffet blir satt ut i livet i overensstemmelse med det som er 
fastsatt her. 

 
Det vil altså si en vurdering av om vedtaket er fornuftig eller andre politiske verdivurderinger. 
Kontrollutvalget er ikke arena for politiske omkamper. 
 
Den andre formelle begrensningen ligger mot vurderinger som grenser mot 
«forvaltningsrevisjon». Forvaltningsrevisjon er etter kml § 23-3 første ledd «å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak».  
 
Begrunnelsen er at kontrollutvalget (og sekretariatet) må være oppmerksom på grensen 
mellom «kontrollør» og «aktør». Kontrollutvalget bør ikke gi «råd» som medfører at utvalget 
på et senere tidspunkt skal kontrollere om «egne råd» var tilfredsstillende. Kommunestyrets 
ønske om at kontrollutvalget går inn i saken må derfor leses med denne reservasjon. 
Kontrollutvalget kan påpeke uklarheter og mangler i vedtak og gjeldende regelverk, men at 
bør altså være oppmerksomme på grensen mot revisjon. 
 
Sekretariatet anser at bestillingen fra kommunestyret ikke bare kan følges opp ved ren 
dokumentgjennomgang. Det vil trolig være nødvendig å følge opp saken ved å snakke med 
ansatte i administrasjonen samt fra folkevalgte. Det vil være utredningsarbeid som etter 
sekretariatets vurdering best gjennomføres ved en bestilling til kommunens 
forvaltningsrevisor. Det betyr på ingen måte at kontrollutvalget setter seg på sidelinjen i de 
undersøkelser som gjøres, men kan tvert imot følge opp revisjonens funn med klare 
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tilrådninger til kommunestyret. Ved å bruke forvaltningsrevisor som «gransker» fjerner man 
risikoen for at kontrollutvalget skal «forsvare» egne funn. Den såkalte «bestiller – utfører» 
modellen mellom kontrollutvalget og revisjonen er etter sekretariatets vurdering det verktøy 
som best vil være egnet til å belyse saken. For ordens skyld nevnes at verken K-Sekretariatet 
eller Kontrollutvalget er formelt bundet av de vurderinger som revisjonen kommer frem til.  
 
Oppdraget fra kommunestyret:  
 

Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomgå historikken i etablering av Solbakken 
botiltak. Derunder manglende politiske vedtak og utleiekontrakt med Nybo" 

 
Sekretariatet oppfatter at dette aktualiserer følgende problemstillinger / gjøremål:  
 

1. Gi en beskrivelse av Solbakken Botiltak.  
- Grunnlag for opprettelse? 
- Er politiske vedtak iverksatt? 
- Evaluering av tiltak?  
- Beskrivelse av drift i forhold til formål ved opprettelse.  

 
2. Leieavtale med NYBO 

- Inngåelse og fullmakter, formelle sider oppfylt?  
- Forholdet til regler for offentlig anskaffelse 
- Rettsvirkninger av avtaleforholdet 
- Kommunestyrets ønske om å «avvikle» leieavtalen (oppsigelse, heving?) 

 
3. Formelle forhold mellom stiftelsen NYBO og kommunen  

- Kan kommunen instruere en stiftelse til å selge eiendommen? 
- Rettslig adgang til å dekke tap ved salg av eiendom? 

 
 
Forslag til vedtak:  
 
Forslag til vedtak bygger på at kontrollutvalget inngir en bestilling til Kom Rev NORD. For å 
ha kontroll på at bestilling er oppfattet korrekt, fremdriften i saken samt få et overslag på 
antatt timebruk anser K-Sek at det er hensiktsmessig at Kom Rev NORD fremlegger en 
prosjektskisse.  
 
Denne foreslås deretter følges opp og godkjennes i fjernmøte på Teams slik at revisjonen kan 
komme i gang så fort som mulig.  
 
 
Tromsø, 2.6.2020 
 
 
Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver 
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Melding om vedtak fra møte 9.6.2020 i Kontrollutvalget i Nordreisa kommune.  
 
Kontrollutvalget har protokollert følgende:  
 
Sak 16/20 
OPPFØLGNING KOMMUNESTYRETS SAK 43/20 – BESTILLING FRA 
KOMMUNESTYRET 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Kontrollutvalget anmoder Kom Rev NORD å fremlegge en prosjektskisse for 
gjennomføring av undersøkelser som fremgår av dette saksfremlegg.  
 

2. Prosjektskissen oversendes kontrollutvalget og godkjennes i etterfølgende fjernmøte.   
 
Behandling: 
 
 
Vedtak: 
  

1. Kontrollutvalget anmoder Kom Rev NORD å fremlegge en prosjektskisse for 
gjennomføring av undersøkelser som fremgår av dette saksfremlegg.  
 

2. Prosjektskissen oversendes kontrollutvalget og godkjennes i etterfølgende fjernmøte.   
 
 
 
 
 
 
Tromsø, 10.6.2020 
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Fra: Bjørn Halvor Wikasteen (bhw@k-sek.no)
Sendt: 28.05.2020 14:04:54
Til: Nordreisa kommune; Jan Hugo Sørensen
Kopi: Knut Teppan Vik

Emne: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - Melding om vedtak sak 7/20 
Vedlegg: Melding om vedtak sak 7-20.pdf;Nordreisa sak 07-20 Forv rev sykehj - oppf.pdf
Vedlagt følger:
 

1.       Melding om vedtak sak 7/20
2.       Saksfremlegg til sak 7/20

 
Saken følges opp i kontrollutvalgets siste møte i 2020. Skriftlig svar som bebudet må være inne senest 3 uker før
møtet.
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88043
Mobil: 459 60 475
E‐post: bhw@k‐sek.no
www.k‐sek.no
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Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har i møte 12. mai 2020 protokollert følgende:  

 

 

Sak 07/20 

OPPFØLGNING SAK 24/19 - FORVALTNINGSREVISJON – KVALITET I 

SYKEHJEMSTJENESTENE I NORDREISA KOMMUNE  
 

Innstilling til v e d t a k:  

 

(Saken fremmes med åpen innstilling)  

 

Behandling:  

 

Kontrollutvalget drøftet saken, og gjennomgikk svaret fra kommunedirektøren.  

 

Felles forslag til vedtak:  

 

1. Kontrollutvalget noterer seg at rådmannens redegjørelse av 21.2.2020 om planlagte 

tiltak, og tar saken til foreløpig orientering. 

   

2. Kontrollutvalget ber om ny skriftlig tilbakemelding om gjennomførte tiltak og 

innkaller rådmannen til møtet 29.11.2020.  

 

Felles forslag enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:   

 

1. Kontrollutvalget noterer seg at rådmannens redegjørelse av 21.2.2020 om planlagte 

tiltak, og tar saken til foreløpig orientering. 

   

2. Kontrollutvalget ber om ny skriftlig tilbakemelding om gjennomførte tiltak og 

innkaller rådmannen til møtet 29.11.2020.  

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 28. mai 2020 til:  

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren  

- KomRev NORD v/ forvaltningsrevisor  

 

**** 
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Nordreisa 

kommune 

07/2020 12.3.2020 Bjørn H. Wikasteen  

 

 

OPPFØLGNING SAK 24/19 - FORVALTNINGSREVISJON – KVALITET I 

SYKEHJEMSTJENESTENE I NORDREISA KOMMUNE  
 

Innstilling til v e d t a k: 

 

(Saken fremmes med åpen innstilling)  

 

Saken gjelder: 

Forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i sykehjemstjenestene – oppfølgning.  

 

Vedlegg til saken: 

A: Trykte vedlegg:   

1. Svar fra kommunedirektøren av 21.2.2020 

2. Saksfremlegg sak 24/19 

    

B: Utrykte vedlegg:  

 

Saksutredning: 

 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 13.9.2019 i sak 24/19 og traff slikt 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:  
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 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 

 

Kommunestyret traff likelydende vedtak i møte 19.12.2019 i sak PS 91/19.  

 

Kommunedirektøren v/ virksomhetsleder Guro Boltås har i tråd med vedtak i kommunestyret 

meldt tilbake ved brev av 21.2.2020 hvor det fremkommer:  

 

Viser til kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsrapport om kvalitet i sykehjemstjenesten. 

Det er blitt bedt om en tilbakemelding på planlagte og gjennomførte tiltak for å 

imøtekomme revisjonens anbefalinger. Følgende punkter er besvart etter vedtak i 

kommunestyret 19.12.2019: 

 

a) 

Videreutvikle skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov. 

Det er startet et arbeid med å gjennomgå og videreutvikle allerede skriftlige rutiner for 

å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov. Det er avsatt hele dager med 

eksakte datoer fremover i tid for å gjennomgå dette. Dette er et samarbeid mellom alle 

tre sykehjem. 

 

b) 

Videreutvikle system for bruker- og pårørende medvirkning i sykehjemstjenestene. Det 

er allerede tilbud om samtale for pårørende til beboere og til beboere som kan ivareta 

dette selv, i forbindelse med fast årskontroll med lege. Det er også i dag tilbud om en 

innkomstsamtale i forbindelse med innleggelse. Vi tilbyr samtaler ved behov og har fast 

prosedyre om å kontakte pårørende ved endringer hos beboer. Vi har satt av tid til å 

videreutvikle en veiledning for å bruke ved pårørende samtaler, tydeliggjøre hva en slik 

samtale bør inneholde. Vi skal også gjennomgå innkomstbrevet som blir sendt ut til 

beboer/pårørende ved vedtak om plass. Videre er det satt i gang arbeid for å få et 

brukerråd i sykehjemmene, der det er minimum en representant fra hvert sykehjem. Det 

er satt opp 2 møter med brukerrådet i året. Hvert år i november/desember er det 

tilstelning på alle 3 sykehjem for pårørende, der eventuelle nye representanter blir 

valgt. Vi har satt av på års hjul om å invitere frivillige organisasjoner til et årlig møte 

for å fremme samarbeidet med dem. Hvert sykehjem skal også ha oppdaterte 

aktivitetsplaner som skal henge oppe slik at pårørende kan følge med på hva som skjer. 

Vi vil også legge inn i planer om å gjennomføre brukerundersøkelser hvert 2.-3. år. I 

dette arbeidet har vi mulighet til å benytte brukerundersøkelser som vi har tilgang på 

gjennom KF-kvalitetsystem. 

 

c) 

Styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved 

sykehjemmene. Foruten allerede faste møter for medvirkning for ansatte skal 
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medarbeidersamtaler prioriteres. Avdelingslederne lager lister over de ansatte, slik at 

alle skal ha gjennomført samtale i løpet av våren. På medarbeidersamtalene skal også 

kompetanse være tema, der hver enkelt ansatt får mulighet til å lage egne konkrete 

kompetansemål, med dato for gjennomføring. På bakgrunn av egne mål settes det av tid 

til fordypning i arbeidstiden. Dersom det er interne kurs får ansatte som ikke er på jobb 

timer i bank for å delta. Det er blitt satt av dato i mars for å jobbe med en felles 

kompetanseplan for sykehjemmene. 

 

Vi jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring og ønsker å bruke de mulighetene vi har 

for å ivareta beboere best mulig og ha god bruker- og ansatte medvirkning. Ta gjerne 

kontakt dersom det er noen spørsmål. 

 

Sekretariatets vurdering:  

 

Arbeid med kvalitet i sykehjemstjenestene er en kontinuerlig prosess. Hovedansvaret for at 

sykehjemmene drives i samsvar regler i lov og forskrift ligger hos kommunedirektøren.  

De økonomiske rammer for driften fastsettes av kommunestyret. Det medisinsk faglige tilsyn 

ligger hos Helsetilsynet og fylkesmannen. Kontrollutvalget kan - som i dette tilfellet - på 

kommunestyrets vegne iverksette systematiske undersøkelser (forvaltningsrevisjon) om 

kvaliteten i tjenestene.  

 

Rapporten konklusjon var som følger:   

 

Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad systemer og rutiner for å sikre at krav og 

målsetninger vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves. 

 

Kommunestyrets behandling medførte følgende 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 

 

Vurdering av tiltak:  

 

Kommunedirektøren har i sitt svar redegjort for ulike tiltak som er planlagt igangsatt. Mange 

av disse virker godt egnet til forbedringer. Ingen tiltak er derimot fullt ut gjennomført etter 

vedtaket i kommunestyret. Kontrollutvalget skal etter forskriften om kontrollutvalg og 

revisjon rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og resultatet av 

dem. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til foreløpig orientering, 

og følger opp saken i løpet av 2020 ved å f. eks. innkalle kommunedirektøren for å høre 

nærmere om de planlagte tiltak er satt ut livet. Kontrollutvalget kan også be om skriftlig svar.  

 

Tromsø, 5.3.2020 

 

 

Bjørn H. Wikasteen  

Seniorrådgiver 
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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 
«REF» 2020/110-76 4302/2020 G01 14.05.2020 

 

Melding om vedtak fra møte i formannskapet 14.05.2020 - Uttalelse 
krisepakker idrett 

Kommunedirektørens innstilling  
 
1. Nordreisa kommune ber regjeringen sørge for å tilpasse krisepakkene for idretten slik at de lokale 

idrettslagene kompenseres for manglende aktiviteter og inntekter.  
2. Statlige krisepakker for idretten bør forenkles slik at idrettslagene får utbetalt kompensasjon som 

dekker minimum 70 % av sine netto inntekter i 2020 i forhold til gjennomsnittet av omsetningen 
de siste 3 årene.  

3. Formannskapet ber oppvekst- og kulturutvalget vurdere nærmere aktuelle tiltak som kan avhjelpe 
de økonomiske problemene i idrettslagene i Nordreisa  

 
 Vedtak:  
Innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Saksopplysninger  
Troms og Finnmark idrettskrets har i epost datert 07.04.20 til kommunene, idrettsrådene og Troms og 
Finnmark fylkeskommune redegjort for de økonomiske problemene idretten er påført som følge av 
koronakrisen. Idrettskretsen anbefaler myndighetene ulike tiltak som bør iverksettes.  
 
Videre har Nordreisa Idrettslag i brev av 28.04.20 dokumentert grundig hvordan koronakrisen har 
påvirket aktivitetene og økonomien for idrettslaget. 
 
Vurdering  
Nedstengingen av idrettsanleggene og idrettslagene har gitt betydelige utfordringer for økonomien i 
klubbene. Dette kan gi som resultat at enkelte idrettslag stopper helt opp og blir lagt ned, og andre lag 
vil få store problemer med å drifte anleggene og starte opp ny virksomhet når samfunnet etter hvert 
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friskmeldes. Norges Idrettsforbund er landets største frivillige organisasjon og gir tilbud til store deler 
av befolkningen. Det er derfor viktig at staten utformer sine krisepakker slik at grunnplanet i norsk 
idrett får dekket mesteparten av sine tapte inntekter som følge av koronakrisen.  
 
Nordreisa Idrettslag har i sin henvendelse tydeliggjort at den statlige krisepakken for idretten ikke 
dekker de tap idrettslag lokalt er påført. Krisepakken var først og fremst utformet for å dekke tapene 
som kulturarrangører har hatt som følge av avlysning av store arrangement.  
 
Covid-19 situasjonen har påført drastiske konsekvenser også på Nordreisa IL da all aktivitet måtte 
opphøre umiddelbart. Eneste inntekt er medlemsavgift og lokale sponsorer som velvillig betaler til 
tross for null aktivitet.  
 
Nordreisa IL har opplyst at sum tap totalt kan bli omlag kr. 400.000-500.000 kroner som er tapte 
inntekter for kiosksalg, loddsalg, klubbmesterskap, utleie av skihuset, onsdagsrenn, 
svømmearrangement, St.Hansturnering, lokale sponsorer, dugnader.  
 
Støtteordningene som kom til idretten fra Kulturdepartementet hadde en totalramme på 700 millioner 
for arrangementskompensasjon som innbefattet tapte billettutgifter, deltakerutgifter og merutgifter 
med avlysning av arrangement med minst kr. 25.000. Norges idrettsforbund har uttrykt at denne 
kompensasjonsordningen ikke dekker idretten godt nok og ikke dekker typiske inntektstap som 
dugnader, kiosksalg, parkering, lokale sponsorinntekter osv.  
 
Idretten og den innsatsen som nedlegges av tid og ressurser av frivillige ildsjeler er gull verdt for 
samfunnet. Det vil det offentlige aldri kunne kompensere for. Men nå må vi tilpasse krisepakkene 
slik at alle idrettslagene som mistet inntekten på grunn av Covid-19 har mulighet for å starte opp 
igjen med aktivitet og gode bidrag når samfunnet nærmer seg «normalen» igjen 
.  
Nordreisa kommune ber om at krisepakkene må tilpasses slik at all bortfall av inntekt for 
idrettslagene må kunne tas med i regnestykket når offentlige krisepakker skal tildeles.  
 
Anbefaling  
Vi anbefaler at formannskapet gir en tydelig uttalelse som sendes til Stortinget, regjeringen, Troms 
og Finnmark fylkeskommune, KS Troms og Finnmark og Troms og Finnmark Idrettskrets. 
Videre anbefaler vi at kommunen vurderer nærmere tiltak som kan avhjelpe situasjonen for de lokale 
idrettslagene. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan-Hugo Sørensen 
Kommunedirektør 
Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no 
77588003 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Likelydende brev sendt til: 
Troms og Finnmark idrettskrets 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Troms og Finnmark 
idrettskrets 

   

Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

   

Kulturdepartementet    
KS Troms og 
Finnmark 

   

 
 
 
 
Kopi til: 
Bakkeby IL v/Halgeir Bertelsen    
Oksfjord og Straumfjord IL v/ Marja L. Nilsen    
Nordreisa idrettsråd    
Nordreisa IL    
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

Fylkesmannen i Troms og Finnmark  
v/Bjørn Arne Karlsen 
 
   
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/1146-7 3675/2020 K24 28.04.2020 

 

Oppfølging av forvaltningstilsyn 

Vi viser til Fylkesmannens tilbakemelding av vårt svar på tilsynet, datert 17.03.2020. Svarfrist 
var satt til 15.04.2020 og utsatt frist var satt til 30.04.2020.  
 
Kommentar til Fylkesmannens vurderinger: 
 
Merking av dokumenter: 
Nordreisa kommune bruker KF Kvalitetssystem i vår internkontroll. Dokumenter, 
rutinebeskrivelser og annet er lagt inn der og hentes også ut derfra når det er behov for det. Når 
dokument legges inn, framgår det av informasjon om dokumentet hvem som har laget det og er 
ansvarlig. Vi har ikke rutiner for at selve dokumentet merkes særskilt. De fleste dokumentene der 
ligger uten logo i og med at dette er til internt bruk. Malene er også forskjellige. Rutinen i KF 
Kvalitetssystem er at dokumenter legges inn av fagansvarlig og sendes for godkjenning til 
nærmeste leder. 
 
Da Fylkesmannens tilsyn ble holdt, hadde vi ikke gjennomført tilsyn på kommunale 
avløpsanlegg og hadde heller ikke en plan for det. Plan og rutiner for tilsyn er nå laget og 
dokumentene blir lagt inn i KF Kvalitetssystem. Vi ser likevel at det kan være praktisk at 
dokumentene er merket med dato for opprettelse og revidering.  
 
Vi anser disse dokumentene til å være beskrivende for å komme i gang med tilsynet. Hvis de 
etter første tilsyn ikke er bra nok, må de revideres. 
 
Rutiner for tilsyn 
Driftsjournal, prøvetakingsprogram, rutiner for føring av avvik: 
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Fylkesmannen påpeker at de også må ha tilgang til disse dokumentene. Kommunen mener at 
disse dokumentene hører til drifta av avløpsanleggene og er den del av det som skal kontrolleres 
under gjennomføring av tilsynet. Vi har likevel innhentet dokumentene og de ligger vedlagt.  
 
Pkt 5:  
Setningen her er et eksempel for hva som skal kontrolleres. Dette kan være at f.eks en mekanisk 
sil skal fungere slik FDV for aktuell sil beskriver. Vi mener at dette også angår driftsforhold og 
er noe av det som skal kontrolleres under tilsynet og det da måtte kunne legges fram 
dokumentasjon for dette. 
 
Ansvarlig for anlegget: 
Vi ser at dette skulle vært presisert i rutinebeskrivelsen og det er nå føyd til. Ansvarlig for 
avløpsanleggene i Nordreisa kommune er den som i til enhver tid har dette ansvaret etter 
kommunens organisering. For tiden er dette virksomhetsleder for anleggsdrift i Nordreisa 
kommune. Vi har unnlatt å navngi den ansvarlige fordi dette kan endres ved skifte av ansatte 
eller andre mindre organisatoriske endringer som f.eks tittelendring.  
 
 
Plan for tilsyn med avløpsanlegg 
Avløpsanleggene i Sandbukt og Oksfjordhamn har slamavskillere. Planen for tilsyn går ut på at 
anleggene skal kontrolleres, uavhengig av hvor mange slamavskillere disse anleggene har. Vi ser 
ikke det som nødvendig at planen for tilsyn er spesifisert med disse detaljene.  
 
Oksfjordhamn er ikke et kapittel-13 anlegg, men siden kommunen har tilsynsmyndighet også for 
dette kommunale anlegget, er den tatt med i samme plan. Planen er nå revidert slik at det framgår 
at dette anlegget kommer inn under kapittel 12 i forurensingsforskriften. Overskriften på planen 
er også endret slik at den gjelder kommunale avløpsanlegg. 
 
2-års intervall: 
Siden kommunen ikke hittil har ført tilsyn, ønsker vi å skaffe tilsynserfaring. Vi har kun en 
person på denne oppgaven og vedkommende har flere fagområder. Derfor er det ikke kapasitet til 
å legge opp til at alle anlegg skal kontrolleres første året, da tilsyn også medfører mye 
oppfølging. Vi har derfor lagt inn et to-års intervall, men har som intensjon å starte opp i år, altså 
i 2020. Vi ser også at det kan være en fordel å ha et lite rom for gjennomføring av tilsyn i og med 
at det kan dukke opp uforutsigbare forhold som kan gjøre at tilsyn ikke kan gjennomføres som 
planlagt. Uforutsigbare forhold kan være personalforhold, stor sakspågang på andre fagområder 
som samme person har, eller som i vår; en pandemi. Når vi har lagt inn dette intervallet er det da 
ikke nødvendig å oppdatere planen på dette punktet om det skulle skje at tilsynet ikke blir gjort et 
bestemt årstall.  
 
Internkontrollsystem etter internkontrollforskriften: 
I det legges det opp til at det under tilsynet skal kunne gjøres rede for at anleggsdrift sitt 
internkontrollsystem er ihht til internkontrollforskriften på de områdene som det er relevant. I 
planen for tilsynet har vi gjort en liten revidering av planen og slått sammen kolonne 3 og 4 siden 
innholdet er det samme, og gjort en mindre endring i kolonneoverskrift. 
 
Vi benytter anledningen til å gjenta at Nordreisa kommune mener at det Fylkesmannen som 
skulle hatt denne tilsynsmyndigheten, ikke kommunene.  
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Vi håper vårt svar og dokumentasjon er tilstrekkelig nok til å lukke avviket etter tilsynet som ble 
gjort 29.10.2019.  
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
may.halonen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Plan for tilsyn avløpsanlegg 
2 Rutiner for tilsyn av kommunale avløpsanlegg ihht forurensingsforskriften 
3 Avviksregistrering og behandling - KF Kvalitetssystem 
4 Prøvetakingsplan avløp 2020 
5 Kontroll renseanlegg avløp 
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Plan for tilsyn med avløpsanlegg  

Kommunen skal gjennomføre tilsyn på kommunale avløpsanlegg fra mindre tettbebyggelse med 
utslipp over 50 pe etter kapittel 13 i forurensningsforskriften, samt på et anlegg med utslippstillatelse 
inntil 50 pe etter kapittel 12 i samme forskrift.  

 

I tilsynet inngår: 

 å vurdere dokumentasjon av drift og renseresultater 

 å vurdere internkontrollsystem etter interkontrollforskriftens § 5 

 visuell kontroll av hele anlegget 

 

Anlegg som eies av Nordreisa kommune som går inn under kap 13 i forurensingsforskriften: 

 Nordkjosen med renseanlegg - utslippstillatelse inntil 2300 pe 

 Sørkjosen med renseanlegg - utslippstillatelse inntil 3200 pe 

 Sandbukt med slamavskillere - utslippstillatelse inntil 250 pe 

 

Anlegg som eies av Nordreisa kommune som går inn under kap 12 i forurensingsforskriften: 

 Oksfjordhamn med slamavskillere – utslippstillatelse inntil 50 pe 

Plan for tilsyn kommunale avløpsanlegg 

Kap 13 Dokumentasjon av drift og 
renseresultater via Map Graph og  
EA-database 

Internkontrollsystem etter 
interkontrollforskriften § 5, samt visuell 
kontroll av hele anlegget 

Sørkjosen Årlig innen 15. desember Hvert 6. år i august/september, senest 
30.9., første gang i 2020 eller 2021 

Nordkjosen Årlig innen 15. desember Hvert 6. år i august/september, senest 
30.9., første gang i 2020 eller 2021 

 Dokumentasjon av tømming med 
faktura fra Avfallsservice AS 

 

Sandbukt 
 

Innen 1. desember hvert år Hvert 6. år i august/september, senest 
30.9., første gang i 2021 eller 2022 

Kap 12   
Oksfjordhamn 
 

Innen 1. desember hvert år Hvert 6. år i august/september, senest 
30.9., første gang i 2021 eller 2022 

 

Opprettet: 20.02.2020  
Revidert 22.04.2020 
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Rutiner for tilsyn av kommunale avløpsanlegg 

 Tilsynet, og omfanget av tilsynet, skal varslet i god tid.  

 Tilsynet omfatter hele avløpsanlegget og utslippssted.  

 Anlegg ihht kapittel 13: 

o Anlegget skal driftes i forhold til forurensingsforskriften og utslippstillatelse, og det 
skal kunne dokumenteres, dette jf § 13-6. 

 Anlegg ihht kapittel 12: 

o Anlegget skal driftes i forhold til forurensingsforskriften kapittel 12 og 
utslippstillatelsen. Dette skal kunne dokumenteres. 

Gjennomføring av tilsynet for kapittel 13-anlegg: 

1. Driftsinstruks 
Driftsjournalen skal være ført i samsvar med beskrivelsen i internkontrollen, både med 
hensyn til hva som skal noteres og besøkshyppighet på anlegget. 

2. Internkontroll: 
Det skal foreligge dokumentasjon og retningslinjer for drift, f.eks prøvetakingsprogram og 
føring av avvik med avviksbehandling.  

3. Pålegg 
Eventuelle pålegg fra tidligere tilsyn skal være fulgt opp. 

4. Prøvetaking 
Prøvetaking skal være gjennomført etter forurensningsforskiftens § 13-12 

5. Observasjoner og vurderinger av forurensning og med hensyn til HMS 
Er funksjon av utstyr i henhold til dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), 
ryddighet og vedlikehold, renhold osv? 

6. Rapportering 
Etter tilsynet skal det skrives en rapport til ansvarlig for anlegget. Av rapporten skal det 
framgå hva som er registrert tilfredsstillende og eventuelle avvik eller merknader som ikke 
var tilfredsstillende. Eventuelle pålegg skal forhåndsvarsles.  

Ansvar: 

Ansvarlig for avløpsanleggene i Nordreisa kommune er den som i til enhver tid har dette ansvaret 
etter kommunens organisering. For tiden er dette virksomhetsleder for anleggsdrift i Nordreisa 
kommune. 

 

Opprettet: 20.02.2020  
Revidert 22.04.2020 
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Avviksregistrering og behandling i KF-Kvalitetsstyring 
 
1. Hensikt 
Oppdage, melde, rette opp og forebygge brudd på krav fastsatt i eller i medhold til 
HMS-lovgivninga. 
 

Målet er avdekke uheldige forhold på arbeidsplassen som kan bidra til læring, 
resultatforbedring, finne frem til langsiktige og virkningsfulle tiltak og gi gode trygge 
arbeidsplasser og gode tjenester for brukere og samarbeidspartnere. 

 
2. Omfang 
Gjelder alle ansatte og alle uønskede hendelser i organisasjonen. 
 
3. Definisjoner 
Avvik: et brudd på lover, forskrifter og interne prosedyrer og retningslinjer.  
Eks mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav, tjenester som ikke utføres eller 
uønskede hendelser sett Ifht kvalitetskrav, prosedyrer, arbeidstid og yrkesetiske 
retningslinjer. 
 
Forbedringer: Forslag til tiltak og endringer som kan bidra til bedre og mer effektiv 
ivaretakelse av HMS-forhold og gjennomføring av HMS-aktiviteter. 
 
4. Beskrivelse 
Ingen personnavn, personopplysninger eller passord skal skrives i avviksystemt i 
KF-Kvalitetssystem.  
 

 
 
 
 

Aktivitet 
 
 

Ansvarlig 
 
 

1 Umiddelbart melde avvik og forslag til 
forbedringer til nærmeste leder.  
 
 

Alle ansatte 
 

2 
 

Dokumentere avviket/hendelsen på skjema for 
melding av avvik og forbedringer I KF-
Kvalitetsstyring;  KF Avvikssystem 
Beskriv avviket/hendelsen og konsekvensen av 
hendelsen og om det ble gjort umiddelbare tiltak 

Alle ansatte 
 

3 
 
 

Avgjøre hvem som skal kunne gå inn å lese alle 
avvik som er meldt inn 
 

Rådmann 
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4 
 

Behandle avvik innen 7 dager  
 
Den som står oppført som avviksmelders leder i 
AD, er avviksbehandler. Avvik som ikke blir 
behandlet innen 7 dager går automatisk videre 
til leders leder 
 
Sørge for iverksetting av forebyggende og 
korrigerende tiltak 
 
Sørge for at riktige instanser blir varslet om det 
er påkrevd. Eks. Arbeidstilsynet, Datatilsynet, 
Politi, Fylkeslege, Direktorater, KLP-
skadeforsikring, pårørende o.l 
 
Informere tillitsvalgte og verneombud på 
arbeidsplassen 

 

Ledere 
 

 

5 
 

Ta opp avvik på alle personal/avdelingsmøter.  Ledere 

6 Rapporterer avvik, samt igangsatte tiltak i mnd 
rapporten. 

Leder 

7 Følge opp avviksrapportene og rapportere til 
Rådmann 

Leder 

8 Tildele avviksbehandler på avvik som ikke har 
avviksbehandler.  
Sende mail til ledere med påminning om å 
behandle avvik som står som forfalt. 

Personalkonsulent  

9 Januar: ta ut sektorvis statistikk på avvik og 
rapportere til Rådmann, samt som RS til 
Arbeidsmiljøutvalget 

 
Personalkonsulent 

10 Ledere skal ta inn avvik og håndteringen av 
disse i sine årsrapporter 

Leder 
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Nordreisa kommune  
Anleggsdrift 

 

 
    
    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954 
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01  
9156 Storslett   Organisasjonsnr: 943 350 833 
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no   

 

Prøvetakingsplan 2020 Avløp – Nordreisa kommune  
 
Prøvene tas som døgnblandprøver og analyseres på SS pr ml (suspendert stoff) 
 
Flaskene skal merkes med  Prøvested 
      Dato 
      Avløpsmengde i m3 i prøvetakingsdøgnet: 
      Prøven tatt av: Initialer 
 
 
 
Uke 
nr 

Sørkjosen renseanlegg Nordkjosen renseanlegg 

Prøvetaking 
settes igang 

Prøve sendes 
med buss 

Prøvetaking 
settes igang 

Prøve sendes 
med buss 

4 21.01. 23.01. 21.01 23.01 

8 18.02. 20.02. 18.02. 20.02. 

12 17.03. 19.03. 17.03. 19.03. 

17 21.04. 23.04. 21.04. 23.04. 

20 12.05. 14.05. 12.05. 14.05. 

24 09.06. 11.06. 09.06. 11.06. 

28 07.07. 09.07. 07.07. 09.07. 

34 18.08. 20.08 18.08. 20.08. 

38 15.09. 17.09. 15.09. 17.09. 

42 13.10. 15.10. 13.10. 15.10. 

46 10.11. 12.11. 10.11. 12.11. 

50 08.12. 10.12. 08.12. 10.12. 

 
Sørkjosen renseanlegg; Prøvetaker i ustand, ny leveres i januar-februar 2020 
 
         16.12.19 Hilde Henriksen 
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Kontroll renseanlegg avløp 
Formål 

Gjennomføre rutinemessig kontroll av renseanlegg avløp for å ivareta god kvalitet på 
utslippsvann innenfor krav i utslippstillatelse, godt arbeidsmiljø for ansatte, holde bygningen i god 
stand og beskytte naboer mot uheldige luktpåvirkninger fra prosessanlegget. 

 
Grunnlag 

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) § 13-8, 13-10, 13-11, 13-12 
og 13-18 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4 

 
Definisjoner 

- EA; driftsovervåkningssystem 
- Rutinekontroll; i henhold til FDV dokument for aktuell anleggsdel. FDV finnes i 

programmet Famac  

 
Beskrivelse 

Trinn  Hva  Ansvarlig  

1  Oppgaver i denne rutinen hører til arbeidsoppgave VA-
uke. Nødvendig personellressurs skal være tilgjengelig 
hver uke 

Driftsleder  

2  Ukentlig rutinekontroll 

 Sjekke prosess i EA 
 Visuell kontroll av prosessanlegg og 

tørstoffcontainer 

Driftsoperatør 

3  Ukentlig rengjøring av 

 Avvanningssil 
 Innvendig vegg og gulv i prossessrom 
 Gulv og inventar i kontrollrom, toalett og gang 

Driftsoperatør 

4 Månedlig rengjøring av 

 Transportskruer 

Driftsoperatør 

5  Månedlig rutinekontroll 

 Aggregatsjekk 
 Uttak av avløpsprøver i samsvar med 

prøvetakingsprogram for året, døgnblandprøver 
før og etter avvanning 

Driftsoperatør 

6 Årlig service av 

 Avvanningssil 
 Blåsemaskin 
 Luktreduksjon 

Driftsleder 
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 Tørrstoffcontainer 
 Aggregat 

47 Dokumentere kontroll i loggbok  Driftsoperatør  

 
Ansvar/myndighet 
Fagansvarlig vann og avløpstjenestene. 

 
Kvalitetsmål 

Størst mulig reduksjon av negativ påvirkning av renseprosessen for ytre miljø og arbeidsmiljø. 

 
Evaluering 

Evaluering i hht kommunens planer. 

 
Kryssreferanser 

- 

Vedlegg 

- 
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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: 

  29.04.2020  2020/935 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Solfrid Andersen, 78 95 03 71 
  
 
 
  

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
Att. rådmannen 
 

  

 

Oppfølging etter rapportering - 2. halvår 2019 i barneverntjenesten 

Kommunens halvårsrapportering andre halvår 2019 
Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner, jf. 
barnevernloven § 2-3 b, hvor det fremgår at Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunenes 
oppfyllelse av forpliktelser etter loven. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gjennomgått Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste 
sin halvårsrapport for perioden 1. juli til 31. desember 2019. Kvænangen kommune gikk ut av det 
interkommunale samarbeidet med Nordreisa kommune fra 1. januar 2020. Vi gjør oppmerksom på 
at rapporteringen for 2. halvår 2019 viser tallene for både Kvænangen kommune og Nordreisa 
kommune ettersom kommunene hadde felles barneverntjeneste ut 2019. 
 
Rapporteringen viser positiv utvikling på fristbrudd, hvor det er ingen fristbrudd på meldinger og 
nedgang på antall fristbrudd når det gjelder undersøkelsessaker. Rapporteringen viser imidlertid 
fortsatt flere alvorlige lov- og forskriftsbrudd. 
 
Tiltaksplaner 
Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. 
Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og 
tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.  
 
Rapporteringen viser at 16 av 46 (35%) barn med hjelpetiltak ikke har tiltaksplan og at 23 av 30 (77%) 
barn med tiltaksplan over tre måneder ikke har fått sin plan evaluert siste halvår. Dette utgjør 
brudd på barnevernloven § 4-5.  
 
Omsorgsplaner  
Rapporteringene viser at 2 av 14 barn mangler omsorgsplan. Dette er brudd på barnevernloven § 
4-15.  
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Oppfølging av barn i fosterhjem  
 
Oppfølgings- og kontrollbesøk 
Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i 
fosterhjemmet, gjennom besøk i fosterhjemmet minimum 4 ganger pr. år eller 2 ganger pr. år 
dersom antall besøk er besluttet redusert, jf. fosterhjemsforskriften § 7. I halvårsrapporteringen 
fremgår det at 4 av 17 (24%) fosterbarn ikke har fått oppfylt kravet til oppfølgings- og kontrollbesøk 
av Nordreisa og Kvænangen. Dette er brudd på fosterhjemsforskriften § 7.  
 
Tilsynsbesøk 
Ifølge fosterhjemsforskriften § 8 har kommunen der fosterhjemmet ligger ansvar for at det føres 
tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem. Barneverntjenesten har rapportert at 8 av 16 barn som 
Nordreisa og Kvænangen har tilsynsansvar for ikke har fått lovpålagt tilsynsbesøk. Dette utgjør 50 % 
av barna. Dette er brudd på fosterhjemsforskriften § 8.  
 
Det ble ved rapporteringene i 2018 og rapporteringen for første halvår 2019, også rapportert om 
alvorlige lovbrudd i forhold til oppfølging av barn i fosterhjem.  
  
Fristbrudd 
Det følger av barnevernloven § 4-3 jf. § 6-9 at barneverntjenesten snarest, og senest innen 3 
måneder, skal undersøke de meldingene som blir konkludert til undersøkelse. I særlige tilfeller kan 
fristen utvides til 6 måneder. 
 
Kvænangen og Nordreisa har rapportert om fristbrudd i forhold til undersøkelser i 9 av 38 saker. 
Dette utgjør 24 % av undersøkelsene andre halvår 2019. Dette utgjør brudd på barnevernloven  
§ 4-3. 
 
Fylkesmannen ser alvorlig på de beskrevne lovbruddene i barneverntjenesten, slik de fremkommer 
av kommunenes egne rapporteringer. Det gjør Fylkesmannen ytterligere bekymret at 
barneverntjenesten over år har rapportert om lovbrudd. Det er positivt at det er nedgang i antall 
fristbrudd på undersøkelsessaker, men samlet sett ser vi likevel ikke den ønskede bedringen i 
situasjonen. Fylkesmannen gjennomførte i mai 2019 et dialogmøte med Kvænangen kommune og 
Nordreisa kommune hvor vår bekymring for tjenesten ble tydelig kommunisert. Fylkesmannen har 
siden mai 2019 mottatt månedlige rapporteringer fra rådmannsnivå i Nordreisa kommune. Vi har 
også mottatt orienteringer og hatt veiledninger med barneverntjenesten. Fylkesmannen ser av 
rapporteringene fra rådmannen at barneverntjenesten hadde en bedring i bemanningssituasjonen 
på høsten 2019, men at sykefraværet i januar igjen er svært bekymringsfullt oppe på 27,22%.  
 
Videre er vi kjent med at det den senere tid er tiltrådt ny ordfører, ny kommunedirektør, ny 
sektorleder og ny barnevernleder i Nordreisa kommune. Samlet sett er det derfor svært ønskelig at 
vi nå møtes til et nytt dialogmøte om barneverntjenesten og de utfordringer som kommunens egen 
rapportering belyser. Vi viser til samtale om dette i dagens telefonmøte med kommunedirektør og 
sektorleder, hvoretter vi har avtalt slikt møte tirsdag 12. mai kl. 1230-1400. Fra Fylkesmannen 
deltar ass. fylkesmann Bård M. Pedersen, seksjonsleder barnevern Merete Jenssen og 
undertegnede, og vi ser frem til dialog om dette viktige temaet med ordfører Hilde Nyvoll, 
kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen, sektorleder Siri Ytterstad og barnevernleder Mette Luther. 
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Kommunens akuttberedskap i barneverntjenesten  
I tillegg til vårt tilsynsansvar, har Fylkesmannen råd og veiledningsansvar opp mot kommunene. 
Herunder har Fylkesmannen en råd- og pådriverfunksjon overfor kommunene i deres innsats for 
god kvalitet i akuttarbeidet.  
 
Barnevernlovens § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige. 
Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at tjenestene må inneholde tilfredsstillende kvalitet, ytes 
i tide og i et tilstrekkelig omfang. Forsvarlighetskravet innebærer at kommunene skal ha en 
formalisert akuttberedskap.  
 
Fylkesmannen kjenner til at kommunen har en formalisert akuttberedskap sammen med Skjervøy 
og Kåfjord, og at akuttåret 2019 ble evaluert i januar 2020, jf. informasjon i månedlig rapportering 
datert 28. februar 2020. Det fremkommer imidlertid også av denne rapportering at den 50% 
stillingen som fagleder akuttberedskap fortsatt ikke er bemannet. Vi ønsker også å sette 
akuttberedskapen på agendaen på vårt dialogmøte.   
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Bremnes (e.f.) 
oppvekst- og barneverndirektør 

  
 
Solfrid Andersen 
rådgiver oppvekst og barnevern 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
NORDREISA KOMMUNE v/barnevernleder Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 27.05.2020 10:18:28
Til: Bernt Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir J Varvik; Hilde Anita
Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Geir J Varvik
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); Jan Hugo Sørensen; Bjørn Ellefsæter; Cissel O Samuelsen; Einar Pedersen; Stig
Aspås Kjærvik; Willy Arne Ørnebakk; Britt M. Pedersen; jarydningen@hotmail.com; karl-
gunnar@nonamesport.com; kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens Kristian Nilsen; Odd Geir
Fagerli; Silja Karlsen; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Hanne Wiesener; Nordreisa kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoll fral møte i regionrådet 26.05.20
Vedlegg: Protokoll RR 26.05.20.pdf
Det vises til vedlagte protokoll fra møtet i går.
 
 
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 5-2020 

STED: Lyngen north, Spåkenes, Nordreisa 

TIDSPUNKT: 26. mai 2020 kl 0900 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Hilde Nyvoll, Nordreisa 

Geir Varvik, Storfjord 

Bernt Lyngstad, Kåfjord (fratrådte kl 1430) 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  

Fra RUST: 

(deltakere i 

fellesmøte) 

Lyngen: Johannes V. Lundvoll (leder) og Andreas Simonsen 

Storfjord: Ådne Gamst-Eriksen og Maja Elvemo 

Nordreisa: Ramona S. Thomassen (nestleder) og Jon Andreas 

Fyhn 

Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta Reiersen 

Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes og Maiken Vestgård 

Jørgensen 

Kåfjord: forfall 

Regional 

ungdomskonsulent 

Lise Jakobsen 

 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til saksliste: ingen 

 

REFERATSAKER: 

Fra Øst-Finnmark regionråd: Uttalelse konsekvenser av reduserte hurtigruteanløp 

Fra Nord-Troms Regionråd:  

• Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft til Troms Holding AS 

• Avklaring av snøskuterløyper periode 5.-17.05 i Troms og Finnmark 

• Uttalelse – Nordkalottens grensetjeneste i et nordområdeperspektiv 
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• Innretning på vedtatte kompensasjonsordninger for næringslivet 

Fra Nordreisa kommune:  

• Uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune  

• Koronaepedemien – konsekvenser og tiltak i Nordreisa kommune 

Fra Midt-Tromsrådet: Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft ASA til Troms 

Holding AS for 2020  

Fra Vest-Finnmark Rådet: en behandling av kvotemeldingen må utsettes 

Fra Lyngen kommune: Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms 

Fra Storfjord kommune: Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms 

Tromsø-områdets regionråd: 

• Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft Holding AS 

• Uttalelse – behandling av kvotemeldingen må utsettes til en uavhengig 

kvalitetssikring har funnet sted 

Fra Klima- og Miljødepartementet: avklaring om snøskuterløyper 050520-170520 

i Troms og Finnmark 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 19/20  Godkjenning av protokoll fra møte 30.03.20 

Saksdokumenter:  

• Protokoll fra møte i regionrådet 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 30. mars 2020. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Sak 20/20  Notat - Nordområdemeldingen 

Saksdokumenter 

• Forslag til notat og PP-presentasjon 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 
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1. Nord-Troms Regionråd godkjenner notatet presentert i dag med endringer 

foretatt i møtet. 

2. Notatet oversendes fylkeskommunen og departementene som innspill i 

utarbeidelsen av Nordområdemeldingen 

3. PP-presentasjon benyttes i møte med politikere på regionalt og nasjonalt nivå 

 

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger: 

Saksordfører Eirik L. Mevik hadde utarbeidet et notat til regionrådets møte  

24.03.2020: 

«Nordområdepolitikken er under oppdatering. Spørsmålet er om Nord-Troms 

regionråd skal ta en aktiv rolle i arbeidet og hvordan vi gjør dette? 

Regjeringen har lagt seg på at to hovedlinjer skal utredes. 

1. Utenriks og sikkerhetspolitikk 

Oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i 

nordområdene og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser.  

2. Samfunnsutvikling i nord 

Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv 

og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. 

Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen.  

Det er særlig under punkt 2 Nord-Troms bør komme i interaksjon med 

meldingsskriverne. Punkt 1 kan virke høytsvevende for de fleste, men 

grunnleggende sikkerhetspolitikk er tilstedeværelse. I en moderne verden kan sivil 

tilstedeværelse være vel så avskrekkende som militær tilstedeværelse. 

Det er under punkt to vi kan samle oss i Nord-Troms og gi regjeringa en felles 

uttalelse om samfunnsutvikling i nord generelt og Nord-Troms spesielt.  

 

Viktig fra Nord-Troms (innspill i møtet): Relasjonen til Sverige/ Finland å sette fokus 

på. 

 

Enstemmig vedtak fra møtet: 

1. «Nordområdene sett fra Nord-Troms» 

Regionrådet arbeider fram et dokument «Nordområdene sett fra Nord-

Troms» om samfunnsutvikling i nordområdene generelt, og Nord-Troms rolle 

spesielt. Vi ber om et møte med aktuelle departement så snart dokumentet er 

ferdig. Regionrådet innhenter noe skrivehjelp fra eksterne (konsulent?) i en 

startfase. 
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2. Rådsordfører og daglig leder utarbeider et forslag til gjennomføringsplan 

med kostnadsramme som behandles pr epost. 

 

Arbeidsutvalget i regionrådet fulgte opp saken i møte 31.03. og utformet forslag til  

vedtak som ble enstemmig bifalt pr epost av regionrådet: 

• Nord-Troms Regionråd engasjerer Halti næringshage til oppdrag – «notat 

Nordområdemelding». Oppdraget omfatter å utarbeide et notat med fokus på 

samfunnsutviklingen i nord generelt, og Nord-Troms spesielt. Tema er 

næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, urfolk. For Nord-

Troms må vi også vektlegge grensen til Sverige og Finland, og omtale 

virkemidlene i tiltakssonen. 

• Leveransen skal være et 5-10 siders notat + PP presentasjon til bruk overfor 

målgruppen politikere. Brukes i møter med UD, KMD og NFD, aktuelt 

møtetidspunkt august 2020 (må sjekkes ut). 

• Rammer: inntil kr 40.000 inkl mva, ferdig innen 15. juni 2020 (behandles på 

regionrådsmøte 23.06.). 

• Aktuelle moment i arbeidet: 

o Berit og Ørjan/Eirik følger opp saken – være tett på i hele prosessen 

o Sjekke opp med UD (skriveansvarlig for meldingen) status i arbeidet 

o Sjekke med TFFK ved næringssjef eller stabssjef – innspill og prosess 

fra FK 

o Involvere regionrådet (ordførere) i prosessen 

o Kan være aktuelt med innspillmøter – RUST, Arena Nord-Troms, RU 

o Gjennomføre digitalt forskningsseminar 

 

Det er gjennomført følgende prosess i utarbeidelsen av notatet: 
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Sak 21/20   Strategisk plan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023   

Saksdokument:  

• Forslag til Strategiplan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023 

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen 

 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd vedtar framlagt dokument som Strategiplan for Nord-Troms 

Studiesenter 2020 – 2023.  

 

Forslag til tillegg fremmet i møte: 

Regionrådet ønsker at arbeidet med studiebibliotekene skal prioriteres. Det 

utarbeides en plan for hvordan vi kan utvikle studiebibliotekene til å bli lokale 

kompetansesenter, som skal ha fokus på fleksible og digitale løsninger. 

 

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger  

Strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter (2014 – 2018) tok utgangspunkt i 

det overordnede strategi og styringsdokumentet for Nord-Troms Regionråd, og de 

områder regionrådet hadde prioritert. Ressursutvalget for NTSS har i sine møter i 

2019 drøftet framtidige strategier for studiesenteret, og har deltatt aktivt i 

prosessen med ny plan denne våren.  

  

Kommunene er i dag sentrale aktører for å løse viktige samfunnsutfordringer. I 

tillegg må kommunene være i stand til å håndtere nye velferdsreformer i framtiden. 

Kommunene har fått stadig økte krav i form av lovpålagte rettigheter og plikter, 

flere oppgaver og økt krav om rapportering knyttet til statlig tilsyn. Dette krever 

relevant og tilstrekkelig kompetanse i kommunene.  

  

Næringslivet i Nord-Troms består av noen få store, men mange små bedrifter. 

Verdiskaping og antall sysselsatte var oppadgående fram til koronakrisen. For å 

henge med i konkurransen om kunder og skape utvikling, må næringslivet ha 

tilgang på rett kompetanse, til rett tid og riktig pris.  

  

I Distriktsmeldingen Levende lokalsamfunn for framtiden (Meld.St.5 2019-2020) 

fokuserer regjeringen på at desentralisert, fleksibel utdanning har bidratt til økt 

tilgang på relevant kompetanse i regionale og lokale arbeidsmarkeder. Videre heter 

det at  
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• Fleksible utdanningstilbud bidrar til bredere geografisk rekruttering, og viser 

seg å kunne være tilbud av god kvalitet , ikke minst for dem som kombinerer 

studier med jobb og familie.  

• Det er ofte mange søkere til desentraliserte tilbud  

• Økt fleksibilitet i høyere utdanningstilbud vil trolig bidra til utvikling av nye 

utdannings- og læringsmodeller, der hyppigere bruk av modulbasert utdanning, 

og flere varianter av steds-, samlingsbasert og nettbasert undervisning, vil være 

typiske kjennetegn ved mange av de nye tilbudene.  

• Behovet for aktiv oppfølging og støtte vil være tilstede for mange 

studentgrupper og individer   

• Regjeringen vil støtte opp under at større deler av Distrikts-Norge dekkes av 

slike initiativ som kan koordinere, kartlegge lokal/regionale kompetansebehov, 

stimulere og legge til rette for utdanning og kompetanseutvikling lokalt. 

Regjeringen vil derfor invitere fylkeskommunene til å foreslå treårige piloter som 

skal være motorer, meglere og møteplasser.   

  

Nord-Troms Studiesenter har avtaler med UiT Norges arktiske universitet om høyere 

utdanning gitt i Nord-Troms. NTSS er også en viktig samarbeidspartner og 

bindeledd mellom utdanning og arbeidsliv i Nord-Troms. Vi tilbyr formell og 

uformell utdanning gjennom studier og kurs for næringsliv og offentlig sektor i 

regionen. Studiebibliotekene er NTSS` møteplass for studentene.  

  

Vi er med andre ord den regjeringen etterlyser: Støttespiller, koordinator,   

kartlegger av regionale kompetansebehov og den som stimulerer til    

utdanning i regionen. Vi er motor, mekler og møteplass for kompetanse i vår   

region.   

  

NTSS har gjennom alle år vært finansiert gjennom søknad og tildeling av likt 

tilskudd fra kommunene i regionen og fylkeskommunen. NTSS har mange gode 

støttespillere som gjennom alle år har jobbet for fast, forutsigbar finansiering for 

NTSS. De ekstra bevilgningene studiesenteret fikk fra Fylkeskommunen, samt 

statstilskuddet for 2020 gir studiesenteret nye muligheter til utvikling.  

Kommunereformen har ført til strukturelle endringer i samfunnet, og ny 

kommunelov har ført til endringer i organisering av regionrådet. Dette får også 

konsekvenser for hvordan Studiesenteret skal organiseres i tida framover.  

  

Dette strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter bygger på strategiplan for 

Nord-Troms Regionråd. Strategidokumentet er utarbeidet for å bidra til en klar og 

felles forventning om hva Nord-Troms Studiesenter skal prioritere i perioden 2020-

2023.  
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Milepæler og framdrift   

 2020  Januar  Februar  Mars   April  Mai  

M 1            

M 2            

M 3            

M 4            

M 5            

M 6            

  

  Beskrivelse: milepæler  

M1  Samle og systematisere kunnskap om status og potensiale  

M2  Forankring og idemyldring: Workshop med interessenter 13.02.20  

M3  Planlegge og gjennomføre strategisamling for ressursutvalget 25.03.20  

Bearbeide forslag og prioritere satsingsområder  

M4  Utarbeide forslag til høringsutkast, høringsrunde med frist 27.04.20  

M5  Innarbeide høringsinnspill og ferdigstille forslag til plan - behandling i 

Ressursutvalget for NTSS 13.05.20  

M6  Behandling av forslag til Strategier for NTSS 2020 - 2023 i Nord-Troms 

Regionråd 26.05.20  

  

Ressursbruk:   

Det er inngått avtale med Visjona AS om bistand til prosessledelse og skriving av 

dokument, for å komme i mål i henhold til framdriftsplan. Kostnaden dekkes av økte 

bevilgninger/tilsagn for 2020.  

  

Status:  

Studiesenteret gjennomførte workshop med Studiebibliotekene i februar. 

Strategisamling, ledet av Visjona, ble gjennomført i mars i henhold til 

prosessplanen. Ressursutvalget drøftet utkast til strategiplan 21. april før planen ble 

sendt ut på høring. I høringsrunden kom det inn fire høringsinnspill. Disse ble 

innarbeidet i planen før Ressursutvalget for NTSS fikk den til behandling 13. mai.   

 

 

Sak 22/20  Nord-Troms Strategier – handlingsplan    

Saksdokument:  

• Nord-Troms Strategier 2020-2023 – vedtatt på representantskapsmøte 

28.04.20 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Forslag til vedtak:  

1. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023 

2. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet 

i dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene 

kompetanse og samfunnsutvikling 

3. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling 

om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 

4. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT 

(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms 

til en prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. 

Halti næringshage engasjeres som prosessleder 

5. Handlingsplan med budsjett behandles på regionrådets møte i september 

 

Forslag til endringer i pkt 5 fremmet i møte: 

Handlingsplanen inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett behandles på 

regionrådets møte i september 

 

Vedtak: forslag til vedtak med endringsforslag til punkt 5 ble enst vedtatt. 

 

  

Saksopplysninger  

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling.  

Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 

fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 

til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i etterkant av 

behandlingen av strategidokumentet i kommunestyrene. Ønskede effekter av en slik 

behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for 

eierkommunene til felles regional plan. 

Det er gjennomført egen strategisamlingen for regionrådet og rådmannsutvalget i 

februar. I tillegg er det gjennomført egen strategisamling i RUST etter samme 

program den 18. mars. Innspill fra RUST er tatt med i forslaget til Nord-Troms 

Strategier. 

 

Nord-Troms Strategier 2020-2023 ble behandlet på representantskapsmøte 28. 

april.  

 

 

Vurderinger: 

199



9 
 

Nord-Strategier skal behandles av eierkommunene i juni. Selv om strategiene ikke 

er ferdigbehandlet er det viktig å komme i gang med utforming av tilhørende 

handlingsplan, slik at handlingsplanen med budsjett kan behandles i 

regionrådsmøtet i september.  

 

Det er utarbeidet en mal for beskrivelse av hvert tiltak i handlingsplanen som 

inneholder: 

 

Saksbehandler anbefaler å starte med utfyllende beskrivelser av de tiltakene som 

involverer samarbeidspartnere og/eller er avhengig av en egen økonomisk ramme 

for gjennomføring. 

 

Administrasjonen i regionrådet har valgt ut 4 tiltak i den vedtatte strategiplanen 

hvor det er særlig viktig med sterk involvering av de unge stemmene. Disse vil bli 

arbeidet med i grupper i fellesmøte mellom RUST (Regional ungdomssatsing i Nord-

Troms) og regionrådet 26. mai. Følgende tiltak er valgt ut: 

• Satsingsområde Kompetanse: 

o Stimulere til økt tilgang på elev-/studenthybler, også korttidsleie 

o Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som skal 

synliggjøre jobbmuligheter i regionen 

o Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena 

Nord-Troms 

• Satsingsområde Samfunnsutvikling: 

o Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen 

 

BEHOV 
Hvorfor gjør vi det? 
Hvorfor er dette viktig? 
 

MÅL SUKSESSKRITERIER 
Hva skal til for å lykkes? 

HANDLINGSPLAN 
Hva skal vi gjøre? 

 TIDSPLAN 

TEAM 
Hvem kan noe om dette? 
 

INTERESSENTER 
Hvem er viktige? 

MÅLGRUPPE for tiltaket 

RESSURSER 
Hva trenger vi? (personal) 
Hva koster det? 
 

RISIKOER 
Hva kan gå galt? 

RESULTATER 
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NUNT (næringsutviklerforum Nord-Troms) er et underutvalg av Nord-Troms 

Regionråd, som består av representanter fra eierne, en næringsmedarbeider fra hver 

kommune, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. I følge 

vedtektene skal NUNT arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta 

eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging. 

Næringsutvalget i Nord-Troms skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og 

skal fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på næringsutvikling. 

 

Ett av de største tiltakene som er vedtatt under satsingsområdet samfunnsutvikling 

er «utarbeidelse av regional strategisk næringsplan Nord-Troms». I dette arbeidet er 

det naturlig å involvere NUNT tidlig i prosessen. Ett av de andre tiltakene er å «bruke 

Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme interessene for 

næringslivet». Å koble på Arena Nord-Troms i arbeidet med regional strategisk 

næringsplan er viktig for et godt samarbeid og forankring. Vi har også valgt å 

invitere med en annen viktig regional næringsaktør i prosessen; Visit Lyngenfjord. 

Det er invitert til prosess-samling 16. juni. Det er ønskelig med egen prosessleder 

for dette arbeidet, hvor målet er å ende opp med et forslag til skisse for 

utarbeidelse av regional næringsplan. For å sikre tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse til dette arbeidet forslås det å organisere dette som et prosjekt, hvor 

man kan søke om eksterne midler. 

 

Gjennom arbeidet med prosjekt Strategier for transportinfrastrukturen i Nord-

Troms fikk vi utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag, som lå til grunn for valg 

av strategier. Kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet var i hovedsak basert på 2017-

tall. Det er derfor behov for å oppdatere Kunnskapsgrunnlag, slik at vi kan 

dokumentere verdiskapning og behov for infrastruktursatsing i vår region. Dette vil 

være et arbeid med mindre omfang enn det som ble gjort i prosjektet. Det anbefales 

å forspørre Transportutvikling om oppdraget, siden de utførte arbeidet med 

Kunnskapsgrunnlaget i prosjektet. 

 

 

OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 

Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs- status ved daglig leder 

Fra møtet:  

• Felles pilot om å ta i bruk arbeidskraftreserven (de med avbrutt videregående 

skole) i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Det er utarbeidet et innspillnotat 

vedrørende saken som er oversendt Troms og Finnmark fylkeskommune 

februar 2020 

• Det er ikke kommet svar fra fylkeskommunen pr i dag. Svar er etterspurt. 
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Prosjekt Drivkraft Nord-Troms, statusorientering ved leder av styringsgruppa Ørjan 

Albrigtsen 

Fra møtet: saken settes opp på neste møte i juni. 

 

Nordkalottens grensetjeneste – representanter i styringsgruppa på norsk side – 

orientering ved daglig leder. Fra møtet: 

• Nordkalottrådet er eier av Nordkalottens grensetjeneste, som har egen 

styringsgruppe 

• Det har vært uttrykt ønske om en forsterket norsk representasjon i 

styringsgruppen. Saken har vært drøftet i styringsgruppen siste møte i mai. 

De konkluderte med at det ikke var aktuelt med en politisk representant (fra 

regionrådet).  

• De ønsket å tilby 3 plasser i styringsgruppen fra Nord-Norge. Følgende 

representasjon er meldt inn fra Nord-Troms: 

o Fra næringslivet organisasjoner: Sigleif Pedersen, Arena Nord-Troms 

o Fra NAV: Benedicte Lilleng 

o Fra Storfjord (vertskommune): Willy Ørnebakk 

 

Covid19 – situasjonen i den enkelte kommune 

Fra møtet: saken utsettes 

 

Trainee Nord-Troms, orientering ved daglig leder 

• Trainee Arena Nord-Troms skal trekke unge ambisiøse mennesker til 

regionen og gi de en kanonstart på karrieren. Traineestillingene er av ett års 

varighet hos en bedrift. Traineeåret består av interessante oppgaver hos 

spennende Nord-Troms bedrifter, i tillegg til et interessant og variert 

traineeprogram 

• Traineeprogrammet er for nyutdannede som er på jakt etter sin første, eller 

andre, jobb. Søkerne må ha utdanning på minimum bachelornivå innenfor 

forskjellige fagområder. 

• I første runde har det vært lyst ut 5 stillinger i regionen, med søknadsfrist 

ultimo mai. Det har vært stor interesse for stillingene 

• Det har vært drøftet på administrativt nivå om mulighetene for en trainee-

stilling i regionrådet evt samarbeid med Halti næringshage om en stilling 

• Det er korte tidsfrister og finansieringen bør være på plass i god tid 

Fra møtet: det er vanskelig for regionrådet å delta i denne runden. Regionrådet kan 

vurdere å kjøpe tjenester fra næringshagen i stedet for å tilsette. Administrasjonen 

kan utrede medlemskap i ordningen til neste regionrådsmøte 
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DRØFTING: 

Åpen post: 

Fra møtet: Sak fra Hilde Nyvoll: Varslet endring i politidistriktene – regionrådet bør 

vurdere uttalelse i saken. Saken følges opp. 

 

 

Møtet hevet kl 1515 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 
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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 møte i Nord-Troms Ungdomsråd og fellesmøte med 
Nord-Troms regionråd 26.5.2020 

 
Sted Spåkenes, Lyngen North 
Tid Kl. 9.00-15.30 

 
 
PROGRAM: 
Kl 0900       Notat Nordområdemeldingen – presentasjon og drøfting. Halti 

næringshage presenterer forslaget. (Fellesmøte RUST og regionrådet)  
Kl 1000       Parallelle møter avholdes i RUST og regionrådet (saksliste vedlagt) 
Kl 1130       Felles lunsj 
Kl 1215       Nord-Troms Strategier 2020-2023 – HANDLINGSPLAN. Det jobbes i 

grupper med utvalgte tiltak hvor de unge stemmene er særlig viktig. 
                   Underveis i denne sekvensen vil det gjøres filmopptak til filmer om 

RUST (om modellen og en om rekruttering til ungdomsråd). Det er 
inngått avtale om filmproduksjon med Benzin AS.  

Kl 1530       Avslutning  
 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
 
NOTAT NORDOMRÅDEMELDINGEN v/ Halti næringshage 
 
Regionrådet arbeider fram et dokument «Nordområdene sett fra Nord-Troms» om 
samfunnsutvikling i nordområdene generelt, og Nord-Troms rolle spesielt. 
Prioriterte tiltak basert på innspill i møtet tas med i notatet: 
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Protokoll Nord-Troms ungdomsråd 
 

Tilstede    
Nord-Troms Ungdomsråd  Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta 

Reiersen 
Kåfjord: Forfall 
Nordreisa: Ramona Thomassen og Jon 
A Fyhn 
Lyngen: Johannes Lundvoll og Andreas 
Simonsen 
Storfjord: Ådne G Eriksen og Maja 
Elvemo 
Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes og 
Maiken V. Jørgensen 
 
 

Nord-Troms regionråd - adm.  Lise Jakobsen, referent  
 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til sakslista: ingen 
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16/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
 
Siste nytt fra kommunale ungdomsråd 
Skjervøy:  

 Har hatt koronastopp i ungdomsråd 
 I kommunestyre ifm. med Pride-flagging. Mye oppmerksomhet i media. 

Avstemming 12-8 for flagging. 
 Deltar på arrangement med kunstner på Skjervøy - male et skap i 

pridefargene m.m 
 Avlyst ungdommens kommunestyremøte og den årlige konferansen 

Nordreisa: 
 Ett møte på Teams om prideflagg 
 Kommunestyremøter - tar tid på Teams så det har vært flere møter 
 Planlegger BUK på Teams i neste uke  
 Vært med å planlegge 17. mai 
 Har fått gjennom sak om brannøvelser for buss – tatt opp for 7 år siden 

 
Kvænangen 

 Quotes på veggen på den nye skolen 
 Prøver å få til ungdomskveld 
 Forespørsel om Pride-arr. 

 
Storfjord 

 Møte på Teams 
 Helt koronastopp i ungdomsrådet 
 Fikk ikke gjort noe med Pride-saken, men kommunen flagger likevel 
 Ny koordinator – Karoline Steinvik, ungdomskontakt 

 
Lyngen 

 Ett kommunestyremøte på Teams i 8 timer (!) 
 Lager discord server 

 
 
Appellen Nord-Troms Pride RUST 6. juni v/ leder Johannes 
Leder og nestleder har jobbet fram forslag til appell som skal holdes i forbindelse 
med Nord-Troms Pride 6. juni. Appellen skal spilles inn på forhånd og sendes i 
digitalt arrangement. Forslaget legges fram til drøfting og innspill i møtet: 
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Nord-Troms Pride Appell  
Likeverd, respekt, mangfold og frihet. Det e sånne verdia Pride står for, det er ikke bare en fest for 
skeive. Det er en viktig markering for å feire de her verdian som vi alle har nært og kjært i hjertan 
våres.  
Nord Troms, et hav av muligheta, men. Ikke for alle. Skeive opplever å ikke bli akseptert. De opplever 
stygge blikk. De blir fortalt at de har en “sykdom”, at de er sammfunsgift. (For å ta nåen eksempla fra 
kommentarfelte til FiN sin FB side) Dette er motbydelige holdninger vi må gi slipp på, nå. Derfor e det 
på tide å feire NTP. Grunnen til at RUST involverte seg i NTP e at vi vil være med å kjempe og legge 
til rette for at alle skal føle seg velkommen i Nord-Troms uansett kordan identitet dem har. Vi mene 
det e viktig å støtte arrangementet for å forme framtia i regionen. 
 Opp gjennom åran har det blidd kjempa for mye. Arbeiderrettigheter. Stemmerett for alle. Likestilling 
av kvinner og menn. I de seinere åran e det blidd kjempa for homofili, kjønns og 
seksualitetsmangfold, åpenhet, toleranse og frihet til å velge egen identitet. Folk har fått opp øynan og 
det å være skeiv har blitt enklere med åran, men veien dit vi vil og burde være e enda lang. Hvis hatet 
og fordomman mot skeive fortsette blir veien enda lengre. Vi må møte andre menneska med åpent 
sinn og tenke over ka respekt og likeverd faktisk vil si. Pride har lenge vært et omstridt tema og er 
fortsatt det, men i dag skal vi feire homofili, kjønns og seksualitetsmangfold, åpenhet, toleranse og 
frihet til å velge egen identitet med stolthet. Og vi kan med stolthet si at vi heise pride-flagget i alle 
Nord-Troms kommunan på Nord-Troms Pride 2020. 
 
Innspill i møtet 
 

 Tilleggsforslag og bakgrunn for saken: Pride har lenge vært et omstridt tema, men vær ikke 
redd, det kommer ingenting vondt ut av å vise respekt, toleranse og forståelse for andre 
medmennesker. Pride-flagget symbolisere homofili, kjønns og seksualitetsmangfold, åpenhet, 
toleranse og frihet til å velge egen identitet. (Verdier vi alle har nært og kjært i hjertet, men) 
Må ha med kor det starta med oss. Ka tenke vi om Pride? Koffor e Pride viktig? NT skal være 
et samfunn for ALLE folk Likeverd, respekt, mangfold. Det symbolisere homofili, kjønns og 
seksualitetsmangfold, åpenhet, toleranse og frihet til å velge egen identitet. 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.  

 Se på ordbruken – større fokus på verdiene likeverd, mangfold og respekt 
 Noen gjentakelser av begrepene - språkvaskes 

 
Vedtak: Leder og nestleder tar med innspill fra møtet og ferdigstiller appellen. Det 
avtales innspilling med Pride Nord-Troms-komiteen 
 
 
17/20 NORD-TROMS PRIDE STUNT 
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Arrangøren av Pride har oppfordret RUST til å lage en digital event/kampanje som 
f.eks. kan være å få ungdom til å tegne regnbuer, poste bilder som forbindes med 
Pride eller andre stunt digitalt.  
 
Det foreslås at ungdomsrådet kommer med ideer i møtet og velger en 
arbeidsgruppe som skal utforme stuntet/kampanjen (innhold, bilder, film, plakat, 
tidsrom for publisering, osv.). Kampanjen deles med kommunale ungdomsråd sine 
SoMe sammen med appellen fra RUST som sendes digitalt av Nord-Troms Pride 6. 
juni. 
 
Vedtak: Ungdomsrådet tar bilder ute med Pride-flaggene og legger de ut på egne 
sosiale medier 6. juni. Ungdomsrådene kan dele på egne sider. 
 
 
18/20 EVENTUELT 
 
 
26.5.2020 Lise Jakobsen (referent) 

 

 

PROTOKOLL FRA FELLESMØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD OG RUST 
 

DELTAKERE: 

Ordførere: 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Hilde Nyvoll, Nordreisa 

Geir Varvik, Storfjord 

Bernt Lyngstad, Kåfjord (fratrådte kl 1430) 
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Sekretariat: 

Berit Fjellberg, daglig leder 

Fra RUST: (deltakere i fellesmøte) 

Lyngen: Johannes V. Lundvoll (leder) og Andreas Simonsen 

Storfjord: Ådne Gamst-Eriksen og Maja Elvemo 

Nordreisa: Ramona S. Thomassen (nestleder) og Jon Andreas Fyhn 

Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta Reiersen 

Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes og Maiken Vestgård Jørgensen 

Kåfjord: forfall 

Regional ungdomskonsulent 

Lise Jakobsen 

 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til saksliste: ingen  

 

 

Sak 22/20 Nord-Troms Strategier – handlingsplan 

Saksdokument: 

• Nord-Troms Strategier 2020-2023 – vedtatt på representantskapsmøte 28.04.20 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

Forslag til vedtak: 

1. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023 

2. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet i 
dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene 
kompetanse og samfunnsutvikling 

3. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling om 
oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 

4. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT 
(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms til en 
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prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. Halti 
næringshage engasjeres som prosessleder 

5. Handlingsplan med budsjett behandles på regionrådets møte i september 

Forslag til endringer i pkt 5 fremmet i møte: 

Handlingsplanen inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett behandles på 
regionrådets møte i september 

Vedtak: forslag til vedtak med endringsforslag til punkt 5 ble enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger 

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. 
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 
fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 
til drøfting og vedtak i kommunene (juni). 

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i etterkant av 
behandlingen av strategidokumentet i kommunestyrene. Ønskede effekter av en 
slik behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for 
eierkommunene til felles regional plan. 

Det er gjennomført egen strategisamlingen for regionrådet og rådmannsutvalget i 
februar. I tillegg er det gjennomført egen strategisamling i RUST etter samme 
program den 18. mars. Innspill fra RUST er tatt med i forslaget til Nord-Troms 
Strategier. 

Nord-Troms Strategier 2020-2023 ble behandlet på representantskapsmøte 28. 
april. 

Vurderinger: 

Nord-Strategier skal behandles av eierkommunene i juni. Selv om strategiene ikke 
er ferdigbehandlet er det viktig å komme i gang med utforming av tilhørende 
handlingsplan, slik at handlingsplanen med budsjett kan behandles i 
regionrådsmøtet i september. 

Det er utarbeidet en mal for beskrivelse av hvert tiltak i handlingsplanen som 
inneholder: 
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Saksbehandler anbefaler å starte med utfyllende beskrivelser av de tiltakene som 
involverer samarbeidspartnere og/eller er avhengig av en egen økonomisk ramme 
for gjennomføring. 

Administrasjonen i regionrådet har valgt ut 4 tiltak i den vedtatte strategiplanen 
hvor det er særlig viktig med sterk involvering av de unge stemmene. Disse vil bli 
arbeidet med i grupper i fellesmøte mellom RUST (Regional ungdomssatsing i Nord-
Troms) og regionrådet 26. mai. Følgende tiltak er valgt ut: 

• Satsingsområde Kompetanse: 

o Stimulere til økt tilgang på elev-/studenthybler, også korttidsleie 
o Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som skal 

synliggjøre jobbmuligheter i regionen 
o Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena Nord-

Troms 

• Satsingsområde Samfunnsutvikling: 

o Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen 

NUNT (næringsutviklerforum Nord-Troms) er et underutvalg av Nord-Troms 
Regionråd, som består av representanter fra eierne, en næringsmedarbeider fra 
hver kommune, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. I 
følge vedtektene skal NUNT arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og 
ivareta eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk 
næringsplanlegging. 
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Næringsutvalget i Nord-Troms skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og 
skal fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på næringsutvikling. 

Ett av de største tiltakene som er vedtatt under satsingsområdet samfunnsutvikling 
er «utarbeidelse av regional strategisk næringsplan Nord-Troms». I dette arbeidet 
er det naturlig å involvere NUNT tidlig i prosessen. Ett av de andre tiltakene er å 
«bruke Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme interessene for 
næringslivet». Å koble på Arena Nord-Troms i arbeidet med regional strategisk 
næringsplan er viktig for et godt samarbeid og forankring. Vi har også valgt å 
invitere med en annen viktig regional næringsaktør i prosessen; Visit Lyngenfjord. 
Det er invitert til prosess-samling 16. juni. Det er ønskelig med egen prosessleder 
for dette arbeidet, hvor målet er å ende opp med et forslag til skisse for 
utarbeidelse av regional næringsplan. For å sikre tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse til dette arbeidet forslås det å organisere dette som et prosjekt, hvor 
man kan søke om eksterne midler. 

Gjennom arbeidet med prosjekt Strategier for transportinfrastrukturen i Nord-
Troms fikk vi utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag, som lå til grunn for 
valg av strategier. Kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet var i hovedsak basert på 
2017-tall. Det er derfor behov for å oppdatere Kunnskapsgrunnlag, slik at vi kan 
dokumentere verdiskapning og behov for infrastruktursatsing i vår region. Dette vil 
være et arbeid med mindre omfang enn det som ble gjort i prosjektet. Det 
anbefales å forspørre Transportutvikling om oppdraget, siden de utførte arbeidet 
med Kunnskapsgrunnlaget i prosjektet. 

 

 

26.5.2020 Berit Fjellberg (referent)
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Mattila (silja.skjemattila@gmail.com); Solveig Sommerseth (sommerseth.solveig@gmail.com); Steinar Dalheim
Eriksen (steinade@gmail.com); Svein Leiros; Sølvi Jensen (solvi.jensen55@gmail.com); Tor-Arne Isaksen
(torarne69@hotmail.com); Vera Eilertsen-Wassnes (veramw@hotmail.com); vicma@live.no;
vidar_langeland@hotmail.com; Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik
Losnegaard Mevik; Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen
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Vedlegg: SIGNERT 28.04.20 Protokoll Repskap NTRR.docx
Vedlagt oversendes signert protokoll fra representantskapsmøte tirsdag denne uke.
 
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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PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET 
Tid:  tirsdag 28. april 2019 kl 1000 
Sted:  Teams 
 
Agenda: 
DEL1:  ÅRSMØTESAKER 

Åpning av møte v/ rådsordfører Ørjan Albrigtsen 
Sak 01/20 Valg av møteleder 
Sak 02/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, eventuelle fullmakter 
Sak 03/20 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 
Sak 04/20 Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2019 
Sak 05/20 Årsrapport 2019 
Sak 06/20 Valg av leder og nestleder i representantskapet 
Sak 07/20 Valg av styre 
Sak 08/20 Valg av revisor 
 
DEL 2: NORD-TROMS STRATEGIER 2020-2023 

 Forslag til Nord-Troms Strategier, presentert av prosessleder 
Harriet Nystu, Visjona As 

 Innspill og drøfting 
 
Sak 09/20  Nord-Troms Strategier 2020-2023 (Vedtak)  
 
 
 
Sak 01/20 Valg av møteleder 
 
Forslag fremmet i møte av Eirik L. Mevik: 
Ørjan Albrigtsen velges som møteleder. 
Vedtak: forslag fremmet i møtet ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 02/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, eventuelle fullmakter 
 
Opprop: 
Antall stemmeberettiget representanter tilstede: 25 
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Tilstede fra representantskapet (med stemmerett): 
 
KOMMUNE:  
Kvænangen: Eirik L. Mevik 
 Hanne Wiesener 
 Vera Eilertsen-Wassnes 
Nordreisa: Hilde Nyvoll 
 Karl-Gunnar Skjønsfjell 
 Sigrun Hestdal 
 Olaug Bergset 
 Harald Evanger (ikke stemmerett, siden hver kommune har 5 

stemmer) 
 Anne Kirsten Korsfur 
Skjervøy: Ørjan Albrigtsen 
 Kurt Michalsen 
 Victoria F. Mathiassen 
 Pål Schreiner Mathiesen 
 Vidar Langeland 
Kåfjord: Bernt Lyngstad 
 Jens A. Butter Simonsen 
 Stian Pedersen 
 Svein O. Leiros 
Storfjord: Geir Varvik 
 Inger Heiskel 
 Lars Einar Garden 
 Solveig Sommerseth 
 Steinar D. Eriksen 
Lyngen: Dan Håvard Johnsen 
 Lene Granli 
 Laila Anita Westby 
 Sølvi Jensen 

 
Fra rådmannsutvalget: 
 
NORDREISA 

 
Jan-Hugo Sørensen 

 
STORFJORD 

 
Willy Ørnebakk 

 
Fra administrasjonen: 
Kristin Vatnelid Johansen, leder studiesenteret 
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Daniel Johnsen, studieadministrator studiesenteret 
Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent/sekretær rådmannsutvalget 
Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder Drivkraft 
Berit Fjellberg, daglig leder 
 
Merknader: 
Ingen merknad til innkalling og saksliste. 
 
Vedtak: Representantskapet er beslutningsdyktig med 25 representanter. Det  

er ingen merknad til innkalling og saksliste. 
 
 
Sak 03/20 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 
 
Forslag fremmet i møte: 
Som protokollunderskrivere velges: 
Hilde Nyvoll og Bernt Lyngstad 
 
Vedtak: forslag fremmet i møtet ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 04/20 Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2019 
Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 2019 
 Delregnskaper 2019 
 Styrets årsberetning for 2019 
 Revisors beretning for 2019 

 
Forslag til vedtak fra styret: 

1. Representantskapet i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets 
regnskap for 2019, med et underskudd på kr 213.226. 

2. Underskuddet dekkes av frie fond. 
3. Styrets årsberetning for 2019 tas til orientering. 
4. Revisjonsberetningen for 2019 tas til orientering. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Regnskap: 
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 4 avdelings-regnskap; drift inkl 
ungdomssatsinga RUST og rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter,  
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prosjektene Drivkraft Nord-Troms og Kompetanseløft Nord-Troms. 
 
Totalregnskapet er summen av de omtalte delregnskapene, og er selskapets 
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et underskudd for 
regnskapsåret 2019 på kr 213.226. 
 
Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 
enkelte kommunene. 
 
Delregnskap Drift: 
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 
sekretariat for rådmannsutvalget, er gjort opp med et overskudd på kr 8.074 for 
2019.  
 
Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 
Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 221.301 for 
2019.  Underskuddet skyldes bortfall av prosjektinntekter etter avslutningen av 
«Kompetanseløft Nord-Troms», juni 2019. I prosjektfasen ble mye av 
utviklingsarbeidet som utføres i studiesenteret belastet prosjektet. 
 
Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd i 2019, det samme beløpet som 
Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike 
kurs, avvikling av eksamen o.l. 
 
Det har vært jobbet intensivt med å få til forutsigbar finansiering av drifta av 
studiesenteret i 2019. Dette har resultert i driftsbidrag over Statsbudsjettet og en 
ekstrabevilgning fra fylkeskommunen som vil gjøre seg gjeldende fra regnskapsåret 
2020. Det vil si at driftsfinansieringen for 2020 med dagens bemanning og 
aktivitetsnivå er sikret. 
 
Prosjektregnskap Drivkraft Nord-Troms: 
Prosjektregnskapet for «Drivkraft Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2019. 
Prosjektstart var 1.6.2019. 
 
Prosjektregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: 
Prosjektregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» ble avsluttet 30.06.19. 
Prosjektet startet opp i 2014. Dette har vært et utviklingsprosjektet i regi av Nord-
Troms Studiesenter med 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 
 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 
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 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 
 
Prosjektperioden har gått over vel 5 år med 75 % finansiering fra Troms 
fylkeskommune og egen inntjening på 25 %. Tilskuddet fra fylkeskommunen har 
vært på kr 5mill, ca 1mill pr år til Kompetanseløftet.  
 
Styrets årsberetning: 
Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen  
med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i 
Brønnøysund. 
 
Revisjonsberetning 
Ingen merknader fra revisor. 
 
 
Sak 05/20  Årsrapport 2019 
Saksdokumenter:   

 Årsrapport for 2019  
 
Forslag til vedtak: 
Årsrapporten for 2019 tas til orientering. Årsrapporten sendes kommunestyrene til 
orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser 
årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.  
 
Årsrapporten for 2019 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-
Troms ungdomsråd/RUST, rådmannsutvalget og Nord-Troms Studiesenter, samt 
ulike prosjekter.  
 
Prosjektet «Kompetanseløft Nord-Troms» inngår i satsingen fra fylkeskommunen; 
«Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» 2016-2019 som også omfatter 
«Boligutvikling» (avsluttet februar 2018) og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ», 
som ble avsluttet på slutten av året 2019. Prosjektene er omtalt i årsrapporten. Det 
er også en orientering om satsingen «Mastergradsstipend Nord-Troms» og 
prosjektet Regional strategi for infrastruktur, Havneprosjektet, Lyngshestprosjektet 
og prosjekt Drivkraft Nord-Troms. 
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Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor 
rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2019 er tatt med i årsrapporten.  
 
Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene. 
 
 
Sak 06/20 Valg av leder og nestleder i representantskapet 
Saksdokumenter: 

 Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd DA 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte av Bernt Lyngstad: 
Som leder av representantskapet i regionrådet for perioden 2019-2021 velges: Britt  
Pedersen, Kåfjord. Som nestleder velges: Jan Rydningen, Lyngen.  
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 07/20 Valg av styre 
Saksdokumenter: 

 Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd DA 
 
Forslag til vedtak: 
Representantskapet velger følgende styre for Nord-Troms Regionråd for perioden 
2019-2023: 

 Ørjan Albrigtsen med Kurt Michalsen som vararepresentant, Skjervøy 
 Dan Håvard Johnsen med Jan Rydningen som vararepresentant, Lyngen 
 Hilde Nyvoll med Karl-Gunnar Skjønsfjell som vararepresentant, Nordreisa 
 Geir Varvik med Inger Heiskel som vararepresentant, Storfjord 
    Bernt Lyngstad med Britt Pedersen som vararepresentant, Kåfjord 
 Eirik L. Mevik med Hanne Wiesener som vararepresentant, Kvænangen 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 08/20 Valg av revisor 
 
Nord-Troms Regionråd har de siste årene benyttet IP Revisjon AS som sin revisor. 
 
Forslag til vedtak: 
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Selskapet benytter IP Revisjon AS, Skjervøy, som revisor for regnskapsåret 2020. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 09/20  Nord-Troms Strategier 2020-2023 
Saksdokumenter: 

 Oppsummering fra strategisamling 24.-25. februar 2020, Visjona AS ved 
prosessledelsen 

 Forslag til Nord-Troms strategier 2020-2023 
Merknad: 
Inger Heiskel og Dan Håvard Johnsen fratrådte møtet. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Strategier 2020-2023 er regionrådets styringsdokument 
for perioden med følgende visjon: “våre kontraster, vår framtid” 

2. Mål for perioden: «Nord-Troms Regionråd har som mål å utvikle Nord-
Troms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og 
vekst i arbeidslivet gjennom fokus på miljø og klima.»  

3. Nord-Troms Strategier 2020-2023 skal ha følgende satsingsområder: 
a. Infrastruktur 
b. Kompetanse  
c. Samfunnsutvikling 

4. I tillegg skal regionrådet ha fokus på utvalgte interne områder: 
a. Organisering 
b. Samarbeid 
c. Kommunikasjon 

5. Nord-Troms Strategier 2020-2023 skal også behandles av 
kommunestyrene i junimøtet. 

 
Tilleggsforslag fremmet i møte: 

6. Styringsdokumentet «Nord-Troms Strategier 2020-2023» godkjennes 
med de endringer som ble vedtatt i møet. 

 
Vedtak:   forslag til vedtak med tilleggsforslag fremmet i møte ble enstemmig 

vedtatt. 
 
Saksopplysninger 

221



Nord-Troms Regionråd DA                     representantskapsmøte 28.04.20

8 

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. 
Strategiene skal drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling 
i kommunene. 
 
Nord-Troms Strategier 
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 
fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 
til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i 
Regionrådets møte i juni. Ønskede effekter av en slik behandling er økt involvering, 
forankring, legitimitet og forpliktelse for eierkommunene til felles regional plan. 

I juni 2018 ble det vedtatt ny Kommunelov som også vil ha innvirkning på 
organiseringen av regionrådet. Dette er tatt hensyn til i gjeldende selskapslov, for å 
forenkle overgangen til ny organisasjonsform som blir «interkommunalt politisk 
råd» (erstatter dagens DA). Overgang til interkommunalt politisk råd krever 
utarbeidelse av ny samarbeidsavtale som må behandles i alle eierkommuner.  
 
Rådmannsutvalget vil følge opp de nye reglene for tjenestesamarbeid 
(oppgavefellesskap) i den Kommuneloven.  
 
Signalet fra dagens regionråd er at det er behov for en felles strategisk plan som 
styringsverktøy for inneværende valgperiode. Da daglig leder er delvis sykemeldt ble 
det gjort vedtak om kjøpe inn «vikartjenester». Det ble inngått avtale med Visjona 
AS om bistand til prosessledelse og skriving av dokument. 
 
 
Møte hevet kl 1339 
Berit Fjellberg 
referent 
 
 
Protokollunderskrivere: 
 

 
 
Hilde Nyvoll        Bernt Lyngstad 
Nordreisa                 Kåfjord 
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Fra: Ellinor Anja Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 11.06.2020 16:46:57
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Fwd: Sakliste årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner 24. juni 2020
Vedlegg: Sakliste årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner 24. juni 2020.pdf;Norges nasjonalparkkommuner -
Årsmøterepresentanter 2020.pdf
 

Fra: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Sendt: torsdag 11. juni 2020 09:59
Til: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Jan Hugo Sørensen <Jan‐
Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: FW: Sakliste årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner 24. juni 2020
 
 
 

From: Norges nasjonalparkkommuner <post@npkl.no> 
Sent: Wednesday, June 10, 2020 7:07 PM
To: Bardu kommune (postmottak@bardu.kommune.no) <postmottak@bardu.kommune.no>; Beiarn kommune
(post@beiarn.kommune.no) <post@beiarn.kommune.no>; Dovre kommune (postmottak@dovre.kommune.no)
<postmottak@dovre.kommune.no>; Engerdal kommune (postmottak@engerdal.kommune.no)
<postmottak@engerdal.kommune.no>; Folldal kommune (postmottak@folldal.kommune.no)
<postmottak@folldal.kommune.no>; Færder kommune (postmottak@faerder.kommune.no)
<postmottak@faerder.kommune.no>; Gausdal kommune (postmottak@gausdal.kommune.no)
<postmottak@gausdal.kommune.no>; Grane kommune (post@grane.kommune.no) <post@grane.kommune.no>;
Hattfjelldal kommune (post@hattfjelldal.kommune.no) <post@hattfjelldal.kommune.no>; Hol kommune
(postmottak@hol.kommune.no) <postmottak@hol.kommune.no>; Lesja kommune
(postmottak@lesja.kommune.no) <postmottak@lesja.kommune.no>; Lierne kommune
(postmottak@lierne.kommune.no) <postmottak@lierne.kommune.no>; Lom kommune (post@lom.kommune.no)
<post@lom.kommune.no>; Luster kommune (postmottak@luster.kommune.no)
<postmottak@luster.kommune.no>; Midtre Gauldal kommune (postmottak@midtre‐gauldal.kommune.no)
<postmottak@midtre‐gauldal.kommune.no>; Målselv kommune (postmottak@malselv.kommune.no)
<postmottak@malselv.kommune.no>; Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Nore og
Uvdal kommune (post@nore‐og‐uvdal.kommune.no) <post@nore‐og‐uvdal.kommune.no>; Rana kommune
(postmottak@rana.kommune.no) <postmottak@rana.kommune.no>; Rauma kommune
(post@rauma.kommune.no) <post@rauma.kommune.no>; Røyrvik kommune (postmottak@royrvik.kommune.no)
<postmottak@royrvik.kommune.no>; Saltdal kommune (postmottak@saltdal.kommune.no)
<postmottak@saltdal.kommune.no>; Sel kommune (postmottak@sel.kommune.no)
<postmottak@sel.kommune.no>; Skjåk kommune (post@skjaak.kommune.no) <post@skjaak.kommune.no>;
Snåsa kommune (postmottak@snasa.kommune.no) <postmottak@snasa.kommune.no>; Sunndal kommune
(post@sunndal.kommune.no) <post@sunndal.kommune.no>; Tinn kommune (postmottak@tinn.kommune.no)
<postmottak@tinn.kommune.no>; Tolga kommune (postmottak@tolga.kommune.no)
<postmottak@tolga.kommune.no>; Vadsø kommune (postmottak@vadso.kommune.no)
<postmottak@vadso.kommune.no>; Vardø kommune (postmottak@vardo.kommune.no)
<postmottak@vardo.kommune.no>; Vevelstad kommune (post@vevelstad.kommune.no)
<post@vevelstad.kommune.no>; Vinje kommune (postmottak@vinje.kommune.no)
<postmottak@vinje.kommune.no>; Vågå kommune (postmottak@vaga.kommune.no)
<postmottak@vaga.kommune.no>; Øystre Slidre kommune (post@oystre‐slidre.kommune.no) <post@oystre‐
slidre.kommune.no>; Årdal kommune (postmottak@ardal.kommune.no) <postmottak@ardal.kommune.no>
Subject: Sakliste årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner 24. juni 2020
 
Til
Medlemmene i Norges nasjonalparkkommuner
 
Finn vedlagt:
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Sakliste årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner 24. juni 2020
Norges nasjonalparkkommuner ‐ Årsmøterepresentanter 2020

 
Saklisten skal journalføres og distribueres til kommunens representanter jfr. vedlagte adresseliste «Norges
nasjonalparkkommuner ‐ Årsmøterepresentanter 2020».
 
I tillegg har representantene tilgang til «Sakliste årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner 24. juni 2020» gjennom
møteinnkallingen på Microsoft Teams.
 
 
Med vennlig hilsen
Bjørn Åge Jenssen
daglig leder

Adresse: Brubakken 2, 2686 LOM
Postadresse: Postboks 5, 2688 LOM
Telefon: 61 21 12 00
Mobil: 974 22 461
E‐post: post@npkl.no
www.nasjonalparkkommuner.no
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Årsmøtet åpnes av styrets leder, Rune Berg, som tar opp fortegnelse over 
frammøtte og fullmakter.  

 

a) GODKJENNING AV FRAMMØTTE OG FULLMAKTER 

Behandles av styreleder på årsmøtet. 

 

Forslag til Vedtak: 

Årsmøtet godkjenner frammøtte medlemmer og fullmakter. 

 

b) VALG AV MØTELEDER 

Forslag til Vedtak: 

Årsmøtet velger styreleder Rune berg som møteleder. 

 

c) VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL SAMMEN MED 
MØTELEDER 

Forslag til vedtak: 

Etter styreleders forslag velger årsmøtet en blant de frammøtte med 
stemmerett. 

 

d) GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REVIDERT REGNSKAP 

 
Styrets forslag til Årsberetning og revidert regnskap 2019 som følger: 
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Årsberetning 2019 
 
Innledning ved styreleder 

Kjære medlemmer! 

Vi har lagt et innholdsrikt år bak oss. Kommunevalget hadde i en periode fokus 
blant våre folkevalgte, men det har allikevel vært arbeidet godt med bred lokal 
verdiskaping under merkevaren «Norges nasjonalparker».  

Norges Nasjonalparkkommuner er en viktig organisasjon som stadig vokser. 
Nye medlemmer kommer til etter hvert som de har fått status som 
nasjonalparkkommune etter kriteriene fra 2017. Sammen representerer vi store 
verdier og store ressurser som vi i fellesskap skal nyttiggjøre oss på kløktig vis. 
Veien til nasjonalparkene går gjennom områder hvor medlemmene i vår forening 
er myndighet. Dere er derfor en svært viktig samarbeidspartner til 
verneområdestyrene.  
Kvalitet er viktig, og dette sikres med forpliktende vedtak av de folkevalgte i hver 
kommune og av dyktige medarbeidere i administrasjonen, men også i samarbeid 
med verneområdestyrene, besøkssentrene, nasjonalparklandsbyene og ikke 
minst de lokale næringsaktørene som skal ta merkevaren ut i praksis og være 
godt vertskap for de besøkende. 

Vår forening og medlemmene leverer. Vår egeninnsats i den store satsningen i 
og rundt våre verneområder er meget god. Anerkjennelsen for dette opplever 
jeg også at både direktorat og departement gir oss.  
Til tross for at organisasjonen vår har begrensede ressurser, både i form av 
personell og penger, er aktivitetsnivået svært høyt og vi bidrar i stor grad til 
måloppnåelse for staten som eier av merkevaren. For å få ytterligere fart på 
implementeringen av merkevaren har vi jobbet mye for å få driftstilskudd over 
statsbudsjettet slik de andre aktørene under merkevaren får. Fra 2019 har vi 
mottatt en halv million kroner, noe vi er takknemlig for, men skal vi være det 
verktøyet for myndighetene som var intensjonen da organisasjonen ble opprettet 
må driftstilskuddet økes. Foreningen er viktig for at myndighetene skal nå sine 
mål i merkevaresammenheng. Da må vi blant annet styrke administrasjonen 
med mer ressurser og bredere kompetanse.  

Det var med sorg vi mottok budskapet om at styremedlem Lars Erik Hyllvang 
hadde gått bort 9. desember. Det var så altfor tidlig. Lars Erik var med i styret 
siden opprettelsen av foreningen og har hele tiden vært en pådriver og 
ambassadør for lokal bred verdiskaping og bærekraftig bruk av utmarka i Norge. 
Vi lyser fred over hans minne. 

Det er viktig at leder- og styreverv roterer blant våre medlemmer. Disse vervene 
er dugnadsinnsats og da er det viktig at roller byttes på. Det å være styreleder 
er et privilegium. Jeg har hatt styremedlemmer som har bidratt godt og en 
pliktoppfyllende, engasjert daglig leder som har jobbet sjølstendig og godt. 
Foreningen er i stadig positiv utvikling og er anerkjent som det viktige redskapet 
vi er og skal være. 
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Jeg vil takke alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og myndigheter for året 
som har gått. 

 

______________________ 
Rune Berg 
 

 

1. Oppsummering 

 

1.1 Oppsummering av året 

I 2019 fikk Norges nasjonalparkkommuner (NPKL) innvilget 3 søknader fra 
Miljødirektoratet om tiltak. Den første gjelder oppfølging av 21 kommuner med 
nasjonalparkareal som deler areal med eksisterende nasjonalparkkommuner. 
Alle fikk tilbud om at NPKL orienterte kommunestyrene om merkevaren «Norges 
nasjonalparker», nasjonalparkkommunestatus og foreningen Norges 
nasjonalparkkommuner. Av disse ble kun kommunestyrene i Hattfjelldal, 
Namsskogan og Årdal orientert, og blant eksisterende medlemmer 
formannskapet i Sel og kommunedirektør og arealplanlegger i Rauma.  
Årsaken til at det ikke har vært større interesse om orientering er at det i 2019 
har vært kommunevalg. Derfor har Miljødirektoratet innvilget søknad om at 
tiltaket skal vare ut 2020. Dog har det vært god kontakt med medlemmer som 
må søke status på nytt innen 2022. 
 
Den andre søknaden gjelder nasjonalparklandsbyene, med unntak av Geilo, 
som av Miljødirektoratet har fått midler til gjennomføring av lokale tiltak i den 
enkelte landsby. Søknadene kan leses her. Fristen for levering av rapport er 
utsatt til innen utløpet av 2020 da ikke alle kom i mål i 2019. Fra 2020 må 
kommunene landsbyene ligger i stå som søker på evt. søknader til 
Miljødirektoratet. 
Den tredje søknaden gjelder klimatilpasning i Norges nasjonalparkkommuner. 
NPKL, med Lesja kommune som formell søker, ble av Miljødirektoratet tildelt 
870 000 kroner. Det er Vestlandsforsking som er faglig ansvarlig for forprosjektet 
som har som målsetting å identifisere hvordan tilpasning til klimaendringer kan 
inkluderes i planarbeidet knyttet til å innfri kriteriesettet for å få 
Nasjonalparkkommunestatus. Kriteriesettet stiller blant annet krav om at 
kommuneplanen brukes for å ta hensyn til verneområdene. Forprosjektet skal 
danne grunnlag for et hovedprosjekt hvor medlemmene i Norges 
nasjonalparkkommuner trekkes inn og hvor man ser på hvilke tiltak som kan 
iverksettes i nasjonalparkkommunene for å gjøre dem bedre rustet til 
å møte klimaendringene, herunder kunnskap og kompetanseheving om hvordan 
klimaendringene berører kommunenes ansvarsområder. Dette vil også ha 
betydning på regionalt og nasjonalt nivå. Arbeidet i forprosjektet skal sees i 
nasjonal sammenheng og i sammenheng med merkevaren «Norges 
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nasjonalparker», herunder merkevarens intensjoner, aktørene under 
merkevaren og lokale næringsaktører som skal ta merkevaren ut i praksis. 
 
NPKL har deltatt på to møter og samlinger i ressursgruppa for «Nasjonale 
turiststier» henholdsvis i Oslo 5. april og på Rjukan 28.-29. august. Les mer om 
dette her. Daglig leder har i tillegg inngått i en gruppe som har laget forslag til 
«Veileder verdiskaping». 
 
NPKL har i 2019 vært med i to forskningsnettverk som skal sende fram hver sin 
søknad innen 10. april 2020.  Det ene har med grunnlag i stinettet i 
nasjonalparkene hatt fokus på merkevarestrategi for Norges nasjonalparker og 
har vært initiert og ledet av NINA. 
 Det andre har vært sammen med NMBU hvor prosjektet har fått navnet «The 
Planning and Building Act between intergenerational justice and market 
demands - a temporality perspective» Målet for arbeidspakke 4, som NPKL var 
en del av, er å vurdere hvordan instrumentene i Plan- og bygningsloven (PBL), 
i samordning med instrumenter for beskyttet landskap i henhold til 
naturmangfoldloven og eiendomsretten, benyttes for å håndtere økning i 
naturbasert turisme og friluftsliv på en bærekraftig måte, og dermed 
effektiviteten av planleggingsinstrumentene i landlige sammenhenger. 
Les mer. 
 
Videre deltar vi et prosjekt sammen med KS angående «Finansiering av 
bærekraftige reisemål». TØI har av KS fått i oppdrag å gjennomføre en forstudie 
til en utredning om hvordan kommunene kan utvikle turismen på en bærekraftig 
måte. Forstudien skal gi en oversikt over hvilken kunnskap som finnes om økte 
finansieringsbehov norske kommuner får, og kan få, som følge av økt 
tilstrømming av turister til Norge. Forstudien skal gi svar på hva som er gjort når 
det gjelder måter å finansiere behovet for å utvikle mer bærekraftige reisemål. 
Tilbyderne skal få frem hvilke studier som foreligger, resultater fra foreliggende 
studier både nasjonalt og i andre land. 
Arbeidet med forstudien skal ende opp i en anbefaling om hva som særskilt må 
kartlegges og analyseres ytterligere i et eventuelt hoved-prosjekt. 
Frist for levering av forstudien er 28. februar 2020. 
 
Årskonferansen ble gjennomført i Lierne og Røyrvik 4.-5. juni. Et rikholdig 
program i begge nasjonalparkkommuner som vertskapet gjennomførte på en 
fremragende måte. Programmet fra årskonferansen kan lastes ned her. 
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Foto: Kjartan Trana. Fra Lakavasselva ved innfallsporten til Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark 

7. juni var NPKL invitert til å delta på et arbeidsseminar i forbindelse med 
oppfølging av Mulighetsstudie Spranget/Mysusæter. Området mellom Spranget 
og Rondvassbu er svært krevende når det gjelder verdiskaping, 
besøksforvaltning og vern. Målet var at med utgangspunkt i 
kunnskapsgrunnlaget, kartlegge og prioritere tiltak som kan gjennomføres på 
kort og lang sikt i området. Tiltakene skal balansere ivaretagelse av 
verneverdier, tilrettelegging for de besøkende og lokal verdiskaping. Seminaret 
ble ledet av Torill Olsson fra Mimir AS. 
 
24. juni deltok NPKL på Næringslivets klimakonferanse på DOGA i Oslo.24. juni 
2019 etter invitasjon fra statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister 
Ola Elvestuen. Dagens spørsmål: Hva er tempoet i det grønne skiftet i Norge? 
Hvor langt har vi kommet i å utvikle grønn konkurransekraft? Hvordan følges 
næringslivets veikart for grønn konkurransekraft opp? Hva er muligheter og 
barrierer for å realisere ambisjonene i veikartene? 
Programmet for dagen finner du her. 
 
Det har vært tett og godt samarbeid med Miljødirektoratet når det gjelder 
nasjonalparkkommunestatus og merkevaren «Norges nasjonalparker. 
26. juni hadde AU og daglig leder møte med statssekretær Atle Hamar i Klima- 
og miljødepartementet. Les mer om dette under pkt. 6 
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Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene kom i mai. Her er både 
nasjonalparkkommuner og -landsbyer nevnt, som følger: 
 
«Foreningen Norges nasjonalparkkommuner har i flere år fått tilskudd fra 
Miljødirektoratet til prosjekter. Regjeringen mener foreningen er viktig for å bidra 
til lokal verdiskaping og engasjement for nasjonalparkene og har derfor i 
statsbudsjett 2019 gått inn for å gi foreningen et grunntilskudd over budsjettet til 
Klima- og miljødepartementet. En stabil finansiering vil gi en forutsigbarhet for 
nasjonalparkkommunene- og landsbyene, og vil bidra til at foreningen kan bistå 
medlemmene med å kvalifisere seg som aktører under merkevaren og 
implementere merkevaren i egen virksomhet.» 
 
Oppfølgingspunkter fra regjeringen: 
 
• Bidra til at foreningen Norges nasjonalparkkommuner får ramme-betingelser 
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som gjør at de kan bistå medlemmene med å implementere merkevaren Norges 
nasjonalparker. 
 
• Oppfordre nasjonalpark- og verneområdestyrene og kommuner i tilknytning til 
verneområdene, spesielt nasjonalparkkommuner, til å samarbeide for å tilby 
besøkende gode helhetlige opplevelser. 
 
• oppfordre verneområdestyrene og omkringliggende kommuner til å 
samarbeide om etablering av gode helhetlige opplevelser, spesielt i 
nasjonalparkkommuner. 
 
20. august ble 19 av de 21 kommunene i «Prosjekt 10012 - Oppfølging nye 
mulige nasjonalparkkommuner» fulgt opp med en påminnelse om at NPKL 
gjerne orienterer de folkevalgte om merkevaren, nasjonalparkkommune-status 
og foreningen Norges nasjonalparkkommuner. Dette for at saken ikke skulle bli 
glemt i en travel valgperiode og at den forhåpentligvis kunne komme med i 
planstrategien for kommende kommunestyreperiode. Det ble samtidig åpnet for 
at orienteringen kunne gjennomføres i 2020. De to siste kommunene, Hattfjelldal 
og Namsskogan, hadde allerede hatt besøk av daglig leder. 
 
I løpet av året har to kommuner som ikke tidligere har hatt anledning til å søke 
status som nasjonalparkkommune tilegnet seg denne og dermed blitt aktører 
under merkevaren «Norges nasjonalparker». Dette gjelder Bardu og Øystre 
Slidre. Begge er invitert til å søke medlemskap i Norges nasjonalparkkommuner. 
 

Det har vært flere møter 
med Nordland fylkes-
kommune i løpet av året 
angående besøks-
forvaltning i 
kommunene. Med på  
møtene har også KS 
sentralt og region Nord 
deltatt.  
Lokalsamfunnene skal 
være gode og besøke, 
men også gode å bo i. 
Målsettingen er å 
komme fram til verktøy 
og kompetansegivende 
tiltak for kommunene 
som gjør at de kan 
håndtere økt besøk på 
forebyggende vis uten å 
havne i reparasjons-

modus.  Mer om arbeidet til Nordland fylkeskommune kan du lese om her. 
 
11. september ble det gjennomført et seminar på Turtagrø i forbindelse med 
«Prosjekt 10014 - Klimatilpasning i Norges nasjonalparkkommuner».  
Spørsmål som ble diskutert: 
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1. Ut frå det vi veit om korleis klimaet vil bli her i regionen, på kva måtar 
 tenker du at din kommune/nasjonalpark kan bli råka? 
2. Har du sett eller høyrt om nye utviklingstrekk eller problemstillingar 
 knytt til klimaendringar? 
3. Nasjonalparkkommunane har forplikta seg til å oppfylle eit sett med 
 kriterium. Korleis kan klimaendringane påverke kommunane si evne og 
 mogelegheit til å ivareta desse pliktene? 
4.  Ser du koplingar mellom det kommunen gjer av klimatilpassing i dag og 
 det som skjer i samband med nasjonalparkforvaltning? 
5.  Kva slags klimatilpassingstiltak ser du for deg vil bli nødvendige 
 framover? 
6.  Kva kan vere hindringar for å setje i verk desse tiltaka? 
7.  Kva tenker du om at nasjonalparkkommunane kan spele ei særskild 
 rolle i nasjonal samanheng 
 
19. september var daglig leder gjesteforeleser under kurset i Strategisk 
landskapsplanlegging på NMBU for en tverrfaglig studentgruppe. Dette i 
samarbeid med Professor Morten Clemetsen og førsteamanuensis Knut Bjørn 
Stokke.  
videre deltok daglig leder på NMBU-seminaret "Besøksforvaltning i norsk natur. 
Muligheter og utfordringer med et reiseliv i vekst" 6. november hvor han også 
hadde et innlegg.  
Kontakten med FoU-miljøer som NMBU er svært viktig. 
 
23. september deltok daglig leder på møte i Valldal for verneområdestyret, 
rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg i Reinheimen nasjonalpark 
Tema var besøksstrategi. 
Samme dag ble første møte i organisasjonskomiteen for årskonferansen 2020 
gjennomført på kommunehuset i Valldal. Det andre ble gjennomført som telefon 
møte 4. desember. 
 
7. november orienterte daglig leder Årdal kommunestyre om merkevaren, 
nasjonalparkkommunestatus og NPKL. 
 
18. november deltok daglig leder sammen med andre ressurspersoner på en 
idedugnad hos Nordland fylkeskommune for å diskutere hvordan folkevalgt-
kursene de ønsker å teste i løpet av neste år skal rigges. 
19. november var det videobasert styremøte i NPKL hvor styreleder og daglig 
leder deltok fra ordførers kontor i Saltdal. 
20.-21. november deltok styreleder og daglig leder på nasjonalparkkonferansen 
«Velkommen inn» på Besøkssenter nasjonalpark Nordland på Storjord hvor 
årets tema var «Attraksjoner». Les mer om konferansen her. 
 
27.28. november deltok daglig leder på «Klimasamling for kommunene i 
Hedmark og Oppland». Program og innlegg kan leses her 
5. desember mottok medlemmene brev fra NPKL angående 
«Nasjonalparkkommunestatus – oppfølging etter kommunevalget 2019». Brevet 
inneholder nyttig informasjon for de nye kommunestyrene.  
Les brevet her. 
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Desember gikk i hovedsak med til rapportskriving angående de tiltakene 
Miljødirektoratet har gitt støtte til samt forberede nye søknader som skal leveres 
medio januar 2020. Rapportene for 2019 kan leses her. 
 
 
 
2. Organisasjonen 

 

2.1 Organisasjonen 

Navnet er Norges nasjonalparkkommuner (NPKL) med forening som 
organisasjonsform. Organisasjonsnummer 914 889 375. NPKL har kontor på 
Norsk fjellmuseum med kontoradresse Brubakken 2, 2686 Lom, Postadressen 
er postboks 5, 2688 Lom. 

 

2.2 Medlemmer 

Foreningen består av 33 medlemmer. Alle er kommuner med status som 
nasjonalparkkommune og/eller har et tettsted med status som nasjonalpark-
landsby. Medlemmer er: 

Beiarn kommune Lom kommune Saltdal kommune 
Dovre kommune Luster kommune Sel kommune 
Engerdal kommune Midtre Gauldal kommune Skjåk kommune 
Folldal kommune Målselv kommune Sunndal kommune 
Færder kommune Norddal kommune Tinn kommune 
Gausdal kommune Nordreisa kommune Tolga kommune 
Grane kommune Nore og Uvdal kommune Vadsø kommune 
Hol kommune Odda kommune Vardø kommune 
Jondal kommune Rana kommune Vevelstad kommune 
Lesja kommune Rauma kommune Vinje kommune 
Lierne kommune Røyrvik kommune Vågå kommune 

 

Alle kommuner har status som nasjonalparkkommune unntatt Jondal og Tolga 
som henholdsvis har nasjonalparklandsbyene Jondal og Vingelen. 

Hol, Lom og Nordreisa har begge statuser henholdsvis med nasjonalparklands-
byene Geilo, Lom og Storslett. 

234

https://www.skyfish.com/sh/67441d6f824b2a0870cc224a0677e26b6c7018b2/1aba0391/1707725


 

 11 nasjonalparkkommuner.no +47 61 21 12 00 

I løpet av året har fem medlemmer blitt godkjent som nasjonalparkkommune 
etter nye kriterier og dermed blitt aktør under merkevaren «Norges 
nasjonalparker». Dette gjelder Folldal, Gausdal, Målselv, Nore og Uvdal og 
Vinje. 
 
NPKL fikk i mai Færder kommune som nytt medlem. 

Øystre Slidre søkte medlemskap 21. november med virkning fra 1. januar 2020. 
Styret innvilget søknaden 25. november. 

 

2.3 Styret og andre verv 

Etter valget under årsmøtet 5. juni 2019 var vervene besatt slik: 

Styret: 

Styreleder  Rune Berg  ordfører, Saltdal kommune  
Styrets Nestleder Hanne Alstrup Velure formannskapsmedlem, Lesja 
kommune 
Styremedlem  Bente Estil  ordfører, Lierne kommune 
Styremedlem   Lars Erik Hyllvang ordfører, Engerdal kommune 
Styremedlem  Bjarne Eiolf Holø ordfører, Lom kommune 

Vararepresentanter i rekkefølge: 

Varamedlem  Trond Kjetil Jore formannskapsmedlem, Tinn  
      kommune 
Varamedlem  Torhild Haugann prosjektleder, Vevelstad  
      kommune 

Valgkomite: 

Leder   Petter Rukke  ordfører, Hol kommune 
Medlem  Kari Anne Bøkestad  
   Andreassen  ordfører, Vevelstad kommune  
Medlem   Lars Olav Hustad ordfører, Rauma kommune 
  

Jfr. vedtektene skal minst 1 styremedlem være fra kommune med nasjonalpark-
landsby. Bjarne Eiolf Holø er fra kommune med nasjonalparklandsby. 

Styret har gjennomført 7 styremøter hvorav 4 fysiske møter, 2 telefonmøter og 
1 videomøte. Styret behandlet 52 saker. Styrereferatene er å finne her. 

Det var med sorg vi mottok budskapet om at styremedlem Lars Erik Hyllvang 
døde på Ullevål sykehus natt til 8. desember. Som følge av dette overtok 
varamedlem Trond Kjetil Jore vervet som styremedlem. 
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2.4 Revisor 

Revisor er Innlandet revisjon IKS (org.nr. 987 769 386). 

Til orientering ble det før årsmøtet innhentet tilbud fra to andre leverandører i 
tillegg til eksisterende revisor. Årsaken var at kostnaden syntes høy i forhold til 
bilagsmengde og regnskapets enkelhet. Ingen var prismessig bedre enn det vi 
hadde fra før samtidig som revisjonskostnaden for 2019 var mye lavere enn i 
2018. Styrer innstilte derfor på at eksisterende revisor skulle fortsette. 
 
 
 
2.5 Arbeidsmiljø og personale 

Daglig leder er Bjørn Åge Jenssen og ansatt i 100 % stilling. Daglig leder er 
eneste ansatte. 

Det har ikke vært sykefravær i 2019. Ingen har vært utsatt for skader og 
arbeidsmiljøet er bra. 

 

2.6 Likestilling 

Daglig leder er eneste ansatte i virksomheten. 

 

2.7 Ytre miljø 

NPKL driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 

 

2.8 Samarbeid med andre 

Norsk fjellmuseum er besøkssenter for nasjonalparkene Jotunheimen, 
Reinheimen og Breheimen og forvaltningsknutepunkt for et bredt fagmiljø. 
Følgende virksomheter har kontoradresse Brubakken 2, 2686 Lom: 

• Besøkssenter nasjonalpark Jotunheimen 
• Jotunheimen nasjonalpark v/ nasjonalparkforvalter 
• Reinheimen nasjonalpark v/ nasjonalparkforvalter 
• Statens naturoppsyn – Rovvilt 
• Lom fjellstyre 
• Klimapark 2469 AS 
• Norsk Fjellsenter 
• Gudbrandsdalsmusea 
• Boost Global Innovation 
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NPKL har også samarbeid og/eller god dialog med eksterne fagmiljø som: 

• Andre aktører under merket Norges nasjonalparker 
• Distriktssenteret 
• Fjellnettverket 
• Friluftsrådenes Landsforbund 
• Innovasjon Norge 
• KS - Kommunesektorens organisasjon 
• USS - Utmarkskommunenes Sammenslutning 
• Miljødirektoratet 
• NMBU – Norges miljø- og biovitenskaplige universitet 
• NINA - Norsk institutt for naturforskning 
• Nordland fylkeskommune 
• Norske parker 
• Vestlandsforsking 

 
 
 

2.9 Tjenestekjøp fra Lom kommune 

NPKL gjør tjenestekjøp av Lom kommune når det gjelder regnskap, fakturerings- 
og betalingstjenester, banktjenester og lønn. I denne forbindelse opptrer NPKL 
som Selskap 40. 

 

2.10 Kontorleie og kontorutstyr 

NPKL leier kontor på Norsk fjellmuseum og eier sitt eget kontorutstyr. I tillegg til 
kontor har NPKL tilgang til fellesarealer som møterom med AV-teknisk utstyr. 
Sel nasjonalparkkommune har stilt en av sine kontorplasser og møtearealer på 
HubOtta til rådighet ved behov. 

 

3. Økonomi 

Resultatregnskapet for Norges nasjonalparkkommuner for 2019 viser et 
overskudd stort kr. 68 876. Årsresultatet er kr. 68 876 bedre enn det budsjetterte 
resultatet på kr. 0. 

Årsaken til avviket mellom årsresultat og budsjett er at budsjettet vedtas for tidlig 
til at tilskudd fra evt. søknader kommer med. Søknadsfristene for tiltaksmidler 
og evt. tilsagn om tilskudd gjennom Miljødirektoratet er uten unntak i selve 
budsjettåret. 
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Balansen viser at egenkapitalen har styrket seg med kr. 68 876. 
Driftstilskuddet over statsbudsjettet bidrar positivt, men er for lavt over tid. 
«Prosjekt 10008 - Fellestiltak i nasjonalparklandsbyene 2018», 
«Prosjekt 10010 - Implementering merkevaren Norges nasjonalparker 2018», 
«Prosjekt 10012 - Oppfølging nye mulige nasjonalparkkommuner» og  
«Prosjekt 10013 - Lokale NPL-tiltak 2019»  
har fått utsatt ferdigstillelse til 31. desember 2020. Ubenyttede tiltaksmidler 
kommer til uttrykk som kortsiktig gjeld. 

 

4. Strategidokument (2017 – 2021) 

Strategidokument for Norges Nasjonalparkkommuner 2017-2021 ble vedtatt av 
årsmøtet 4. mai 2017. I handlingsplanen finnes det kun ett gjøremål med frist 
2019. Andre er kontinuerlige tiltak. Nedenfor følger redegjørelse for 2019. 
 
 
4.1 nettbasert undersøkelse blant medlemmene 

Undersøkelsen skal inneholde spørsmål ang. kriteriene og hvordan 
medlemmene forholder seg til disse. Det skal hentes bistand til utforming utenfra 
uten kostnad. Undersøkelsen ble første gang gjennomført høsten 2018 av 
Strømsnes Røe AS og rapporten forelå 20. november 2018. Rapporten kan 
leses her. 
Hyppigheten av videre undersøkelser skal framgå av kommunikasjons-
strategien som skal godkjennes av årsmøtet. 
 
 
4.2 Kontinuerlige tiltak 

Øvrige gjenstående tiltak i handlingsplanen er kontinuerlig tiltak hvor det å ha 
årlige innspillmøter med Miljødirektoratet er styrets og daglig leders ansvar. 
Dette har vi. Øvrige tiltak er medlemmenes ansvar og dette gjelder: 
- å sette regionale/lokale nærings- og reiselivsaktører inn i merkevarens 

intensjoner om verdiskaping. 
- Sammen med foreningen søke om midler til felles markedstiltak 
- lokalt har kommunen ansvar for at det skapes felles møteplasser for 

næringslivet og aktørene tilknyttet verneområdene 
- Kommunen skal sette seg inn i miljøsertifiseringsordningene for å kunne gi 

anbefalinger til egne bedrifter 
 

 
 
5. Tiltak 
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5.1 Tiltak i Norges nasjonalparkkommuner 
 

Det ble søkt om to tiltak i Norges nasjonalparkkommuner og begge ble innvilget. 
Dette gjelder: 

- Prosjekt 10012 - Oppfølging nye kommuner.  
Søknadssum kr. 195 667. Innvilget beløp kr. 195 000. 
 

- Prosjekt 10014 - Klimatilpasningstiltak i kommunene 
 Søknadssum kr. 979 250. Innvilget beløp kr. 870 000. 

Prosjekt 10012 - Oppfølging nye kommuner: 

15. mai 2018 inviterte Miljødirektoratet 96 kommuner om å søke status som 
nasjonalparkkommune og om å bli aktør under merkevaren Norges 
nasjonalparker. I juni sendte Norges nasjonalparkkommuner invitasjonen til 
Flakstad og Moskenes kommuner i forbindelse med opprettelsen av Lofotodden 
nasjonalpark. 98 kommuner kan derfor tilegne seg statusen. Miljødirektoratet har 
gitt uttrykk for at det ønsker at Norges nasjonalpark-kommuner skal følge opp 
invitasjonen. Målgruppen er de 98 kommunene som av Miljødirektoratet har 
mottatt invitasjonen "Nasjonalparkkommuner som aktører under merkevaren 
Norges nasjonalparker. Invitasjon til kommunene om å søke status som 
nasjonalparkkommune", datert 15. mai 2018, referanse 2018/5611. Tiltaket har 
som målsetting at alle skal søke status som nasjonalparkkommune og om å bli 
aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker" for derigjennom å bidra til økt 
verdiskaping, god besøksforvaltning og bedre vern. 

Frist for gjennomføring er 31.12.2020 (utvidet på ubestemt pga korona-pandemi). 

Prosjekt 10014 - Klimatilpasningstiltak i kommunene: 

Lesja kommune søker på vegne av Norges nasjonalparkkommuner om tilskudd 
stort kr 979 250 til et forprosjekt som har følgende mål: Identifisere hvordan 
tilpasning til klimaendringer kan inkluderes i planarbeidet knyttet til å innfri 
kriteriesettet for å få nasjonalparkkommune-status, kriteriesettet stiller blant 
annet krav om at kommuneplanen brukes for å ta hensyn til verneområdene. 
Forprosjektet skal danne grunnlag for et hovedprosjekt hvor medlemmene i 
Norges nasjonalparkkommuner trekkes inn og hvor man ser på hvilke tiltak som 
kan iverksettes i nasjonalparkkommunene for å gjøre dem bedre rustet til å møte 
klimaendringene, herunder kunnskap og kompetanseheving om hvordan 
klimaendringene berører kommunenes ansvarsområder. Dette vil også ha 
betydning på regionalt og nasjonalt nivå. 

Arbeidet i forprosjektet skal sees i nasjonal sammenheng og i sammenheng med 
merkevaren «Norges nasjonalparker», herunder merkevarens intensjoner, 
aktørene under merkevaren og lokale næringsaktører som skal ta merkevaren 
ut i praksis. 
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Prosjektet bidrar til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker 
kommunene og legger til rette for at kommunene på sikt står bedre rustet til å 
møte klimaendringene ved å identifisere hvordan tilpasning til klimaendringer 
kan inkluderes i planarbeidet knyttet til å innfri kriteriesettet for å få status som 
Nasjonalparkkommune. Det samme gjelder kunnskap om klimatilpasning som 
kan bidra i utarbeidelsen av kommunale eller regionale planer eller 
myndighetsutøvelse. 

Norges nasjonalparkkommuner er en selveiende og en frittstående juridisk 
person eid av 32 kommuner med status som nasjonalparkkommune og/eller 
kommunen har et tettsted med status som nasjonalparklandsby. 15. mai 2018 
inviterte Miljødirektoratet 96 kommuner om å søke status som 
nasjonalparkkommune. Etter senere revisjon er tallet på kommuner som kan 
søke om og få status som nasjonalparkkommune 102. Alle kommuner med 
status som nasjonalparkkommune eller kommunen har et tettsted med status 
som nasjonalparklandsby kan bli søke om medlemskap i Norges 
nasjonalparkkommuner. 

Et nytt interkommunalt og interregionalt samarbeid er samarbeidet mellom 
nasjonalparkkommunene, fylkeskommunene og verneområdestyrene i 
eksempelvis administrativt kontaktutvalg og rådgivende utvalgt. Det er de 
folkevalgte som bekler rollene uavhengig av hvem de representerer. 

Frist for levering av rapport er 30. juni 2020.  Rapporten sendes medlemmene. 
Den kan også leses og lastes ned fra her. 

 

5.2 Tiltak I nasjonalparklandsbyene 

Det ble søkt om tiltaksmidler i Norges nasjonalparklandsbyer med unntak av 
Geilo (Prosjekt 10013 - Lokale NPL-tiltak 2019). 
 
Det ble til sammen søkt om Kr. 1 220 125. Innvilget beløp var kr. 574 500. 
 
Fordeling av tilskudd til hver enkelt landsby beskrives nedenfor: 
 
Jondal nasjonalparklandsby: 
- Det gis et tilskudd til "Informasjonspunkt i nytt velkomstsenter". 

Informasjonen skal følge føringene gitt over, det vil si at designmanualen 
følges både for design og type informasjon som gis (kr. 50 000). 

- Det gis tilskudd som omsøkt for "Utvikling av Fonnavegen"  
 (kr. 100 000) 
Se føringer gitt over.  
Totalt: kr. 150 000 
 
Lom nasjonalparklandsby: 
- Det gis tilskudd som omsøkt til "Videoar frå Lom nasjonalparklandsby" (kr. 

25 000) 
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- Det gis tilskudd som omsøkt til "Turisme for alle" (kr. 30 000) 
- Det gis tilskudd som omsøkt til "Kompetanseheving" (kr. 5000) 
- Det gis tilskudd som omsøkt til "Infrastrukturtiltak" (kr. 40 000) 
Totalt kr. 100 000 
Storslett nasjonalparklandsby: 
- Det gis tilskudd som omsøkt til "Oppgradering av Elveparken"  
 (218 000) 
- Det gis tilskudd som omsøkt til "Fotturbrosjyre" (kr. 16 500) 
 Totalt kr. 234 500 
 
Vingelen nasjonalparklandsby: 
- Det gis tilskudd som omsøkt til "Arrangement, landsbydager"  
 (kr. 40 000) 
- Det gis tilskudd som omsøkt til "Nettverksbygging, kultur- og 
 naturhistorie" (kr. 40 000) 
- Det gis tilskudd som omsøkt til "Ny informasjonstavle ved Bunåva"  
 (kr. 10 000) 
Totalt kr. 90 000 
 
Prosjekt 10013 - Lokale NPL-tiltak 2019 er ikke ferdigstilt og frist for 
rapportering er utsatt til 31. desember 2020. 
 
Informasjon om tiltakene finner du her. 
 
 
5.3 Prosjektledelse 

Evt. prosjektledelse framgår av årsregnskapet. 
 
 
5.4 Tiltak utenom Miljødirektoratet og verdiskaping naturarv 

Ingen slike tiltak i 2019. 

 

6. Merkevaren «Norges nasjonalparker» 

Det er god dialog og godt samarbeid mellom Norges nasjonalparkkommuner og 
Miljødirektoratet, som på vegne av den norske stat forvalter merkevaren. Det 
har i løpet av året vært gjennomført 2 dialogmøter. Ett hvor arbeidsutvalget 
hadde møte med direktør Ellen Hambro med stab i Oslo 11. januar. Det andre 
ble gjennomført i Trondheim 23. september hvor styret hadde møte med 
avdelingsdirektør Ivar Myklebust med stab. Her fikk også styret presentert 
kommunkasjonsstrategien ved Knut Røe fra Strømsnes Røe AS.  
12. desember hadde daglig leder møte med seniorrådgiverne Ingrid Moe Dahl 
og Reidar Dahl. Referat fra møtene finner du her. 

I tillegg ble det gjennomført et møte med statssekretær Atle Hamar i Klima- og 
miljødepartementet 26. juni hvor arbeidsutvalget og daglig leder deltok. Saken 
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gjaldt som vanlig at Norges nasjonalparkkommuner ønsker å bidra til 
måloppnåelse med merkevaren for regjering og departement, og at det kommer 
til å gå mye fortere om driftstilskuddet økes betydelig. Statsråden fulgte opp med 
et brev 12. september som kan leses her. 

12. april 2019 mottok NPKL fra Miljødirektoratet «Utbetaling av tilskudd – 
Grunntilskudd Norges nasjonalparkkommuner», fordi det i statsbudsjettet for 
2019 står under overskriften «Verdiskaping og naturarv»: «Foreininga 
«Norges nasjonalparkkommuner» blir tildelt eit grunntilskot på 0,5 mill. kroner 
frå posten.» Dette tilskuddet kunne ikke organisasjonen gjøre seg nytte av, 
fordi det var et krav at grunntilskuddet skulle brukes på konkrete tiltak knytte 
til verdiskaping som har naturarven som utgangspunkt, og det var krav om 
minst 50 prosent eigeninnsats. Dette ble påklaget til Klima- og 
miljødepartementet. Som følge av dette ble Forskrift om tilskudd til 
verdiskaping basert på naturarven endret 15. september 2019 hvor det kom 
på et tillegg i § 2. Tildelingskriterier:  
«f) driftstilskudd til foreningene Norges Nasjonalparkkommuner og Norske 
parker.» 
Dette betyr at Norges nasjonalparkkommuner og Norske parker blir tildelt 
driftstilskudd over statsbudsjettet over denne posten. I 2019 beløp dette seg 
til henholdsvis 0,5 mill. kroner og 5 mill. kroner. Nedsiden er at fra 2020 vil 
beløpet til tiltak bli tilsvarende redusert, fra 7,7 mill. kroner til 3,5 mill. kroner. 
 
 
6.1 Implementering av merkevaren 

For medlemmer som ikke har søkt status som nasjonalparkkommune etter nye 
kriterier og om å bli aktør under merkevaren gjelder at kommunestyret skal gjøre 
vedtak om å søke innen utløpet av 2021. Kravet for å implementere kriteriene er 
utløpet av 2023 (inneværende kommunestyreperiode). Det samme kravet 
gjelderfor nasjonalparkkommuner som fikk sin status i perioden 2008-2012 og 
som ikker er medlemmer i NPKL (Oppdal, Snåsa, Stryn og Sørfold). 

Miljødirektoratet sendte ut en revidert invitasjon til alle 102 søknadsberettigede 
kommuner den 3. juli 2019. Invitasjonen sammen med de fire vedleggene finner 
du her. 

 
6.2 Oppfølging medlemmer 

Arbeidet med nasjonalparkkommunestatus fortsatte i 2019 hovedsakelig 
gjennom telefonsamtaler og korrespondanse pr. e-post. Møtevirksomheten 
var betydelig redusert som følge av kommunevalget. NPKL søkte derfor 
Miljødirektoratet om å få fortsette arbeidet også i 2020. Søknaden ble 
innvilget. 
Se nærmere informasjon om Prosjekt 10010 - Implementering merkevaren 
Norges nasjonalparker 2018 her. 
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6.3 Oppfølging nye potensielle nasjonalparkkommuner 

Etter at arealkravet ble endret til ≥1 km² er det nå 102 kommuner som kan få 
status som nasjonalparkkommune. I den forbindelse ønsker Miljødirektoratet 
at Norges nasjonalparkkommuner følger opp de nye. Det vil skje fra 2019, 
men primært kommuner med areal i samme nasjonalparker som egne 
medlemmer. 
Se nærmere informasjon om Prosjekt 10012 - Oppfølging nye mulige 
nasjonalparkkommuner her. 
 
 
6.4 Designmanual for Norges nasjonalparker 

https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/ 
 
Alle aktører er nå beskrevet på nettsidene og der er det link til Norges 
nasjonalparkkommuner sine nettsider på portalen. 
 
De kommersielle logoene lokale næringsaktører kan søke om å få ta i bruk er 
på plass. Dette er viktig i og med at det er de som skal ta merkevaren ut i 
praksis overfor våre gjester. 
Det arbeides med en egen nettportal for Norges nasjonalparker under 
domenet www.norgesnasjonalparker.no 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges nasjonalparkkommuner 
v/ styret 

 

           
 Rune Berg     Hanne Alstrup Velure 
 styreleder     nestleder 

 

           
 Bente Estil     Bjarne Eiolf Holø 
 styremedlem     styremedlem 

 

     
 Tron Kjetil Jore 
 styremedlem 
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7. Årsregnskap for Norges nasjonalparkkommuner 

7.1 Resultatregnskap 
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7.2 Balanse 
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7.3 Noter 
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Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner årsberetning og revidert regnskap for 2019. 

 

e) BEHANDLE STYRETS STRATEGIER OG HANDLINGSPLANER 

Årsmøtet vedtok «Strategidokument for Norges nasjonalparkkommuner 
og nasjonalpark-landsbyer 2017–2021» 4. mai 2017. Årsmøtet gjentok 
vedtaket under årsmøtet 12. juni 2018 og 4. juni 2019. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet opprettholder vedtaket fra årsmøtene i 2017, 2018 og 2019. 
Årsmøtet ber styret igangsette arbeid med strategiplan for perioden 2022-
2026 og legge denne fram for årsmøtet i 2021. 

 
 

f) BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG TIL SAKER 

Ingen forslag til saker fra medlemmene er mottatt innen fristen 27. mai. 
Forslag på verv er sendt leder i valgnemnden direkte. Styreleder har hatt 
kontakten med leder i valgnemnden. 
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Styrets forslag til saker - vedtektsendringer 

§ 11. Møte og stemmegivning på årsmøtet 

Styret foreslår at tredje og fjerde setning endres fra: 

Hvert medlem utpeker to representanter med møte- og talerett til årsmøtet, 
den ene representanten skal være ordføreren og den andre skal være 
valgt blant representanter for næringslivet i kommunen. Ordføreren eller 
dennes stedfortreder avgir stemme på vegne av medlemmet. 

Til: 

Hvert medlem utpeker to representanter med møte- og talerett til årsmøtet, 
den ene representanten skal være blant kommunens folkevalgte, 
fortrinnsvis ordføreren, og den andre skal være valgt blant representanter 
for næringslivet i kommunen. Den folkevalgte eller dennes stedfortreder 
avgir stemme på vegne av medlemmet. 

§ 13 Styret 

Styret foreslår at pkt. i) endres fra: 

 
Føre regnskap i form av et hovedregnskap, men med prosjektregnskaper 
der dette er naturlig. 
 
til: 
 
Føre regnskap i form av et hovedregnskap, men med prosjektregnskaper 
der dette er naturlig. 
Regnskap avlegges etter regnskapsloven etter standard for ideelle 
organisasjoner. 
 

Styret foreslår at følgende setning slettes: 

Minst 1 styremedlem skal være fra kommuner med NPL. 

Styrets begrunnelse for forslaget er at det hadde større verdi da 
organisasjonen ble etablert som en sammenslåing av Rådet for 
nasjonalparkkommuner og Norges nasjonalparklandsbyer i 2015. Dagens 
situasjon er at alle som får status som nasjonalparkkommune i praksis 
forplikter seg til å ha en naturlig innfallsport til nasjonalparken i form av et 
tettsted med nærmest identisk innhold og infrastruktur som kriteriene 
nasjonalparklandsbyene ble opprettet etter i 2008. Styret er positive til at 
ordningen består noe som kommer til uttrykk i vedtaket i styresak 14/2019 
hvor styret anbefaler at statusen «nasjonalparklandsby» videreføres. 
Anbefalingen er sendt Miljødirektoratet sammen med begrunnelsen for 
vedtaket. 
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Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar styrets forslag til vedtektsendringer. 

 

g) FASTSETTE KONTINGENT 

Styret ønsker en styrking av foreningens økonomi for å hente inn et 
større eksternt driftstilskudd og for å realisere tiltak i foreningens og 
medlemmenes interesse. Videre har Klima- og miljødepartementet ved 
tidligere anledninger gitt uttrykk for at egenfinansieringen bør stå i et 
rimelig forhold til krav om driftstilskudd. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar at kontingent for 2021 skal være kr. 25 000 jfr. budsjett 
2021. 

 

h) VEDTA BUDSJETT 

Styrets forslag til budsjett for 2021 som følger: 
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Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar at budsjettet for 2021 godkjennes og gir samtidig styret fullmakt 
til å justere dette som følge av endrede forutsetninger. 
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i) VALG AV STYRE, STYRELEDER, VARAREPRESENTANTER, VALGNEMND OG 
LEDER OG VALGNEMND 

Valgnemndens forslag til styremedlemmer, styreleder, 
vararepresentanter, valgnemnd og leder for valgnemnd framgår nedenfor. 
Valgnemnda legger sjøl fram sitt forslag for årsmøtet. 

 

Styremedlemmer 

• Bjarne Eiolf Holø, ordfører, Lom kommune, SP, gjenvelges for 2 år 

• Trond Kjetil Jore, varaordfører, Tinn kommune, AP, velges for 2 år 

 

Styreleder 

• Rune Berg, Ordfører, Saltdal kommune, SP, velges for 1 år 

 

Varamedlemmer 

• Jon Sanness Andersen, ordfører, Færder kommune, AP, velges for 1 år 

• Hanne Haatuft, varaordfører, Hol kommune, H, velges for 1 år 

 

Valgnemnd 

Årsmøtet velger nytt medlem av valgnemnd og valgnemndens leder.  

Valgnemnden foreslår: 

• Jan Gaute Bjerke, ordfører, Nore og Uvdal kommune, AP, velges for 3 år 

• Kari Anne Bøkestad Andreassen, kommunestyremedlem, Vevelstad 
kommune, SP, velges som leder for 1 år  

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar forslaget fra valgnemnden og takker samtidig 
avtroppende medlem, Petter Rukke, for innsatsen. 
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j) VALG AV REVISOR 

Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet velger Innlandet Revisjon IKS (org.nr. 987 769 386) som 
revisor. 
 
 
 

 

Med vennlig hilsen 
 

           
      Rune Berg             Bjørn Åge Jenssen 
 Styreleder         Daglig leder 
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Medlemmenes årsmøterepresentanter2020

Kommune Verv Navn Mobiltlfnr. E-postadresse
Bardu ordfører Toralf Heimdal 950 81 111 toralf.heimdal@bardu.kommune.no
Beiarn ordfører Monika Sande 417 39 125 monika.sande@beiarn.kommune.no
Dovre ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste 991 59 263 astrid.skomakerstuen.ruste@dovre.kommune.no
Engerdal ordfører Line Storsnes 481 44 668 line.storsnes@engerdal.kommune.no
Folldal ordfører Kristin Langtjernet 488 41 577 kristin.langtjernet@folldal.kommune.no
Færder ordfører Jon Sanness Andersen 90 69 03 89 Jon.sanness.andersen@faerder.kommune.no
Gausdal ordfører Anette Musdalslien 976 57 281 anette.musdalslien@gausdal.kommune.no
Grane ordfører Ellen Schjølberg 415 96 490  Ellen.schjolberg@grane.kommune.no
Hattfjelldal ordfører Harald Lie 975 10 956 Harald Lie <Harald.Lie@hattfjelldal.kommune.no>
Hol ordfører Petter Rukke 916 66 610 Petter.rukke@hol.kommune.no
Lesja ordfører Mariann Skotte 90 94 72 44 Mariann.Skotte@lesja.kommune.no
Lierne ordfører Bente Estil 482 54 674 Bente.Estil@lierne.kommune.no
Lom ordfører Bjarne Eiolf Holø 90 11 24 00 bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no
Luster ordfører Ivar Kvalen 95 19 18 29 ivar.kvalen@luster.kommune.no
Midtre Gauldal ordfører Sivert Moen 979 82 660 sivmoe@midtre-gauldal.kommune.no
Målselv ordfører Bengt-Magne Luneng 922 15 605 Bengt-Magne.Luneng@malselv.kommune.no
Nordreisa ordfører Hilde Anita Nyvoll 918 07 130 hilde.nyvoll@nordreisa.kommune.no
Nore og Uvdal ordfører Jan Gaute Bjerke 917 53 153 Jan.Gaute.Bjerke@nore-og-uvdal.kommune.no
Rana Kommunestyremedlem Hans Myrnes 917 53 287 HansEivind.Myrnes@rana.kommune.no
Rana politisk vararepresentant Tone Pedersen 957 84 122 Tone.Pedersen@rana.kommune.no
Rana næringsrepresentant Trine Rimer 911 64 500 trine@rananf.no
Rauma Kommunestyremedlem Torbjørn Rødstøl 92 80 49 72 roedstol@online.no
Rauma politisk vararepresentant Svein gunnar Rydjord 41 53 71 24 srydjord@hotmail.no
Rauma næringsrepresentant Solveig Brøste Sletta 98 88 38 16 solveig@nordveggen.no
Rauma vara næringsrepresentant Kathrine Wold Deunk 90 72 46 25 kwd@wenaas.no
Røyrvik ordfører Hans Oskar Devik 48 11 90 70 hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no
Saltdal ordfører Rune Berg 994 62 057 Rune.berg@saltdal.kommune.no
Sel ordfører Eldri Siem 909 93 858 eldri.siem@sel.kommune.no
Snåsa ordfører Arnt Einar Bardal 917 90 409 Arnt.Bardal@snasa.kommune.no
Skjåk ordfører Edel Kveen 473 73 509 Edel.Kveen@skjaak.kommune.no
Sunndal ordfører Ståle Refstie 481 23 126 stale.refstie@sunndal.kommune.no
Tinn ordfører Steinar Bergsland 404 02 513 steinar.bergsland@tinn.kommune.no
Tolga ordfører Bjørnar Tollan Jordet 918 27 380 bjornar.t.jordet@tolga.kommune.no
Vadsø ordfører Wenche Pedersen 906 86 648 Wenche.Pedersen@vadso.kommune.no
Vardø ordfører Ørjan Jensen 995 41 009 orjan.jensen@vardo.kommune.no
Vevelstad ordfører Torhild Haugann 958 83 506 torhild.haugann@vevelstad.kommune.no
Vinje ordfører Jon Rikard Kleven 909 70 143 jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no
Vågå ordfører Harald Sve Bjørndal 913 55 807 harald.sve.bjorndal@vaga.kommune.no
Øystres Slidre ordfører Odd Erik Holden 952 11 068 odd.erik.holden@oystre-slidre.kommune.no
Øystres Slidre varaordfører Arnfinn Beito 990 37 525 arnfinn.beito@oystre-slidre.kommune.no
Øystres Slidre næringsrepresentant Niklas Ulfstedt 95 80 40 95 niklas@beitohuskytours.com
Årdal ordfører Hilmar Høl 902 01 564 hilmar.hol@ardal.kommune.no255
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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   

HALTI NÆRINGSHAGE AS 
Hovedvegen 2 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1684-16 4421/2020 223 19.05.2020 

 

Samarbeidsavtale med Halti næringshage -oversending av underskrevet 
avtale 

Oversender vedlagt underskrevet avtale. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Funderud 
Sektorleder drift og utvikling 
dag.funderud@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 41 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Vedlegg 
1 Signert avtale med Halti Næringshage 
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Fra: Øyvind Strømseth (oyvind.stromseth@tffk.no)
Sendt: 19.05.2020 10:17:39
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: 20/15402-1 - Oppgradering av fylkesveg 7950 - Storvikvegen - Nordreisa kommune
Vedlegg: 
Vi viser til e‐post.
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har meldt inn behov for opprusting og vedlikehold av fylkesvegnettet. Det er
ikke pekt på enkeltstrekninger da dette vil være undergitt prioriteringer avhengig av hvilke midler som eventuelt
blir tilført fylkeskommunen. Troms og Finnmark fylkeskommune ser det ikke som hensiktsmessig per i dag å
gjennomføre vurderinger av kostnader knyttet til enkeltstrekninger.
 
Vi noterer oss imidlertid innspillet fra Nordreisa kommune og vil ta dette med i vårt videre arbeid.
 
Vennlig hilsen

Øyvind Strømseth
Avdelingsleder drift, vedlikehold og forvaltning
Samferdsel og miljøetaten
Troms og Finnmark fylkeskommune

Mobil: 99 29 99 22
Epost: oyvind.stromseth@tffk.no
www.tffk.no  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

K-SEKRETARIATET IKS 
Postboks 6600 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1196-20 5457/2020 601 15.06.2020 

 

Svar på forslag til handlingsplan - innkjøpstjenesten i Nord-Troms 

Det vises til tidligere behandlinger av sak ang forbedringstiltak for innkjøpstjenesten i Nord-
Troms etter forvaltningsrevisjon. Herved følger forslag til anskaffelsesstrategi og handlingsplan. 
Styringsgruppa for innkjøpstjenesten, som består av økonomisjefene i kommunene har godkjent 
vedlagte forslag. Det understrekes at dette er et utkast til handlingsplan. Utkastet har vært 
forelagt kommunedirektørutvalget i Nord-Troms, som gjorde følgende vedtak:  
 

1. Rådmannsutvalget ber om tydeliggjøring av  
o at strategien gjelder regionalt innkjøpssamarbeid for hele Nord-Troms i stedet for 

hver kommune.  
o handlingsrommet for lokale innkjøp etter ønske fra politisk hold og innspill fra 

Arena Nord-Troms om «Innkjøpspraksis i kommunene».  
o tidshorisont og omfang av tiltak i handlingsplanen  

2. Innkjøpssamarbeidet settes på agenda i møte 1.9.2020. Innkjøpssjef inviteres. Grunnlag 
for samarbeid og sammensetning av styringsgruppa tas opp.  

 
Forslag til anskaffelsesstrategi, som nå foreligger, foreslås å ha samme ordlyd for hele regionen. Dette er 
også mest hensiktsmessig for tjenesten. 
 
Når det gjelder konkretisering av tiltakene i handlingsplanen, er dette et omfattende arbeid som 
krever involvering i hver kommune. Innkjøpstjenesten legger opp til en slik prosess høsten 2020, 
slik at endelige forslag til anskaffelsesstrategier og handlingsplan kan vedtas i alle kommuner i 
desember, og dermed gjøres gjeldende fra 1.1.2021.  
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Som det framgår av vedtak i kommunedirektørutvalget skal innkjøpssamarbeidet drøftes 1.9., og 
den videre prosess mht tid og deltakelse må da legges fram – det samme gjelder overbygning: 
sammensetning av styringsgruppe. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan-Hugo Sørensen 
Kommunedirektør 
 
Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46 
Telefon nr. +47 77 58 80 03 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Anskaffelsesstrategi, forslag 
2 Handlingsplan anskaffelser, forslag (1) 
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1.Innledning 
Anskaffelsesstrategien er en av Nord-Troms kommunenes overordnede strategier og bestemmer 
veivalg og satsninger innen anskaffelsesområdet. Den gjelder alle virksomheter i Nord-Troms 
kommunene. Kommunale foretak er ikke omfattet av strategien. Hvordan anskaffelser styres, 
påvirker både kvaliteten og kostnadene på de tjenester som leveres til innbyggerne. 

Kommunene har mange rammeavtaler innenfor ulike varer- og tjenesteområder, og anskaffer for 
mange millioner i løpet av et år. Med dette følger et ansvar om å opptre som en profesjonell 
innkjøper og sørge for å få mest mulig igjen for midlene. Samtidig ønsker Nord-Troms kommunene å 
bruke anskaffelsene strategisk for å bidra til innovasjon og virksomhetsutvikling. 

Anskaffelsesstrategien skal synliggjøre viktigheten av anskaffelsesvirksomheten og øke bevisstheten 
rundt anskaffelsesarbeidet i hele organisasjonen. Det gjøres mye godt anskaffelsesarbeid i 
kommunene, men det knytter seg fortsatt utfordringer til deler av dette arbeidet. Det har ikke 
tidligere vært utarbeidet en anskaffelsesstrategi, men strategien skal si noe om målsetningen med 
arbeidet innenfor anskaffelser. Målsetningen i anskaffelsesstrategien er prøvd presisert med 
hovedmål og delmål med tilhørende tiltak, for å oppnå en bedre måloppnåelse.  

Anskaffelsesstrategien retter større oppmerksomhet mot: 

- Opplæring/ bevisstgjøring i kommunene 
- Standardisering av sortiment 
- Standardisering av anskaffelsesprosedyrer 
- Kontraktsoppfølging 
- Analyse av innkjøpsdata 
- Innovative anskaffelsesprosesser 
- Danner grunnlaget for handlingsplan for anskaffelser 

 

Anskaffelsesstrategien skal revideres hvert annet år for å se om delmålene oppnås, dersom det ikke 
oppstår forhold som gjør at strategien bør revideres tidligere. Ved revidering må eventuelle tiltak 
vurderes for å nå delmålene. 

Anskaffelsesstrategien skal gi et felles grunnlag for gjennomføring av anskaffelser og sikre effektiv 
ressursbruk. Kommunene skal gjennomføre anskaffelser i tråd med lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser. 

Strategien gjelder for alt anskaffelsesarbeidet som gjennomføres i kommunene, på tvers av seksjoner 
og for alle faser i en anskaffelsesprosess; fra initiering av anskaffelsen til kontraktens avslutning. Den 
berører alle deler av en organisasjon, og det er et felles ansvar i linjeledelsen for å bidra til at vi lykkes 
med å nå målene. 

Anskaffelser bygger på følgende verdier: MERK 

M-Modig 

Vi tør tenke nytt, ser etter gode løsninger og stiller konstruktive spørsmål og utnytter 
handlingsrommet i regelverket. 

E- Engasjert 

270



Vi ivrer for at Nord-Troms kommunene er en attraktiv og krevende kunde. 

R- Romslig 

Vi møter og inkluderer egen organisasjon og leverandører med åpenhet, respekt og tillit. 

K- Kompetent 

Gjennom høy kompetanse skal vi være forberedt på å møte dagens og morgendagens utfordringer. 

2. Visjon 
Kommunenes anskaffelser skal gjøres profesjonelt og effektivt, og kommunene skal være attraktive 
kunder og samarbeidspartnere. 

3. Hovedmål 
Kommunenes anskaffelser skal bidra til verdiskapning for kommunene og brukerne, være innovative, 
ivareta samfunnsansvar og skape tillit til Nord-Troms kommunene som innkjøper. 

Målet innebærer at anskaffelsene skal støtte kommunenes overordnede mål for langsiktig utvikling 
av Nord-Troms kommunene. Kommunen skal gjennomføre økonomiske og kvalitativt gode 
anskaffelser med vekt på miljø, samfunnsansvar, innovasjon og nytenkning. Anskaffelsene skal være 
juridisk korrekte og det skal legges til rette for god anskaffelsesfaglig kompetanse. 

For å oppnå hovedmålet er det identifisert 7 delmål som er beskrevet nedenfor. 

 

3.1 Nord-Troms-kommunene sine anskaffelser skal være økonomisk og kvalitativt gode 
En anskaffelse skal være basert på konkurranse, og kommunene skal sikre at hensynet til 
forutberegnelighet, gjennomsiktighet (åpenhet) og etterprøvbarhet ivaretas gjennom hele 
anskaffelsesprosessen. 

Kommunenes virksomheter skal opptre i samsvar med god forretningsskikk og sikre høy forretnings 
etisk standard i den interne og eksterne saksbehandling. Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere og 
tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

Kommunene skal ha god oversikt over egne avtaler og bør planlegge de strategisk viktige 
anskaffelsene i god tid. Politiske vedtak som medfører kjøp av varer eller tjenester må gis tilstrekkelig 
tid til å gjennomføre en forsvarlig økonomisk og kvalitativ anskaffelsesprosess. 

Virksomhetene i kommunene har et selvstendig ansvar for å sikre at behov for varer og tjenester 
dekkes gjennom kommunale avtaler. 

Kommunene skal utnytte stordriftsfordeler ved intern samordning og gjennom samarbeid med andre 
kommuner der det er formålstjenlig. 

Vi etterlever dette delmålet når vi:  

- Tilrettelegger for etterlevelse av regelverket i organisasjon 
- Øker antall rammeavtaler og avtaledekning 
- Ansvarlig gjør og bevisstgjør behovshavere i organisasjon om at anskaffelsesprosesser krever 

tid og ressurser, for å få til gode innkjøp 
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Tiltak:  

- Vi skal opprettholde samarbeidet med andre kommuner 
- Etablere hensiktsmessig samhandling mellom involverte avdelinger i anskaffelsesarbeidet. 
- Gjennomgå organiseringen rundt virksomhetens strategisk viktigste anskaffelser. 
- Virksomhetsleder skal gjøre alle deler av egen virksomhet kjent med fullmakts matrisen som 

synliggjør roller og ansvar i alle prosessene knyttet til anskaffelser 
- Redusere antall bestillere gjennom fullmaktssystemet 
- Vi skal sikre at kriterier og krav utarbeides med bruk av god og bred kompetanse, og vi skal 

sikre brukermedvirkning 
- Formalisere avtale eiers ansvar i anskaffelsesprosessen. Alle inngåtte kontrakter over EØS 

verdi skal ha utpekt avtaleforvalter. Alle avtaleforvaltere skal ha god kompetanse på 
kontraktsoppfølging gjennom tilpasset opplæring. 

- Etablere eget malverk for gjennomføring av konkurranser med verdi over 100’ 

3.2 Nord-Troms-kommunenes anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og møte 
fremtidens behov 
Årlig skal det etableres en anskaffelsesoversikt. Forespørsel sendes kommunalsjefer/sektorledere i 4 
kvartal. Behovsavklaring skal gjennomføres i linjen. Behov må innmeldes for å få anskaffelsen 
prioritert i anskaffelsesoversikten. 

Eksisterende rammeavtaler behøves ikke å meldes inn. Innkjøpstjenesten kontakter brukere av 
avtalen for å forespørre om endringer i marked, endringer i behov og etablerer et tverrfaglig 
anskaffelsesteam (TAT) der det er behov. TAT skal etableres i alle anskaffelser som berører mer enn 
en seksjon. 

Behov for etablering av nye avtaler i løpet av året skal fortløpende innmeldes til Innkjøpstjenesten. 

Innkjøpstjenesten skal etablere/arrangere opplæring innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
for å forankre og bevisstgjøre ledelse og ansatte i Nord-Troms kommunene om regelverket. 

Vi etterlever dette delmålet når vi:  

- Kartlegger kommunenes samlede behov for avtaler 
- Bevisstgjør ledere og bestillere i verdien av strategisk innkjøpskompetanse 
- Knytter innovasjon, endring i marked eller endring av behov til den enkelte anskaffelse 

Tiltak: 

- Gjøre informasjon om gjeldende avtaler med tilhørende betingelser, innkjøpsorganisering og 
gjeldende retningslinjer for anskaffelser enkelt tilgjengelig for alle ved bruk av et 
kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV)  

- Avdelingene skal til enhver tid ha oversikt over virksomhetens løpende kontrakter med 
omfang, verdi, utløpsdato og avtaleforvalter. 

- Inngå flere og forbedrede rammeavtaler. Innkjøpstjenesten skal inngå og forvalte 
virksomhetens samkjøps- og rammeavtaler på grunnlag av årlig analyse av virksomhetens 
sammenfallende behov og økonomiske effekt. Tydeliggjøre leders ansvar for å bruke 
rammeavtalene og bruke disse korrekt ved innkjøp av varer og tjenester. Avdelingsleder skal 
sikre at bestiller- og attestasjonsrollen foretas av medarbeider med nødvendig kompetanse, 
og ha interne rutiner som sikrer at rammeavtaler følges. 

- Vi skal fremme innovative løsninger og innovative anskaffelsesprosesser som stimulerer til 
nærings- og leverandørutvikling 
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- Samordne innkjøpsprosesser bedre mellom avdelingene internt 
- Vi skal øke involvering av interessenter, både fagpersoner (TAT) og brukere, i forberedelsen 

av store eller strategiske anskaffelser 
- Virksomhetens innkjøpskompetanse skal komme tidlig inn i prosessene ved å bli inkludert i 

oppstarten av prosjekter og i budsjetteringsarbeidet for å sikre optimal gevinstrealisering. 

 

3.3 Nord-Troms-kommunene skal ha økt fokus på aktiv leverandør- og 
avtaleoppfølging 
Økt fokus på aktiv leverandør- og avtaleoppfølging i avtaleperioden. Bevisstgjøring i organisasjon for 
å sikre avtaledekning, sortimentstyring og avtalelojalitet. 

Nord-Troms kommunene har et i dag en avtaleoversikt i SharePoint som på sikt skal overføres til EU-
Supply sitt konkurranse avtale verktøy (KAV). 

Priser og avtalebetingelser skal følges opp. Virksomhetene må vite hva de kan kreve av avtalen, slik 
at avvik kan meldes til innkjøpstjenesten. Videre for å tydeliggjøre leders ansvar for å bruke 
rammeavtaler og bruke disse korrekt ved innkjøp av varer og tjenester gjennom innkjøpssystemet. 
Nærmeste leder skal sikre at bestiller- og attestasjonsrollen foretas av medarbeidere med nødvendig 
kompetanse, og etablere interne rutiner som sikrer at rammeavtaler følges. 

Vi etterlever dette delmålet når vi: 

- Øker fokus på avtalelojalitet 
- Standardiserer sortiment 
- Sikrer riktig avtalebetingelser 
- Ansvarlig gjør at kjøp/bestilling av varer og tjenester ligger linjeledelsen 

Tiltak: 

- Vi skal tilrettelegge for leverandørkonferanser/dialogmøter og markedsundersøkelser der 
det er hensiktsmessig 

- Vi skal gjennomføre årlige statusmøter med de største leverandørene og de leverandørene 
som vi anser som svært viktige å ha fokus på, for å følge opp avtalevilkår, spesielt innen pris, 
leveranse, miljø, etiske krav etc. 

- Etablere KPI målinger (Sikre avtalelojalitet) 
- Benytte innkjøpsstatestikker 
- Etablere gode rutiner for implementering av nye avtaler 
- Analyseverktøy for leverandøroppfølging og avtalelojalitet skal tas i bruk innen 2021 

 

3.4 Nord-Troms-kommunene sine anskaffelser skal gjennomføres raskere, enklere og 
elektronisk 
Alle anskaffelser som gjennomføres etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal 
gjennomføres elektronisk. Konkurransegjennomførings verktøy (KGV) skal benyttes. 

Anskaffelsesprosessen omfatter alt fra innmeldt behov fra bruker, til ferdig signert og arkivert avtale i 
arkivsystemet, samt bestilling/ avrop av varer og tjenester. 

Full elektronisk anskaffelsesprosess vil forenkle arkivering og sikre at alle dokumenter blir arkivert i 
henhold til gjeldende regelverk og interne prosedyrer. 
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Vi etterlever dette når vi: 

- Øker andelen av innleverte digitale tilbud fra leverandørsiden, innleverte tilbud på annen 
måte skal avvises. 

- Forenkler og effektiviserer anskaffelsesprosessen 
- Forenkler og sikrer korrekt arkivering 

Tiltak: 

- Det er anskaffet konkurransegjennomførings verktøy (KGV) i organisasjonen 
- KGV skal benyttes til gjennomføring av alle typer konkurranser (over kr 100 00) 
- Etablere løsning for eHandel innen 2021 
- Se på behov for mer effektivt verktøy for innkjøpsanalyse 

 

3.5 Nord-Troms-kommunene skal bidra til markedsutvikling i anskaffelsesprosesser 
Nord-Troms kommunene skal aktivt bidra til dialog med markedet basert på likebehandling. Det bør 
legges til rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurranser. Leverandør- og 
dialogkonferanser skal vurderes i alle anskaffelser. Der det finnes standardkontrakter skal disse 
benyttes, for å sikre gjennomtenkte og balanserte kontraktsvilkår. 

 

Vi etterlever dette delmålet når vi: 

- Øker bruken av standardiserte kontrakter som er balanserte både for kunde og leverandør. 
- Reduserer direkte anskaffelser, og gjennomfører flere frivillige kunngjøringer på doffin.no 

gjennom KGV. 

Tiltak: 

- Vi skal benytte nasjonale standardkontrakter der det er mulig, for å sikre gjennomtenkte og 
balanserte kontraktsvilkår. 

- Vi skal vurdere frivillig kunngjøring i alle anskaffelser  
- Vi skal tilby gjennomgang av tilbudet til tapende part, i de anskaffelsene man anser som 

hensiktsmessig, og for å øke/opprettholde konkurransen til neste anskaffelse 
- Vurdere leverandør- og dialogkonferanser eller høringer (veiledende kunngjøring på Doffin) 
- Bevisst forhold ved utlysning av større anskaffelser (dele opp anskaffelsen i grupper) 

 

3.6 Nord-Troms-kommunene skal gjennomføre samfunnsansvarlige anskaffelser 
Nord-Troms kommunene skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og 
tjenester som er produsert etter høye etiske, sosiale og miljømessige standarder. Forskrifts- og 
kommunale bestemmelser skal ivaretas gjennom kommunens anskaffelser. 

Kravene skal implementeres gjennom tydelige krav i avtalene og gjennom dialog og samarbeid med 
kommunens leverandører. 

 

Vi etterlever dette delmålet når vi: 

- Tydeliggjør delmålet i avtalene som signeres 

274



- Har fokus på miljø for å ivareta kommunens miljømål 
- Sikrer at kommunen kjøper varer og tjenester fra seriøse aktører i markedet 

Tiltak: 

- Vi skal etablere rutiner for å redusere skadelig miljøpåvirkning knyttet til anskaffelser og 
fremme klimavennlige løsninger 

- Vi skal etablere rutiner for å ivareta respekt for grunnleggende menneskerettigheter 
- Vi skal ta aktivt samfunnsansvar og bruke kontraktkravene aktivt med fokus på å hindre 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping 
- Årlig vurdere risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og miljøbelastning ved 

kommen anskaffelser 
- Vi skal bruke anbefalte maler og verktøy som er utarbeidet av Difi innen samfunnsansvar 
- Vi skal følge kommunens miljøstrategi i alle anskaffelser når/hvis den foreligger 
- Utarbeide og implementere interne etiske retningslinjer for anskaffelsesarbeidet. 
- Etablere rutiner og årlig vurdere tiltak som forebygger muligheter for misligheter og 

korrupsjon knyttet til anskaffelser 

 

3.7 Nord-Troms-kommunene skal ha høy anskaffelsesfaglig kompetanse 
Anskaffelsesområdet er komplekst og har mange faglige nedslagsfelt, blant annet juridiske, 
økonomiske og samfunnsfaglige. Fagfeltet er i sterk utvikling, regelverket er i stadig endring og det 
utvikles stadig nye metoder innenfor innovasjon og leverandørutvikling. For å realisere de prioriterte 
områdene og bidra til gode avtaler, der risikoen for feil minimeres. Må kompetanse bygges og 
vedlikeholdes både i den interkommunale innkjøpstjenesten og ellers i kommunen. 

Manglende eller utilstrekkelig kompetanse innebærer en økt risiko for feil og mangler ved 
gjennomføring av anskaffelsesprosessen, samt feil og mangler ved varene og tjenestene som blir 
anskaffet. 

Anskaffelseskompetanse må derfor kontinuerlig styrkes både blant ledere og ansatte som har roller i 
anskaffelsesprosessen. 

Innkjøpstjenesten skal gi tilbud om undervisning til ulike nivå i kommunen, bistå med generell 
rådgivning og delta på møter i virksomhetene. 

 

Vi etterlever dette delmål når vi: 

- Opprettholder og øker fagkompetansen innen anskaffelser, er ledende på området og er 
attraktiv som samarbeidspartner 

- Minimerer risiko for feil i både gjennomføring av anskaffelsesprosesser og anskaffelse av feil 
vare/tjeneste 

- Innkjøpstjenesten er kommunens faglige ressurs innen anskaffelsesregelverket, og er en 
kompetent rådgiverinternt i kommunen 

- Innkjøpstjenesten kvalitets sikrer prosessen for alle anskaffelser over kr 100.000 som 
gjennomføres av den enkelte virksomhet, med unntak av entrepriser 

Tiltak: 

- Etablere og etterleve interne rutiner for gjennomføring av anskaffelsesprosessen i KGV. 
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- KGV skal ha enkelt tilgjengelig og oppdaterte veiledere, maler og verktøy til bruk i 
virksomhetens anskaffelsesprosesser. 

- Det skal gjennomføres årlige interne kurs innen lov og forskrift for offentlige anskaffelser 
- Det skal gjennomføres årlige kurs innen bestiller kompetanse 
- Rutiner, veiledere, maler og verktøy for hvordan anskaffelser skal gjennomføres ved bruk av 

KGV skal ligge lett tilgjengelig 
- Alle som gjennomfører anskaffelser med verdi over 500.000 skal ha grunnleggende 

kompetanse innen offentlige anskaffelser. De skal gjennomføre sertifisering i regi av KS 
- Utrede innføring av elektronisk verktøy for flere deler av anskaffelsesprosessen 
- Etablere rutiner for bedre kommunikasjon fra innkjøpstjenesten ut i virksomheten, 

styringsgruppa for anskaffelser. 
- Vi skal årlig revidere maler og prosedyrer med tanke på forbedringer 
- Opplæring i bruk av analyseverktøy 
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HANDLINGSPLAN 2020
Kommunens anskaffelser skal bidra til verdiskapning for kommunen og brukerne, være innovative, ivareta samfunnsansvar og skape tillit til Nordreisa kommune som innkjøper.Hovedmål

Delmål Anskaffelser skal være
økonomisk og kvalitativt gode

Anskaffelser skal bidra til bedre
behovsdekning og møte

fremtidens behov

Anskaffelser skal ha økt fokus på
aktiv leverandør- og

avtaleoppfølging

Virksomheten sine anskaffelser
skal gjennomføres raskere,

enklere og digitalt

Virksomheten skal bidra til
markedsutvikling i

anskaffelsesprosser

Virksomheten skal gjennomføre
samfunnsansvarlige anskaffelser

Virksomheten skal ha høy
anskaffelsesfaglig kompetanse

Resultatmål

Styringsparametere (KPI) Tidslinje 2020 Tidslinje
Tiltak Aktiviteter Prioritet Ansvarlig Frist Ressurser Status J F M A M J J A S O N D 2021 2022 2023
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1.1 Vi skal opprettholde samarbeid med andre kommuner Beskriv aktivitetene dere skal gjøre for å gjennomføre tiltaket.
Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

1.2 Etablere hensiktsmessig samhandling mellom
involverte avdelinger i anskaffelsesarbeidet. Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

1.3 Gjennomgå organiseringen rundt virksomhetens
strategisk viktigste anskaffelser. Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

1.4

Virksomhetsleder skal gjøre alle deler av egen
virksomhet kjent med fullmaktsmatrisen som synliggjør
roller og ansvar i alle prosessene knyttet til
anskaffelser. Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

1.5 Redusere antall bestillere gjennom fullmaktssystemet.
Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

1.6
Vi skal sikre at kriterier og krav utarbeidet med bruk av
god og bred kompetanse, og vi skal sikre
brukermedvirkning Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

1.7

Formalisere avtaleeiers ansvar i
anskaffelsesprosessen. Alle inngåtte kontrakter over
EØS verdi skal ha utpekt avtaleforvalter. Alle
avtaleforvaltere skal ha god kompetanse på
kontraktsoppfølging gjennom tilpasset opplæring. Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

1.8
Etablere eget malverk for gjennomføring av
konkurranser med verdi over 100'

Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status
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2.1

Gjøre informasjon om gjeldende avtaler med tilhørende
betingelser, innkjøpsorganisering og gjeldende
retningslinjer for anskaffelser enkelt tilgjengelig for alle
ved bruk av et kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV).

Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

2.2
Avdelingene skal til enhver tid ha oversikt over
virksomhetens løpende kontrakter med omfang, verdi,
utløpsdato og avtaleforvalter. Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

2.3

Inngå flere og forbedrede rammeavtaler.
Innkjøpsavdelingen skal inngå og forvalte
virksomhetens samkjøps- og rammeavtaler på grunnlag
av årlig analyse av virksomhetens sammenfallende
behov og økonomiske effekt. Tydeliggjøre leders
ansvar for å bruke rammeavtalene og bruke disse
korrekt ved innkjøp av varer og tjenester.
Avdelingsleder skal sikre at bestiller- og
attestasjonsrollen foretas av medarbeidere med
nødvendig kompetanse, og ha interne rutiner som sikrer
at rammeavtaler følges. Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

2.4
Vi skal fremme innovative løsninger og innovative
anskaffelsesprosesser som stimulerer til nærings- og
leverandørutvikling Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

2.5 Samordne innkjøpsprosesser bedre mellom
avdelingene internt. Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

2.6
Vi skal øke involveringing av interessenter, både
fagpersoner (TAT) og brukere, i forberedelsen av store
eller strategiske anskaffelser Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

2.7

Virksomhetens innkjøpskompetanse skal komme tidlig
inn i prosessene ved å bli inkludert i oppstarten av
prosjekter og i budsjetteringsarbeidet for å sikre optimal
gevinstrealisering. Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status
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3.1
Vi skal tilrettelegge for
leverandørkonferanser/dialogmøter og
markedsundersøkelser der det er hensiktsmessig Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

3.2

Vi skal gjennomføre halvårlige statusmøter med de
største leverandørene og de leverandørene som vi
anser som svært viktige å ha fokus på, for å følge opp
avtalevilkår, spesielt innen pris, leveranse, miljø, etiske
krav etc. Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

3.3 Etablere KPI målinger ( Sikre avtalelojalitet) Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

3.4 Benytte innkjøpsstatistikker

3.5 Etablere gode rutiner for implementering av nye avtaler Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

3.6 Analyseverktøy for leverandøroppfølging og
avtalelojalitet skal tas i bruk innen 2021 Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status
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4.1 Det er anskaffet konkurraegjennomførings verktøy
(KGV) i organisasjonen Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

4.2 KGV skal benyttes til gjennomføring av alle typer
konkurranser (over 100') Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

4.3 Etablere løsning for eHandel innen 2021 Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

4.4 Se på behov for mer effektivt verktøy for
innkjøpsanalyse Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status

4.5 Ingen prioritet Ressurser ikke vurdert Ingen status
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r 5.1
Vi skal benytte nasjonale standardkontrakter der det er
mulig, for å sikre gjennomtenkte og balanserte
kontraktsvilkår

5.2 Vi skal vurdere frivillig kunngjøring i alle anskaffelser

5.3

Vi skal tilby gjennomgang av tilbudet til tapende part, i
de anskaffelsene man anser som hensiktsmessig, og
for å øke/opprettholde konkurransen til neste
anskaffelse

5.4 Vurdere leverandør- og dialogkonferanser eller høringer
(veiledende kunngjøring på Doffin)

5.5 Bevisst forhold ved utlysning av større anskaffelser
(dele opp anskaffelsen i grupper)
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6.1

Etablere rutiner for å redusere skadelig miljøpåvirkning
knyttet til anskaffelser og fremme klimavennlige
løsninger (lovpålagt).

6.2
Etablere rutiner for å ivareta respekt for grunnleggende
menneskerettigheter (lovpålagt).

6.3

Vi skal ta aktivt samfunnsansvar og bruke
kontraktskravene aktivt med fokus på å hindre
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

6.4

Årlig vurdere risiko for brudd på grunnleggende
menneskerettigheter og miljøbelastning ved kommende
anskaffelser.

6.5
Vi skal bruke anbefalte maler og verktøy som er
utarbeidet av Difi innen samfunnsansvar

6.6
Vi skal følge kommuens miljøstrategi i alle anskaffelser
når/hvis den foreligger

6.7
Utarbeide og implementere interne etiske retningslinjer
for anskaffelsesarbeidet.

6.8

Etablere rutiner og årlig vurdere tiltak som forebygger
muligheter for misligheter og korrupsjon knyttet til
anskaffelser.
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e 7.1

Etablere og etterleve interne rutiner for gjennomføring
av anskaffelsesprosessen i KGV.

7.2

KGV skal ha enkelt tilgjengelige og oppdaterte
veiledere, maler og verktøy til bruk i virksomhetens
anskaffelsesprosesser.

7.3
Det skal gjennomføres årlige interne kurs innen lov og
forskrift for offentlige anskaffelser

1 2 3 4

April 2020

5 6 7
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7.4
Det skal gjennomføres årlige kurs innen bestiller
kompetanse

7.5

Rutiner, veiledere, maler og verktøy for hvordan
anskaffelser skal gjennomføres ved bruk av KGV skal
ligge lett tilgjengelig.

7.6

Alle som gjennomfører anskaffelser med verdi over kr.
500.000, skal ha grunnleggende kompetanse innen
offentlige anskaffelser. De skal gjennomføre
sertifisering i regi av KS

7.7
Utrede innføring av elektroniske verktøy for flere deler
av anskaffelsesprosessen.

7.8

Etablere rutiner for bedre kommunikasjon fra
innkjøpsavdelingen ut i virksomheten, styringsgruppa
for anskaffelser.

7.9
Vi skal årlig revidere maler og prosedyrer med tanke på
forbedringer

7.10 Opplæring i bruk av analyseverktøy
7.11Vi
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Aktiviteter Vurdering av tiltaket for oppfyllelse av mål
Beskriv aktivitetene dere
skal gjøre for å
gjennomføre tiltaket.

Vurder hvor stor effekt tiltaket vil ha for oppfyllelse av
mål. Bruk inndelingen nedenfor.

Tiltaket vil ha stor effekt for oppfyllelse av mål ●
Tiltaket vil ha noe effekt for oppfyllelse av mål ○
Tiltaket vil ikke ha effekt i for oppfyllelse av mål ─
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Prioritet Ansvarlig
Vurder tiltakene ut fra hvilken effekt de vil ha og hvor
kompleks implementeringen er (jf figuren over). Fokuser på
de grønne (prioritet 1 og 2), dernest de gule (prioritet 3) og
vurder om det i det hele tatt er hensiktsmessig å iverksette
noen av de oransje.

Bestem hvem som er
ansvarlig for
gjennomføring av
tiltaket.

Ingen prioritet

Prioritet 1

Prioritet 2

Prioritet 3

Prioritet 4
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Frist Ressurser Status
Sett en frist for når
tiltaket skal være
gjennomført.

Vurder hvor mye ressurser tiltaket
krever. Bruk inndelingen nedenfor.

Vurder hvilken status
tiltaket har. Denne må
oppdateres
fortløpende.

Ressurser ikke vurdert Ingen status

Kun interne ressurser Ikke påbegynt

Ekstra ressurser tildelt i budsjett Pågår

Ekstra ressurser ikke tildelt i budsjett Gjennomført
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Tidslinje
Marker mnd/ år som
det skal tiltaket skal
arbeides med blå
bakgrunn. Stå i den blå
cellen nedenfor. Trykk
på kopier i
verktøylinjen ovenfor til
høyre. Trykk på
arkfanen
"handlingsplan" og
trykke på relevante
mnd/ år celler.
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Fra: Tandberg, Anders (fmfianta@fylkesmannen.no)
Sendt: 14.05.2020 13:06:21
Til: Jan-Hugo Sørensen
Kopi: Hilde Anita Nyvoll; Nordreisa kommune; Christiansen, Bente

Emne: SV: Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms - nye føringer fra KLD
Vedlegg: 
Hei.
 
Denne avklaringen fra KLD knytter seg kun til forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai.
 
Preparering av skiløyper etter 4. mai må det søkes separat om dispensasjon for jf. nasjonal forskrift § 9 annet ledd.
 
Til deres orientering: Fylkesmannen i Troms og Finnmark har avslått søknader med tilsvarende formål, senest i
2020. Dette da vilkåret i § 9 annet ledd ikke anses som oppfylt for dette formålet.
 
Med vennlig hilsen
Anders Tandberg
overingeniør miljø

Telefon:
E-post:
Web:

78 95 03 34
fmfianta@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf

 

Fra: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: torsdag 14. mai 2020 12:34
Til: Tandberg, Anders <fmfianta@fylkesmannen.no>
Kopi: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Nordreisa kommune
<postmottak@nordreisa.kommune.no>
Emne: Sv: Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord‐Troms ‐ nye føringer fra KLD
 
Hei.
 
Viser til eposten nedenfor m/ vedlegg.
Kan fylkesmannen avklare om Nordreisa kommune (og kommunene i Nord‐Troms og Finnmark) også kan
holde preparerte skiløyper åpne etter 4. mai  ?
 
 
Med vennlig hilsen
Nordreisa kommune
 
Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør
 
 
Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46
Telefon nr. +47 77 58 80 03
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www.nordreisa.kommune.no
 
Kopi: ordfører, her
          postmottak, her
 
 

Fra: Tandberg, Anders <fmfianta@fylkesmannen.no>
Sendt: torsdag 14. mai 2020 09:53
Til: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Post Kafjord
<Postmottak@kafjord.kommune.no>; Sentralbord Kvænangen kommune
<postmottak@kvanangen.kommune.no>; Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>; Einar Pedersen
<Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>; Kvænangen Rådmann <radmann@kvanangen.kommune.no>; Jan‐Hugo
Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Cissel Samuelsen
<cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>; Rådmann Lyngen <radmann@lyngen.kommune.no>; Lyngen
kommune <post@lyngen.kommune.no>; Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>; Trond‐Roger Larsen
<Trond‐Roger.Larsen@storfjord.kommune.no>
Kopi: Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>; Fredrik Lehn‐Pedersen
<Fredrik.Lehn‐Pedersen@nordreisa.kommune.no>; Marit Figenschau <mf1704@ntroms.onmicrosoft.com>; Joakim
Stensrud Nilsen <Joakim.Nilsen@storfjord.kommune.no>; Gunn Andersen
<Gunn.Andersen@kafjord.kommune.no>; Birger Olsen <Birger.Olsen@kafjord.kommune.no>; Kjell Ove Lehne
<KjellOve.Lehne@skjervoy.kommune.no>; Elisabeth Torstad ‐ Lyngen kommune
<elisabeth.torstad@lyngen.kommune.no>; Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>; Ordfører Lyngen
<ordforer@lyngen.kommune.no>; Bernt Eirik Isaksen Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>; Eirik
Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>; Hilde Anita Nyvoll
<Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Geir Varvik <geir.varvik@storfjord.kommune.no>
Emne: Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord‐Troms ‐ nye føringer fra KLD
 
Hei.
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i dag, den 14. mai, mottatt brev fra Klima‐ og miljødepartementet med nye
føringer vedrørende behandling av søknader om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai (se vedlagt
brev). Vi vil derfor behandle innkomne søknader om forlenget åpning av løyper fra kommuner i Nord‐Troms på lik
linje med kommuner i Finnmark. De søknadene vi har fått til nå har imidlertid ikke vært tilstrekkelig opplyst. For at
vi skal kunne behandle søknadene trenger vi utfyllende informasjon og konkrete vurderinger for hver enkelt
omsøkt løype.
 
Alle kommuner skal benytte vedlagt søknadsskjema. Dette er det samme som kommunene i Finnmark har
benyttet. Her skal kommunene for hver enkelt omsøkt løype gjøre vurderinger av naturmangfold, sikkerhet,
formål med løypa og ikke minst innhente samtykke fra berørte reinbeitedistrikt/siidaer. Løyper gis ikke forlenget
åpning uten eksplisitt samtykke fra berørt reinbeitedistrikt/siidaer. Vi minner spesielt om at det er kommunene
som er ansvarlige for sikkerheten i løypene. I søknadsskjemaet er det gitt veiledning om hvordan det enkelte
tema skal vurderes.
 
Praksisen i Finnmark har vært en ytre tidsramme på 17. mai for forlenget åpning av snøskuterløyper. Det er kun
unntaksvis at løyper har blitt gitt forlenging til denne datoen. Flere kommuner i Finnmark har i 2020 kun fått
forlenget åpning til 10. mai. Flere søknader har blitt helt eller delvis avslått.
 
For at Fylkesmannen skal kunne behandle søknadene for helga 15.‐17. mai, settes søknadsfristen til torsdag 14.
mai kl. 14.00. For sent innkomne søknader vil ikke bli prioritert. Søknad sendes i form av utfylt skjema (se vedlegg)
til e‐post fmtfpost@fylkesmannen.no med kopi til fmfianta@fylkesmannen.no.
 
Vi minner om at løypestikker skal være tatt inn i den tiden løypene er åpne. Dette for å forhindre plastforsøpling
der slike stikker benyttes.
Med vennlig hilsen
Anders Tandberg
overingeniør miljø
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Telefon:
E-post:
Web:

78 95 03 34
fmfianta@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf
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Fra: Ofstad, Sylvi (Sylvi.Ofstad@idrettsforbundet.no)
Sendt: 15.05.2020 13:36:52
Til: Nordreisa kommune; ks@ks.no; postmottak@kud.dep.no; postmottak@tffk.no
Kopi: halgeir.bert@nordtroms.net; Marja Lena Nilsen; Tonje Holm

Emne: SV: Melding om vedtak fra møte i formannskapet 14.05.2020 - Uttalelse krisepakker idrett
Vedlegg: 
Til Nordreisa kommune
Kopi til andre mottakere av brevet fra Nordreisa kommune
 
Troms og Finnmark idrettskrets takker for brevet og gode innspill til idrettens behov for tiltakspakker pga Covid‐
19‐situasjonen.
Vi setter stor pris på at dere som kommune har omtanke for at deres lokale idrettslag skal klare seg gjennom
denne krisen.
 
I regjeringens forslag til RNB ligger det en økning i tiltakspakken for avlyste arrangement, samt at idrettslagene
kan søke på flere typer inntektstap de har i forbindelse med dette.
Dette forslaget slik det er presentert nå ser klart bedre ut for idretten enn den første tiltakspakken for avlyste
arrangement.
 
Idrettskretsen vil fortsatt yte en stor innsats for idrettens rammevilkår og støtteordninger i denne vanskelig
situasjonen samfunnet er i.
Vi vil i samarbeid med Norges idrettsforbund, særforbund og de andre idrettskretsene arbeide idrettspolitisk frem
mot Stortingets behandling av revidert nasjonal budsjett den 12.juni.
Vårt fokus videre vil være en bedre støtteordning for grasrota, samt de idrettslagene som eier og drifter
idrettsanlegg.
 
Vi tar med de innspill dere kommer med i det videre arbeidet.
 
 

Sylvi Ofstad
organisasjonssjef

sylvi.ofstad@idrettsforbundet.no
tlf. 913 96012
www.tromsogfinnmarkik.no

 

 
 
 

Fra: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: fredag 15. mai 2020 12:44
Til: ks@ks.no; postmottak@kud.dep.no; postmottak@tffk.no; Ofstad, Sylvi <Sylvi.Ofstad@idrettsforbundet.no>
Kopi: halgeir.bert@nordtroms.net; Marja Lena Nilsen <Marja.Lena.Nilsen@nordreisa.kommune.no>; Tonje Holm
<tonje.holm@nordreisa.kommune.no>
Emne: Melding om vedtak fra møte i formannskapet 14.05.2020 ‐ Uttalelse krisepakker idrett
 
 

Melding om vedtak fra møte i formannskapet 14.05.2020 - Uttalelse krisepakker idrett: Melding om vedtak fra møte
i formannskapet 14.05.2020 - Uttalelse krisepakker idrett.DOCX
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/514-4 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 04.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
40/20 Nordreisa formannskap 11.06.2020 

 

Arbeidsmøte i formannskapet 11. juni 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 11.06.2020  

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag: Arbeidsgruppemøter i formannskapet 
opphører. Ved behov innkalles til nye møter.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Arbeidsgruppemøter i formannskapet opphører. Ved behov innkalles til nye møter.  
 
 
Henvisning til lovverk: 

Kommunedirektørens innstilling 
Legges frem uten innstilling 
 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommunestyre har i møte den 26.03 bedt ordfører om å etablere en arbeidsgruppe 
med medlemmer bestående av politikere, kommuneledelsen, NAV-leder, Halti næringshage, 
næringsforeningen, idretten, banken, boligkontoret, frivillige organisasjoner for å fremme ulike 
tiltak i kriseperioden som kan sikre nærings- og arbeidslivet og samfunnsaktivitetene forøvrig. 

Det har vært avhold arbeidsmøter 2. april, 23. april, 24. april, 27. april, 14. mai. 
 
Følgende inviteres til arbeidsmøter: 

o Nordreisa Røde Kors 
o Norsk Folkehjelp Nordreisa 
o Nordreisa boligkontor 
o Sparebanken Nord-Norge 
o Nordreisa IL 
o Nordreisa NAV 
o Nord-Troms Studiesenter 
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o Nord-Troms regionråd 
o Nordreisa næringsforening 
o Halti næringshage 
o Fagforbundet Nordreisa 
o Nordreisa SV 
o Nordreisa formannskap 
 

Agendaen er runde-rundt-bordet (inntil 4 minutter hver) om: 
· status/endringer fra deres virksomhet 
· eventuelle forslag på tiltak 
· spørsmålsrunde 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/239-1 

Arkiv:                004  

Saksbehandler:  Aud Hamnvik 
Hanssen/Iris Jakobsen 

 Dato:                 26.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/20 Nordreisa administrasjonsutvalg 28.05.2020 

 

Årsmelding 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 28.05.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Årsmelding 2019 for administrasjonsutvalget vedtas. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Årsmelding 2019 for administrasjonsutvalget vedtas 

Saksopplysninger 
I henhold til kommuneplanen skal Nordreisa kommune 

 ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til et godt arbeidsmiljø, effektiv 
tjenesteyting og rekruttering av riktig type fagfolk og kompetanse 

 organiseres og drives ut fra en helhetstenkning og løsninger som gir plusseffekter for 
kommunen som helhet 

 ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon 
 se på de ansatte som sin viktigste ressurs for å nå kommunens mål.  Nordreisa kommune 

vil derfor gjennom aktive personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare på og utvikle denne 
på en god måte. 

 ha et omdømme som gjør oss attraktive og bidrar til arbeidet med rekruttering til 
kommunens samlede organisasjon 

 heve kompetansen i hele kommuneorganisasjonen gjennom målrettet etter- og 
videreutdanning 

 arbeide for at alle som ufrivillig har deltidsstilling skal få mulighet for full stilling 
 
Ansvarsområde 
I reglementet for administrasjonsutvalget heter det om utvalgets ansvarsområde: 
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 Administrasjonsutvalget er opprettet etter Kommunelovens § 25 og Hovedavtalen, del B, 
§ 4. 

 Administrasjonsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig personalpolitikk og treffe 
vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fast satt i lov, i 
medhold av lov eller vedtatt i kommunestyret. 

 administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde 
blir gjennomført, og at det utarbeides årsmelding. 
 

Årets virksomhet 
Administrasjonsutvalget behandler saker av prinsipiell- og retningsgivende karakter.  Det ble 
gjennomført 5 møter i administrasjonsutvalget i 2019.  Utvalget behandlet 23 saker, mot 22 i 
2018.  Blant annet behandlet utvalget flere tilsettingssaker (avdelingsleder for nytt boligtilbud, 
for Sonjatun bo- og kultursenter og for Sonjatun omsorgssenter), bemanningsplaner for alle 
sektorer, lønnspolitiskplan og omorganisering av IKT-samarbeidet i Nord-Troms.  Sykefraværet 
var satt opp som egen sak på fire av møtene.  
 
I tillegg til sakene som ble lagt fram for utvalget for avgjørelse, behandlet rådmannen 248 saker 
(delegert vedtak), som angår ansatte.  I 2018 ble det gjort 252 delegerte vedtak.  De fleste av 
vedtakene gjelder tilsetting, ca 63 %.  Dette tallet inkluderer også justering av stillingsstørrelse, 
endring av arbeidssted ol.  Inkludert er også 21 tilsettinger i lederstillinger, 11 av disse er 
midlertidige tilsettinger. Vedtak vedrørende permisjon utgjorde rundt 25 %.  Resterende gjelder 
annet, som refusjon av utgifter til kjøp av terminalbrille, søknad om dokumentinnsyn, tildeling 
av fylkesmannens kompetansemidler osv.  Alle delegerte vedtak er gjort kjent for 
administrasjonsutvalget i form av referat. 
 
Forhandlinger 
Lokale lønnsforhandlinger, mellomoppgjøret 2019, ble gjennomført for ansatte tilhørende kap 3 
og 5.  Forhandlingene foregikk 28.10.19.  Alle tillegg ble gitt med virkning fra 1.5.19.  
Forhandlingene ble gjennomført uten brudd. 
 
I tillegg foreligger det enighetsprotokoller fra følgende forhandlinger: 

 4 protokoller i henhold til HTA 4.2.3 – rekruttere/beholde 
 1 protokoll i henhold til HTA 4.2.2 – særskilte forhandlinger 
 1 protokoll i henhold til HTA 3.4.1 – leder avlønning, toppleder 
 1 protokoll i henhold til HTA 3.4.3 – lederavlønning, leder 
 1 protokoll i henhold til HTA 3.4.4, jfr 3.4.2 – lederavlønning, virksomhetsleder 
 1 protokoll i henhold til AML § 17-3 – rett til å kreve forhandlinger 
 1 protokoll i henhold til AML § 10-12.8 – medleverturnus 

 
 
Kartlegging av uønsket deltid helse og omsorg  
I oktober startet prosessen med å kartlegge uønsket deltid i helse -og omsorgssektoren, forrige 
kartlegging ble gjort i 2010. Resultatet vil bli presentert i juni-20. 
 
Overordnet plan for HMS 
Nordreisa kommune hadde ikke revidert Overordnet plan og handlingsplan for HMS siden 
2013. Det var derfor en stor jobb å få denne på plass våren 2019. Hensikten med å ha en 
overordnet plan for helse, miljø og sikkerhet er å klargjøre ansvar, gi bedre samarbeidsklima, gi 
større medvirkning og deltakelse fra de ansatte, gi totaloversikt over arbeidsmiljøfaktorene og gi 
grunnlag for å utarbeide handlingsplaner for HMS ute på virksomhetsnivå.  
  
Overordnet handlingsplan HMS 2019  
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Av aktiviteter som er gjennomført i 2019 er: 4 møter i AMU, VI dag, uglepris, info fra Inveni 
Bedriftshelsetjeneste på ledermøter,  individuelle samtaler med KLP for ansatte, info om KLP-
skadeforsikring på ledermøter, brannvernkurs på avdelingene, nyansattedag, 4 utvidet ledermøte 
med sektorovergripende tema, info fra personvernombud, opplæring i KF Kvalitetsstyring for 
ledere og ansatte, «Ses i morgen» kurs via Nav.no, opplæring i nav-no- digital sykemelding, 
opplæring ute i virksomhetene –nav.no digital sykemelding, medarbeiderundersøkelsen 10-
faktor, IA-pris og arbeidsnærværsdag, info om overordnet hms-plan på utvidet ledermøte, 
opplæring for ledere i bruk av NED –dukene, konferansen: «Det gode liv på jobb», info om 
overordnet plan for HMS ute i virksomhetene, Kurs om Avvik, v/ Inveni bedriftshelsetjeneste på 
Utvidet ledermøte, kurs i førstehjelp for ansatte, livredningskurs i bassenget på Sonjatun, trim på 
kontrakt, vernerunder og prioritere tiltak i virksomhetens HMS-handlingsplan, utarbeide 
overordnet handlingsplan HMS, behandle og prioritere overordnet handlingsplan HMS, seminar 
om internkontroll v/ KS (Lederutviklingsprogram), seminar om styringsrett v/ KS 
(Lederutviklingsprogram). 
 
 
Avvik 2019 KF Kvalitetsstyring /KF Avvikssystem  
I 2015 tok Nordreisa kommune i bruk et elektronisk verktøy for kvalitetsstyring og 
internkontroll fra Kommuneforlaget. Verktøyet heter KF Kvalitetsstyring og inneholder også et 
avvikssystem. KF Avvikssystem er en løsning for innmelding og behandling av avvik. Alle 
ansatte har tilgang til å melde avvik her. Avvikene kommer automatisk til den lederen som står 
som den ansattes leder i det overordnede IT/AD-systemet.  Alle ledere har tilgang til sin rapport 
og statistikkfunksjon i KF Avvikssystem. Det gir et godt grunnlag for analyse og status og 
iverksettelse av tiltak. Det digitale avvikssystemet gir bedre oversikt og kontroll over avvik som 
ansatte melder inn og vil også sikre at alle avvik blir dokumentert og fulgt opp.  
I 2019 ble det lagt mye ressurser i etableringen av KF Kvalitetssystem og KF Avvikssystem i 
hele organisasjonen. Implementeringsarbeidet inngår i den overordnede handlingsplanen for 
HMS. Det er gjennomført 29 individuelle opplæringer med ledere. Det er gitt opplæring til 
ansatte ute på virksomhetene på 13 personalmøter. På utvidet ledermøte i april og juni var KF 
Avvikssystem et av temaene som ble gjennomgått med alle lederne i kommunen. 
Verneombudene fikk opplæring i mai og september. 
 
I 2019 ble det meldt inn 422 avvik gjennom KF Avvikssystemet.  
Gjennomsnittlig behandlingstid var 20 dager, 20 timer og 31 minutter.  
Gradert etter alvorlighetsgrad på avvik som ansatte har meldt inn er:  
52 lite alvorlig (akseptabel risiko for hendelse, ikke nødvendig å iverksette tiltak, vurder 
forbedringstiltak).  
190 alvorlig (normal akseptabel risiko for hendelse hvis tiltak iverksettes).  
168 meget alvorlig (ikke akseptable risiko for hendelse, tiltak må iverksettes umiddelbart. Stans 
av aktivitet må vurderes).   
6 avvik fikk økt alvorlighetsgrad og 118 fikk senket alvorlighetsgrad av leder.  
 
 
Bedriftshelsetjeneste  
Gjennom felles innkjøpsavtale med Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og 
Kvænangen fikk vi ny avtale fra 1.1.19 med Inveni Bedriftshelsetjeneste.  
Inveni Bedriftshelsetjeneste hadde kurs med våre ledere, tillitsvalgte og verneombud i juni der 
tema var avvik og risikovurderinger. 
I oktober var Nordreisa kommune arrangør av obligatorisk HMS-opplæring for ledere, 
verneombud og AMU-medlemmer for kommunene i Nord-Troms.  
 
IA-arbeid 
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Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv ble gjeldende fra 1.1.19-31.12.2022.  
På nasjonalt nivå er det to mål: sykefraværet skal ned med 10% og frafall fra arbeidslivet skal 
reduseres. På bakgrunn av dette ble kommunens IA-mål og tiltak i januar-19 gjennomgått av 
arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.   
Nordreisa kommune har som mål å:  
-ha et jobbnærvær på minst 92%  
-forhindre frafall fra arbeidslivet 
 
 
NED  
NED med sykefraværet er en satsning som KS og NAV hadde i 2016-2018. Nordreisa 
kommune ble med i prosjektet våren 2018. Prioriterte områder var helse, skole og barnehager. 
Kommunens ledere har arbeidet med dette også i 2019. I januar var det «Workshop» for ledere, 
hvor de lærte mer om hvordan de skal benytte NED-dialogdukene ute i egen virksomhet.  Nav-
rådgiver og personalkonsulent hjelper lederne med gjennomføringen ute på arbeidsplassene. 
Målet er å komme frem til en handlingsplan med tiltak på hvordan ansatte ønsker å ha det på 
jobb, samt hvordan man ilag skal jobbe for å ha et lavt sykefravær eller få ned sykefraværet. 
 
 
HelseIArbeid  
Nordreisa kommune var med på utviklingen av HelseIArbeid, gjennom prosjektet iBedrift fra 
2012-2018 og er nå med i arbeidsgruppen sammen med NAV-arbeidslivsenter og UNN.  
HelseIArbeid er en satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak knyttet til muskel-, 
skjelett- og psykiske plager. Satsingen er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og NAV. 
HelseIArbeid har to hovedelementer, et bedriftstiltak og et individtiltak. Bedriftstiltaket består 
av helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, etterfulgt av en 
IA-prosess med fokus på egen arbeidshverdag. I 2019 har ingen virksomheter fra Nordreisa 
kommune deltatt i bedriftstiltakene i HelseIArbeid. 
Individtiltaket tilbyr rask tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring etter henvisning fra 
fastlege. Etter at iBedrift-poliklinikken ved fysikalsk avdeling ble avsluttet i sept-18, har 
fastlegene henvist pasienter til utredning på UNN. Det ses på muligheten for å gjenåpne en 
poliklinikk på Sonjatun helsesenter, 2 dager pr mnd, som bemannes med personell fra UNN.  
 
Sykefravær 
Det totale sykefraværet i 2019 endte på 7,11 %, mot 8,36 % i 2018.   
Kvartalsvise tall for 2019, tall for 2018 og 2017 i klamme: 
1. kvartal  9,53  (10,06 – 9,77) 
2. kvartal  6,58   (8,54 – 9,01) 
3. kvartal  4,77  (6,02 – 5,93) 
4. kvartal  7,56  (8,85 – 9,18) 
 
Sykefraværet for 2019 sett under ett, endte på 7,11 %, et svært positivt resultat.  Det er gjort en 
svært god jobb på mange avdelinger.  God og stabil ledelse er viktig for et godt arbeidsmiljø, 
noe som har positiv virkning på jobbnærværet.  Fraværet er redusert på mange avdelinger, til 
tross for nedbemanningsprosessen våren 2019.  Et redusert fravær kommer ikke av seg selv, 
fokus fra leder, inkludert toppledelsen, er svært viktig.  Økt jobbnærvær er med på å skape bedre 
tjenester for innbyggerne i kommunen.    
 
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor 2019  
Nordreisa kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR i juni.  
Svarprosenten var på 63%, mot 48% i 2017.  
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Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR bygger på forskning om hva som er viktige 
innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. Undersøkelsen er avgrenset til ti faktorer som er 
dokumentert viktige. De ti faktorene måler dels medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold 
på arbeidsplassen, som for eksempel graden av mestringsorientert ledelse, mestringsorientert 
motivasjonskultur, tydelig kommuniserte forventninger, muligheter til å jobbe selvstendig, 
muligheter til relevant kompetanseutvikling og muligheter til å bruke egen kompetanse. Og dels 
måler faktorene medarbeidernes holdninger til jobben de har, herunder to typer motivasjon 
(indre motivasjon og nytteorientert/prososial motivasjon), mestringstro og viljen til å være 
fleksibel.    
Når man sammenlikner resultatet fra 2017, har Nordreisa kommune gjort forbedringer på 6 
faktorer, og har samme nivå som i 2017 på 4 faktorer.  
Faktorer vi skårer høyt på i 2019 er mestringstro, fleksibilitetsvilje og prososial motivasjon.  
På mestringstro - skårer vi bedre enn i 2017 og bedre enn andre kommuner i Norge.  
På fleksibilitetsvilje - har vi samme skår som i 2017 og bedre enn andre kommuner i Norge.  
På prososial/nytteorientert motivasjon – har vi samme skår som i 2017, og samme som resten av 
kommunene i Norge.  
Faktorer vi skårer lavest på er mestringsorientert ledelse, relevant kompetanseutvikling og 
mestringsklima.  
På mestringsorientert ledelse - skårer vi bedre enn i 2017, og har samme skår som de andre 
kommunene i Norge.  
På relevant kompetanseutvikling – skårer vi bedre enn i 2017, og lavere enn de andre 
kommunen i Norge.  
På mestringsklima - har vi samme skår som i 2017, og lavere enn de andre kommunen i Norge.  
 
Nedbemanning 
På bakgrunn av politiske vedtak ble det gjennomført en nedbemanningsprosess, 30 stillinger, 
våren 2019.  Prosessen ble gjennomført ved omplasseringer og naturlig avgang.   
 
Nyansattedagen  
I november var det første gang Nordreisa kommune gjennomførte Nyansattdagen. Formål med 
en slik dag er å gjøre nyansatte kjent med Nordreisa kommune, introduksjon av 
kommuneledelse, utvikle nettverk, bidra til felles verdigrunnlag, holdninger, stolthet og 
organisasjonsidentitet. Det var 21 påmeldte til dagen og temaer var arbeidsgivers forventninger, 
personalpolitikk, IA-mål og tiltak, presentasjon av rådmannens ledergruppe, gjennomgang av 
kommunens tjenester, etiske retningslinjer, lederansvaret til den enkelte, normal saksgang og 
tjenestevei, overordnet plan og handlingsplan for HMS, KLP-pensjon, KLP skadeforsikring, 
informasjon fra lønnsavdelinga, epost-office 356, kommunen hjemmeside, kommunen i sosiale 
media, retningslinjer for bruk av sosiale media, intranett, KF Kvalitetsstyring og KF 
Avvikssystem 
 
Arbeidsnærværsdagen 
Arbeidsnærværsdag ble innført som en prøveordning i 2016, administrasjonsutvalgssak 2/16.   
Sist ordninga ble evaluert, og videreført, i adm.utv. sak 15/18.  Ansatte uten sykefravær i et 
tertial gis inntil 1 arbeidsnærværsdag (fridag), avhengig av stillingsstørrelse, dvs inntil 3 fridager 
per år.  
 
Uttaket i antall dager for 2019 fordeler seg slik: 
   2019 2018 2017 2016 
Administrasjonen 24 25  21  14 dager 
Oppvekst og kultur 74 121  91   46 dager 
Helse og omsorg 78 63  82   116 dager 
Drift og utvikling 78 84  66   51 dager 
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Totalt    254 293  260  227 dager 
 
Ett årsverk utgjør 233 dager. 
 
VI-dagen 
VI-dagen ble første gang arrangert i januar 2018. Dette er en felles personaldag for kommunens 
ansatte, der målet er å bli bedre kjent med hverandre, få økt kunnskap om arbeidsglede og skape 
samhold mellom virksomheter og ansatte.  
4.januar 2019 deltok ca.250 ansatte. Foredragsholdere var Øyvind Hammer med «Å være 
motivert er en fantastisk følelse» og Roger Finjord med «Jakten på det gode laget». Ugleprisen 
ble tildelt Jørn Holm. 
 
Fysisk aktivitet for ansatte 
Gymsalen og svømmehallen er åpen for kommunalt ansatte 3-4 timer per uke. Tilbudet ble i 
2019 benyttet av ca 15-16 ansatte, mot rundt 30 i 2018.   
Basert på tilbakemeldinger fra ledere, er ordningen med «trim på kontakt» benyttet av 53 ansatte 
i 2019, mot 65 i 2018.   
Tilbudet om spinning på Reisa treningssenter, en gang per uke, fra okt-tom. juni har 15 
påmeldte ansatte. 
 
KLP-pensjon 
16. og17. januar var rådgivere fra KLP-pensjon i Nordreisa for å ha individuell 
pensjonsveiledning med ansatte som er 58+. 17 ansatte deltok på dette. 
 
 
KS-læring  
Det å ha kvalifisert arbeidskraft, kompetente medarbeider, drive utvikling og nytenkning, omstille 
seg, ha økonomi til å drifte tjenester og drive kompetanseheving samtidig som man skal sende 
ansatte på kurs og opplæring, er en stor utfordring for alle kommuner i Norge. Derfor startet 
Nordreisa kommune i desember en prosess med å ta i bruk KS-læring.  
Kommunenes interesseorganisasjon, KS, har utviklet en e-læringsportal hvor man kan gjennomføre 
kurs og undervisningsopplegg. Alt i portalen er fritt tilgjengelig for de kommunene som benytter 
KS-læring. Man kan selv produsere kurs, og undervisningsopplegg og dele dette med de andre 
kommunene i landet. Dette betyr at flere ansatte kan delta på kurs. Alle i en avdeling kan få 
opplæring i ulike temaer, og man kan drive felles faglig utvikling og kompetanseheving uten å måtte 
reise bort. Aktuelle kurs som Nordreisa kommune kan gjøre tilgjengelig digitalt i KS-læring er;  
nyansattedagen, opplæring i HMS, rutiner for søppelhåndtering/miljø, håndhygiene, taushetsplikt og 
hva det innebærer, habilitet i kommuner, etiske retningslinjer, lederopplæring, forvaltningsloven/ 
saksbehandling, naturforvaltningsloven, klart språk, oppfølging av sykemeldte, ia-arbeid, info om kf 
kvalitetsstyring og avvikssystem.   
 
 
Kompetansemidler 
Gjennom kompetansemidler (527.000.-) og midler fra kompetanseløftet (740.000.-) innen helse 
og omsorg er det gitt: 
-utdanningspermisjon med lønn til sykepleier som studerer til jordmor. (sak 18/18 i adm). Hun 
er ferdig utdannet sommeren 2020, med 2 års bindningstid fra 1.8.20. 
-stipend til 30 ansatte for å ta velferdsteknologiens-ABC. 
-stipend til 8 ansatte som tar fagbrev i helsefag. 
-stipend til 14 ansatte som tar bachelor i sykepleie (8), vernepleie (4), fysioterapi (1) og sosialt 
arbeid (1). 
-stipend til 4 ansatte som tar videreutdanning i sårsykepleie, dermatologisk sykepleie, 
helsesykepleie og krisehåndtering og traumebehandling. 
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-stipend til 4 ansatte som tar mastergrad i aldring og geriatrisk helsearbeid, erfaringsbasert 
strategisk  
ledelse og økonomi, psykisk helsearbeid og nevrologisk fysioterapi.  
Det er gitt opplæring til ordninga med brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
 
Gjennom kompetansemidler for kvalitet i skole og barnehager, fra Utdanningsdirektoratet 
(1.333.048.-) og fylkesmannen (540.000.-), tar 10 lærere videreutdanning i matematikk, engelsk, 
norsk. 1 lærer har tatt rektorskolen. 1 lærer tar spesialistutdanning i lese og skriveopplæring. 
4 nyutdannede lærere tar veiledning innen klasseledelse. 3 barnehagestyrere tar styrerutdanning. 
4 ansatte i barnehager har deltatt i nettverk for samiske barnehager og 10 barnehageansatte 
deltar i prosjekter for inkluderende barnehage- og skolemiljø. 
Barnehagene har også interkommunalt samarbeid med nabokommunene; bla digital kompetanse 
og samisk innhold i barnehagene. 
 
Rekruttering  
Det er forholdsvis god interesse for ledige stillinger i Nordreisa kommune, men fortsatt 
utfordrende å få besatt lederstillinger.  Det er også utfordrende å rekruttere fagarbeidere, men 
blant annet basert på egen innsats for å utdanne helsefagarbeidere og barne- og 
ungdomsarbeidere, har vi tro på at denne situasjonen vil bedre seg.  Innsatsen innen 
kompetanseheving forøvrig, antar Nordreisa kommune også på sikt vil gjøre 
rekrutteringsarbeidet noe mindre utfordrende.  
 
Webcruiter 
I september startet prosessen med å ta i bruk Webcruiter rekrutteringssystem. Dette på bakgrunn 
av tilbakemeldinger fra lederne som ønsker fortgang i rekrutteringsprosessen samt politiske 
vedtak om nedbemanning, som utgjør reduksjon av stillinger ved Service- og personalavdelinga 
i 2019-2020.  
Webcruiter er et elektronisk rekrutteringssystem som laget for ledere som ønsker profesjonelle 
rekrutteringsprosesser. I rekrutteringsprosessen blir man ledet gjennom 
behovsanalyse/jobbanalyse, utarbeidelse av stillingsannonsen, tidsplan for fremdrift, publisering 
av annonsen og behandling av søkere som søker på stillinger. 
 
Lærlinger  
Å legge til rette for læringer, både «ordinære» og vekslingselever, er et viktig samfunnsrettet og 
organisatorisk tiltak for å rekruttere fagarbeidere.  
Per 31.12. 2019 har kommunen 18 lærlinger.  
Etter vedtak i kommunestyret, skal Nordreisa kommune til enhver tid ha tilsammen 8 lærlinger i 
barne- og ungdomsfaget. Etter at en lærling valgte å slutte høsten 2019, har kommunen 7 
lærlinger i barne- og ungdomsfaget, 6 vekslingselever, 1 ordinær.   
To skal etter planen ta fagprøve våren 2020.  
Videre har kommunen 11 lærlinger i helsefag, herav 10 vekslingselever, 1 ordinær.  
5 vekslingselever skal etter planen ta fagprøve våren 2020. 
 
Utdanningsmessa  
24.januar deltok kommunen på yrkes- og utdanningsmessa for Nord-Troms.  
I tillegg til representanter fra personalavdelinga, var også sektor for drift og utvikling, 
næringskonsulent, fysikalsk avdeling, hjemmetjenester og ansatte fra Sonjatun kjøkken tilstede 
på messa. Målet med deltakelsen var å vise bredden av yrker vi har i Nordreisa kommune, samt 
øke omdømmet for fremtidig rekruttering av arbeidstakere. Det er utarbeidet 
informasjonsmateriell om Nordreisa kommune, som arbeidsgiver, som deles ut på disse dagene. 
 

295



 

Vurdering 
Kommunedirektøren anbefaler at årsmeldinga tas til etterretning. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/571-2 

Arkiv:                X03  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 02.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/20 Nordreisa formannskap 11.06.2020 

 

Bidrag til TV-Aksjonen NRK 2020 - WWF 

Lenke til web-side: https://www.wwf.no/engasjer-deg/tv-aksjonen  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 11.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune bidrar med kr. 10.000,- til årets TV-aksjon som er tildelt WWF. Beløpet 
dekkes fra ansvar 170 – politisk. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune bidrar med kr. 10.000,- til årets TV-aksjon som er tildelt WWF. Beløpet 
dekkes fra ansvar 170 – politisk. 

Saksopplysninger 
TV aksjonen ber i epost av 11.05.2020 om pengebidrag til årets TV-aksjon som er 18.10.2020.  
 
I år går NRKs store innsamlingsaksjon til WWF og kampen mot plast i havet.  
 
Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også 
menneskene. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV‐aksjon ta plasten ved 
rota og redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. 
 
Med midler fra TV‐aksjonen starter WWF der problemet er størst: En tredjedel av plasten i 
havet kommer fra Sørøst‐Asia. Derfor er TV‐aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, 
Vietnam, Filippinene og Thailand.   
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har lang tradisjon på å bidra til TV-aksjonen, og i fjor ble kr 10.000,- gitt til  
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TV aksjonen CARE som bidrag til Cars arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av vedens 
mest sårbare områder. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre 
eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. 
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Fylkesmannen  i  Troms og Finnmark Vårdator Vårreft

Romssaja Finnmdrkku fy/kkamänni 13-05-2020 2020/696
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Deres dato: Deres ref:

16.01.2020 2019/665

Nordreisa kommune Saksbehandler, innvalgstelefon

Postboks 174 Gøril Toresen, 7764208 svar.—mm """
9156 STORSLETT
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Tilbakemelding på budsjett og økonomiplan 2020 - 2023 - Nordreisa

kommune

Vi viser til vedtatt budsjett/økonomiplan for perioden 2020-2023 mottatt 16. januar i år.

Fylkesmannen skal undersøke om det er grunnlag for å melde kommunene inn i ROBEK på bakgrunn

av vedtatt årsbudsjett/økonomiplan.

Kommuneloven § 28-1 lister opp kriteriene for å melde en kommune inn i ROBEK og punktene a, b, c

og e gjelder budsjett og økonomiplan:

«a) Dri sbuds'ettet er vedtatt med et me orbruk.

b) Dri sdelen iøkonomi Ianen er vedtatt med et me orbruk.

c) Dri sde/en  i konomi  Ianen dri sbuds'ettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller
]j/Ikeskommunekassen viser at et me orbruk skal dekkes inn over lere enn to år etter at det  o  sto.

e) Økonomi Ianen eller årsbuds'etteterikke vedtattinnen de ristene som er astsatti/ov eller

forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at økonomiplanen eller

årsbudsjettet har blitt opphevet etter lovlighetskontroll.  »

Vi har gjort enkel kontroll av budsjettet og funnet følgende: Bunnlinjekontroll av økonomisk oversikt

drift viser at budsjettet og økonomiplanen for 2020 til 2023 er i balanse hvert år. Kommunen har ikke

akkumulert merforbruk som skal dekkes inn. Budsjett/økonomiplan er vedtatt før årsskiftet som

kommuneloven krever.

Fylkesmannens gjennomgang av «årsbudsjett 2020/økonomiplan 2020 - 2023» viser at det

ikke er grunnlag for å melde Nordreisa kommune inn i  ROBEK.

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fmtf ost lkesmannenno 9815Vadsø Strandvegen 13, Tromsø www.fylkesmannenno/tf

Sikker melding: Damsveien 1, Vadsø

www.  lkesmannen.no/meldin Org.nr. 967 311 014
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Generell tilbakemelding/veiledning

Fylkesmannen har også et veiledningsansvar overfor kommunene når det gjelder kommunal
økonomi og vil gi individuell tilbakemelding på vedtatt årsbudsjett/økonomiplan til kommunene i

Troms og Finnmark.

Obligatoriske økonomioversikter

Nordreisa kommune har utarbeidet obligatoriske økonomiske oversikter i tråd med krav i den nye

kommuneloven. Vi har kun noen kommentarer til skjema bevilgningsoversikt — investeringer.

Det kan se ut som om videreformidlingslån feilaktig er ført som utlån av egne midler i

bevilgningsoversikt  — investering, samt tatt med i bevilgningsoversikt pr. rammeområde  -

investering. Videreutlån av andres midler har en egen seksjon (linje 15-1 9) i Bevilgningsoversikt —

investering, jf. økonomiforskriftens  §  5-5. Videreutlån skal ikke føres opp i bevilgningsoversikt pr.

ramme.

i tillegg mangler skjema bevilgningsoversikt  — investeringer flere poster. lveileder til budsjett og
regnskapsførskriften § 5-3 står det følgende: Oppstillingsp/anene etter §§ 5-4 til 5-6 og 5-8 til 5-9 er

obligatoriske på den måten at alle de angitte postene skal tas med og stilles opp i den rekkefølgen som det

fremgår av de nevnte bestemmelsene. Vi ber derfor kommunen om å rette dette opp.

Utviklingen ikommunens økonomi

Kommuneloven 514—4 sier at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise utviklingen i kommunens eller

fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.

Den foreliggende økonomiplanen har gode betraktninger rundt utviklingen i økonomien, men den

kunne med fordel tallfestet utviklingen av vedtatte finansielle måltall, netto resultatgrad,

disposisjonsfond og gjeldsgrad, i økonomiplanperioden.

Det følger av økonomiforskriften § 5-7 at økonomiplanen skal inneholde en oversikt over den årlige

utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden. Vi ber derfor

kommunen om å utarbeide en slik oversikt.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen Gøril Toresen

fagdirektør rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

KomRev Nord Sjøgata3 9405 HARSTAD

300



Fra: Larsen, Espen (fmfiela@fylkesmannen.no)
Sendt: 29.05.2020 10:16:30
Til: *FMTF Kommunene i Troms og Finnmark
Kopi: 

Emne: Tildeling av skjønnsmidler til forebyggende tiltak mot flom
Vedlegg: Tildeling av skjønnsmidler til forebyggende tiltak mot flom.PDF
Fylkesmannen har fordelt skjønnsmidler til forebyggende tiltak mot flom, se vedlegg.

Brevet går til alle kommunene i Troms og Finnmark og brevet ekspederes kun med epost.

Med vennlig hilsen
Espen Larsen
seniorrådgiver kommuneøkonomi

Telefon:
E-post:
Web:

78 95 03 06
fmfiela@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf

 
 

Vedlagt: Tildeling av skjønnsmidler til forebyggende tiltak mot flom.PDF
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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: 

  28.05.2020  2020/5634 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Espen Larsen, 78 95 03 06 
  
 
 
  

Kommunene i Troms og Finnmark 
 
  
 
 

  

 

Tildeling av skjønnsmidler til forebyggende tiltak mot flom 

Vi viser til kommunenes søknader om skjønnsmidler til forebyggende tiltak mot flom. Fylkesmannen 
har gjennomgått søknadene og fastsatt følgende tildelinger til kommunene.  
 
Knr. Kommune Tildeling Knr. Kommune Tildeling Knr. Kommune Tildeling 
5401 TROMSØ   5418 MÅLSELV 1 750 000 5432 LOPPA   
5402 HARSTAD   5419 SØRREISA   5433 HASVIK   
5403 ALTA 500 000 5420 DYRØY   5434 MÅSØY   
5404 VARDØ 1 321 450 5421 SENJA   5435 NORDKAPP   
5405 VADSØ   5422 BALSFJORD 400 000 5436 PORSANGER 400 000 
5406 HAMMERFEST   5423 KARLSØY   5437 KARASJOK 800 000 
5411 KVÆFJORD   5424 LYNGEN   5438 LEBESBY   
5412 TJELDSUND   5425 STORFJORD 200 000 5439 GAMVIK   
5413 IBESTAD   5426 KÅFJORD 700 000 5440 BERLEVÅG   
5414 GRATANGEN   5427 SKJERVØY   5441 TANA 1 400 000 
5415 LAVANGEN   5428 NORDREISA 1 000 000 5442 NESSEBY   
5416 BARDU 246 000 5429 KVÆNANGEN   5443 BÅTSFJORD   
5417 SALANGEN 591 300 5430 KAUTOKEINO 191 250 5444 SØR-VARANGER   

 
Kommunene bes om å rapportere tilbake hvilke tiltak som er utført og hvor mye skjønnsmidler som 
er brukt innen 01. august. Dersom det er ubrukte midler så skal disse betales tilbake til Staten.  
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Espen Larsen 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og 

sosialavdelingen 
www.fylkesmannen.no/troms 

 

            
                                           
 
 
 

 

 

 

April 2020 

 
 
Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og 

Finnmark i 2019 
 

 
Foto: Anna Solvoll Rognmo, Utsikt fra Nordtoppen i Alta 

 

 
Kilder:  
Ureviderte tall publisert 16. mars og korrigert 30. mars 2020 fra SSB/KOSTRA (endelige tall 
publiseres 15. juni 2020) 
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Utvikling i kommuneøkonomien i Troms og Finnmark i 2019 

 

Utvikling i nøkkeltall 

Foreløpige KOSTRA-tall for 2019 viser at netto driftsresultat er redusert for de fleste 

kommunene i fylket sammenliknet med året før, og 22 av 43 kommuner hadde negative netto 

driftsresultater i 2019.    

 

Kun syv kommuner i Troms og Finnmark hadde et netto driftsresultat over det anbefalte 

nivået på 1,75 %, dette var alle tidligere Finnmarkskommuner: Måsøy (5,8 %), Kautokeino 

(5,6 %), Lebesby (4,7 %), Nesseby (3,1 %), Hammerfest (3,0 %), Nordkapp (3,0 %) og 

Båtsfjord (2,0 %).   

 

Disposisjonsfondene for fylket samlet er redusert siste år. Nedgangen må imidlertid sees i 

sammenheng med at 2018 var et spesielt godt år for mange kommuner med god skatteinngang 

og store utbetalingene fra Havbruksfondet. Det er svært stor variasjon i fylket når det gjelder 

nivået på disposisjonsfondene og 17 kommuner har pr. i dag disposisjonsfond over 

landsgjennomsnittet på 10,8 %.    

 

Netto lånegjeld i fylket har økt siste år, og er samlet ca. 20 prosentpoeng over 

landsgjennomsnittet og høyest av fylkene i landet. Lånegjelden har økt for 32 av 43 

kommuner i fylket i løpet av 2019. Kommunene i Troms og Finnmark har i tillegg høyere 

renteeksponering enn resten av landet noe som betyr at de har større sårbarhet ved en 

eventuell renteoppgang. 

 

Merskatteveksten de siste årene har vært betydelig og også 2019 har vært et godt år. 

Skatteinntektene til kommunene siste år ble nesten 7 mrd. kr. høyere enn anslått høsten 2018, 

og 1,4 mrd. kroner høyere enn anslått høsten 2019 i forbindelse statsbudsjettet for 2020. 

 

 
ROBEK 

Troms og Finnmark har pr. i dag kun Karasjok kommune innmeldt i ROBEK-registeret. 

Karasjok ble innmeldt høsten 2019. 

 

Torsken som har vært på ROBEK-lista siden 2001 ble utmeldt ved årsskiftet i forbindelse 

med at kommunen slo seg sammen med Tranøy, Berg og Lenvik til nye Senja fra 01.01.2020. 

Kommunen hadde imidlertid klart å dekke inn resterende underskudd i 2019. 

 

Porsanger fikk et regnskapsmessig underskudd på 21,2 mill. kr. i 2018 som kommunen ikke 

har klart å dekke inn i 2019. Underskuddet utgjør mer enn 3 % av brutto driftsinntekter 

fratrukket disposisjonsfond og kvalifiserer for innmelding i ROBEK. Innmelding vil skje etter 

at kommunens regnskap for 2019 er endelig fastsatt.  

 

Flere kommuner i fylket har regnskapsmessig underskudd i 2019 som må dekkes inn i løpet 

av de to neste årene for å unngå ROBEK-innmelding. 
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1. Om rapporteringen og tallgrunnlaget 
SSB publiserte 16. mars 2020 foreløpige KOSTRA1-tall for 2019. Tallene ble korrigert 30. 

mars på grunn av feil hos SSB. 

 

Vi benytter i rapporten tall på konsernnivå2. Tallene som er sendt inn er teknisk sett godkjent 

av SSB, men må sees på som ureviderte tall ettersom regnskapene til kommunene ikke er 

revidert ennå. De endelige, reviderte tallene blir publisert 15. juni 2020.  

 

Med unntak av Gamvik, Storfjord og Tjeldsund rapporterte alle kommunene i Troms og 

Finnmark regnskapstall i KOSTRA i tide til å komme med i publiseringen av de foreløpige 

KOSTRA-tallene 16. mars. På landsbasis er det 24 kommuner som ikke rapporterte foreløpige 

regnskapstall for 2019 innen fristen.  

 

Ettersom ikke alle kommuner har rapportert, er lands- og fylkesgjennomsnitt basert på anslag 

der det beregnes tall for manglende kommuner (regnskapstall 2018 benyttes). Dette betyr at 

lands- og fylkesgjennomsnitt vil kunne bli endret når alle kommunene kommer med i den 

endelige rapporteringen pr. 15. juni 2020. I tillegg vil tallene kunne endres på bakgrunn av 

 
1 KOSTRA står for KOmmune-STat-RApportering. KOSTRA ble startet som et prosjekt i 1995 med formål å samordne og 

effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal 
virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Fra 2001 var alle 
kommuner og fylkeskommuner med i KOSTRA. KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt 
på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB 
2 Konsernregnskap består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider 

og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens  
konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i 
Brønnøysund 
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endringer fra revisjonen og korreksjon av andre feil ved innrapporteringen til KOSTRA. De 

foreløpige KOSTRA-tallene må derfor tolkes med en viss forsiktighet.   

 

Gjennomsnittstallene for fylket vil for enkelte indikatorer preges av at økonomien i Tromsø er 

relativt stor i forhold til resten av kommunene i fylket. Vi velger derfor å vise 

gjennomsnittstall for Troms og Finnmark u/Tromsø. 

 

I tabeller hvor det er brukt farger representerer grønt de sterkeste verdiene og rødt de svakeste 

verdiene. 

 

 
 

 

2. Utvikling i sentrale nøkkeltall i Troms og Finnmark 
 

 

2.1 Netto driftsresultat 

 

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den 

økonomiske situasjonen i kommunene, og viser hva som er igjen etter at alle årets utgifter er 

trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan 

benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et utrykk 

for kommunenes økonomiske handlefrihet.  

 

Teknisk beregningsutvalgs anbefalte nivå for netto driftsresultat er 1,75 % av brutto 

driftsinntekter. Anbefalingen gjelder i utgangspunktet for sektoren samlet (alle kommunene i 

Norge). Hva som vil være et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune 

til kommune, og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig 

investeringsbehov/lånebehov, nedbetalingstiden på lånegjelden og nivået på 

buffere/disposisjonsfond.  
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Tabellen under viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i 2017-2019 for 

Troms og Finnmark. 

 

 

 

De foreløpige KOSTRA-tallene 

for 2019 viser at netto 

driftsresultat ble svekket både for 

Troms og Finnmark i 2019 sett i 

forhold til året før, fra 1,8 % til -

2,0 % i Troms og fra 3,2 % til 0,9 

% i Finnmark. Hvis vi holder 

Tromsø utenfor ble resultatet for 

Troms og Finnmark samlet bedret 

fra -1,0 % til -0,6 % i 2019.  

 

For landet u/Oslo endte resultatet 

i 2019 på 1,4 %, en nedgang på 

0,8 prosentpoeng fra 2018.   

Kun kommuner i Troms og 

Finnmark hadde et netto 

driftsresultat over det anbefalte 

nivået på 1,75 % og alle disse var 

Finnmarkskommuner (Måsøy, 

Kautokeino, Lebesby, Nesseby, 

Hammerfest, Nordkapp og 

Båtsfjord). 

 

22 av 43 kommuner hadde 

negative netto driftsresultater. I 

en slik situasjon er en avhengig 

av oppsparte midler fra tidligere 

år for å unngå regnskapsmessig 

merforbruk. 

 

 

 

Kommune 2017 2018 2019

Måsøy -0,6 % 12,2 % 5,8 %

Kautokeino 2,7 % 6,1 % 5,6 %

Lebesby 2,4 % 8,5 % 4,7 %

Nesseby -0,7 % 5,9 % 3,1 %

Hammerfest 6,6 % 6,7 % 3,0 %

Nordkapp 2,7 % 7,0 % 3,0 %

Båtsfjord 3,1 % 1,2 % 2,0 %

Målselv -1,0 % -0,2 % 1,6 %

Sør-Varanger -1,4 % 2,5 % 1,3 %

Kvæfjord 4,7 % 5,2 % 1,3 %

Lyngen 2,3 % 2,1 % 0,5 %

Tana 2,0 % -1,3 % 0,2 %

Harstad 4,2 % 4,1 % 0,2 %

Alta 0,7 % 1,4 % 0,0 %

Porsanger -3,4 % -5,4 % -0,1 %

Vadsø 5,1 % 1,0 % -0,2 %

Salangen 4,5 % 4,5 % -0,6 %

Berlevåg 0,6 % 1,3 % -0,7 %

Vardø 4,4 % 2,9 % -0,8 %

Balsfjord 2,4 % 3,1 % -1,0 %

Skjervøy 1,6 % 8,3 % -1,1 %

Hasvik 3,6 % 6,1 % -1,1 %

Karlsøy 2,0 % 13,6 % -1,2 %

Lenvik 0,4 % 2,6 % -1,2 %

Tromsø 1,5 % -1,1 % -2,1 %

Loppa 4,1 % 18,2 % -2,6 %

Bardu 0,4 % -3,5 % -2,6 %

Kvænangen 2,0 % 12,5 % -2,7 %

Sørreisa 2,4 % -1,0 % -3,6 %

Nordreisa 3,0 % 1,8 % -3,8 %

Lavangen 3,8 % 3,7 % -4,1 %

Kåfjord 3,1 % 2,3 % -4,2 %

Gratangen 1,5 % 2,8 % -4,6 %

Kvalsund 1,5 % 6,3 % -5,3 %

Dyrøy -0,8 % 6,9 % -5,3 %

Skånland 12,4 % 4,0 % -7,8 %

Karasjok -3,2 % -3,3 % -7,9 %

Tranøy 2,0 % 4,0 % -10,6 %

Berg 3,5 % 2,8 % -11,3 %

Ibestad 2,8 % 14,4 % -13,0 %

Torsken 30,9 % 3,4 % -21,5 %

Storfjord 3,4 % 1,2 % Tall ikke levert

Gamvik 1,9 % 0,0 % Tall ikke levert

TROMS 2,6 % 1,8 % -2,0 %

FINNMARK 2,0 % 3,2 % 0,9 %

TROMS OG FINNMARK 2,7 % 2,8 % -1,0 %

TROMS OG FINNMARK u/TROMSØ 2,9 % 3,5 % -0,6 %

LANDET u/OSLO 3,7 % 2,2 % 1,4 %

307



Side 6 av 13 

 

6 

 

2.2 Regnskapsmessig resultat 

 

Tabellen under viser regnskapsmessig resultat i driftsregnskapene for kommunekassa i 2019.   

Grunnen til at vi kun ser på kommunekassa her er at i henhold til ROBEK-reglene er det 

merforbruk i kommunekassa fratrukket eventuelle disposisjonsfond som danner grunnlag for 

eventuelle innmeldinger i ROBEK. 

 
  

21 kommuner har avlevert regnskap med negativt regnskapsresultat for kommunekassen. 

Hvis vi holder utenom de kommunene som har ubetydelige merforbruk (0 - kr. 20 000) 

gjenstår 10 kommuner med negative resultater som utgjør mellom 0,2 % - 6,2 % av 

kommunens brutto driftsinntekter.  

 

To av de kommunene med størst merforbruk i 2019, Tranøy og Kvalsund, inngår i 

kommunesammenslåinger og merforbruket vil i 2020 måtte dekkes av de nye kommunene 

Senja og Hammerfest. 

 

Karasjok hadde det største negative resultatet på 8,4 mill. kr eller 6,2 % av brutto 

driftsinntekter. Kommunen ble meldt inn i ROBEK høsten 2019. 

308



Side 7 av 13 

 

7 

 

2.3 Utbetalinger fra Havbruksfondet 

 

De gode resultatene i 2018 i Troms og Finnmark hadde i stor grad sammenheng med store 

utbetalinger fra Havbruksfondet dette året. Også i 2019 har mange av kommunene i fylket fått 

utbetalinger fra fondet, men med langt lavere beløp. Utbetalinger fra Havbruksfondet er ikke 

forutsigbare, og det er knyttet betydelig usikkerhet rundt størrelsen på eventuelle utbetalinger 

fra fondet i 2020.   

 

Under følger en oversikt over utbetalinger fra Havbruksfondet til Troms og Finnmark i 2018 

og 2019, og hvor mye dette samlet utgjorde av kommunenes brutto driftsinntekter i 2019.  

   

 
 

 

 

 

 

 

Kommune

Utbetalinger 

2018

Utbetalinger 

2019 Sum 2018 og 2019

Samlet utbetaling 

2018 og 2019 i 

prosent av brutto 

driftsinntekter 2019

TROMSØ 30 753 444             2 367 279                33 120 723                0,5 %

HARSTAD 39 252 693             8 247 578                47 500 271                2,1 %

KVÆFJORD 14 127 307             1 088 359                15 215 666                3,6 %

SKÅNLAND 12 259 531             944 467                    13 203 998                4,2 %

IBESTAD 28 077 061             2 161 163                30 238 224                17,4 %

GRATANGEN 11 063 976             5 852 243                16 916 219                10,9 %

LAVANGEN 6 490 340                500 012                    6 990 352                  4,8 %

SALANGEN 6 923 029                533 346                    7 456 376                  2,2 %

SØRREISA 2 596 569                200 005                    2 796 574                  0,9 %

DYRØY 16 005 999             1 233 085                17 239 085                11,0 %

TRANØY 20 096 237             3 580 965                23 677 202                11,9 %

TORSKEN 16 204 324             6 425 034                22 629 358                16,3 %

BERG 13 930 142             1 072 248                15 002 390                12,1 %

LENVIK 23 453 373             7 139 774                30 593 146                2,4 %

KARLSØY 35 952 752             2 765 066                38 717 818                14,1 %

LYNGEN 3 894 204                300 007                    4 194 211                  1,3 %

KÅFJORD 2 596 136                200 005                    2 796 141                  1,1 %

SKJERVØY 38 752 109             2 831 735                41 583 843                12,7 %

NORDREISA 7 715 783                477 789                    8 193 572                  1,6 %

KVÆNANGEN 19 835 075             1 377 255                21 212 330                11,1 %

HAMMERFEST 29 960 667             7 476 726                37 437 393                2,6 %

ALTA 46 448 489             7 158 512                53 607 000                2,5 %

LOPPA 22 628 165             1 743 320                24 371 485                16,3 %

HASVIK 7 246 495                557 513                    7 804 008                  5,4 %

KVALSUND 20 349 963             6 808 377                27 158 339                17,0 %

MÅSØY 17 178 055             4 435 509                21 613 564                12,1 %

NORDKAPP 13 842 886             6 696 430                20 539 316                5,7 %

LEBESBY 13 142 428             5 532 487                18 674 915                8,3 %

NESSEBY 7 614 345                586 681                    8 201 026                  5,2 %

BÅTSFJORD 2 596 136                4 178 124                6 774 260                  2,7 %

SØR-VARANGER 12 937 411             996 691                    13 934 102                1,3 %

Sum Troms og Finnmark 543 925 122           95 467 783              639 392 905             2,6 %
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2.4 Netto lånegjeld  

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. I tillegg 

gjøres det fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån 

og ansvarlige lån (utlån av egne midler).  

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier 

noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Alt av netto lånegjeld er imidlertid 

ikke renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der en økning i renten påvirker budsjettbalansen i 

kommunen. Dette gjelder blant annet gjeld knyttet til selvkostområdene (vann, avløp og 

renovasjon) som finansieres ved gebyrer fra innbyggerne og gjeld med 

rentekompensasjonsordninger. 
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Tabellen under viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2017- 2019. 

 

 

Tabellen over viser at det i 

løpet av det siste året har vært 

en økning i netto lånegjeld målt 

i % av brutto driftsinntekter for 

Troms og Finnmark sett under 

ett, fra 105,1 % i 2018 til 108,7 

% i 2019. Tallene for fylket 

påvirkes av høy netto lånegjeld 

i Tromsø kommune, og uten 

Tromsø har fylket samlet en 

netto lånegjeld på 103,6 %. 

 

For landet som helhet økte 

netto lånegjeld fra 87,5 % i 

2018 til 89,4 % i 2019.  

 

20 av kommunene i Troms og 

Finnmark har høyere gjeldsnivå 

enn landsgjennomsnittet pr. 

2019. 

 

Kommunene Hammerfest 

(165,3 %), Berlevåg (164,7 %), 

Lyngen (162,2 %) og Vadsø 

(158,8 %) har høyest netto 

lånegjeld i fylket, målt i prosent 

av brutto driftsinntekter  

  

Loppa kommune har desidert 

lavest lånegjeld pr. 2019 med 

17,3 %, deretter følger Hasvik 

(42,7 %), Kvæfjord (53,7 %), 

Karasjok (56,3 %) og Tranøy 

(57,4 %).    

 

Lånegjelden økte for 32 av 43 

kommuner i løpet av 2019. 

 

 

Kommune 2017 2018 2019

Hammerfest 161,2 % 159,0 % 165,3 %

Berlevåg 96,5 % 141,5 % 164,7 %

Lyngen 140,1 % 157,7 % 162,2 %

Vadsø 139,8 % 151,9 % 158,8 %

Sør-Varanger 113,7 % 124,4 % 135,7 %

Tana 116,6 % 127,7 % 126,7 %

Tromsø 120,2 % 122,7 % 123,6 %

Vardø 138,2 % 135,2 % 123,2 %

Kåfjord 85,5 % 143,0 % 122,1 %

Ibestad 94,4 % 88,5 % 121,7 %

Harstad 119,0 % 118,5 % 119,4 %

Kvænangen 77,6 % 79,2 % 113,5 %

Alta 75,3 % 93,1 % 104,3 %

Skånland 78,2 % 92,7 % 103,0 %

Målselv 75,0 % 86,7 % 100,3 %

Nordkapp 92,2 % 89,0 % 99,6 %

Skjervøy 85,5 % 80,3 % 97,5 %

Lenvik 90,1 % 89,0 % 93,2 %

Båtsfjord 103,4 % 85,6 % 92,9 %

Lebesby 100,9 % 92,2 % 90,0 %

Dyrøy 83,8 % 74,7 % 89,2 %

Sørreisa 73,3 % 84,0 % 87,8 %

Nordreisa 84,2 % 82,6 % 84,5 %

Berg 76,3 % 76,5 % 83,9 %

Balsfjord 89,8 % 88,7 % 82,6 %

Salangen 87,7 % 81,6 % 82,2 %

Karlsøy 85,7 % 82,1 % 81,2 %

Bardu 77,3 % 84,3 % 78,4 %

Lavangen 56,1 % 59,5 % 73,4 %

Nesseby 87,4 % 74,5 % 72,7 %

Måsøy 78,0 % 70,3 % 70,8 %

Kvalsund 71,4 % 63,0 % 69,9 %

Torsken 44,3 % 57,4 % 69,8 %

Gratangen 63,9 % 63,3 % 67,6 %

Kautokeino 54,6 % 54,0 % 62,8 %

Porsanger 66,1 % 62,8 % 61,1 %

Tranøy 45,6 % 51,7 % 57,4 %

Karasjok 47,2 % 51,0 % 56,3 %

Kvæfjord 35,6 % 40,6 % 53,7 %

Hasvik 37,8 % 39,7 % 42,7 %

Loppa 22,8 % 16,2 % 17,3 %

Storfjord 79,8 % 90,1 % Tall ikke levert

Gamvik 91,3 % 88,8 % Tall ikke levert

TROMS 100,9 % 104,3 % 106,6 %

FINNMARK 101,8 % 106,8 % 112,4 %

TROMS OG FINNMARK 101,2 % 105,1 % 108,7 %

TROMS OG FINNMARK u/TROMSØ 94,9 % 99,4 % 103,6 %

LANDET u/OSLO 84,5 % 87,5 % 89,4 %
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I tillegg til høy netto lånegjeld har kommunene i Troms og Finnmark høy renteeksponering 

sammenliknet med resten av landet. Nivået på renteeksponeringen i vårt fylke er ca. 25 

prosentpoeng høyere enn nivået for landet for øvrig. Variabelen netto renteeksponering gir en 

indikasjon på hvor mye av kommunens netto renteeksponering som er igjen etter at VAR - 

lån3, rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold til 

driftsinntektene. Selv om rentenivået gjennomgående har vært lavt over flere år er det viktig 

at kommunene tar høyde for at en eventuell økning i lånerenten for mange vil kunne gjøre 

store utslag på bunnlinjen i regnskapet.  

 

 

2.5 Disposisjonsfond  

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og 

investeringsregnskapet, og indikatoren disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter kan si 

noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift. Utviklingen i 

disposisjonsfond må sees i sammenheng med utviklingen i netto driftsresultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Vann, avløp og renovasjon 
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Tabellen under viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter i Troms og Finnmark 

i 2019. 

 

 

 

Kun 15 av 43 kommuner i Troms og 

Finnmark har funnet rom til å øke 

disposisjonsfondene i 2019, og 

disposisjonsfondene for fylket samlet 

er således redusert det siste året. 

Nedgangen må imidlertid også sees i 

sammenheng med at 2018 var et 

spesielt godt år for mange kommuner 

med god skatteinngang og store 

utbetalingene fra Havbruksfondet.  

 

Disposisjonsfond i prosent av brutto 

driftsinntekter for Troms og Finnmark 

er redusert fra 7,0 % i 2018 til 6,2 % i 

2019. Tromsø kommune er i en 

økonomisk vanskelig situasjon og har 

pr. 2019 omtrent ikke 

disposisjonsfond, og dette påvirker 

fylkesgjennomsnittet. 

Disposisjonsfond samlet for fylket 

u/Tromsø er pr. 2019 7,8 %.  

 

Også på landsbasis er 

disposisjonsfondene gått ned siste år, 

fra 11,1 % i 2018 til 10,8 % i 2019.    

 

Det er svært stor variasjon i fylket når 

det gjelder nivået på 

disposisjonsfondene. 17 kommuner 

har pr. i dag disposisjonsfond over 

landsgjennomsnittet på 10,8 %. 

Finnmarkskommunene har samlet 2,9 

prosentpoeng høyere nivå på 

disposisjonsfondene enn 

Tromskommunene.  

 

 

 

 

 

  

Kommune 2017 2018 2019

Hasvik 21,3 % 20,9 % 26,2 %

Måsøy 11,6 % 20,5 % 24,7 %

Loppa 15,5 % 27,5 % 22,2 %

Vardø 22,5 % 24,0 % 21,5 %

Karlsøy 5,2 % 19,5 % 20,4 %

Kvalsund 13,9 % 13,4 % 19,9 %

Lebesby 12,7 % 16,7 % 19,7 %

Berlevåg 17,3 % 19,2 % 19,3 %

Skjervøy 6,6 % 17,1 % 16,8 %

Nesseby 15,8 % 15,2 % 16,5 %

Båtsfjord 11,2 % 11,2 % 12,9 %

Kvænangen 3,7 % 13,5 % 12,3 %

Nordkapp 5,7 % 6,1 % 12,2 %

Lavangen 14,4 % 18,9 % 11,7 %

Skånland 7,0 % 12,7 % 11,3 %

Kvæfjord 4,7 % 10,0 % 11,2 %

Harstad 7,1 % 11,4 % 11,0 %

Salangen 4,3 % 7,1 % 9,1 %

Hammerfest 6,8 % 8,0 % 8,5 %

Kautokeino 5,2 % 5,9 % 8,1 %

Lyngen 6,2 % 7,9 % 7,7 %

Gratangen 6,3 % 8,9 % 6,5 %

Torsken 0,1 % 11,5 % 6,2 %

Balsfjord 4,8 % 6,9 % 6,1 %

Dyrøy 5,1 % 10,3 % 6,1 %

Sør-Varanger 1,8 % 4,1 % 5,8 %

Vadsø 4,6 % 5,8 % 5,5 %

Ibestad 1,4 % 15,3 % 4,0 %

Alta 3,8 % 4,1 % 3,8 %

Bardu 5,5 % 6,0 % 3,6 %

Nordreisa 5,8 % 6,1 % 3,5 %

Målselv 2,0 % 2,2 % 3,4 %

Sørreisa 3,1 % 4,1 % 3,1 %

Lenvik 1,6 % 3,5 % 3,1 %

Tranøy 4,2 % 9,5 % 2,2 %

Tromsø 4,5 % 3,6 % 1,7 %

Berg 3,7 % 9,5 % 1,4 %

Tana 2,3 % 1,4 % 1,4 %

Kåfjord 0,8 % 0,6 % 0,6 %

Porsanger 0,8 % 1,8 % 0,2 %

Karasjok 0,2 % 0,2 % 0,2 %

Storfjord 7,3 % 7,9 % Tall ikke levert

Gamvik 4,5 % 3,1 % Tall ikke levert

TROMS 4,7 % 6,7 % 5,2 %

FINNMARK 6,1 % 7,4 % 8,1 %

TROMS OG FINNMARK 5,2 % 7,0 % 6,2 %

TROMS OG FINNMARK u/TROMSØ 5,5 % 8,1 % 7,8 %

LANDET u/OSLO 10,0 % 11,1 % 10,8 %

313



Side 12 av 13 

 

12 

 

3. Sammenlikning med andre fylker - sentrale nøkkeltall 
 

 

Troms hadde det lavest netto driftsresultatet 

av fylkene i 2019 med -2,0 % av brutto 

driftsinntekter. Resultatet i Troms ble ikke 

vesentlig påvirket av at resultatet i Tromsø 

kommune var svakt i 2019. Det var kun 

Troms og Møre og Romsdal av fylkene som 

hadde negative netto driftsresultater i 2019.  

 

Finnmark hadde et netto driftsresultat på 

0,9 %, dette var 9. best av de 18 fylkene.  

 

Landsgjennomsnittet var i 2019 på 1,4 %. 

 

 
 

 

Troms har lavest nivå på 

disposisjonsfondene av fylkene med 5,2 % 

av brutto driftsinntekter. Resultatet påvirkes 

sterkt av at Tromsø kommune ikke har 

fondsmidler av betydning, og Troms 

u/Tromsø er på 7,5 %. 

 

Nivået på disposisjonsfondene i Finnmark 

har styrket seg fra 2018 til 2019 er pr. 2019 

på 8,1 %.  

 

Landsgjennomsnittet var på 10,8 %. 

 

Netto driftsresultat i 

prosent av brutto 

driftsinntekter, 2019

EKA03 Oslo 4,5

EKA11 Rogaland 4,2

EKA02 Akershus 3,0

EKA07 Vestfold 1,9

EKA12 Hordaland 1,9

EKA50 Trøndelag 1,8

EKA08 Telemark 1,2

EKA06 Buskerud 1,0

EKA18 Nordland 0,9

EKA20 Finnmark 0,9

EKA05 Oppland 0,7

EKA10 Vest-Agder 0,7

EKA04 Hedmark 0,5

EKA01 Østfold 0,3

EKA09 Aust-Agder 0,2

EKA14 Sogn og Fjordane 0,2

EKA15 Møre og Romsdal -0,8

EKA19 Troms Romsa -2,0

EAKUO Landet uten Oslo 1,4
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Tromsø og Finnmark har høyest nivå på 

netto lånegjeld av fylkene med henholdsvis 

106,6 % og 112, 4 % av brutto 

driftsinntekter. Begge fylkene økt nivået på 

netto lånegjeld i løpet av 2019. 

 

Det er stor variasjon i netto lånegjeld blant 

fylkene og landsgjennomsnittet på 89,4 % 

er ca. 20 prosentpoeng under nivået for 

Troms og Finnmark samlet. 

 

 

 

4. Avsluttende merknader 
Fylkesmannen vil utarbeide en utfyllende rapport om demografi, kommuneøkonomi og 

tjenestedata etter at de endelige KOSTRA-tallene publiseres 15. juni 2020. 

 

 

  

 

Netto lånegjeld i 

prosent av brutto 

driftsinntekter, 2019

EKA20 Finnmark 112,4

EKA19 Troms Romsa 106,6

EKA15 Møre og Romsdal 105,9

EKA50 Trøndelag 99,3

EKA02 Akershus 95,6

EKA14 Sogn og Fjordane 93,3

EKA10 Vest-Agder 88,5

EKA08 Telemark 86,5

EKA05 Oppland 86,3

EKA09 Aust-Agder 86,0

EKA01 Østfold 85,8

EKA04 Hedmark 85,7

EKA12 Hordaland 82,0

EKA06 Buskerud 81,7

EKA18 Nordland 81,7

EKA07 Vestfold 78,8

EKA11 Rogaland 78,8

EKA03 Oslo 49,0

EAKUO Landet uten Oslo 89,4
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Forord 
Rapporten sammenfatter resultatene etter et forprosjekt med mål å utvikle 
kunnskapsgrunnlaget for et hovedprosjekt. Videre presenterer rapporten et forslag til 
et supplerende kriterie for å få status som nasjonalparkkommune som omhandler 
klimatilpasning. Hovedprosjektet skal utvikle strategier og tiltak for klimatilpasning i 
nasjonalparkkommunene og utrede hvordan klimaendringene påvirker kommunenes 
evne og mulighet til å ivareta forpliktelsene som sertifisert nasjonalparkkommune. 
Forprosjektet er utført på oppdrag for organisasjonen Norges nasjonalparkkommuner, 
med en bevilgning fra Miljødirektoratet. Forprosjektet har fått gode innspill fra en 
referansegruppe ledet av Bjørn Åge Jensen, har representert oppdragsgiveren; Maria 
Knagenhjelm, nasjonalparkforvalter for Jostedalsbreen nasjonalpark; Tore Tødås, 
nasjonalparkforvalter for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark; Knut Bjørn Stokke, NMBU; 
og Odd-Inge Viestad, NINA. Idun A. Husabø ved Vestlandsforsking var ansvarlig for å 
organisere forprosjektseminaret på Turtagrø i september 2019. Innholdet i rapporten 
står for forfatterne sin regning. 
 
 
Sogndal, 04.06.2020 
 
Halvor Dannevig, prosjektleder  
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Sammendrag 
På oppdrag for Norges nasjonalparkkommuner (NPKL) har Vestlandsforsking i dette 
forprosjektet identifisert problemstillinger og bakgrunnskunnskap for et hovedprosjekt 
som skal ta for seg hvordan klimaendringene påvirker nasjonalparkkommunene. 
Særlig skal hovedprosjektet utvikle strategier og tiltak for klimatilpasning og 
undersøke kommunenes evne og mulighet til å ivareta forpliktelsene som sertifisert 
nasjonalparkkommune.  

Forprosjektet har avgrenset seg til å studere i hvilken grad nasjonalparkkommunene 
har vurdert og integrert klimaendringenes virkning på verneverdiene i 
nasjonalparkene, randsonene, innfallsportene og besøkskvaliteten i arealplanene. Vi 
har foreslått et nytt kriterium for klimatilpasning for nasjonalparkommunene og 
identifisert problemstillinger til et framtidig hovedprosjekt. Nasjonalparkstyrene har 
også et ansvar mht. klimatilpasning, men det er ikke fokusert i denne studien. 

Som utgangspunkt for arbeidet, er det gjennomført en litteraturstudie av tidligere 
forskning på klimatilpasning i nasjonalparker i Norge og utlandet, samt en studie av 
dokumenter fra forvaltningen. En workshop i begynnelsen av prosjektet, med 
nasjonalparkforvaltere og kommuneansatte fra regionen rundt Jotunheimen og 
Jostedalsbreen, gav innspill til forskningen. Metoden har ellers bestått av en survey 
sendt til alle nasjonalparkkommunene (32 stk ved årsskiftet 2019/2020) og en 
dybdestudie av to nasjonalparkregioner (Jotunheimen-Jostedalsbreen og Børgefjell) 
hvor vi har studert forvaltningsplaner og arealplaner. 

Forprosjektet har avdekket at klimatilpasning knyttet til nasjonalparker i liten grad 
står på dagsorden i nasjonalparkkommunene, men de fleste av kommunene arbeider 
med klimatilpasning med fokus på fysisk infrastruktur, helse og sikkerhet for 
kommunen som helhet. I den grad klimatilpasning skal behandles for nasjonalparkene 
og randsonene, vil kommunene gjøre dette som for andre naturområder i kommunen. 
Kommunenes arealplaner omtaler i dag i liten grad klimatilpasning i tilknytting til 
nasjonalparkene. De planene som gjør det, har mest fokus på innfallsportene til 
nasjonalparkene, men det kan også være slik at klimatilpasningstiltak er vurdert uten 
at de er blitt definert som det. To nasjonalparkkommuner har i sine planer brukt 
spesielle bestemmelser eller hensynssoner for areal i randsonen til nasjonalparker. 
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Økt tilrettelegging som et tiltak for klimatilpasning, f.eks. for å unngå erosjon eller for 
å lette passering av vassdrag, kan møte et dilemma ved at det medfører et større ansvar 
for tilretteleggerne. Flere av kommunene peker på at ved rullering av kommuneplanen, 
vil klimaendringenes påvirkning og klimatilpasning bli integrert i større grad enn i dag.  

Både kommunene og nasjonalparkforvaltninga mangler i dag et system for systematisk 
registrering av klimaendringer i og rundt nasjonalparkene. Dette er også etterlyst i 
andre land. Internasjonal forskningslitteratur viser også at det ikke er uvanlig at 
forvaltningsplanene, som i Norge, ikke omtaler klimaendringer og klimatilpasning. Vi 
finner også en annen parallell mellom Norge og utlandet ved at vernemetodikk og 
retningslinjer i liten grad tar hensyn til klimaendring. Et eksempel på dette, er at man 
ved restaurering etter en flom skal restaurere tilbake til den opprinnelige tilstanden og 
ikke til den nye tilstanden grunnet klimaendringer.  

Få av kommunene har vurdert klimaendringenes påvirkning på besøkskvaliteten. De 
som har gjort det, viser til dilemmaet mellom økt besøk og hensynet til villreinen. Flere 
av nasjonalparkene er opprettet for å sikre leveområder for villrein. Å legge til rette for 
mer ferdsel i villreinområdene er ikke forenelig med dette. En mulig farbar veg ut av 
dilemmaet, er å legge til rette for besøk utenom nasjonalparken, i randsonene. 

Kommunene tror ikke at klimaendringer i framtiden vil påvirke muligheten for å 
oppfylle kriteriene for å være nasjonalparkkommune, eller at de bare liten grad vil 
påvirke muligheten for å oppfylle kriteriene. Vi ser dette i sammenheng med at 
kommunen ikke opplever at klimaendringer og klimatilpasning i verneområdene er 
prioritert av de nasjonale miljøvernmyndighetene. Skal kommunene prioritere dette 
arbeidet, er de avhengig av styringssignal, plankapasitet eller ressursprioritering og et 
opplevd behov fra politisk og administrativ ledelse i kommunen.  

Klimatilpasning er i liten grad et tema i dialogen mellom kommunene og 
nasjonalparkforvaltningene. Kontakten med nasjonalparkforvaltningen har også i liten 
grad dreid seg om oppgave- og ansvarsdeling for klimatilpasning i og rundt 
nasjonalparken. 

Ut fra disse resultatene, vil Vestlandsforsking peke to hovedspor for innretning av et 
hovedprosjekt:  

1. Et avgrensa fokus på nasjonalparkene med dets randsoner og innfallsporter. 

2. Et utvida fokus på naturområder i kommunene, evt. med noen spesifikke spørsmål for 
nasjonalparkene. 
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Hverken kommunene, i dette forprosjektet, eller den statlige planretningslinjen for 
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPK) identifiserer verneområde som 
et spesielt areal eller saksfelt for klimatilpasning. Klimatilpasning er et 
sektorovergripende hensyn som krever samordning og samarbeid på tvers av sektorer 
og organer. Dette forprosjektet har vist at klimatilpasning ikke står sentralt i kontakten 
og kommunikasjonen mellom kommunene og nasjonalparkforvaltningen. Et 
hovedprosjekt kan gå nærmere inn på dette å skissere aktuelle samarbeidsløsninger ut 
fra hvordan kommunene samarbeider mht. klimatilpasning generelt. 

Et hovedprosjekt, enten det er avgrenset til nasjonalparkene eller naturområder i 
kommunene generelt, kan studere disse (ett eller alle) tema: 
 
1. Styrke sensitive arter og økosystem 

Kommunene kan ved sin areal- og samfunnsplanlegging etter Plan- og Bygningsloven 
bidra til å styrke tilpasningskapasiteten til sensitive økosystem enten de ligger i 
randsoner til nasjonalparken eller areal forvaltete etter plan og bygningsloven eller 
annet lovverk. Det er aktuelt å se hvordan kommunen kan bidra til å fremme de 
eventuelle positive og forebygge de eventuelle negative effektene av klimaendringer for 
de sensitive artene og økosystemene. I et hovedprosjekt er det bl.a. aktuelt å bidra med: 

- Skisse til et system for systematisk registrering av klimaendringer 
- Utvikle et kunnskapsgrunnlag for forvaltning for å ta vare på sensitive arter og 

økosystem/verneverdier   
 
2. Økt kunnskap om naturbaserte løsninger for klimatilpasning 

Dette punktet fokuserer på naturbaserte løsninger for å dempe virkningen av 
klimaendringene. Den statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning viser til naturbaserte løsninger så som bevaring og restaurering 
våtmarker og naturlige bekker eller etablering av grønne tak og vegger, kunstige 
bekker og basseng mv. bør vurderes. Dette er alle aktuelle tiltak med en 
flomdempende effekt, men det kan også være andre naturbaserte type løsninger som 
er aktuelle. Et hovedprosjekt kan bidra med å etablere et kunnskapsgrunnlag for denne 
type tiltak basert på litteratur- og dokumentgjennomgang, samt nøkkelinformant 
intervju av naturforvaltere og planleggere i kommunene og forvaltere av 
verneområder. 
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3. Håndtere klimaendringenes konsekvenser for tilkomst og besøkskvalitet 

Klimaendringer påvirker kommunens evne til å tilby god tilgang til og ønsket kvalitet 
på reise til og opphold i nasjonalparkene og andre naturområder. Med hyppigere 
værrelatert skadefrekvens på kommunal infrastruktur, for eksempel at flomskader 
øker, er dette en relevant problemstilling både for besøkende og kommunens 
innbyggere. Økningen i nedbør kan tenkes å bidra til økt terrengsårbarhet som i neste 
omgang kan medføre økt behov for fysisk tilrettelegging og/eller restriksjoner på 
ferdsel. 

I dette arbeidet kan også det organiserte naturbaserte friluftslivet ha en rolle ved 
registrering av klimaendringer, kanalisering av ferdsel og sikring av besøkskvalitet. Et 
hovedprosjekt kan studere hvordan noen foregangskommuner etablerer disse 
koplingene for å gi andre kommuner kunnskap og motivasjon for det samme. 

 
4. Samvirkning av økt ferdsel og klimaendringer Nasjonalparkkommuneorganiseringa 
har som mål å øke turismen i nasjonalparkene og vertskommunene. Sett i lys av 
utfordringene de mest besøkte naturdestinasjonene i Norge i dag opplever med økende 
turisme (Lofoten, Preikestolen, Trolltunga etc.) vil forvaltning og tilrettelegging ut fra 
klimaendringer være en relevant tilnærming. En oppgave kan være å identifisere 
hvordan klimaendringer og ferdsel spiller sammen og skaper utfordringer, men også 
hvordan klimaendringer i seg selv kan bidra til økt ferdsel, f.eks. ved minking av breer. 
 
Bruken av ikke vernet natur til trim og friluftsliv øker også i flere kommuner i takt med 
fokus på helse og trivsel. Disse problemstillingene er derfor relevante i et utvidet fokus 
på klimatilpasning i naturområder i kommunene. 
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,. Innledning 
Nasjonalparkene utgjør det mest omfattende vernet vi har ifølge naturmangfoldloven. 
Samtidig har nasjonalparkene et stort naturmangfold og består av noen av Norges mest 
sårbare naturområder. Det foreligger begrenset kunnskap om hvordan 
klimaendringene påvirker verneområder. Klimaendringene fører til at økosystemer og 
naturkvaliteter som ligger til grunn for verneformålet er i endring (bl.a Aall et al. 2018). 
Nesten halvparten av alle truede arter som trolig blir negativt påvirket av 
klimaendringer i Norge knyttes til fjellet. Alpine og arktiske arter er mest utsatt, siden 
de naturlige leveområdene skrumper inn, mens nye arter fra sør og fremmede arter 
som liker et varmere klima, kan etablere seg (Forsgren et al., 2015 sitert fra Aall mfl. 
2018). Klimaendringene fører også til mer og kraftigere nedbør, samt en økning i 
flomnivåer (Hanssen Bauer 2015), som sammen og hver for seg kan true 
infrastrukturen og tilkomsten til nasjonalparkene. Miljødirektoratet, som øverste 
faginstans for natur- og verneområdeforvaltning i Norge, har både sammenfattet 
kunnskapsstatus for hvordan klimaendringer påvirker verneområdene og gjennomført 
tiltak for å tilpasse verneområdeforvaltningen til klimaendringer (Forsgren et al. 2015; 
Miljødirektoratet 2016; Miljødirektoratet 2018). Det har vært mindre oppmerksomhet 
rundt den rollen kommunen som forvaltningsmyndighet av randsonene og 
innfallsportene til verneområdene spiller i å bevare naturmangfold og ivareta 
besøkskvalitet under forventede klimaendringer. Det er bakgrunnen for denne 
forprosjektrapporten. 

I litteratur om klimatilpasning og forvaltning av verneområder er det noen sentrale 
begrep som går igjen. Sårbarhet blir brukt på flere måter, men en mye brukt definisjon 
som både er bruk av FNs klimapanel (IPCC 2014) og i verneforvaltningslitteratur (se 
bla. Hagen et al. 2019) er at eksponeringen, sensitiviteten og tilpasningskapasiteten til et 
individ, art, eller økosystem avgjør sårbarheten.  Eksponering avgjør hvor utsatt man er 
for å bli berørt av en ytre påvirkning som kan påføre skade eller stress som påføres av 
menneskelig aktivitet (0gså indirekte gjennom f. eks klimaendringer), mens sensitivitet 
er en kvalitet som ligger hos individet eller systemet. Tilpasningskapasitet er evnen til å 
komme seg igjen etter en ytre påvirkning eller skade. Grad av sårbarhet blir slik sett 
avdekket i møtet mellom menneske og natur, og særlig stor sårbarhet har en altså når 
sensitiv natur blir utsatt for menneskelig påvirkning. 
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(.( Om Norges nasjonalparkkommuner 
34kommuner har per mai 2020 status som nasjonalparkkommune. Organisasjonen 
Norges nasjonalparkkommuner har som formål å stimulere og bidra til lokal 
verdiskaping og næringsutvikling med grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker. 
Nasjonalparkene gir mulighet for økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig 
verdiskapning og foreningen skal samle og koordinere ressursene og innsatsen slik at 
medlemmene som aktører under merkevaren Norges nasjonalparker kan bidra til at 
merkevarens intensjoner og muligheter når det gjelder verdiskaping, besøksforvaltning 
og vern blir oppfylt. Merkevaren «Norges nasjonalparker» ble lansert 13. april 2015 av 
daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft for å gi kommunene større 
muligheter til å legge til rette for miljøvennlig reiselivsvirksomhet, også innenfor 
vernede områder. Ønsket er at flere – både norske og utenlandske turister – skal bruke 
nasjonalparkene. Forutsetningen er at bruken skal være innenfor tålegrensene. Av 
dette følger at det nå stilles kvalitative krav for å få status som nasjonalparkkommune. 
Kriteriene som må innfris er vedlagt søknaden sammen med invitasjon fra 
Miljødirektoratet om å søke statusen. Til sammen 96 kommuner er søknadsberettigede 
i kraft av at de har areal av nasjonalpark innenfor kommunegrensene. 

(.6 Mål og problemstillinger 
Forprosjektet skal bidra til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker 
kommunene og verneområdene, og legger til rette for at kommunene på lang sikt står 
bedre rustet til å møte klimaendringene ved å identifisere hvordan tilpasning til 
klimaendringer kan inkluderes i planarbeidet knyttet til å innfri kriteriesettet for å få 
status som nasjonalparkkommune. Det samme gjelder kunnskap om klimatilpasning 
som kan bidra i utarbeidelsen av kommunale eller regionale planer eller 
myndighetsutøvelse. Det er aktuelt å belyse hvordan samspillet mellom 
nasjonalparken og vertskommunen kan bli påvirket av klimaendringer, og hvilke 
kommunale tiltak som kan være aktuelle for å fremme de eventuelle positive og 
forebygge de eventuelle negative samspillseffektene. De tematiske målområdene nevnt 
under, kan tjene som et utgangspunkt for å videreutvikle problemstillinger til et 
hovedprosjekt. Gjennom dialog med nasjonalparkkommunene og 
nasjonalparkforvaltningen i et utvalg nasjonalparkkommuner vil vi videreutvikle, samt 
legge til eller fjerne, problemstillinger. 
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Overordnet målsetting 

Identifisere problemstillinger og bakgrunnskunnskap for et hovedprosjekt som skal: 
utrede hvordan klimaendringene påvirker nasjonalparkkommunenes evne og mulighet til 
å ivareta forpliktelsene som sertifisert nasjonalparkkommune og utvikle strategier og 
tiltak for klimatilpasning.  

Delmål 

1. Etablere kunnskapstatus om hvordan klimaendringer påvirker 
nasjonalparkkommunenes evne til å innfri kriteriene som 
nasjonalparkkommune, påvirkning av randsoneforvaltningen og vertskapsrollen 

2. Foreslå et nytt kriterium for klimatilpasning for nasjonalparkkommunene 
3. Identifisere problemstillinger til et hovedprosjekt 

Nasjonalparkforvaltning og nasjonalparkstyrene sitt ansvar når det gjelder 
klimatilpasning er ikke inkludert i denne studien. 

 
Figur 1. I anledning 50-årsjubileet for Norges eldste nasjonalpark, Rondane, ble det ført opp 
«grensesteiner» som markerer nasjonalparkgrensa. Foto: Halvor Dannevig 
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1 Metode 
For å svare på forprosjektets problemstillinger, har vi valgt å basere oss på flere ulike 
kilder. For å etablere kunnskapsstatus og identifisere kunnskapshull, bygger vi først og 
fremst på en litteraturgjennomgang av nasjonal og internasjonal forskningslitteratur, 
samt rapporter og utredninger fra nasjonale fagetater, først og fremst 
Miljødirektoratet. Videre har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant alle de 32 
medlemmene i Norges nasjonalparkkommuner per utgangen av 2019. Vi har også 
studert kommuneplaner og forvaltningsplaner for nasjonalparker i to utvalgte regioner 
(case) og gjennomført en workshop med aktører fra en av disse case-regionene.  

6.( Litteraturgjennomgang 
Forprosjektet har analysert akademiske publikasjoner og dokumenter fra forvaltningen 
som tar for seg klimatilpasningsarbeid i verneområder og forskning på slike tiltak. 
Rapporter og forsking viser åpenbare kunnskapshull i forståelsen av hvordan 
klimaendringene allerede påvirker verneområder i Norge, og dessuten at 
klimatilpasning hittil ikke har vært hovedfokus i forskning og prosjekter, ut over at de 
generelle klimaframskrivingene også omfatter verneområdene.  

Forprosjektet har også gjennomført en mindre, internasjonal gjennomgang av 
litteratur om forskning og tiltak innen klimatilpasning av verneområder og 
nasjonalparker i andre land. Denne viser sammenhenger med de problematikkene 
prosjektet berører, med spesielt fokus på institusjonelle og sektorielle behov, drivere 
og barrierer for klimatilpasning. 

6.6 Spørreundersøkelse 
For å få et representativt inntrykk av om kommunene har koblet sitt generelle arbeid 
innen klimatilpasning med forvaltning av nasjonalparkene, sendte vi ut en 
spørreundersøkelse med 17 hovedspørsmål og flere delspørsmål til de 32 
nasjonalparkkommunene. Hvor mange delspørsmål respondenten fikk, var avhengig 
av svaret på hovedspørsmålet (spørreskjema i vedlegg). Vi fikk 27 svar, noe som gir en 
svarprosent på 84. Det gir et godt bilde av status quo, til tross for at ikke alle svarte på 
alle spørsmålene. 

Som grunnlag for utforming av spørreundersøkelsen, brukte vi både informasjonen 
som kom fram fra informantintervju av nasjonalparkforvaltere fra Jostedalsbreen, 
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Folgefonna og Lomsdal-Visten nasjonalparker, samt en workshop med kommunene og 
nasjonalparkforvalterne i regionen Jotunheimen-Jostedalsbreen. 

 Undersøkelsen ble sendt ut med en lenke til SurveyMonkey i en epost stilet til 
plansjef eller naturforvalter i kommunen. Adressen fant vi gjennom kommunenes 
nettsider. En håndfull svarte raskt på egenhånd, mens vi ringte til de fleste og gav dem 
valget mellom å svare over telefon eller å fylle ut på nettet selv (med påpekning om at 
det var frivillig å svare). I denne runden fikk vi presisering på hvem i kommunen som 
var den aktuelle til å svare på undersøkelsen. Dermed ble undersøkelsen sendt ut på 
nytt til om lag halvparten av kommune. Også de fleste av de nye adressatene ble 
oppringt. 

6.? Case 
For å gjennomføre en dybdestudie, har vi valgt ut Jostedalsbreen, Breheimen og 
Jotunheimen nasjonalparker og tilhørende nasjonalparkkommuner. Dette området ble 
valgt fordi det er flere nasjonalparker som grenser til hverandre og således til dels 
inkluderer de samme kommunene, som både ligger på Østlandet og Vestlandet, med 
stor variasjon i naturtyper og klimautfordringer. I tillegg har vi valgt Børgefjell 
nasjonalpark for å få en park som ligger i både Nord-Norge og Trøndelag med areal i 
fire kommuner. Her finner vi kommuner som aktivt utnytter sin status som 
nasjonalparkkommune og arbeider med klimatilpasningsutfordringer. Utvalget er gjort 
i samråd med oppdragsgiver. Vi har kun valgt å se på kommuner som er medlemmer i 
Norges nasjonalparkkommuner. I disse caseområdene har vi analysert kommunale 
planer og forvaltningsplaner for nasjonalparkene, mens vi i det første området også har 
gjennomført en workshop.  

!.#.$ Dokumentanalyse 

Vi har gått gjennom kommuneplanene (arealdel, samfunnsdel, planbeskrivelse og ROS-
analyser) til et utvalg nasjonalparkkommuner for å identifisere hvordan 
klimatilpasning er tematisert i disse. Planer for følgende kommuner er analysert: 
Luster, Lom, Sel, Skjåk, Hattfjelldal, Røyrvik og Grane. Det omfatter følgende 
nasjonalparker: Jostedalsbreen, Jotunheimen, Breheimen og Børgefjell. Vi har også 
analysert forvaltningsplanene til ovennevnte nasjonalparker, både for å identifisere om 
klimatilpasning er tematisert og for å studere eventuell ansvar- og oppgavefordeling 
med kommunene. 
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!.#.! Workshop 

Prosjektet gjennomførte i 2019 en workshop med til sammen 10 informanter som 
representerte nasjonalparkforvaltere og naturforvaltningsansvarlige i kommunene for 
Jostedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen nasjonalparker. Dette fant sted på Turtagrø 
i Luster 11. september 2019. Workshopen ble benyttet til å drøfte problemstillingene i 
forprosjektet og å diskutere eventuelle problemstillinger informantene opplever som 
berører klimaendringer. Gruppen fikk presentert klimatilpasning som tematikk, 
inkludert informasjon og bærekraftige klimatilpasningsstrategier og strategier som har 
feilet i nasjonalparker internasjonalt. Gruppen ble så delt i to, hvor man diskuterte 
intervjuspørsmål uformelt og ustrukturert, samtidig som forskerne tok notater. Av 
møtedeltagerne ble tre informanter kontaktet for dybdeintervju i etterkant. De bidro  
også til å utforme spørsmålene som senere ble brukt i survey-innsamlingen.  

 
Figur 2. Flomskader på stien inn i Bødalen, Stryn, rett før grensa til Jostedalsbreen nasjonalpark. 
Foto: Maria Knagenhjelm 

 

333



K L I M A T I L P A S S I N G  I  N A S J O N A L P A R K K O M M U N E N E                                           

 

+] 

 

4 Kunnskapsstatus 

A.( Klimatilpasning i verneområdeforvaltningen  
Nasjonalparkforvaltningen har ansvaret for klimatilpasning innenfor grensene til 
nasjonalparkene, mens utenfor grensene har kommunene ansvaret. Ansvaret for å 
forvalte nasjonalparkene er fordelt mellom sentrale og lokale myndigheter. De fleste 
nasjonalparkene styres av et forvaltningsstyre med styremedlemmer som oppnevnes 
fra kommunene, fylkeskommunen og eventuelt Sametinget. Miljødirektoratet utøver 
den nasjonale forvaltningen av nasjonalparkene på vegne av Klima- og 
miljødepartementet. Direktoratet har oppgaver og ansvar knyttet til klimasystemet, 
både utslipp og tilpasning, og en særskilt rolle for å videreutvikle og formidle 
kunnskapsgrunnlaget for klima og klimaendringer gjennom å være knutepunkt for FNs 
klimapanel. Direktoratet støtter også kommunenes klimatilpasningsarbeid gjennom 
tilskuddsordninger og noen prosjekter.  

Miljødirektoratet har ingen vedtaksmyndighet etter plan- og bygningsloven, men 
veileder kommunene og fylkesmennene i hvordan klima- og miljøhensyn kan ivaretas i 
planleggingen. Direktoratet skal også følge opp og samarbeide med 
kulturminnemyndighetene om kulturminner i utmark og verneområdene gjennom 
naturoppsyn.  

Kommunene er forpliktet til å ta hensyn til klimaendringene både i sitt arbeid med 
samfunnssikkerhet og i arealplanleggingen. Sivilbeskyttelsesloven pålegger 
kommunene å kartlegge risiko og sårbarheter for egne innbyggere. Virkemiddelet er 
først og fremst overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser som inngår i kommunens 
planprogram. For planlegging og etablering av innfartsårer- og porter gir dette 
lovgrunnlaget kommunene hjemmel til å ta høyde for risiko fra klimaendringer på et 
overordnet nivå. I den statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning, er det vist til at klimatilpasning er et sektorovergripende hensyn som: 
«krever samordning og samarbeid på tvers av sektorer, og mellom kommunale, 
fylkeskommunale og statlige organer». For vårt saksfelt vil det bl.a. bety samordning 
mellom kommunene og nasjonalparksforvaltningene. Videre heter det i retningslinjen 
at kommunene i sitt planarbeid bl.a. bør «(...) kartlegge økosystemer og arealbruk med 
betydning for klimatilpasning. Spesielt våtmarker, myrer, elvebredder og skog som kan 
dempe effektene av klimaendringer er viktige å ivareta i arealplanleggingen 
(...)».Byggteknisk forskrift (TEK 17) fastsetter krav til trygg byggegrunn, med definerte 
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krav til gjentaksintervall for naturfarer som flom, steinsprang, snøskred og stormflo. 
For beregninger av gjentaksintervall for flo og stormflo er det krav om at disse skal ta 
høyde for klimaendringer. Disse kravene kommer også til anvendelse ved planlegging 
og utbygging av innfallsporter og besøkssentre, slik det gjør for all annen utbygging i 
kommunen der kommunen er planmyndighet. 

A. 6 Klimatilpasning i verneområder internasjonalt og i 
Norge – utvikling, barrierer og spenninger 

Verneområder er opprettet for å ta vare på naturverdier og biologisk mangfold som 
ikke bare har lokale og regionale verdier, men også internasjonale verneverdier. Den 
første nasjonalparken, Yellowstone i USA, ble opprettet i 1872 for å bevare verneverdige 
naturområder, men også for å tilrettelegge for reiseliv og å tiltrekke turisme. 
Nasjonalparker har siden blitt opprettet over hele verden og utgjør et globalt nettverk 
for vern av natur og biologisk mangfold, samtidig som litteraturen viser at disse 
områdene også medfører konflikter og spenninger når det gjelder bruk og vern (se 
Vittersø mfl. 1994). Nasjonalparker internasjonalt representerer også noen av de mest 
sårbare økosystemene i verden, og flere framskrivinger av konsekvenser av 
klimaendringene viser at man vil kunne se at klimaendringene kan få særlig store 
konsekvenser i slike områder (Gonzalez mfl. 2018).   
 
En litteraturgjennomgang gjennomført i prosjektet viser at klimatilpasning i 
verneområder i andre land har møtt særlige institusjonelle utfordringer. Det antydes at 
man mangler data og kapasitet for datainnsamling, forvaltningsplaner og tilpasninger 
som tar høyde for klimaendringer (Mawdsley 2009). Eldre vernemetoder og 
restaureringsmetodikker har i noen tilfeller vist seg å ikke fange opp konsekvensene av 
menneskeskapte klimaendringer. Flere forskningsprosjekter påpeker de institusjonelle 
og sektorielle utfordringene og mulighetene som oppstår ved planlegging og utføring 
av klimatilpasningsarbeid (Jantarasami mfl. 2010), og mye av litteraturen framhever 
viktigheten av at klimatilpasning blir tatt høyde for i forvaltningsplaner (Halofski mfl. 
2011, Lemeieux 2011, b).    
 
I USA har spesielt U.S. Forest Service og National Park Service kommet langt med å 
utvikle anbefalinger for samarbeid og flere guider og håndbøker for klimatilpasning 
(Halofski m.fl 2011, 2014, Peterson mfl. 2011). Også i Europa har flere land utviklet 
veiledere for klimatilpasning i nasjonalparker og verneområder. Men 
litteraturgjennomgangen viser også at begrensinger i klimatilpasningskapasitet ofte 
ligger i mangel på ressurser og institusjonell kapasitet og ikke i mangel på kunnskap 
om hvilke tilpasningstiltak som er tilgjengelige som løsninger. Dette kommer fram i en 
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undersøkelse gjort av forvaltningsorganene for nasjonalparker og verneområder i 
Ontario, Canada, hvor forfatterne konkluderer med at de samme tendensene 
sannsynligvis finnes i nasjonalparker internasjonalt (Lemeieux 2011,a ).   
 
Vernefilosofien internasjonalt tar utgangspunkt i å bevare naturområder i samme 
tilstand som under et klima uten endring. De menneskeskapte klimaendringene 
utfordrer dette perspektivet (Barson m.fl 2009). I noen tilfeller oppstår det spenninger 
mellom gamle juridiske ordninger og et vernearbeid som forholder seg til 
klimaendringene (Janatarasami 2010).  
 
Litteraturen viser at det er vanskelig å komme med spesifikke vurderinger om hva som 
vil skje med naturmangfoldet pga. klimaendringene. Dagens kunnskap viser derimot at 
noen arter vil begunstiges, mens andre vil påvirkes negativt (Aall mfl. 2018).  
 
Forskning gjort på nasjonalparker viser også at temperaturendringer kan påvirke 
besøkstall vesentlig, og at det forventes endringer i besøkstall med de forventede 
klimaendringene; noen områder vil bli mer ettertraktende og oppleve økt slitasje mens 
andre kan bli for varme (Richardson and Loomis 2004).   
 
I Norge er det ikke kartlagt eller forsket på hvilke klimatilpasninger som allerede er 
blitt gjort i nasjonalparker, selv om Artdatabanken og andre databaser kan gi 
indikasjoner på hvordan klimaendringene endrer i økosystemene. Det foregår etter vår 
kunnskap ingen systematisert datainnsamling eller overvåkning som inkluderer 
hvordan klimaendringene allerede påvirker verneområdene, og heller ikke hvilke 
klimatilpasninger som allerede er gjennomført.   
Miljødirektoratet vurderer det slik at sårbarhet for klimaendringer gir behov for 
utvidelser av grenselinjer og supplerende vern. Det påpekes at det beste som kan gjøres 
er å minimere effekten av negative påvirkninger som forstyrrelser og arealtap på grunn 
av menneskelig aktivitet. Effekten av mildere klima, som forlenging av 
vekstsesong, spredning av fremmede arter og gjengroing kan uten effektive mottiltak 
påvirke artsmangfold, vegetasjonstyper og føre til tap av 
landskap (Miljødirektoratet 2016).  
 
NINA-rapporten «Effekter av et supplerende vern på verneområdenes funksjon som 
økologiske nettverk og toleranse for klimaendringer» poengterer viktigheten av 
supplerende vern for verneområdenes funksjon som økologiske nettverk og toleranse 
for klimaendringer (Jacobsen mfl. 2019). Rapporten konkluderer blant annet med at 
mange verneområder er sårbare for spesielt økte temperaturer som kan føre til tap av 
leveområder for enkelte arter eller samfunn. Det er derfor ønskelig å minimere 
effekten av disse negative påvirkningene på grunn av menneskelig aktivitet. 
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Supplerende vern og restaurering av naturtyper er noen av tiltakene som rapporten 
peker på. Generelt etterlyser rapporten økt satsing og større bevilgninger til 
naturmangfold og klimatilpasningstiltak:   
 

«Verneområdene kan også bli for små til å verne om naturtyper eller arter i et 
fremtidig klimascenario. Dette må vernemyndighetene ta hensyn til i 
arrondering av grensene, enten gjennom supplerende vern eller opprettelse av 
nye verneområder. I fremtidig arealplanlegging må det settes av plass til å dekke 
områder som består av dynamiske naturtyper. Det må tas høyde for dette i 
arronderingen av verneområder, og det gjelder å se økosystemet i sin helhet 
utover nåværende utbredelse. For eksempel bør det settes av plass til utvidelse 
av strandeng for å kompensere for at havet stiger og areal forsvinner ...» (s. 24)  

 
Videre i rapporten blir det poengtert at det er behov for økt kartlegging av sårbare 
naturtyper og spredningskorridorer (viltkorridorer). Kommunene har behov for 
verktøy som kan synliggjøre slike korridorer mellom verneområdene. I 2017 fikk 
Miljødirektoratet i oppdrag å utarbeide en plan for supplerende vern av naturområder i 
Norge for å dekke slike mangler. Miljødirektoratets rapport «Naturbaserte løsninger 
for klimautfordringer i nasjonal forvaltning», anbefaler å vurdere grensejusteringer og 
eventuelle utvidelser av eksisterende verneområder for å ivareta disse, og øke 
robusthet mot klimaendringer. Der viser også direktoratet til at tiltak og virkemidler 
som ikke har klima som en del av formålet kan likevel ha potensial for å bidra til å øke 
bevisstheten rundt naturbaserte løsninger for klimatilpasning (Miljødirektoratet, 
2018).   
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: Resultat fra datainnsamling 
Dette kapitlet er strukturert etter resultatene fra spørreskjemaet som ble sendt til de 32 
nasjonalparkkommunene. Spørreskjemaet bestod av 13 spørsmål med svaralternativ, 
mens 25 spørsmål var åpne og krevde utfylling med egne formulerte svar. Delkapitlene 
er supplert med resultater fra gjennomgang av kommuneplaner og forvaltningsplaner i 
et utvalg av nasjonalparker- og nasjonalparkkommuner, der det er relevant. Videre er 
det også referert fra workshopen på Turtagrø i Luster 11. september 2019. Der ikke 
annet er nevnt, stammer resultatene som presenteres under fra spørreundersøkelsen. 

G.( Få har vurdert påvirkningen av et endra klima 
Et av hovedspørsmålene i spørreundersøkelsen var om kommunen hadde vurdert 
hvordan klimaendringene påvirker, eller framover kan påvirke, verneverdiene i 
nasjonalparken. Samme type spørsmål stilte vi når det gjaldt randsoner, innfallsporter 
og besøkskvalitet. Svarene på disse spørsmålene er oppsummert i figur 3 under. 
Figuren viser at grovt sett svarer 1/3 av kommunene at de har vurdert klimaendringene 
sin påvirkning, mens 2/3 ikke har gjort det. 

 

 
Figur 3 Antall kommuner som har vurdert klimaendringenes påvirkning. N=25-27. 
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Flere av kommunene som har vurdert klimaendringenes virkning på verneverdiene, 
viser til at høyere temperatur gir endring i vilkårene for arter, og da særlig villrein. 
Snøfonner som reinen er avhengig av for nedkjøling, kan bli borte. Insektplagen for 
dyrene kan også øke. Klimaendringene kan også gi økt “værslitasje” på grunn av 
hyppigere vekslinger mellom intens nedbør, flom og tørke og på vinteren. 

En respondent viser til at kommunene ikke har noe stort klimaarbeid, og når det 
gjelder nasjonalparkene «blir dette et veldig snevert område som ikke prioriteres». En 
annen respondent sier «...når det gjelder kommunene, velkommen inn! Det er nok 
kommunene som blir nøkkelen i dette». En tredje informant viser til at fjellområdene 
har endret seg i millioner av år og kommer til å endre seg i årene framover: «Klima 
påvirker oss, men vi tenker ikke spesielt på nasjonalparkene, men generelt på all natur 
som er påvirket». 

Oppsummert er grunnen til at flertallet av kommuner ikke har vurdert hvordan 
klimaendringene påvirker nasjonalparkene og området rundt, at det ikke er relevant, 
at kommunene ikke har sett behovet eller at det ikke har blitt prioritert og at ansvaret 
ligger til nasjonalparkforvaltningen – ved styret for nasjonalparken. Kommunene 
vurderer endringer og påvirkning av hele kommunens areal og prioriterer 
infrastruktur. Dette er den samla begrunnelse kommunene gir for hvorfor de ikke har 
vurdert påvirkning av nasjonalparkene og tilgrensende områder.  

G.6 Påvirkning på besøkskvaliteten 
Fire respondenter og noen av våre nøkkelinformanter gir signal om hvordan 
besøkskvaliteten kan bli påvirket av klimaendringene: hensynet til villreinen og 
behovet for økt tilrettelegging.  

Flere viser til at et hovedmotiv for oppretting av nasjonalparken, var å ta vare på 
villreinen, men at økt besøk ikke er i samsvar med dette målet. En respondent 
uttrykker dette slik: «Utfordringer for vår kommune er at nasjonalparken ble opprettet 
for å ta vare på villreinen, mens menneskelig besøk hindrer hovedmotivet (...) En 
mulig farbar veg er å legge til rette for stier UTENOM nasjonalparken som gir samme 
opplevelsen og som ivaretar villreinens behov for å få være i fred». En annen 
respondent viser til det samme – tilrettelegging i randsonene. 

Eller blir det vist til at besøkskvaliteten kan bli negativt påvirket ved at naturkvaliteter, 
som dyreliv og brearmer, blir borte. 
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Flere begrunner at de ikke har vurdert klimaendringenes virkning på besøkskvaliteten 
med at dette er nasjonalparkforvaltningens ansvar. Dette overrasker oss, all den tid 
kundereisen er en viktig del av merkestrategien for nasjonalparkkommunene. En 
kommune nevner at nasjonalparkstyret har startet arbeidet med en besøksstrategi, 
men ingen omtaler kundereisen i forbindelse med besøkskvalitet. 

G.? Lite tematisert i arealplanene 
Mens sju kommuner har vurdert hvordan klimaendringene påvirker verneverdiene i 
nasjonalparkene, er det bare en av disse som har vurdert det i arealplanen. På samme 
måte er det færre kommuner som har tatt hensyn til klimaendringene i arealplanene 
når det gjelder randsonene (3) og innfallsportene (5). Det betyr at klimaendringenes 
virkning på nasjonalparkene og områdene rundt i liten grad er vurdert i arealplanene i 
dag. Men flere kommuner peker på at ved rullering av kommuneplanen vil slike 
vurderinger bli gjort, i tråd med økt fokus på klimaendringene generelt. 

Grunnen til at arealplanene ikke omtaler hvordan klimaendringene påvirker 
nasjonalparkene og områdene rundt, er mye de samme som at klimaendringenes 
påvirkning ikke er vurdert i det hele tatt. I tillegg kommer det at for noen kommuner 
ble arealplanen utarbeidet i en tid med mindre vektlegging av klimaendringer. De som 
har tematisert klimaendringer i arealplanene i tilknytning til nasjonalparkene, har 
gjort dette som for annet areal i kommunen. De viser til at dette er omtalt slik: 

- «Kommuneplanens nye arealdel påpeker problematikken gjennom 
planbeskrivelsen, mens den nye klima energi og klimatilpasningsplanen beskriver 
forholdene spesielt « 

- «ROS-analyser, hensynssoner, faresoner» 
- «Det er fastsatt sikringssoner langs alle hoved- og sideelver i kommunen» 
- «Veiplaner, men ser at det må gjøres strakstiltak. Når vi likevel gjør et tiltak så 

skifter vi andre ting. Ad Hoc arbeid. Står i planverket at vi skal planlegge for 
klimaendringer» 

- «Det er gjort konsekvensutredning og vurdering av rasfare» 

Gjennomgangen av nasjonalparkplanene i caseregionene viser at heller ingen av disse 
eksplisitt tar opp konsekvenser av klimaendringer og tilpasning til disse. Det nærmeste 
er håndtering av flom, som blant annet har vært et tilbakevendende tema i Breheimen 
nasjonalpark. 
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Det er få som svarer på spørsmålet om hva som skal til for at kommunen tar hensyn til 
klimatilpasning i og rundt nasjonalparken i planer. Noen peker på at klima vil bli 
behandlet i revidert arealplan, men samtidig er det vist til at dette er 
nasjonalparkforvaltningens ansvar og at de må vurdere klimatilpasning for kommunen 
som helhet. 

I vår gjennomgang av et utvalg kommuneplaner og kommunedelplaner, ser vi at 
samtlige tematiserer klimatilpasning, men ikke eksplisitt i tilknytning til 
nasjonalparkene, verken randsoner eller innfallsportene. I en av de gjennomgåtte 
planene, vises det til at det er viktig å forvalte arealer slik at «fornyingsevnen til 
naturen og ressursene holdes ved like». Andre planer har lignende formuleringer, 
mens en annen tar opp klimaendringenes betydning for friluftsliv, skog, reindrift og 
skigåing.  

Under workshopen på Turtagrø kom det frem at flere av deltagerne opplever at 
klimatilpasningsarbeidet i kommunene er personavhengig og at det derfor er ulikt i 
hvilken grad kommunene arbeider med temaet. 

G.A Tror ikke statusen som nasjonalparkkommune blir 
påvirket 
Vi har også spurt kommunene om klimaendringene påvirker muligheten for å oppfylle 
kriteriene for å bli nasjonalparkkommune i dag og i framtiden. Svarene skiller lite 
mellom i dag og framtiden. Ingen svarer at det påvirker statusen i dag, mens bare en 
svarer at det kan påvirke statusen framover. 15 av respondentene, eller 72 prosent, 
svarer at de ikke tror at framtidige klimaendringer vil påvirke muligheten for å oppfylle 
kriteriene eller i bare liten grad vil påvirke muligheten for å oppfylle kriteriene i 
framtiden.  

Kun i to av de kommunale planene (Sel og Lom) vi har gjennomgått er det brukt 
spesielle bestemmelser eller hensynssoner for areal i randsonen for nasjonalparker. 
Dette er gjort ved å dele opp arealbrukstypen «Landbruk, Natur og Friluftsliv (LNF)» i 
flere underkategorier, og hvor da én av disse underkategoriene får en større grad av 
vern og restriksjoner på utbygging og bruk enn i de øvrige kategoriene.  

341



K L I M A T I L P A S S I N G  I  N A S J O N A L P A R K K O M M U N E N E                                           

 

"0 

 

G.G Tiltak for tilpasning 
Vi har spurt kommunene om de har vurdert ulike tiltak for å håndtere virkningen av et 
endret klima i og rundt nasjonalparkene. Det er først og fremst tiltak ved 
innfallsportene som er vurdert, mens utviding eller forflytting av vernegrensen enten i 
liten grad er vurdert eller ikke er vurdert (se figur 4 under). En informant viser til at 
det kan bli økt behov for tilrettelegging pga. klimaendringer, f.eks. for å lette kryssing 
av elver eller legge om stier fordi områder er utsatt for erosjon. 

 
Figur 4: Tiltak som er vurdert av kommunen for å møte virkningen av et klima i endring. Antall 
kommuner: 24. 

 

Et eksempel her er planlegging av et besøkssenter i Mørkridsdalen i Luster. Dette er 
planlagt på et område som både er flom- og skredutsatt, og derfor omtalt i kommunes 
overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Skjåk kommune har ambisiøse målsetninger for klimatilpasning, noe som kan henge 
sammen med at kommuneplanen ble rullert i 2017. Imidlertid er ikke spesielle 
utfordringer knyttet til verneområdene i kommunen trukket fram i denne 
sammenhengen. 

I løpet av workshopen på Turtagrø ble flere klimarelaterte naturhendelser nevnt som 
viktige og formative for hvordan deltakerne oppfatter situasjonen i nasjonalparkene. 
Flere diskusjoner relatert til konkrete værhendelser i parkene ble fulgt opp med videre 
spørsmål om eventuelle tiltak som har blitt satt i gang. Eksempel på dette var endring 
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eller utviding av elveløp etter flom og tiltak for passering. I den forbindelse ble det 
blant annet tydeliggjort at selv om klimatilpasninger har skjedd, har ikke disse 
nødvendigvis blitt definert som «klimatilpasning» av nasjonalparkforvaltningen. En 
deltaker påpekte også at klimaendringer kan øke risikoen for naturhendelser som 
utgjør en fare for besøkende i verneområdene, at ferdsel kan vanskeliggjøres av regn og 
større erosjon, noe som også gjør vedlikehold av stier mer krevende. Deltakere 
etterlyste også mer kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker jordsmonn og 
artsmangfold.  

G.K Ansvar og oppgavefordeling ikke drøftet 
Kommunen har fått spørsmål om hvorvidt de har hatt dialog med 
nasjonalparkforvaltningen om klimatilpasning, og om de har drøftet ansvar- og 
oppgavefordeling.  

 
Figur 5: Kontakt mellom kommunen og nasjonalparkforvaltningen. Antall kommuner: 23-24. 

  

Som figur 5 viser, har åtte kommuner hatt dialog med forvaltningen om 
klimatilpasning. Tre har hatt dialog om flomdempende tiltak eller elvesikring, hos 
andre dreier det seg om kanalisering av ferdsel, tilrettelegging, informasjon og 

343



K L I M A T I L P A S S I N G  I  N A S J O N A L P A R K K O M M U N E N E                                           

 

"] 

 

søknader om byggesak. En viser til at de har hatt dialog om «sårbarhet for arter og 
ferdsel, kulturlandskap og mulig skjøtsel for å sikre en mer robust bjørkeskog».  

Kontakten med nasjonalparkforvaltningen har i liten grad dreid seg om oppgave – og 
ansvarsdeling, bare 2 kommuner har drøftet dette.  

Hovedgrunnen til at kommunene i liten grad har hatt dialog med 
nasjonalparkforvaltningen om klimatilpasning, er at kommunen ikke har satt temaet 
på dagsorden, ikke prioritert dette eller ikke sett behov for det. Det blir også påpekt at 
klimatilpasning ikke er tema i verneforskrift eller forvaltningsplaner og derfor ikke er 
behandlet av kommunen.  

Under workshopen på Turtagrø ble det nevnt at kommunene bør være «en bestevenn» 
i å styrke merkevaren Norges nasjonalparkkommuner og at de kan bidra til enda bedre 
brukeropplevelser i parkene. Videre ble det foreslått at klimatilpasning i større grad 
burde inn i planverktøyene kommunene bruker, men at ressurssituasjonen i 
kommunene påvirker prioriteringene for arbeidet med klimatilpasning knyttet til 
nasjonalparkene. Deltagerne diskuterte også behovet for forbedringer av infrastruktur 
for å tilpasse seg klimaendringer, men at det er et dilemma at økt tilrettelegging også 
fører til et større ansvar. Turistskatt ble nevnt som en mulighet for å få finansiert 
forbedringer av infrastrukturen. 

Flere deltakere påpekte at organisasjoner som Den Norske Turistforening (DNT) kan 
styrke klimatilpasningsarbeidet, samtidig som de også kan bistå som ressurser i å 
samle inn data om klimaendringer.  

Gjennomgangen av forvaltningsplaner for nasjonalparkene Børgefjell, Jotunheimen, 
Jostedalsbreen og Breheimen, viser at disse ikke henviser til klimatilpasning i det hele 
tatt, bortsett fra at det nevnes behov for utbedringer etter flom på enkelte 
veistrekninger i enkelte nasjonalparker (Breheimen). 

G.M Manglende styringssignal fra overordnet myndighet 
Det kom en rekke svar i spørreundersøkelsen som på ulike vis omhandler 
samhandlingen mellom forvaltningsnivåene. Flere kommuner viser til at 
nasjonalparkforvaltningen har ansvar for det som skjer i nasjonalparkene, og at 
kommunene er opptatt av klimaendringer med fokus på den materielle 
infrastrukturen. En informant uttrykker dette slik: «vi vurderer klimaendringene med 
henblikk på sårbar infrastruktur for ras, flom etc., men ikke i forhold til verneverdiene 
spesielt». Vedkommende setter også spørsmålet inn i en større sammenheng med 
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leveområdene for villreinen på Dovrefjell: «Se bare på villreinen på Dovre, der er det 
ingen som tar i konsekvensene for villreinen av hus- og hyttebygging». Generelt 
opplever ikke kommunene at det er gitt styringssignal om å prioritere arbeid med 
klimatilpasning i og rundt nasjonalparkene.  
 
Det kan være ulike hindringer eller barrierer som gjør at klimatilpasning, i og i 
tilknytning til, nasjonalparken ikke inkluderes i kommunens arealplanlegging. 
Bare 4 kommuner opplever hindringer og de nevner disse: 

- Saksfeltet ligger innenfor det interkommunale nasjonalparkstyrets arbeidsfelt/ 
myndighetsområde, ikke den enkelte kommunes. 

- Verneforskriften regulere i stor grad aktivitet i nasjonalparken. 
- Slik planverket er i kommunen i dag har det ingen naturlig plass i plansystemet  
- Verneplaner/vernebestemmelser besluttes nasjonalt, men kommunen er aktiv 

deltaker i disse prosessene. 

Vi tolker likevel det samlede datamaterialet slik at skal kommunene prioritere dette 
arbeidet, er de avhengig av styringssignal, plankapasitet og/eller ressursprioritering, 
samt et opplevd behov fra politisk og administrativ ledelse i kommunen.  

G.O Oppsummering av resultat 
Dette forprosjektet har identifisert problemstillinger og bakgrunnskunnskap for et 
hovedprosjekt som skal utrede hvordan klimaendringene påvirker 
nasjonalparkkommunenes evne og mulighet til å ivareta forpliktelsene som sertifisert 
nasjonalparkkommune og utvikle strategier og tiltak for klimatilpasning.  

Vi finner at ca. 1/3 av kommunene har vurdert klimaendringene sin påvirkning på 
nasjonalparkene. Flest kommuner har vurdert påvirkning i randsonene, mens færrest 
har vurdert påvirkningen på besøkskvaliteten. De som har vurdert påvirkningen på 
verneverdiene viser til utfordringene for villrein: høyere temperatur og mindre snø gir 
færre og mindre snøfonner på sommer for nedkjøling av dyra og større insektplage.  

Grunnen til at flertallet av kommuner ikke har vurdert hvordan klimaendringene 
påvirker nasjonalparkene og området rundt er at det ikke oppfattes som relevant, 
kommunene har ikke sett behovet eller at det ikke har blitt prioritert. Kommunene 
peker også på at ansvaret ligger til nasjonalparkforvaltninga ved styret for 
nasjonalparken. Kommunene vurderer endringer og påvirkning av hele kommunens 
areal og prioriterer den menneskeskapte infrastrukturen.  
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I den grad kommunene tematiserer klimaendringene sin påvirkning på 
nasjonalparkene og området rundt i planverket gjør de det som for annet areal i 
kommunen. Det er likevel få kommuner som har gjort dette, men de har i stor grad 
gjort det for kommunen generelt. Flere av kommunene peker på at ved rullering av 
kommuneplanen vil slike vurderinger også blir gjort for nasjonalparkene og områdene 
rundt disse i tråd med økt vektlegging av klimaendringene i samfunnet.  

To nasjonalparkkommuner har i sine planer brukt spesielle bestemmelser eller 
hensynssoner for areal i randsonen for nasjonalparker. I den grad kommunene har 
vurdert tiltak for å møte virkningen av et klima i endring i og rundt nasjonalparkene er 
det først og fremst tiltak ved innfallsportene som er vurdert, men det kan også være 
slik at klimatilpasninger har blitt gjort uten at disse nødvendigvis har blitt definert som 
klimatilpasning. Økt tilrettelegging som et tiltak for klimatilpasning kan møte et 
dilemma ved at det medfører et større ansvar for tilretteleggerne.   

Både nasjonalparkforvalterne og kommuneansatte mangler et system for systematisk 
registrering av klimaendringer i og rundt nasjonalparkene, noe som også har blitt 
etterlyst i andre land. Den internasjonale litteraturstudien vår viser også at det ikke er 
uvanlig at forvaltningsplanene, som i Norge, ikke omtaler klimaendringer og 
klimatilpasning. En annen erfaring fra USA er at eldre vernemetodikk og retningslinjer 
ikke fanger opp i seg klimaendring. Ett eksempel på dette er at ved restaurering etter 
en flom skal en restaurere tilbake til den gamle tilstanden og ikke den nye tilstanden 
grunnet klimaendringer. Dette ble også påpekt av nasjonalparkforvaltere her i landet 
på det tidligere omtalte arbeidsseminaret i prosjektet.  

Få av kommunene har vurdert klimaendringene sin påvirkning på besøkskvaliteten. 
Mellom de som har gjort det blir det vist til dilemmaet mellom økt besøk og hensynet 
til villreinen. Flere av nasjonalparkene er opprettet for å sikre leveområder for villrein. 
Å legge til rette for mer besøk er ikke forenelig med dette. En mulig farbar veg ut av 
dilemmaet er å legge til rette for besøk utenom nasjonalparken, i randsonene. 

Flere kommuner viser til at besøkskvalitet er nasjonalparkforvaltningen sitt ansvar 
uten å se sammenhengen til kundereisen i merkestrategien for 
nasjonalparkkommunene. Her har nasjonalparkkommunene en oppgave.  

Drøyt 2/3 av kommunene tror ikke at framtidige klimaendringer vil påvirke 
muligheten for å oppfylle kriteriene, eller i bare liten grad vil påvirke muligheten for å 
oppfylle kriteriene, for å være nasjonalparkkommune i framtiden. Vi tolker kommune 
sin oppfatning på dette punktet å ha å gjøre med at de ikke opplever at klimaendringer 
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og klimatilpasning i verneområdene er prioritert av de nasjonale 
miljøvernmyndighetene. Flere kommuner og forvaltere viser til at klimatilpasning ikke 
er et eksplisitt tema i verneforskrift eller forvaltningsplaner, noe som blir stadfestet av 
vår analyse av et utvalg nasjonalparkplaner. Det nærmeste er håndtering av flom, som 
blant annet har vært et tilbakevendende tema i Breheimen nasjonalpark.  

Klimatilpasning er i liten grad tematisert i dialogen mellom kommunene og 
nasjonalparkforvaltningene. De åtte kommunene som har hatt slik dialog har drøftet 
flomdempende tiltak eller elvesikring, kanalisering av ferdsel, tilrettelegging, 
informasjon og søknader om byggesak. Kontakten med nasjonalparkforvaltningen har i 
liten grad dreid seg om oppgave – og ansvarsdeling for klimatilpasning i og rundt 
nasjonalparken.  

Kommuneplanleggerne og naturforvalterne i kommunen ser i liten grad noen direkte 
hindringer for å inkludere klimatilpasning i og rundt nasjonalparkene i 
arealplanleggingen. Vi tolker det samlede datamaterialet likevel slik at skal 
kommunene prioritere dette arbeidet er det avhengig av styringssignal, plankapasitet 
eller ressursprioritering og et opplevd behov fra politisk og administrativ ledelse i 
kommunen.  
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= Forslag til kriterier 
For å få status som nasjonalparkkommune, må en søkerkommune tilfredsstille et sett 
med kriterier. Blant annet stilles det krav om at kommuneplanens arealdel skal ta 
hensyn til verneverdier i områdene og at kommunene viser dette gjennom regulering 
av arealformål og hensynssoner; samt at nasjonalparken sin verdi som attraksjon og 
satsingsområde beskrives i kommuneplanen.  

Vår gjennomgang av kommuneplaner viser at det i liten grad henvises til kriteriesettet, 
eller hensyn til randsoneforvaltning av verneverdier som finnes i kommunens 
nasjonalparkareal. Som nevnt i kapittel 0 håndteres allerede utfordringer knyttet til 
klimaendringer gjennom kommunens ordinære arealplanlegging. Dette gjelder da først 
og fremst utfordringer knyttet til værrelatert naturfare som fanges opp av ROS-
analyser på ulike plannivå, og som i mange tilfeller også kan identifiseres gjennom 
eksisterende flomfarekart eller aktsomhetssone for skredfare. Et eksplisitt kriterium  

 

 
Figur 6. Når breene trekker seg tilbake øker faren for steinsprang fra nylig blottlagte morener. 
Kjenndalen i Jostedalsbreen nasjonalpark. Foto: Maria Knagenhjelm. 
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som omhandler klimatilpasning knyttet til infrastruktur, mener vi derfor at det ikke er 
behov for. Undersøkelsen vår viser at klimatilpasning har relativt lite oppmerksomhet 
både i kommunenes forvaltning av randsoner og innfallsporter og i 
forvaltningsplanene for nasjonalparkene. Dette taler også for at kriteriet ikke bør ta for 
seg for konkrete klimatilpasningsutfordringer.  
 
Undersøkelsene våre, både survey og møter med forvaltningen og kommunene, har 
vist at kommunene og nasjonalparkforvaltningene i liten grad har drøftet ansvars- og 
oppgavefordeling mht. Klimatilpasning i og rundt nasjonalparkene.  Det er derfor 
behov for en klargjøring av både hvem som har ansvar, og for hva, mellom 
verneforvaltningen og kommunene når det gjelder klimatilpasning. Dette berører både 
naturfareutsatt infrastruktur, forvaltning av randsonene til nasjonalparkene, og 
tilrettelegging for naturbaserte klimatilpasningsløsninger.  
 
Rapportforfatterne foreslår derfor at en tar inn i kriteriesettet et krav om ansvars- og 
oppgavefordeling for klimatilpasning. Det kan lyde:  
 

Kommunen har ansvar for å drøfte og å få fastsatt en ansvars- og 
oppgavefordeling med nasjonalparkforvaltningen for 
klimatilpasning i og rundt nasjonalparken, både for verneverdiene i 
nasjonalparken, for randsonene inkludert innfallsportene. Dette 
skal også omfatte en koordinering mellom nasjonalparken sin 
besøksstrategi og nasjonalparkkommunen sitt merkevarearbeid 
kundereisen. Den aktuelle ansvars- og oppgavefordelingen skal 
komme til uttrykk i kommuneplanen. 

  

«
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> Problemstillinger til et hovedprosjekt 
Hverken kommunene, i dette forprosjektet, eller den statlige planretningslinjen for 
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPK) identifiserer verneområde som 
et spesielt areal eller saksfelt for klimatilpasning. Derimot nevner SPK klimatilpasning i 
sammenheng med naturbaserte løsninger. Flere av kommunene i forprosjektet nevner 
at de behandler verneområder som andre naturområder når det gjelder klima.  

I den statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, er 
det vist til at klimatilpasning er et sektorovergripende hensyn som krever samordning 
og samarbeid på tvers av sektorer og organer. For nasjonalparkene og andre 
verneområder må det bety samordning og samarbeid mellom kommunene og 
verneforvaltningene. Dette forprosjektet har vist at klimatilpasning ikke står sentralt i 
kontakten og kommunikasjonen mellom kommunene og nasjonalparkforvaltningen. 
Et hovedprosjekt kan gå nærmere inn på dette å skissere aktuelle samarbeidsløsninger 
ut fra hvordan kommunene samarbeider mht. klimatilpasning generelt. 

Videre ser vi to hovedspor for innretning av et hovedprosjekt:  

1.Et avgrensa fokus på nasjonalparkene med dets randsoner og innfallsporter. 

2.Et utvida fokus på naturområder i kommunene, evt. med noen spesifikke spørsmål 
for nasjonalparkene. 

Begrunnelsen for å foreslå alternativ to er at kommunene ser på nasjonalparkene som 
andre naturområder de har i kommunen. Et utvida fokus til naturområder vil 
sannsynligvis motivere kommunene sterkere til å delta i kunnskapsutviklingen. Under 
skisserer vi tema som kan inngå i begge vinklingene til hovedprosjekt. 

Et hovedprosjekt, enten det er avgrenset til nasjonalparkene eller naturområder i 
kommunene generelt, kan studere disse (ett eller alle) tema: 
 
1. Styrke sensitive arter og økosystem 

Kommunene kan ved sin areal- og samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven 
bidra til å styrke tilpasningskapasiteten til sensitive økosystem enten de ligger i 
randsoner til nasjonalparken eller areal forvaltete etter plan og bygningsloven eller 
annet lovverk. Det er aktuelt å se hvordan kommunen kan bidra til å fremme de 
eventuelle positive og forebygge de eventuelle negative effektene av klimaendringer for 
de sensitive artene og økosystemene. Eksempler på dette kan være forflytning 
horisontalt og/eller vertikalt av sensitive arter eller økosystem som følge av 
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klimaendringer (eks edelløvskog som kryper «oppover» i terrenget), og dermed behov 
for å endre vernegrenser/omsynssoner og/eller etablere buffersoner. Et annet kan være 
et økende behov for refugier og dermed behov for sikre korridorer for arter mellom 
habitat. 

For vurdering av denne type tiltak i tilknytning til nasjonalparkene er det nødvendig 
med et tett samarbeid med nasjonalparkforvaltningen og naturoppsynet. Deltakerne på 
vår workshop i prosjektet etterlyste en systematisk registrering av klimaendringer for 
utvikling av et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning. Et hovedprosjekt kan bidra med 
to ting: 

- Skissere et system for systematisk registrering av klimaendringer 
- Utvikle et kunnskapsgrunnlag for forvaltning for å ta vare på sensitive arter og 

økosystem/verneverdier   
 
2. Økt kunnskap om naturbaserte løsninger for klimatilpasning 

Dette punktet fokuserer på naturbaserte løsninger for å dempe virkningen av 
klimaendringene, men har også sammenheng med punktet over. Den statlige 
planretningslinjen for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning viser til 
naturbaserte løsninger så som bevaring og restaurering våtmarker og naturlige bekker 
eller etablering av grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv. bør vurderes. 
Dette er alle aktuelle tiltak med en flomdempende effekt, men det kan også være andre 
naturbaserte type løsninger som er aktuelle. Forprosjektet viser at få kommuner har 
vurdert denne type tiltak. Et hovedprosjekt kan bidra med å etablere et 
kunnskapsgrunnlag for denne type tiltak basert på litteratur- og 
dokumentgjennomgang, samt nøkkelinformant intervju av naturforvaltere og 
planleggere i kommunene og forvaltere av verneområder. 

 
3. Håndtere klimaendringenes konsekvenser for tilkomst og besøkskvalitet 

Klimaendringer påvirker kommunens evne til å tilby god tilgang til og ønsket kvalitet 
på reise til og opphold i nasjonalparkene og andre naturområder. Med hyppigere 
værrelatert skadefrekvens på kommunal infrastruktur, for eksempel at flomskader 
øker, er dette en relevant problemstilling både for besøkende og kommunens 
innbyggere. Økningen i nedbør kan tenkes å bidra til økt terrengsårbarhet som i neste 
omgang kan medføre økt behov for fysisk tilrettelegging og/eller restriksjoner på 
ferdsel. 
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Studien viser at kommunene har liten oppmerksomhet på klimaendringene sin 
påvirkning på besøkskvaliteten til tross for at merkevaren Norges 
nasjonalparkkommuner inneholder fokus på kundereisen. Kundereisen vektlegger 
tilrettelegging for besøkende i det eller de tettstedene som utgjør et utgangspunkt for 
besøk inn til eller inn i nasjonalparken. Slik sett kan kundereisen utgjøre en kopling 
mellom kommunens generelle klimatilpasningsarbeid og tilpasningen i og rundt 
nasjonalparkene, og en kopling mellom kundereisen og nasjonalparkforvaltningen sin 
besøksstrategi. I et utvidet perspektiv har dette temaet sammenheng med tilgang til 
naturområder for kommunenes egne innbyggere.  

I dette arbeidet kan også det organiserte naturbaserte friluftslivet ha en rolle ved 
registrering av klimaendringer, kanalisering av ferdsel og sikring av besøkskvalitet. Et 
hovedprosjekt kan studere hvordan noen foregangskommuner etablerer disse 
koplingene for å gi andre kommuner kunnskap og motivasjon for det samme. 

 
4. Samvirkning av økt ferdsel og klimaendringer 

Nasjonalparkkommuneorganiseringa har som mål å øke turismen i nasjonalparkene og 
vertskommunene. Det er sannsynlig at en vil lykkes med dette ut fra den status 
nasjonalparkturisme har internasjonalt og med økende fokus på klimaendringene. Sett 
i lys av utfordringene de mest besøkte naturdestinasjonene i Norge i dag opplever med 
økende turisme (Lofoten, Preikestolen, Trolltunga etc.) vil forvaltning og 
tilrettelegging ut fra klimaendringer være en relevant tilnærming. En oppgave kan 
være å identifisere hvordan klimaendringer og ferdsel spiller sammen og skaper 
utfordringer, men også hvordan klimaendringer i seg selv kan bidra til økt ferdsel, 
f.eks. ved minking av breer. 
 
Bruken av ikke vernet natur til trim og friluftsliv øker også i flere kommuner i takt med 
fokus på helse og trivsel. Disse problemstillingene er derfor relevante i et utvidet fokus 
på klimatilpasning i naturområder i kommunene. 
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9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Tilbud om kurs for folkevalgte i regi av Fylkesmannen 

Som følge av koronaepidemien måtte Fylkesmannen avlyse gjenstående kurs for kommunene. På 
avlysningstidspunktet hadde vi gjennomført kurs i 11 av våre 39 kommuner. I forbindelse med 
avlysningen informerte Fylkesmannen om at vi ønsker å gjennomføre samlingene for de resterende 
kommunene i en eller annen form til høsten, dersom smittesituasjonen ikke er til hinder for dette.   
   
Fylkesmannen viser til at det fra 7. mai ble åpnet for arrangement på offentlig sted for inntil 50 
personer. Regjeringen tar sikte på å utvide størrelsen på arrangement på offentlig sted fra 50 til 200 
personer fra 15. juni. Kommunene i Troms og Finnmark har tatt opp igjen normal fysisk 
møtevirksomhet i sine folkevalgte organer. Den positive utviklingen gjør at Fylkesmannen ønsker å 
tilby vårt kurs til de gjenstående kommunene til høsten.  
 
Programmet for samlingene vil ha følgende innhold: 
 

Tidspunkt Tema 
0900-0945 Fylkesmannens rolle og funksjon 
0945-1000 Pause 
1000-1045 Kommuneøkonomi/inntektssystemet 
1045-1100 Pause 
1100-1200 Habilitet og inhabilitet for folkevalgte  
1100-1245 Lunsj 
1245-1330 Det kommunale plansystemet og planstatus i kommunen 
1330-1345 Pause 
1345-1430 Saksbehandling i folkevalgte organer 
1430-1500 Lovlighetskontroll 

  
 
Innholdet favner om mange av de spørsmål og problemstillinger vi daglig mottar fra kommunene, 
både fra politisk og administrativt nivå. Vi har også fått gode tilbakemeldinger på opplegget fra 
kommunene som har gjennomført kurset. 
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Vi planlegger ut fra at samlingene avholdes fra slutten av august (uke 35) til utgangen av oktober 
2020. Ressurs- og logistikkutfordringer gjør at kommunene må samarbeide med aktuelle 
nabokommuner om felles samlinger, siden vi ikke vil klare å nå over de gjenstående 28 kommunene 
i løpet av høsten. Det er startet flere spennende samarbeidsprosjekter om utvidet interkommunalt 
samarbeid i ulike deler av fylket. Fylkesmannen antar at det for kommuner som har inngått denne 
type prosjektsamarbeid vil være særlig aktuelt å avholde felles samlinger. Det samme gjelder for 
kommuner der det allerede var planlagt felles samlinger forut for avlysningene. 
 
Fylkesmannen foreslår følgende kommunesamlinger: 
 

Kurs for folkevalgte - kommunesamlinger 
Målselv og Bardu 
Tromsø, Karlsøy 
Storfjord, Lyngen og Balsfjord 
Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 
Alta, Kvænangen, Loppa, Kautokeino 
Hammerfest, Hasvik, Måsøy 
Porsanger, Lebesby, Gamvik og Nordkapp 
Berlevåg, Båtsfjord, Tana og Nesseby 
Vadsø, Vardø, Sør-Varanger 

 
 
Kommunedirektøren/rådmannen i kommunene som har uthevet skrift i oversikten får ansvaret 
for å koordinere med de andre kommunene og melde tilbake til Fylkesmannen aktuelle datoer for 
samlingen, møtested/møtelokaler og antall deltakere. Ut fra logistikkhensyn vil det være en fordel 
om det kan foreslås to alternative datoer for den enkelte samling. Vi gjør oppmerksom på at 
møtelokalene må kunne ivareta de anbefalte avstandskrav mellom møtedeltakerne (1 meter) og at 
lunsj må kunne inntas på en forsvarlig måte. Dersom noen av kommunene ønsker å delta på 
samlingene digitalt, og dette teknisk lar seg løse av arrangørkommunen, har Fylkesmannen 
ingenting imot en slik løsning.  
 
Fylkesmannen tar sikte på å dekke «arrangørkommunens» utgifter til møtelokale og lunsj for 
samlingene. Kommunene må selv dekke reiseutgifter og møtegodtgjørelse for de folkevalgte. 
Tilbakemelding på aktuelle datoer sendes på epost til fmtrjpa@fylkesmannen.no  
innen fredag 19. juni. Fylkesmannen tar sikte på rask avklaring av dato for samlingene. 
 
Vi vil i forkant av den enkelte samling oversende vårt kommunebilde til rådmann/kommunedirektør, 
som får ansvaret for å videresende dette til kommunestyrets representanter og andre 
møtedeltakere fra kommunen. De folkevalgte vil da ha mulighet til å skaffe seg innsikt om hvordan 
Fylkesmannen vurderer kommunens leveranse og utfordringer innenfor de tjeneste- og 
forvaltningsområder der vi er overordnet myndighet. For nye Hammerfest kommune vil det ikke 
være mulig å utarbeide kommunebilde, siden KOSTRA-tall og annet statistikk- og erfaringsgrunnlag 
ikke vil foreligge før i 2021.  
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Fylkesmannen ser frem til å møte de nye kommunestyrene og håper at samlingene skal være med 
på å styrke de folkevalgtes kompetanse. Vi håper også at møtene skal bidra til å gjøre det lettere for 
både folkevalgte og administrasjon å kontakte Fylkesmannen for veiledning og dialog innenfor 
Fylkesmannens ansvarsområder.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Vik Aspaker 
fylkesmann 

  
 
Jan-Peder Andreassen 
fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 

28 
9790 KJØLLEFJORD 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
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Fra: Ellinor Anja Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 24.06.2020 10:46:07
Til: Anna-Elisa Henriksen; Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: FW: Oppdatert prognosemodell etter vedtak i Stortinget
Vedlegg: 
From: Sigmund Engdal <Sigmund.Engdal@ks.no> 
Sent: Wednesday, June 24, 2020 10:25 AM
To: Kommuneøkonomene <kommuneokonomi@ks.no>
Cc: Rune Bye <Rune.Bye@ks.no>; Sigmund Engdal <Sigmund.Engdal@ks.no>
Subject: Oppdatert prognosemodell etter vedtak i Stortinget
 
Prognosemodellen er oppdatert på grunnlag av Stortingets vedtak om Kommuneproposisjonen 2021, RNB 2020,
Prop. 117 S (Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020) og Prop. 127 S (krisepakke covid‐19).
 
Vedtaket i Stortinget legger til grunn at realveksten for 2021 skal regnes ut fra RNB‐nivå i 2020, beregnet på vanlig
måte uten covid‐19 bevilgninger, og med et særskilt tillegg på 1 875 mill. kroner. Tillegget på 1,875 mrd. kroner
gjelder både kommuner og fylkeskommuner samlet, og i prognosemodellen anslås det at 1,15 mrd. kroner er
kommunenes andel. Dette innebærer også at man nå er tilbake til den tradisjonelle måten å fastsette
inntektsrammen for kommende år på, som et absolutt nivå. Skulle lønns‐ og prisveksten i 2020 skulle bli høyere
enn anslått i RNB fører dette dermed i  utgangspunktet ikke til noen justering av rammene for de frie inntektene i
2021. For mer utfyllende beskrivelse vises det til arkfanene Inngang og Forutsetninger i prognosemodellen.
 
I prognosemodellen er endringene i 2020 søkt fordelt ned på kommunenivå, men det presiseres at dette kun må
ses som anslag da det er usikkerhet knyttet til hvordan de endelige fordelingsnøklene blir. Dette gjelder bl.a.
kompensasjonen i rammetilskuddet på 550 mill. kroner knyttet til forventet reduksjon i skatteinntektene som
følge av regelendringer i Prop 127 S (krisepakke). En bevilgning over rammetilskuddet, 150 mill. kroner til sårbare
barn og unge, skal fordeles særskilt og denne har det derfor ikke vært mulig å fordele i denne utgaven av
prognosemodellen. Prognosemodellen vil bli oppdatert i samsvar med departementets endelig fordeling så snart
denne foreligger. Det vises for øvrig til omtale i arkfanene Inngang og Forutsetninger i prognosemodellen.

Som kjent omfatter prognosemodellen kun kommunenes frie inntekter. Ulike øremerkede ordninger, slik som
vedlikeholdspakken/tiltakspakken og refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester, er ikke en del av
prognosemodellen, og slike bevilgninger kommer dermed i tillegg til de frie inntektene som framgår av
prognosemodellen. Vil likevel gjøre oppmerksom på følgende saker fra Stortingets behandling selv om de ikke er
en del av de frie inntektene:

Refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester, hvor Stortinget har fattet følgende
anmodningsvedtak:
«Stortinget ber regjeringen på egnet måte belyse og legge til rette for mekanismer i
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester i kommunene, som ivaretar mindre
kommuner med stort antall brukere av ressurskrevende tjeneste.»   

Anmodningsvedtaket er også tatt inn i avtale mellom regjeringspartiene og FrP, og her er det også
en nærmere omtale av forslaget:
https://www.frp.no/~/media/02‐dokumenter/eninghet‐kommuneproposisjon‐2021.pdf?la=nb‐no

Eiendomsskatt bolig‐ og fritidseiendommer. Regjeringen foreslo i tilknytning til RNB 2020 at den tok
sikte på at utsette reduksjonen i den maksimale eiendomsskattesatsen fra 5 til 4 promille for bolig‐
og fritidseiendommer fra 2021 til 2022. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, og i stedet har et
flertall i Stortinget gått inn for at den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig‐ og
fritidseiendommer settes ned til 4 promille med virkning allerede fra 2021.   

Havbruksfondet. Stortingsflertallet ga sin tilslutning til regjeringens forslag om at det innføres en
produksjonsavgift til Havbruksfondet på 40 øre/kg fra 2021 som betales inn etterskuddsvis, dvs.
første gang i 2022. Samtidig vedtok flertallet at inntektene i havbruksfondet knyttet til ved
kapasitetsjusteringer fra og med 2022 skal fordeles slik at kommunesektoren får 40 prosent av disse
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inntektene og ikke 20 prosent slik regjeringen foreslo.  Det ble videre vedtatt at kommunesektoren
skal tilføres 2,25 mrd. kroner fra Havbruksfondet i 2020 og 1 mrd. kroner i 2021 til sammen 3,25 mrd.
kroner. Samlet utbetaling for årene 2021 og 2022 til kommunene blir dermed 1,25 mrd. kroner
høyere enn regjeringens forslag.

Kompensasjon for kommunenes ekstrautgifter og inntektsbortfall – covid‐19. Stortingets behandling
resulterte ikke i nye generelle kompensasjonsbevilgninger til kommunene. Følgende to
anmodningsvedtak ble imidlertid vedtatt: 
«Stortinget ber regjeringen gjøre nye vurderinger av behovet for kompensasjon til kommunesektoren
i lys av ny informasjon både om merutgifter og inntektsbortfall i kommunesektoren, utvikling i
skatteinngang og lønns/prisutvikling, og fremme forslag om dette til Stortinget i tilknytning til
nysalderingen av statsbudsjettet for 2020, og om mulig gi en løypemelding i forslag til budsjett for
2021»

«Stortinget ber regjeringen fremme en analyse av samlede økonomiske konsekvenser av
koronapandemien for kommunesektoren i 2020 i RNB 2021/kommuneproposisjonen 2022.»

Linken til innloggingsside for modellen er:
https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/inntektssystemet/ks‐prognosemodell‐for‐skatt‐og‐rammetilskudd/
 
 
 
Med vennlig hilsen
Sigmund Engdal
Spesialrådgiver
Special Adviser
  
Epost Email: Sigmund.Engdal@ks.no

Mobil Cellular: (+47) 97 66 77 67

http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

 
 

369



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/110-81 

Arkiv:                G01  

Saksbehandler:  Jan-Hugo 
Sørensen 

 Dato:                 03.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
58/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 
   

 

Koronapandemi - reduksjon av kommunale avgifter og eiendomsskatt 

Vedlegg 
1 Orientering fra NAV Nordreisa 
2 Innspill til budsjett 2021 helse- og 

omsorg 
Lenker: 
Angående eiendomsskatt: (https://www.ks.no/informasjon-om-
koronaviruset/kommuneokonomi/korona-krisen-og-eiendomsskatt/ 
 
Angående redusert gebyr 
https://www.norskvann.no/index.php/samfunnsutvikling/corona-info/2319-redusert-gebyr-med-
midler-fra-selvkostfond  

Kommunedirektørens innstilling 
1. Det gis ikke ytterligere reduksjon i kommunale avgifter i 2020. 
2. Det gis ikke reduksjon i vedtatt eiendomsskatt for 2020 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre i møte 07.05.2020 vedtok i PS 39/20: 
 
Vedtak:  
Kommunestyret ber kommunedirektøren målretta reduksjon i kommunale avgifter til de som er 
rammet av korona pandemien, til kommunestyremøte i juni.  
 
Møter blir planlagt som Teams møter, men kan avvikles som fysiske møter hvis 
smittesituasjonen tilsier det.  
 
Kommunestyret delegerer til Ordfører å vurdere møteform fram til 1. august.  
 
1. Kommunestyrets møte i juni 2020 vurderer spørsmålet om eventuell ytterligere reduksjon i 

vann- og avløpsavgifter.  
2. Spørsmålet om reduksjoner i eiendomsskatt vurderes når KS kommer med klare 

anbefalinger i saken, og når staten samtidig bekrefter at tapte eiendomsskatteinntekter vil bli 
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kompensert. Det legges fram sak for kommunestyret når anbefalinger for reduksjon av 
eiendomsskatt er klare.  

3. Kommunestyrets generelle delegasjon til formannskapet, jfr. sak PS 21/20 punkt 18, 
forlenges ikke.  

 
 

Vurdering 

Formannskapet vedtok tidligere i vinter, etter delegasjon fra kommunestyret, å halvere vann- og 
avløpsavgiftene for 2. kvartal 2020. Reduksjonen omfattet samtlige abonnenter, både private 
husstander og næringslivet. 

Når det gjelder eiendomsskatt så vedtok kommunestyret at dette skulle vurderes først når det 
kom avklaringer fra staten med hensyn til kompensasjon for eventuell reduksjon av denne 
skatten. Pr. 15. juni 2020 er det ikke kommet noen signaler fra statlig hold som tyder på at 
kommunene vil få kompensert for eventuelle lokale vedtak som innebærer reduksjon i 
eiendomsskatten. Regjeringen har fremmet en rekke statlige krisepakker, men ingen av disse 
ordningene har vært relatert til kommunenes eventuelle reduserte inntekter fra eiendomsskatt. 

Koronapandemien resulterte i mange permitteringer også i vår kommune og region, men de siste 
tallene fra NAV viser at mange nå er kommet tilbake i arbeid. NAV rapporterer også at vi har et 
forholdsvis lavt antall henvendelser på søknad om økonomisk stønad til livsopphold. Videre kan 
boligkontoret og økonomiavdelingen vår fortelle at vi ikke har registrert noen økning i antall 
søknader om utsettelse eller mislighold av henholdsvis startlån og kommunale avgifter/skatter. 

Dette viser at de fleste i vår kommune har el ordnet økonomi med en viss reserve for uforutsette 
hendelser. Her må også nevnes at koronapandemien har medvirket til en historisk lav rente, og 
derved lavere renteutgifter for mange låntakere. Pandemien med nedstengte samfunn og 
landegrenser har også gitt som konsekvens at mange private husholdninger har spart penger til 
ferie og fritid. 

Administrasjonen ser at det vil være vanskelig å differensiere kommunale avgifter og 
eiendomsskatt i forhold til den til enhver tid rådende betalingsevne for husholdninger og 
næringslivet. Vi er heller ikke kjent med at andre kommuner har etablert slike ordninger. 
Likebehandlingen i forhold til betaling av offentlige avgifter og skatt er et grunnprinsipp i de 
aktuelle lover som regulerer kommunale avgifter og skatt, og det er vanskelig å lage generelle 
ordninger hvor noen skal få redusert avgift og/eller skatt. 

Anbefalinger 

Kommunedirektøren viser til ovenstående og det faktum at Nordreisa kommune har en særdeles 
anstrengt økonomi. Vi vil derfor ikke anbefale at vi gir ytterligere reduksjoner i kommunale 
avgifter. Vi anbefaler heller ikke at eiendomsskatten for 2020 reduseres. 

Når det gjelder eiendomsskatten generelt så har Stortinget tidligere vedtatt at maksimal 
skattesats i kommunene skulle trappes ned fra 2021 og videre utover. Denne reduksjonen ble så 
forskjøvet til 2022 i forbindelse med regjeringens presentasjon av revidert nasjonalbudsjett for 
m2020 og kommuneøkonomiproposisjonen for 2021. Imidlertid viser budsjettforliket i 
Stortinget mellom regjeringspartiene og Frp 11. juni 2020 at partene nå er blitt enige om at den 
opprinnelige planlagte reduksjonen i 2021 likevel skal gjennomføres. Dette betyr på den ene 
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siden at skatteyterne og næringslivet får en lavere skattesats, samtidig som kommunen 
tilsvarende får en reduksjon i sine inntekter.
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 11.06.2020 09:20:00
Til: Ellinor Anja Evensen; Nordreisa kommune
Kopi: Nordreisa - Utvidet ledergruppe; Hilde Anita Nyvoll; Karl-Gunnar Skjønsfjell

Emne: F-sak 40/20 - Orientering fra NAV Nordreisa
Vedlegg: 

Fra: Lindbom, Elin <Elin.Lindbom@nav.no>
Sendt: torsdag 11. juni 2020 09:10
Til: Jan Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Et rask orientering
 
 
Hei.
 
Arbeidsledigheten har gått ned i hele landet, for alle yrkesgrupper. Pr i dag 5,7 % helt ledige, 5,3 % delvis ledige.
Høyere andel menn enn kvinner.
For Nordreisa er helt ledige 4,5% pr 9.6, delvis ledige 3,2%. Vi er 111 helt ledige (med de permitterte) i Nordreisa.
 
Nordreisa hadde 205 på det meste, pr i dag er det 103. Vi er fornøyd med utviklingen og har tro på at flere kommer
ut de nærmeste ukene, også innenfor hotell og reiseliv, og butikkbransjen og bygge‐ og anleggsbransjen.  Likevel
er det grunn til å tro at det vil være en del som vil slite. Vi er på tilbudssiden hva gjelder tiltak for å hjelp folk
tilbake i jobb, eks. lønnstilskudd og kurs/udanning.
 
Det er nå klart for å søke lønnskompensasjon. NAV Nordreisa har ikke merket pågang i forhold søknad om
økonomisk sosialhjelp (i likhet med nabokommunene).
 
Noe mer du vil ha?
 
 
 
 
 
Mvh
 
Elin Lindbom
Leder // NAV Skjervøy og NAV Nordreisa
( 40073380 // 55553333
www.nav.no
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Innspill til budsjett 2021 
 
 
 2020 

mai 
2019 
mai 

Differanse Akkumulert 
2020 
Jan- mai 

Akkumulert 
2019 
Jan- mai 

Akkumulert 
differanse 

Brukere 
sos.hjelp 

 

Antall 61 63 -2 109 125 -16 
18-29 år 11 20 -9 33 38 -5 
KVP 1 8 -7 1 9 -8 

 

Bruker 
økonomi 

 %vis 
forbruk av 
budsjett 
2020 

Bidrag i kr 243 324 610 915 -367 592 2 051 162 3 683 375 -1 632 213 36,91 
KVP i kr 18 398 123 136 -104 738 18 398 660 937 -642 539 1,15 
Refusjon i kr -- -- -- 152 088 198 917 -46 829  
 
Ansatte 

                                                                         

Lønn kr    709 445 847 257 -137 812 36,87 
Refusjon 
sykepenger 
kr 

   159 667 209 528 -49 861  

Ansvar 360    2 467 250   24,5 % 
 
 
Kommentarer til tabell: 
 
Sammenlignes 2020 med 2019, er det nedgang i forbruk på ca. 1,6 mill. Det kan være noe avvik i kroner 
på grunn av at økonomiavd. ikke er ajour med bilagsføring (tallene er hentet fra Velferd). Totalt 16 færre 
mottakere av sosialhjelp sammenlignet med samme periode i fjor. Det er færre langtidsbrukere, og 
generelt er brukere kortere tid på sosialhjelp, med mindre utbetalt i gjennomsnitt. Hittil har det ikke 
vært noe større utslag i forbindelse med Koronasituasjonen, og det er videre usikkert hvordan dette kan 
slå ut. Det er fortsatt ca 100 permitterte etter 9. mars. Det er vanskelig å spå i fremtiden, men tror ikke 
det er urealistisk at forbruket på bidrag vil kunne stabiliseres på nivå for 2020.  
 
Ang. kvalifiseringsstønad (KVP) har det vært kolossalt underforbruk, noe som kan ha flere årsaksforhold. 
Det er budsjettert med 8 plasser, noe som kan være for høyt. Vi tar sikte på å få en økning i bruk av KVP 
plassene videre utover 2020 og 2021. Vi har mange flyktninger som kommer fra introprogrammet som 
kan være aktuelle her. Foreslår at det budsjetteres med 6 KVP plasser i 2021, til sammen kr 1 250 000.    
 
Ang. lønn, er lederstillingen delt mellom NAV Nordreisa og NAV Skjervøy, noe som også påvirker 
lønnskostnadene 1. halvår. Det har vært langtidssykefravær frem til mai.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/514-4 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 04.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
40/20 Nordreisa formannskap 11.06.2020 
59/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Arbeidsmøte i formannskapet 11. juni 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 11.06.2020  
 

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag: Arbeidsgruppemøter i formannskapet 
opphører. Ved behov innkalles til nye møter.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Arbeidsgruppemøter i formannskapet opphører. Ved behov innkalles til nye møter.  
 
 
Henvisning til lovverk: 

Kommunedirektørens innstilling 
Legges frem uten innstilling 
 
 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommunestyre har i møte den 26.03 bedt ordfører om å etablere en arbeidsgruppe 
med medlemmer bestående av politikere, kommuneledelsen, NAV-leder, Halti næringshage, 
næringsforeningen, idretten, banken, boligkontoret, frivillige organisasjoner for å fremme ulike 
tiltak i kriseperioden som kan sikre nærings- og arbeidslivet og samfunnsaktivitetene forøvrig. 

Det har vært avhold arbeidsmøter 2. april, 23. april, 24. april, 27. april, 14. mai. 
 
Følgende inviteres til arbeidsmøter: 

o Nordreisa Røde Kors 
o Norsk Folkehjelp Nordreisa 
o Nordreisa boligkontor 
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o Sparebanken Nord-Norge 
o Nordreisa IL 
o Nordreisa NAV 
o Nord-Troms Studiesenter 
o Nord-Troms regionråd 
o Nordreisa næringsforening 
o Halti næringshage 
o Fagforbundet Nordreisa 
o Nordreisa SV 
o Nordreisa formannskap 
 

Agendaen er runde-rundt-bordet (inntil 4 minutter hver) om: 
· status/endringer fra deres virksomhet 
· eventuelle forslag på tiltak 
· spørsmålsrunde 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/665-28 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 02.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/20 Nordreisa formannskap 18.06.2020 
60/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Regulering av budsjett 2020, nr 1 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommunar og fylkeskommunar (Kommuneloven) 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.06.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Driftsbudsjettet for 2020 foreslås regulert som følger: 

        

Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
1 Administrasjon 2 424 000 Utgifter i forbindelse med Koronapandemi
1 Administrasjon 500 000 Reduserte inntekter i forbindelse med Koronapandemi, overføres fra sektor2
1 Administrasjon 80 000 Reduserte inntekter i forbindelse med Koronapandemi, overføres fra sektor 6
1 Administrasjon 220 000 Utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjonen
1 Administrasjon -2 000 000 Reduksjon lønnsbuffer
7 Skatt og rammetilskudd 5 400 000 Reduserte skatteinntekter
7 Skatt og rammetilskudd 1 346 000 Reduserte inntektsutjevning
7 Skatt og rammetilskudd -3 948 000 Overføring fra staten i forbindelse med koronapandemien
7 Skatt og rammetilskudd -1 022 000 Overføring fra staten i forbindelse med koronapandemien
7 Eiendomsskatt -300 000 Inntekt eiendomsskatt
8 Renter, avdrag og avsetninger -2 500 000 400 000 Reduserte renteutgifter/renteinntekter
8 Renter, avdrag og avsetninger -600 000 Minimumsavdrag

-2 456 000 2 456 000
0  

 
 Investeringsbudsjettet for 2020 foreslås regulert som følger: 

o Gjenstående økonomisk ramme for 2019 på investeringsprosjekter overføres til 
2020 

o I tillegg foreslås følgende endringer: 

Prosjekt
Enring i 
ramme

Kommentar

Brannsikring kirke/kapel -250 000 Utsettes til 2021 og midler tilskrives ubrukte lånemidler
Steamkjele 250 000 Omdisponering fra budsjett medisinkabinett, jamfør KST sak  
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Kommunedirektørens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2020 foreslås regulert som følger: 

        

Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
1 Administrasjon 2 424 000 Utgifter i forbindelse med Koronapandemi
1 Administrasjon 500 000 Reduserte inntekter i forbindelse med Koronapandemi, overføres fra sektor2
1 Administrasjon 80 000 Reduserte inntekter i forbindelse med Koronapandemi, overføres fra sektor 6
1 Administrasjon 220 000 Utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjonen
1 Administrasjon -2 000 000 Reduksjon lønnsbuffer
7 Skatt og rammetilskudd 5 400 000 Reduserte skatteinntekter
7 Skatt og rammetilskudd 1 346 000 Reduserte inntektsutjevning
7 Skatt og rammetilskudd -3 948 000 Overføring fra staten i forbindelse med koronapandemien
7 Skatt og rammetilskudd -1 022 000 Overføring fra staten i forbindelse med koronapandemien
7 Eiendomsskatt -300 000 Inntekt eiendomsskatt
8 Renter, avdrag og avsetninger -2 500 000 400 000 Reduserte renteutgifter/renteinntekter
8 Renter, avdrag og avsetninger -600 000 Minimumsavdrag

-2 456 000 2 456 000
0  

 
 Investeringsbudsjettet for 2020 foreslås regulert som følger: 

o Gjenstående økonomisk ramme for 2019 på investeringsprosjekter overføres til 
2020 

o I tillegg foreslås følgende endringer: 

Prosjekt
Enring i 
ramme

Kommentar

Brannsikring kirke/kapel -250 000 Utsettes til 2021 og midler tilskrives ubrukte lånemidler
Steamkjele 250 000 Omdisponering fra budsjett medisinkabinett, jamfør KST sak  
 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettreguleringer på tvers av sektorene som følge av Koronapandemien, 
samt behov for endring i investeringsbudsjettet. 
 
 

Vurdering 
Driftsbudsjettet: 
I forbindelse med Koronapandemien har kommunen fått ekstra utgifter i forhold til opprinnelig 
budsjett. I tillegg er skatteinntektene/inntektsutjevningen anslått redusert. Kommunen har fått 
ekstra overføring fra staten i den forbindelse på kr 4,97 mill. Dette er imidlertid ikke 
tilstrekkelig til å dekke både ekstrautgiftene og reduserte inntekter. I revidert nasjonalbudsjett er 
det lagt opp til at kommunen må redusere avsetning til lønnsoppgjøret og benytte reduserte 
renteutgifter for å dekke opp ekstrautgiftene. I tillegg foreslås en liten økning i eiendomsskatten 
og justering av minimumsavdraget.  
 
 
Investeringsbudsjettet: 
I investeringsbudsjettet for 2019 var det prosjekter som ikke ble ferdigstilt og det er behov for å 
overføre rammen over til 2020 budsjettet.   
 
Kommunestyret vedtok i desember 2019 et investeringsprosjekt på brannsikring av kirke på kr 
250.000,-. Nordreisa kirke er imidlertid brannsikret for noen år siden, og det er behov for 
brannsikring av Rotsundelv kapell. Midlene foreslås omdisponert fra brannsikring til kirke til 
brannsikring Rotsundelv kapell, og i tillegg foreslås rammen utsatt til 2021. 
 
Det foreslås at deler av budsjettramme til medisinkabinett omdisponeres til steamkjele, se egen sak 
for utdypende opplysninger.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/85-5 

Arkiv:                251  

Saksbehandler:  Birgitta 
Davidsen 

 Dato:                 02.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
48/20 Nordreisa formannskap 11.06.2020 
61/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Økning av startlånmidler for 2020 

Henvisning til lovverk: 
Henvisning til husbankens retningslinjer og forskrift for startlån 
 
Vedlegg 
1 Ekstrabevilling april 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 11.06.2020  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: Formannskapet ber om at retningslinjene for 
startlån revideres.   
 
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner at Nordreisa kommune tar opp ytterligere startlån i Husbanken med 
10 millioner kroner i 2020. 
 
Formannskapet ber om at retningslinjene for startlån revideres.   
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret godkjenner at Nordreisa kommune tar opp ytterligere startlån i Husbanken med 
10 millioner kroner i 2020. 
 

 

Saksopplysninger 
I Nordreisa kommune er det boligsosiale arbeide fordelt mellom flere etater og virksomheter: 
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 Stiftelsen Nybo leier ut sine boliger i det ordinære markedet, herunder til vanskeligstilte. 
 NAV bidrar med økonomisk hjelp i særskilte tilfeller. 
 Nordreisa kommune forvalter startlån fra Husbanken til videre utlån til prioriterte 

grupper. Videre disponerer vi begrenset beløp som kan brukes som tilskudd. 
 

Startlån 
Startlån er et kommunalt virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Nordreisa 
kommune låner årlig penger fra Husbanken for videre utlån til etablering i, eller opprettholdelse 
av, nøktern og egnet bolig i kommunen.  
 
Kommunen har ikke nok lånemidler til alle søkere som kommer innunder målgruppen for 
startlån. Det er derfor viktig at startlånet brukes der kommunen har de største boligsosiale 
utfordringene. 
 
Nordreisa kommune følger Husbankens retningslinjer ved tildeling av startlån 
Et av Husbankens overordnede mål er å bidra til at flere langvarig vanskeligstilte skal kunne eie 
sin egen bolig. Et nasjonalt mål for 2020 er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe 
egen bolig. Dette gjelder særlig for familier som har en ustabil bosituasjon i en uegnet privat 
utleiebolig. Startlån er et godt virkemiddel for å unngå at barnefamilier mister boligen på grunn 
av høye boutgifter. Andre prioriterte målgrupper er bostedsløse og unge uføre. 
 Dette kan også bidra til å redusere sosialhjelpskostnadene. 
 
Husbanken får årlig fastsatt en utlånsramme i forbindelse med at statsbudsjettet blir vedtatt.            
I april kom det melding om ekstrabevilling på fem milliarder kroner fra stortinget, som blant 
annet er satt av til startlån, det er derfor mulig for kommunene å søke ekstra startlånmidler. Det 
vil kunne innvilges etter søknad. 
 
Det er for tiden stor etterspørsel etter startlån, og lånerammen er begrenset. Kommunen har 
aktive søkere som er på vent, det ikke er nok startlånmidler til fordeling. 
Tidligere opptatte lån til videre utlån, startlån, er nå for det meste utlånt slik at det er behov for 
nytt låneopptak dersom kommunen skal fortsette med ordningen.  
Renter og avdrag på videreformidlingslån dekkes av de privatpersonene som får innvilget lån. 

Vurdering 
Ordningen med Startlån fungerer slik at kommunen låner penger av Husbanken, og låner disse 
pengene videre ut til de som blir innvilget lån.  
 
Kommunen må hvert år ta stilling til forventet etterspørsel, og søke Husbanken i forhold til 
dette. Stortinget har økt Husbankens låneramme i april i år, og det foreslås derfor å søke om 
ytterligere 5 millioner kroner fra Husbanken til videreformidling av Startlån.  
 
Etterspørselen etter midler varierer sterkt, men etter endringer i regelverket er det færre som er 
kvalifisert til å søke. Til gjengjeld er det nå etterspørsel etter full finansiering, mens det tidligere 
stort sett bare ble gitt Startlån som toppfinansiering.  
 
Nordreisa kommune mottar søknader om startlån fra innbyggere gjennom hele året, og nå er det 
flere søknader som ligger til behandling men det er ikke midler til tildeling.  
Disse kan kunne tas opp til ny behandling og om mulig bli innfridd om lånerammen blir noe høyere.  
 
Anbefaling 
Kommunedirektøren anbefaler at vi opptar ytterligere 10 millioner kroner i startlån i 2020. 
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På denne måten kan Nordreisa kommune ta en mer aktiv rolle i det boligsosiale arbeidet ved at 
vi bidrar til finansiering av kjøp og bygging av nye boliger.
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Til ordførere og rådmenn 
 

Fem milliarder kroner ekstra til lån fra Husbanken  

Koronakrisen har ført til at mange er permittert eller har mistet jobbene sine, og det er grunn til å 
frykte at flere kan få problemer på boligmarkedet. Derfor vedtok Stortinget før påske å øke 
Husbankens utlånsramme med fem milliarder kroner til startlån og andre låneordninger.  
 
Startlån til barnefamilier prioriteres  
Innenfor utvidet låneramme skal startlån prioriteres. Startlån kan bidra til at vanskeligstilte 
barnefamilier får kjøpt egen bolig. Startlån kan også brukes til refinansiering. Søknadene behandles i 
den rekkefølgen de kommer inn, og Husbanken gir tilsagn så lenge vi har tilgjengelige midler. 
 
Søknadsløsningen for startlånsmidler er tilgjengelig på husbanken.no via behovsmeldingen.   
 
Bruk tilskuddene 
For kommuner som vil bidra til økt aktivitet og dekke egne boligbehov er det viktig å bruke 
tilskuddsordningene til kommunene: 
 

• Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger 

• Tilskudd til utleieboliger 
 
Flere kommuner har brukt muligheten til å bygge boliger for funksjonshemmede organisert som 
borettslag hvor investeringstilskudd og momskompensasjon tilføres borettslaget. Det kan gi bolig til 
unge funksjonshemmede hvor kjøpsprisen er redusert med over 50 %. Et godt eksempel er 
Stavanger kommunes prosjekt på Tjensvoll: Bygger borettslag for psykisk utviklingshemmede. 
 
For å stimulere til økt aktivitet innen nybygg og oppgradering er det viktig at kapasiteten til å behandle 
planer og byggesøknader opprettholdes.  
 
Kommunene leverte gode resultater i 2019 
Målet for fjoråret var å prioritere barnefamilier. Resultatet ble at kommunene økte andelen av startlån 
som gikk til barnefamilier til 64 prosent, og i alt fikk 4 140 barnefamilier utbetalt startlån i løpet av året. 
Mer enn 37 000 barnefamilier fikk bostøtte.  
 
Ytterligere tall, fakta og resultater er beskrevet i Husbankens årsrapport for 2019.  
 
Husbanken ser frem til et fortsatt godt samarbeid med kommunene i en krevende tid. Følg med på 
www.husbanken.no og www.veiviseren.no for oppdatert informasjon. 
 
 
Med hilsen  

  

 
 

 
Osmund Kaldheim 
Administrerende direktør 

 
Per Olaf Skogshagen 

Husbanken Kontordirektør Kommune og marked 
Husbanken 
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Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering 2021 - ny vurdering 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova, eskl) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  
 

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Det ble stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp).  
13 stemte for og 8 stemte imot. Utsettelsesforslaget dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes.  
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Kommunedirektørens innstilling 

 Kommunestyret vedtar at eiendomsskattegrunnlagene skal justeres i samsvar med 
eiendomsskattelovens paragraf 8 A-4, såkalt kontorjustering. 

 Justering av skattegrunnlagene for 2021 vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen 
høsten 2020.  

 Nye eiendommer takseres på vanlig måte. 
 
 
Saksopplysninger Eiendomsskatt er en frivillig lokal skatt som ikke inngår i inntektssystemet på 
samme måte som skatt på inntekt og formue. Det betyr at inntekten fra eiendomsskatt går 
uavkortet til kommunen i motsetning til skatt på inntekt og formue der inntekten fordeles i 
henhold gitt gitte kriterier. Den viktigste begrunnelsen for eiendomsskatt er behovet for å skaffe 
kommunen inntekter som bidrar til å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud. Det er 
kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt. Det er også opp til den 
enkelte kommune å bestemme utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt i 
eigedomsskattelova. 
 
Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal 
benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. Eiendomsskatten for 
boliger og fritidsboliger skal være minst 2 promille og ikke mer enn 5 promille av taksten. Fra 
2021 reduseres eiendomsskatten til 4 promille av taksten. Eiendomsskatten innenfor 
næringsvirksomhet skal være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av taksten.  
 
Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av takstmessig verdianslag på fast eiendom. 
Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning, og grunneiers økonomiske situasjon ut 
over eiendommens antatte verdi har ikke betydning for utmålingen av skatten.  
Takstene for eiendomsskatt er vedtatt ut fra anslag på eiendommens markedsverdi. Med 
eiendom menes grunneiendom men alle påstående bygninger. (Landbruksbygninger er fritatt for 
eiendomsskatt etter lovens § 5h, og er ikke taksert). 

 
Eiendomsskattetakseringen er en forenklet taksering sammenlignet med salgstakst. Som 
grunnlag for taksering brukes opplysninger i matrikkelen (offentlig register over 
grunneiendommer), eksempelvis bygningstype, antall etasjer, areal, byggeår. I tillegg brukes det 
skjønnsmessige faktorer som beliggenhet, vedlikehold, etc som tilsammen gir en 
eiendomsskattetakst. Taksten kan tas av offentlig godkjente takstmenn på selvstendig grunnlag 
eller basert på sjablongtaksering utarbeidet av kommunen.  
 
Sjablongtaksering: Sjablongverdier er kvadratmeterpris ut fra bygningstype og bruksområde 
som tar sikte på å gjenspeile gjennomsnittsverdien for bygningstypen/bruksområdet. Det kan 
benyttes indre faktorer (byggeår, etasjer, bygningstype og lignende) og ytre faktorer 
(beliggenhet, vedlikehold, sone og lignende) for å korrigere taksten. Områdefaktor/sonekart er et 
verktøy som benyttes for å ivareta verdiforskjeller mellom sentrum og distrikt. Sjablong er et 
hjelpemiddel for å sikre likebehandling.  
 
På spesielle eiendommer vil det være nødvendig å engasjere sakkyndige. Det gjelder for 
eksempel kraftlinjer, telenett, næringseiendommer og lignende.  
 
Kommunestyret kan ifølge eigedomsskattelova §3 skrive ut eiendomsskatt på enten: 
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«a) faste eigedomar i heile kommunen, eller 
b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der 
slik utbygging er i gang, eller 
c) berre på verk og bruk i heile kommunen, eller 
d) berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller 
e) eigedom både under bokstav b og c, eller 
f) eigedom både under bokstav b og d, eller 
g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom». 
 
 
Omtaksering etter 10 år 
Jamfør eigedomsskattelova §8 A-3 (3) skal det som hovedregel være omtaksering i kommunen 
hvert 10 år.  
 
I 2020 er det 10 år siden siste alminnelige taksering i Nordreisa kommune, og kommunestyret 
må gjøre vedtak på hvilke alternativer kommunen skal gå for. Det er ikke anledning til å la 
takstene stå uforandret uten behandling i kommunestyret. Kommunen har følgende alternativ: 
 

1. Ny alminnelig taksering 
2. Bruk av formuesgrunnlag 
3. Kontormessig justering 
4. Avvente omtaksering i maks 3 år, med frist i 2021, 2022 eller 2023. 

 
 
 

1. Ny alminnelig taksering 
Kommunestyret kan velge å gjennomføre ny alminnelig taksering. Kommunen tar da nye takster 
på eiendommer, og kan gjøre dette basert på følgende alternativ: 

 Leie inn konsulenter til å planlegge og gjennomføre takseringen på selvstendig grunnlag 
(basert på utvendig besiktigelse).  

 Leie inn konsulenter til å planlegge og gjennomføre takseringen basert på sjablong 
utarbeidet av kommunen.  

 Foreta taksering via sjablongberegning med kommunens egne ressurser.  
 
 

2. Skatteetatens formuesgrunnlag 
Finansdepartementet åpnet i 2014 for å benytte formuesgrunnlaget for boligeiendom som 
utgangspunkt for utskrivning av eiendomsskatt. Departementet har også fastsatt at kommunene 
skal benytte en reduksjonsfaktor på formuesgrunnlaget. For 2020 skal formuesgrunnlaget 
reduseres med 30 %. Kommunestyret kan uavhengig av denne faktoren selv vedta ytterligere 
reduksjon med eksempelvis bunnfradrag eller en fast reduksjonsfaktor på samtlige eiendommer.  
 
Eventuelle klager på formuesgrunnlaget skal rettes til og avgjøres av skatteetaten. I de tilfeller 
kommunen oppdager feil i formuesgrunnlaget på en bolig, har ikke kommunen selv 
klageadgang. Det er allikevel ikke til hinder for at kommunens eiendomsskattekontor kan 
informere Skatteetaten om eventuelle feil, og oppfordre til endring.  
 
Formuesgrunnlagene blir justert hvert år, i motsetning til de takstene kommunen selv foretar. De 
fleste boligeiendommene vil ha et formuesgrunnlag, men det vil imidlertid være noen 
boligeiendommer der det ikke foreligger formuesgrunnlag. Eksempel kan være: 
 

 Boliger tilhørende organisasjoner som ikke har skatteplikt 
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 Våningshus på gårdsbruk 
 Boligdel i kombinasjonsbygg 
 Sekundærbolig som er definert som fritidsbolig pga standard 
 Boligeiendommer som Skatteetaten mangler boligareal for 
 Boligeiendommer med uavklarte eierforhold 
 Fritidsboliger (forutsatt at de matrikkelen har betegnelsen fritidsbolig) 
 Næringseiendommer 
 Telenett, kraftlinjer og lignende  

 
Disse eiendommen må kommunen selv taksere, og takstene vil ikke kunne justeres hver år. Det 
vil dermed kunne bli avvik mellom de takstene som følger formuesgrunnlaget og de takstene 
som kommunen selv foretar. Skatteetaten benytter primærareal i formuesgrunnlaget, mens 
kommunen benytter bruksareal.  
 
I 2019 er det 72 kommuner som benytter formuesgrunnlag i forbindelse med utskrivning av 
eiendomsskatt. 
 
 

3. Kontorjustering 
I stedet for ny alminnelig taksering kan kommunestyret treffe vedtak om at skattegrunnlaget skal 
økes med inntil 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget i hvert år, men ikke overstige antatt 
verdi av takstobjektet. Kontorjustering skjer uten bruk av befaring og kan skje hvert år så fremt 
taksten ikke overstiger reel verdivurdering. En prosent økning gir ca kr 140.000,- i økt 
eiendomsskatt.  
 
«§ 8 A-4.Kontorjustering 
(1) I staden for ny allmenn taksering kan kommunestyret gjere vedtak om auke av det verdet 
(taksten) som eigedomen blei sett til ved den siste allmenne takseringa for utskriving av 
eigedomsskatt. Kommunestyret kan dessutan gjere vedtak om at det skal gjerast eit tilsvarande 
tillegg for dei eigedomane som er verdsett særskild før eit tidspunkt som kommunestyret fastset. 
(2) Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det 
opphavlege skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa, 
likevel slik at skatteåret 1983 vert rekna som første året for slikt tillegg. Fristreglane i § 8 A-3 
andre ledd gjeld ikkje for kontorjustering.» 
 
 

4. Avvente omtaksering i maks 3 år, med frist i 2021, 2022 eller 2023. 
Kommunestyret kan i særlige tilfeller avgjøre at ny taksering skal utsettes, men ikke lengre enn 
3 år etter siste alminnelig taksering skulle ha skjedd. Dette jamfør eskl §8A-3. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommunestyre vedtok i 2009 (sak 71/09) at det skal skrives ut eiendomsskatt for alle 
eiendommer i kommunen. Kommunestyret har ikke gjort vedtak om bunnfradrag eller andre 
reduksjoner i forhold til eiendommens verdi. Det er 2665 eiendommer som har eiendomsskatt. 
 
Fra 2020 er skattesatsen 5 promille på boliger og fritidsboliger, og 7 promille på 
næringseiendommer.  I 2019 fikk kommunen inn kr 17,7 millioner på eiendomsskatt, og i 2020 
er budsjettet på 11,4 millioner. Da takstene ble gjennomført i 2009 ble det leid inn offentlig 
godkjente takstmenn for å gjennomføre takseringen. De takstene som er gjort etter 2009 er blitt 
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gjort basert på sjablong. Takst på næringseiendom og verker og bruk foretas av offentlig 
godkjente takstmenn.  
 
Hvis kommunestyret velger å gjennomføre en ny alminnelig taksering vil dette trolig medføre 
opprettholdelse eller liten reduksjon av eiendomsskatten til kommunens innbyggere, 
sammenlignet med 2019 nivået. Det er 10 års verdietterslep som skal justeres til dagens verdi. 
Fra 2010 til 2017 har boligprisene i Nord-Norge, ifølge SSB, steget med 48,2 %. Fra og med 
2020 er skattesatsen på boliger og fritidsboliger redusert fra 7 promille til 5 promille. I tillegg er 
skattegrunnlagene redusert med 30 %. Fra 2021 reduseres skattesatsen med ytterligere en 
promille til 4 promille. Det medfører at eiendomsskatten reduseres fra kr 12.6 millioner i 2019 
til kr 6,3 millioner i 2020 og kr 5,05 millioner i 2021.  
 
 
Nedenfor er det listet opp fordeler og ulemper ved de ulike metodene, sett fra kommunens side: 
 
Fordeler og ulemper ved ny alminnelig taksering: 
 

 + Skjevheter og endrede forutsetninger oppstått i løpet av 10 år vil bli rettet 
 + Vil gi økte inntekter 
 + Kvalitetssjekk og oppdatering av opplysninger i matrikkelen 
 + Taksten vil være gjeldende i 10 år 
 + Dersom man velger bruk av sjablong vil det gi mer rettferdig taksering 
 - Vil gi ekstra utgifter for kommunen økonomisk 
 - Taksering svært krevende i forhold til tilgjengelig ressurser og kompetanse 
 -Den ekstraordinære krisesituasjonen landet er oppe i som følge av Corona-pandemien 

gjør det usikkert om vi i 2020 bør/kan sette i gang en omfattende taksering med fysisk 
besøk til samtlige eiendommer, herunder delvis kontakt med grunneiere 

 
 
Fordeler og ulemper ved å bruke formuesgrunnlag: 
 

 + Kommunen slipper å foreta takster på de fleste boligeiendommene 
 + Kommunen unngår klagebehandling på boligeiendommene taksert av Skatteetaten  
 - Formuesgrunnlaget benyttes kun på boligeiendommer. Fritidsboliger, våningshus, 

enkelte bolighus, næringseiendommer, kraftlinjer med flere må fortsatt takseres av 
kommunen 

 - Det vil bli forskjell på takster basert på formuesgrunnlag og takster basert på 
kommunens takster. Formuesgrunnlaget justeres årlig og vil da være mer oppdatert enn 
kommunens takster. På takstene kommunen foretar selv er det ikke anledning til å foreta 
årlig justering.  

 - Det kan by på utfordringer å håndtere blandingen mellom to ulike takseringsmetoder. 
Kommunen må holde oversikt over hvilke eiendommer som takseres via 
formuesgrunnlaget og hvilke som kommunen takserer selv.  I tillegg vil det også 
løpende forekomme at boliger blir omklassifisert til fritidsbolig, og at fritidsboliger blir 
omklassifisert til boliger  

 - Kommunen har ikke selv klagerett på eiendommer som har feil primærareal 
 
 
 
Fordeler og ulemper ved benytte kontorjustering: 
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 + Relativt lite arbeidskrevende da det skjer uten befaring og takstmenn 
 + Gir økt skattegrunnlag, og derved muligheter for økte inntekter 
 + Ingen begrensning i forhold til i hvor mange år på rad kommunen kan foreta 

kontorjustering, så lenge kontorjusteringen ikke overstiger 10 % av opprinnelig 
alminnelig taksering 

 - Vil gi lavere eiendomsskatt enn om det blir foretatt retaksering  
 - Skjevhet eller endrede forutsetninger oppstått i løpet av 10 år vil ikke bli rettet 

 
 
Fordeler og ulemper ved uendrede takster: 
 

 + Ingen ekstra utgifter  
 + Ingen økte utgifter for innbyggerne  
 - Ingen økning i inntektene utover nye objekter 

 
Når kommunen skal vurdere hvilket alternativ som skal velges er det viktig å kartlegge: 
 

 Erfaringer for forrige taksering 
 Hvilke ressurser har kommunen til rådighet til et takseringsprosjekt 
 Har kommunens ressurser og sakkyndig nemd tilstrekkelig kompetanse 
 Er det nødvendig å be om assistanse av hensyn til kapasitet og kompetanse 
 Avdekke eventuelle mangler  

 
Erfaringen fra forrige taksering i 2009 viser at verdivurderingen tatt av offentlige godkjente 
takstmenn viste seg å variere selv i samme område. Det ga mange skjevheter i takstene og førte 
til mange klagesaker. Dersom takstene tas basert på sjablong vil man få en mer rettferdig 
verdivurdering.  
 
Kommunen har kun delte ressurser som arbeider med eiendomsskatt. Byggesaksbehandler 
foretar takster på bolighus og hytter basert på sjablong, og tar i snitt omlag 20 takster per år. I 
tillegg arbeider økonomisjef og controller med klagebehandling, utskrivning og lignende. 
Samtlige har kun en liten del av stillingen innenfor eiendomsskatt. I tillegg er matrikkelen ikke 
tilstrekkelig oppdatert til å gjennomføre taksering på en effektiv måte.  
 
Dersom eiendommene takseres på nytt gir dette nyttige innspill til de andre kommunale 
registrene som også tar utgangspunkt i de samme grunnopplysningene. Matrikkelregisteret er 
kommunes ansvar å vedlikeholde og oppdatere. Ved gjennomføring av ny alminnelig taksering 
vil nye bygg som ikke er registrert komme inn i registeret. Besiktigelsen vil også kunne gi 
kommunen opplysninger om ulovligheter i forhold til plan- og bygningsloven.  
 
Nordreisa kommune benytter Komtek til å skrive ut kommunale avgifter og eiendomsskatt. 
Eiendomsskatten er lagt inn som en varelinje og det er svært begrensede søkemuligheter i denne 
programvaren. Det er ikke mulig å hente ut data som kan benyttes til en effektiv håndtering av 
eiendomsskatten. Dersom kommunen hadde benyttet Komtek Eiendomsskatt ville programmet 
kunne brukes i omtaksering, klagebehandling og den løpende forvaltningen. Dette programmet 
er anbefalt uavhengig av hvilket alternativ kommunestyret velger.  
 
Gjennomføring av taksering ved de ulike metodene: 
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 Ved sjablong - En ny alminnelig taksering vil medføre at kommunen må leie inn 
konsulenter til å utarbeide en sjablong og gjennomføre takseringen. Utgifter ved 
alminnelig taksering er estimert til omlag kr 1 millioner, basert på erfaringer fra andre 
kommuner. I tillegg må det leies inn konsulenter til å gjennomføre takseringen av 
næringsvirksomheter. 

 Ved innleie av offentlig godkjente takstmenn - En ny alminnelig taksering vil medføre at 
kommunen må leie inn konsulenter til å utarbeide en sjablong og gjennomføre 
takseringen. Utgifter ved alminnelig taksering vil trolig beregnes til omlag kr 2,0 
millioner til 2,5 mill. I tillegg må det leies inn konsulenter til å gjennomføre takseringen 
av næringsvirksomheter. 

 Bruk av skatteetatens formuesgrunnlag vil medføre at kommunen må foreta takster på de 
eiendommene som ikke er registrert hos skatteetaten. I tillegg må det leies inn 
konsulenter til å gjennomføre takseringen av næringseiendommer og verker og bruk.  

 Kontorjustering vil gi kommunen økte inntekter med bruk av få ressurser, både 
personellmessig og økonomisk. Kommunen kontorjusterte i 2020 med 4 prosent, og kan 
i 2021 justere med 10 prosent å foreta kontorjustering på.  

 Uendrede takster vil hverken medføre økte inntekter eller bruk av ressurser 
(personalmessig eller økonomisk). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedenfor vises en tabell over utviklingen i eiendomsskatt i årene 2019 og 2020, samt eksempler 
på eiendomsskatt 2021: 

1/14 Storvik 310 000 2 170 225 680 1 128 835 822 3 343 248 248 993
5/25 Straumfjord 1 450 000 10 150 1 055 600 5 278 1 726 124 6 904 1 161 160 4 645
13/3 Storslett (strandveien) 1 440 000 10 080 1 048 320 5 242 1 435 259 5 741 1 153 152 4 613
13/48 (Storslett Bekkestien) 1 092 000 7 644 794 976 3 975 1 153 534 4 614 874 474 3 498
14/6 Storslett Mellaveien 1 230 000 8 610 895 440 4 477 1 464 229 5 857 984 984 3 940
15/42 Leonh.Isaksensvei 1 440 000 10 080 1 048 320 5 242 1 242 515 4 970 1 153 152 4 613
22/64 Reisadalen 280 000 1 960 203 840 1 019 1 003 321 4 013 224 224 897
29/72 Reisadalen 470 000 3 290 342 160 1 711 689 714 2 759 376 376 1 506
40/4 Kildalen 750 000 5 250 546 000 2 730 1 312 382 5 250 600 600 2 402
44/7 (Storslett Båtnesveien) 1 240 000 8 680 902 720 4 514 1 004 113 4 016 992 992 3 972
47/446 Sørkjosen Nesseveien 1 320 000 9 240 960 960 4 805 1 528 813 6 115 1 057 056 4 228
52/140 Storslett Høgegga 1 380 000 9 660 1 004 640 5 023 1 637 310 6 549 1 105 104 4 420
57/15 Oksfjord 540 000 3 780 393 120 1 966 766 723 3 067 432 432 1 730
67/11 Storvik 410 000 2 870 298 480 1 492 972 665 3 891 328 328 1 313
78/7 Rotsund 300 000 2 100 218 400 1 092 762 021 3 048 240 240 961
81/36 Vest-Uløy 400 000 2 800 291 200 1 456 728 711 2 915 320 320 1 281
Summering 98 364 51 149 73 053 45 011

Eksempel eiendomsskatt 2021

Gårds- og bruksnr E-skatt 
skatteetatens 
formuesverdi

Verdi 2019 Verdi 2020
Kontor-

justering 
10% 

e-skatt          
4 promille

e-skatt 2019           
7 promille

e-skatt 2020         
5 promille

E-skatt 
skatteetatens 
formuesverdi

 
 
Tabellen viser: 

 Takstgrunnlaget (verdi) av takstobjektene i 2019 med tilhørende eiendomsskatt 
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 Takstgrunnlaget (verdi) av takstobjektene i 2020 med tilhørende eiendomsskatt 
 Eksempel på eiendomsskatt for 2021 

o Skatteetatens formuesverdi med tilhørende eiendomsskatt  
o Kontorjustering med tilhørende eiendomsskatt 

 
Alminnelig ny taksering er ikke tatt med i forslaget ettersom det vil medføre et betydelig 
forarbeid i forkant av en slik taksering. En slik takst vil trolig bli høyere enn skatteetatens 
formuesverdi.  
Skatteetatens formuesverdi vil gi høyere inntekt til kommunen, men økte utgifter til innbyggerne 
sett mot 2020 takstene.  
Kontorjustering vil gi lavere inntekt for kommunen, samt reduserte utgifter til innbyggerne sett 
mot 2020 takstene. Statens justering fra 5 promille til 4 promille vil en reell reduksjon på 10 % 
til innbyggerne, selv om kommunen foretar kontorjustering.   
 
 
 
 
Kommunedirektørens vurderinger 
 
Lov om eiendomsskatt gir kommunene mulighet til å skrive ut slik skatt på de fleste 
eiendommene i kommunen.  Disse skatteinntektene disponerer kommunen fritt, og 
eiendomsskatt påvirker ikke de årlige rammetilskudd kommunen får fra staten.   
 
 
Rammetilskuddet fra staten baserer seg på inntektssystemet for kommunene, og detaljert 
beregning framgår av Grønt hefte som er et vedlegg til statsbudsjettet.  De såkalte frie inntekter 
(statlig rammetilskudd + ordinære skatteinntekter) disponerer også kommunene fritt, men det 
legges klare føringer fra staten på hvilke lovpålagte tjenester kommunene er nødt til å tilby. 
 
Kommunestyret står fritt til å velge følgende: 
 
I – Skal man kreve inn eiendomsskatt eller ikke 
II – Hvilke eiendommer skal man kreve inn eiendomsskatt på 
III – Hvordan takserer man eiendommene 
IV – Hvilken skattesats skal man bruke for det enkelte år, innenfor de rammer Stortinget setter 
 
Nordreisa kommunes økonomi er i sterk ubalanse, og det er allerede budsjettert med 11,4 
millioner kroner i eiendomsskatt i 2020, en nedgang med 6,3 millioner kroner eller 35,6 % fra 
2019. 
 
Kommuneregnskapet for 2019 viser et betydelig driftsunderskudd, og man må bruke store deler 
av disposisjonsfondet for å komme ut i null.  De samlede inntekter fra 2018 til 2019 ble redusert 
med 1 million kroner, mens utgiftene økte med over 30 millioner kroner. 
 
Kommunestyret har også vedtatt et ambisiøst investeringsprogram for 2020 og de nærmeste 
årene, som gir økte kapitalkostnader men som samtidig forutsetter mere rasjonalisert drift av 
skole- og barnehagesektoren. 
 
Nedgangen i folketallet i 2019 på 48 personer vil gi lavere rammetilskudd og skatteinntekter i 
2020, og må også hensyntas når vi nå vurderer hvordan vi framover skal taksere eiendommer i 
forhold til eiendomsskatt. 
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Sett fra innbyggernes og næringslivets side ønsker man selvsagt ingen eller lavest mulig 
eiendomsskatt.  Sett fra kommunens side bør man sikre seg slike inntekter for å kunne 
opprettholde gode tjenestetilbud til befolkningen, men samtidig må man sikre at den 
økonomiske belastningen ikke blir for høy for den enkelte. 
 
Grunneierne i Nordreisa vil i 2020 få en betydelig reduksjon i eiendomsskatt, og dette har også 
vært hensikten fra Stortinget når lovverket ble endret.  Kommunestyret har imidlertid fortsatt et 
betydelig handlingsrom innenfor det nye regelverket, og dette kan skje i en kombinasjon av 
takseringsmetode og valg av skattesats. 
 
I forhold til kommunens økonomiske situasjon bør kommunestyret sikre høyest mulig inntekter 
for å sikre tjenestetilbudet, som har stor betydning for bolysten.  På den annen side vil en for 
høy eiendomsskatt, sammenlignet med andre kommuner, kunne bety at noen velger bort 
Nordreisa som etableringssted for bolig og/eller næringsvirksomhet. 
 
 
Kommunedirektørens anbefalinger 
 
Kommunedirektøren vil anbefale at kommunestyret gjør vedtak om såkalt årlig kontorjustering 
av eiendomsskattetakstene.  Dette er den enkleste og rimeligste takseringsmetoden.  
Kommunestyret kan da i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene vedta størrelsen på 
den årlige justeringen av eiendomsskattegrunnlagene, samtidig som man vedtar skattesatsen for 
vedkommende budsjettår. 
 
Det vil være summen av årlig justering av skattegrunnlag og skattetakst som bestemmer den 
endelige eiendomsskatten for den enkelte grunneier, og derved de samlede 
eiendomsskatteinntekter for kommunen. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/425-1 

Arkiv:                664  

Saksbehandler:  Guro Boltås 

 Dato:                 27.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/20 Nordreisa formannskap 11.06.2020 
63/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Innkjøp av steamkjele 

Henvisning til lovverk:  
• Lov om kommuner og fylkeskommuner §47  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-
09-25-107#KAPITTEL_11 
• Forskrift om årsbudsjett https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1423 
• Økonomireglement for Nordreisa kommune, kap 3  
 
Det vises også til: 
• Økonomiplan 2018 – 2021/årsbudsjettet 2018 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 11.06.2020  
 

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Det omdisponeres kroner 230.000,- fra investeringsmidler fra medisinkabinett til innkjøp og 
montering av steamkjele til Sonjatun kjøkken.  
 
Saken fremmes som budsjettreguleringssak til kommunestyret. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Det omdisponeres kroner 230.000,- fra investeringsmidler fra medisinkabinett til innkjøp og 
montering av steamkjele til Sonjatun kjøkken.  
 
Saken fremmes som budsjettreguleringssak til kommunestyret. 
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Saksopplysninger 
I April ble steamkjelen på kjøkkenet på Sonjatun ødelagt i en brann i det elektriske. Det var ikke 
mulighet å reparere den. Den er heller ikke dekket av forsikringen på grunn av alder og forventet 
slitasje. Maskinen er rundt 20 år. Dette er en av Sonjatun kjøkkens viktigste maskiner, den blir 
brukt til blant annet laging av supper, lapskaus, kjøttkaker i brun saus og så videre.  
 
Det er hentet tilbud fra 3 leverandører i samarbeid med innkjøpssjef. Saken har vært lagt ut på 
Eu-supplay. Det kom tilbud fra en leverandør. Tilbudet er på kroner 216 000,- eks. mva. 
inkludert utstyr og montering. I tillegg påberegnes det kroner 14 000,- til elektrisk arbeid. Dette 
utgjør til sammen kroner 230 000,-  
 
Det vises til Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 30.11.2018. Sak 44/18.  
 
Vedtak: Det gjennomføres et forprosjekt før eventuell anskaffelse av medisinkabinett. I forprosjektet 
vurderes lønnsomhet, behov og tidsbruk. Forprosjektet gjennomføres innen 30.06.19. Forprosjektet 
finansieres med avsatte midler. Multidose innføres på sykehjemmene snarest.   
 
Det vises også til sak 35/17. 10.10.17 Der det blant annet ble vedtatt: Medisinkabinett utredes videre 
i henhold til pris og praktisk egnethet i forhold til beliggenhet på Sonjatun. Investering på kabinett 
på 1,2 millioner må utredes i forhold til lønnsomhet.   
 
Kommunestyret avsatte i budsjettet for 2018 1,2 mill til medisinkabinett. Det ble ikke foretatt en 
utredning, midlene ble ikke brukt i 2018 og ble derfor overført til 2019. 
 
I 2018 ble det avsatt i 1,2 millioner kroner til velferds teknologi, av disse ble det overført ca. kr 900 
000 til 2019.  

Videre vises det til sak i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 12.03.2019, 2017/1038-7 

Vedtak: 
Utredning av medisinkabinett utsettes og tas inn i budsjett for 2020. 
Midlene fra tiltaket: 1,2 millioner kroner, omdisponeres til velferdsteknologi og innkjøp av 
eventuelle andre hjelpemidler. Saken fremmes som budsjettreguleringssak til kommunestyret 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Av disse midlene som ble omdisponert til velfersteknologi og innkjøp av andre hjelpemidler er 
det i dag brukt kroner 190.000,-. Det er da igjen ca kroner 1 million.  
 
En sak om tilleggsbevilgning skal først fremmes når det ikke er mulighet for omdisponering 
innen eget rammeområde. Det er ikke satt av midler i budsjettet til kjøkkenet til slike 
investeringer.  
 
Det er kun formannskapet som har fullmakt til å foreta avsetning til og bruk av 
disposisjonsfond. Dette gjelder for alle rammeområder. 
 
Formannskapet er gitt fullmakt til å foreta endringer i investeringsbudsjettet når slik endring 
gjelder økning i bevilgning til et prosjekt og dekning skjer ved at bevilgning til et annet prosjekt 
reduseres tilsvarende. Beløpsgrense for slik omprioritering er kr. 200 000. 
 
 
 

394



 
Vurdering  
 
Konsekvensen av å ikke ha en slik kjele på kjøkkenet er at menyen blir veldig begrenset og at 
det isteden må kjøpes inn veldig mye ferdig vare fra andre leverandører. Dette vil igjen gå 
utover pasientene og andre som får levert mat fra kjøkkenet.  
 
Ved bruk av disse midlene til kjøp av steamkjele vil det være mindre midler til innkjøp av 
velferdsteknologiske- og andre hjelpemidler til helse og omsorg.  
 
Det er for øvrig veldig viktig at vi har en variert meny og et godt grunnlag for å tilby god mat 
som er laget fra bunnen av til våre pasienter og andre brukere. En variert meny gir et bedre 
grunnlag for god ernæring og en større valgmulighet for mottakerne. Viser til forskrift om 
verdig eldreomsorg der det står at vi skal legge til rette for et variert og tilstrekkelig kosthold og 
tilpasset hjelp ved måltider. I Nasjonale faglige råd om ernæring, kosthold og måltider for helse- 
og omsorgstjenesten står det blant annet at kjøkkenfaglig leder skal sørge for at maten 
tilfredsstiller ernæringsmessige kvalitetskrav, og at måltidene som tilbys er innbydende og 
attraktive. 
 
En steamkjele sees på som veldig viktig på et institusjonskjøkken for å klare å tilfredsstille 
variasjon og kvalitetskrav på maten.  
 
Selv om det blir omdisponert kroner 230.000 til en steamkjele vil det fortsatt være midler igjen 
til innkjøp av velferdsteknoligiske- og andre hjelpemidler i institusjon på ca kroner 800.000,- 
 
Det anbefales derfor at det omdisponeres kroner 230.000,- fra investeringsmidler fra 
medisinkabinett til innkjøp og montering av steamkjele til Sonjatun kjøkken.  
 
 

395



 

Nordreisa kommune 
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Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/582-3 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 14.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
64/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 
50/20 Nordreisa formannskap 18.06.2020 

 

Foreløpig budsjettramme 2021 - drift 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Vedlegg 
1 Fylkesmannens orientering om revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjon 

2021 
2 Innspill til budsjett 2021 helse- og omsorg 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Budsjettramme drift for 2021 videreføres i henhold til vedtatt økonomiplan for 2020-
2023, og er som følger:  
 

1 Sektor for administrasjon 29 128 023
2 Sektor for oppvekst og kultur 134 492 480
3 Sektor for helse og omsorg 147 102 007
5 Selvkost 311 120
6 Sektor for drift og utvikling 42 308 703
7 Skatter og rammetilskudd -360 010 500
8 Renter, avdrag og avsetninger 6 338 166
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000

Tall i hele kroner

Budsjett        
2021

 
 
 

Saksopplysninger til formannskapets møte 18.06.2020 og kommunestyrets møte 25.06.2020 
 
Kommunestyret behandler 25.06.20 sak om foreløpig budsjettramme drift for 2021. 
I forkant skal sektorutvalgene og formannskapet behandle saken. 

 
Når budsjettramme for drift for 2021 settes, tas det utgangspunkt i vedtatt ramme for 2021 i 
økonomiplanen for 2020-2023, som ble vedtatt i desember 2019. Vedtatt budsjettramme for drift for 
2021 er som følger:  
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Økonomisk ramme 2021- drift 

1 Sektor for administrasjon 29 128 023
2 Sektor for oppvekst og kultur 134 492 480
3 Sektor for helse og omsorg 147 102 007
5 Selvkost 311 120
6 Sektor for drift og utvikling 42 308 703
7 Skatter og rammetilskudd -360 010 500
8 Renter, avdrag og avsetninger 6 338 166
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000

Tall i hele kroner

Budsjett        
2021

 
 
 

Generelt om kommuneøkonomien 
 

Regjeringen la 12.mai 2020 frem proposisjon 105 S (2019/2020) Kommuneproposisjon 2021. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2021 som legges frem i begynnelsen av 
oktober.  

 
I kommuneproposisjonen legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2021 på mellom kroner 
2,0 milliarder og kroner 2,4 milliarder. Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene på demografiske 
endringer. Beregninger fra TBU (Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi) viser at merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2020 trolig vil utgjøre kroner 1,6 milliarder. 
Veksten i kommunens samlede pensjonskostnader anslås til å være kroner 300 millioner ut over det som 
dekkes av kommunal deflator (gjennomsnittet av pris- og lønnsstigning). 

 
Skatteinntektene  
Forslaget til skatteøren fastsettes med bakgrunn om at skatteinntektene skal utgjøre 40% av kommunens 
samlede inntekter.  

 
Skjønnstilskudd  
Den samlede skjønnsrammen for 2021 er nedjustert med kroner 100 millioner fra 2020. I følge 
fylkesmannen er det grunn til å tro at rammen til fylkesrammen i Troms reduseres ytterligere i årene 
fremover. Basisrammen til Troms og Finnmark er på kroner 508 per innbygger, mot landsgjennomsnittet 
som er på kroner 178 per innbygger.  

 
Eiendomsskatt  
Regjeringen foreslår å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen fra 5 til 4 promille for bolig og 
fritidsbolig fra 2022, og ikke fra 2021 som opprinnelig varslet.  

 
Kommunal forvaltning 
Staten har et overordnet ansvar for å sørge for å organisere forvaltningen på en slik måte at alle 
innbyggere i landet, uansett bosted, har tilgang på gode og likeverdige offentlige tjenester. Fylkesmannen 
har fått en sentral rolle i den videre dialogen med kommunene. Regjeringen mener at i de aller fleste 
tilfellene vil kommunesammenslåing være den beste løsningen for blant annet små kommuner med 
kapasitet- og kompetanseutfordringer. 
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Inntektssystemet  
Regjeringen skal i vår oppnevne et utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av inntektssystemet for 
kommunen, og skal gi prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av inntekter og behovet for 
utjevning mellom kommunene. Forrige endring av inntektssystemet var i 2017.  

 
Regjeringen tar sikte på en ny kostnadsnøkkel for grunnskolen fra 2021. Dette for å kunne ta hensyn til 
innføringen av normen for lærertetthet. Endringen fases inn over to år.  

 
Departementet har kommet til at det bør foretas en samlet gjennomgang av behovet for regionalpolitiske 
tilskudd og hvilke kommuner disse tilskuddene skal nå. Det innebefatter bruk av distriktspolitiske 
virkemidler, herunder distriktsrettet investeringsstøtte og differensiert arbeidsgiveravgift. Den 
utregningen vil også kunne medføre endringer i distriktstilskuddet Nord-Norge. 

 
Drøftinger med tillitsvalgte 
Budsjettbehov/endringer innenfor de respektive sektorer vil bli drøftet med de tillitsvalgte. 

 
 

Kommunedirektørens generelle vurderinger 
 

Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. Folketallet i 
Nordreisa har gått ned de to siste årene, samtidig som landet forøvrig øker i folketall. Dette medfører at 
Nordreisa kommune får stadig mindre andel av statlige overføringer som følge av at kommunen ikke 
øker like mye som gjennomsnittet.  

 
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har økt mer 
enn inntektene. I 2019 var netto driftsresultat negativt, og utgiftene var kroner 18 millioner høyere enn 
inntektene.   

 
Kommunedirektørens signaler fremover er at det må foretas omstilling og effektivisering i samtlige 
sektorer for å imøtekomme reduserte økonomiske rammer og utfordringer med rekruttering av personell. 
Sektorene må ta utfordringer i sektoren innenfor egne rammer. Dersom nye tiltak skal gjennomføres må 
det hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.  

 
Sektorene må i sine budsjettframlegg for 2021 – 2024 først kvalitetssikre at driften i 2020 ligger innenfor 
vedtatte budsjettrammer.  Hvis man har avvik i inneværende års budsjett så må man justere driften slik at 
man oppnår balanse.  Dette kan eksempelvis skje ved justert bemanning, redusert inntak av vikarer og 
utsettelse av vare- og tjenestekjøp. 

 
Sektorene må i sine budsjettforslag være tydelig i forhold til samlet bemanning (antall årsverk) i de 
enkelte budsjettårene i perioden 2021 – 2024.  
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har økt 
mer enn inntektene. Kommunen foretok i 2016 og 2019 nedbemanning på ca 30 årsverk, på 
bakgrunn av den negative økonomiske trenden kommunen sto overfor. Selv om kommunen 
nedbemannet i 2019 er antall ansatte allerede i 2020 det samme som før nedbemanningen. Det gir 
kommunen økonomiske utfordringer i budsjettet for 2021. I tillegg vil kommunen få reduserte 
inntekter på blant annet integreringstilskudd og eiendomsskatt i 2020 og 2022.  
 
I årsregnskapet for 2019 ble netto driftsresultat på -3,6 %. Driftsinntektene til kommunen var på 499 
millioner kroner, mens driftsutgiftene var på 514 millioner kroner. Når driftsutgiftene er høyere enn 
driftsinntektene er den økonomiske utviklingen på vei i feil retning. Det er svært viktig at fokuset 
fremover er på omstilling i driften av Nordreisa kommune. Spesielt innenfor de to store sektorene 
helse- og omsorg og oppvekst- og kultur. Helsesektoren er den sektoren der presset vil være størst i 
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årene fremover. Det økte presset på kommunale tjenester er allerede merkbar, og mangelen på 
sykepleiere fører til økt bruk av overtid og bruk av vikarbyrå.  
 
Kommunen har en lånegjeld på 525 millioner kroner per årsskiftet og er sårbar for renteøkning. 
Lånerenten er historisk sett lav som følge av Koronapandemien. Kommunen forholder seg til de 
signalene Norges bank gir, der det fremkommer at rentene vil øke i økonomiplanperioden. Disse 
signalene kan imidlertid endre seg frem mot budsjettprosessen.  
 
 
Befolkningsutviklingen i Nordreisa de siste 20 årene har vært som følger: 

2000 2005 2010 2015 2020
0-5 år 387 317 323 324 260
6-15 år 656 652 604 603 623
16-66 år 3072 3096 3112 3134 3062
67 år eller eldre 706 679 718 821 916

4821 4744 4757 4882 4861  
 
Tabellen viser at kommunen har hatt en befolkningsøkning på 40 personer fra år 2000 til år 2020, 
altså de siste 20 årene. I samme periode har det være en nedgang på 127 personer i aldersgruppen 0-
5 år, og en nedgang på 33 personer i aldersgruppen 6-15 år. Aldersgruppen 16-66 år har hatt en 
nedgang på 10 personer, og aldersgruppen 67 år og eldre har hatt en økning på 363 personer.  
 
SSB sin befolkningsfremskrivingen i økonomiplanperioden og de neste 20 årene etter lav nasjonal 
vekst er som følger: 
Lav nasjonal vekst (LLML)

2021 2022 2023 2024 2030 2040
0-5 år 282 294 292 295 310 331
6-15 år 638 618 620 604 569 606
16-66 år 3189 3209 3208 3221 3277 3237
67 år eller eldre 950 962 993 1014 1113 1313

5059 5083 5113 5134 5269 5487  
 
I følge SSB skal Nordreisa ha en befolkningsøkning på 428 personer de neste 20 årene, og med 
økning innenfor samtlige aldersgrupper. Størst vekst er anslått innenfor aldersgruppen 67 år eller 
eldre. Sett i lys av befolkningsutviklingen de forrige 20 årene, anses prognosene å være for høyt 
stipulert. Det anses for å være større sannsynlighet for at trenden de siste 20 årene fortsetter. I 
midten av august kommer det nye regionale befolkningsfremskrivinger, og disse blir lagt ved 
budsjettbehandlingen til høsten.  
 
Kommunedirektøren foreslår blant annet følgende tiltak i økonomiplanperioden: 
 

 PPT flytter inn i kommunens lokaler fra høsten 2020 og gir en besparelse på 0,5 millioner 
kroner pr. år.  De har vært i leide lokaler fram til da.  

 Barnevernet er i dag lokalisert i leide lokaler, og er planlagt inn i kommunal bygningsmasse 
høsten 2021. Det gir en besparelse på 0,5 millioner kroner pr. år. 

 Det er foretatt en utredning av kommunal bygningsmasse Storslett/Sørkjosen som har 
pågående politisk behandling. Den viser hvilke muligheter som er innenfor bygningsmassen, 
blant annet samlokalisering av barnehager, opphør av leiekontrakter for kommunale tjenester 
og endring i bygningsmasse for skolebygg.  

 Tilskuddet til flykninger (inklusiv enslige mindreårige flykninger) har de siste årene gått 
ned, og denne nedgangen fortsetter i 2021. 
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 Tilskuddet for ressurskrevende tjenester vil trolig gå ned i 2021 sett i sammenheng med de 
faktiske tallene for 2019.  

 Sektor for drift og utvikling har hatt en reduksjon i både antall ansatte og reduksjon i øvrige 
utgifter. Det er behov for gradvis å øke budsjettposten på vedlikehold av bygninger og 
kommunale veier 

 Innenfor sektor for oppvekst og kultur ble det i budsjettet for 2020 vedtatt å nedbemanne 8 
lærerstillinger i 2020 og ytterligere 3 lærerstillinger i 2021. Denne prosessen gjennomføres i 
tråd med vedtaket.  

 Innenfor helse og omsorg er det nødvendig med en gjennomgang av enkeltvedtak og 
kvalitetssikring av nye enkeltvedtak for å sikre hvilket nivå tjenestene skal ligge på og sikre 
lik praksis i vedtakene. Vi bør også vurdere nærmere alle eksterne kjøp av tjenester innenfor 
sektoren. 

 Vi forutsetter innsparinger innenfor NAV-budsjettet. 
 Vi forutsetter at vi får gjennomslag hos UNN HF for våre avtaleutkast m/ budsjettforslag 

vedr. driften av DMS 
 Det er en utfordring, og en tilbakevendende problemstilling i flere sektorer, at 

kostnadene ved interkommunale avtaler øker, samtidig som vi gjennomfører kutt i 
kommunal drift for øvrig.  Det anbefales at vi gjennomgår samtlige samarbeidsavtaler og 
interkommunale forhold. Eventuelle oppsigelser av avtaler og generelle 
effektiviseringskrav på interkommunale forhold på 5% kan gi innsparinger i kommunens 
budsjett.  Interkommunale avtaler som må vurderes nærmere er blant annet: 

o Brann 
o Regionrådet 
o Innkjøpstjenesten 
o IT 

 
 
Behandling i sektorutvalgene i juni 2020  
 
Viser til politisk behandling i hovedutvalgene for mer utdypende informasjon, jfr. vedlegg. 
 
Oppvekst- og kulturutvalget behandlet saken i sitt møte 10. juni 2020, og saksutredningen og 
vedtaket viser at sektoren har god kontroll på økonomien, herunder dokumenterer man at 
nedbemanning iverksettes som forutsatt i kommune styrets budsjettvedtak i desember 2019. 
 
Driftsutvalget behandlet budsjettsaken i sitt møte 16. juni 2020, og også denne sektoren har god 
kontroll på økonomistyringen, selv om man har stramme rammer å forholde seg til.  
Kommunedirektøren vil her vise til at Nordreisa kommune har en betydelig bygnings- og 
anleggsmasse som er av vital betydning for tjenestetilbudene våre.  Vi bør de nærmeste årene 
avvikle og selge deler av bygningsmassen, samtidig som vi styrker driftsbudsjettene til sektoren.  
Det er viktig at vi kan vedlikeholde våre bygninger og anlegg slik at disse ikke forringes i verdi.  
Kommunale bygninger som forfaller bidrar til dårligere tjenester, dårligere arbeidsmiljø og et 
svekket omdømme. 
 
Helse- og omsorgsutvalget behandlet saken i møte 15. juni 2020.  De foreslåtte innsparingstiltakene, 
jfr. utvalgets vedtak, forutsetter omfattende prosesser hvis man skal lykkes.  Det er innenfor denne 
sektoren vi har størst utfordringer med hensyn til økonomistyringen.  En sterk rettighetslovgivning, 
demografiske forhold og mange institusjoner og botiltak har medvirket til en anstrengt økonomi 
innenfor sektoren.  Kommunedirektøren har nå dialog med lederkorpset innenfor sektoren med sikte 
på at vi i fellesskap makter å tilpasse driften innenfor de rammer kommunestyret vedtar. 
 
Formannskapet behandlet budsjettsaken til sektor for administrasjon i sitt møte 11. juni 2020, og 
vedtok tiltak for å komme i balanse i 2021. 
 

400



Rådmannens legger til grunn at sektorene må ta sine utfordringer innenfor egne rammer, og at 
prioriteringene gjøres i hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal gjennomføres, må det hovedsakelig 
skje gjennom omdisponeringer innenfor sektorens totalramme. 
 
Hvis sektorene ikke makter å forholde seg til vedtatte rammer så betyr dette at Nordreisa kommune 
om kort tid må meldes inn i Robek-registeret.  Dette betyr i så fall at vi mister noe av vårt lokale 
selvstyre, da Robek forutsetter at fylkesmannen skal godkjenne en rekke kommunale vedtak.  
Medlemsskap i Robek vil også kunne bety et svekket omdømme av Nordreisa kommune, og dette 
ønsker vi absolutt ikke. 
 
 
Tidsplan for budsjettprosessen 
 
Rundskriv fra rådmannen       Innen 30.juni  
Administrativ behandling i sektorene/virksomhetene    Juni – september  
Politisk prosess i hovedutvalgene      Juni – november  
Statsbudsjettet legges frem       Midten av oktober  
Rådmannens budsjettforslag       Innen 31.oktober  
Formannskapets innstilling       30. november  
Offentlig ettersyn i minimum 14 dager    1. desember – 14. desember  
Kommunestyrets innstilling       15.desember 
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Regjeringen la på tirsdag frem revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjonen 2021.  
Jeg har lagt ved fylkesmannens oppsummering og har sammenstilt dokumentet 
 
 
Kort oppsummering på revidert nasjonalbudsjett 2020: 
Regjerningen anslår sterk svikt i skatteinntektene 
De påpeker at kommunene har tapte inntekter på barnehage/SFO/kultur/øvrige gebyrer 
Det anslås en vesentlig lavere lønnsvekst i 2020, fra 3,6 % til 1,5 %.  
 
 Nordreisa kommune har fått 3,9 mill i kompensering allerede, og ifølge regjeringen vil eventuelle 
merutgifter utover dette dekkes av mindreutgift i forbindelse med lønnsoppgjøret og redusert 
prisvekst. Det er da kun tatt høyde for merkostnader i forbindelse med korona kun er 
kostnadsberegnet for 3 måneder.  
 
De gir ett lønnstilskudd på 167 mill for Nord-Troms og Finnmark – det er ennå usikkert hvordan den 
fordelingen blir.  
 
Den samlende kompensasjonen skal ifølge regjeringen gi kommunene mulighet for å kompensere 
private og ideelle aktører for ekstrakostnader de har grunnet virusutbruddet.  
 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett 2020: 

 Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunen til skatteetaten – utsatt til 
01.11.2020 

 Tilskudd til fastleger 
o Det innføres et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til 1.000 listeinnbyggere fra 

01.05.2020. Satsen under knekkpunktet vil være høyere enn satsen over 
knekkpunktet.  

o Det foreslås å etablere et grunntilskudd fra 01.05.2020. Det er et tilskudd for to år til 
fastleger med færre enn 500 listeinnbyggere på sin liste dersom de har et listetak på 
500. 

 Praksiskompensasjon til fastleger 
o Det etableres et tilskudd på 80 mil som skal bidra til å dekke kommunens utgifter 

dersom de velger å gi kompensasjon til privatpraktiserende fastleger som blir smittet 
av korona eller må i karantene.  

 Regulering av barnehagemiljø – forslag om innføring av lovregler om psykososialt 
barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene.  

 Tiltaksplan sårbare barn og unge – styrking med 200 mill begrunnes med økt tilgjengelighet i 
helsestasjon- og skolehelsetjenesten, samt avlastningstiltak og aktivitetstiltak for barn og 
unge med store behov.  

 Digitalisering i skolen – det foreslås kr 140 mill til øremerket tilskudd til digitalisering i 
grunnskolen 

 Tilskudd til smittevernstiltak – det gis kr 50 mill til smittevernstiltak i kommunen for sårbare 
grupper, for eksempel rusmisbrukere.  

 
 
Kommuneproposisjonen 2021 
Det legges opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 mrd kr. Kommunen 
demografikostnader anslås til å øke med 1,3 mrd kr, og pensjonskostnader til 300 mill kr utover 
anslått vekst.  
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Det innføres produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret som skal tilfalle opprettskommuner. 
Avgiften settes til 40 øre per kg produsert fisk. Produksjonsavgiften skal erstatte kommunens 
reduserte andel i Havbruksfondet. Kommunens andel går fra 75 % ned til 25 % av Havbruksfondet.  
 
Regjeringen foreslår å redusere maksimal sats på eiendomsskatt fra 5 ‰ og 4 ‰ med virkning fra 
2022, og ikke 2021 som tidligere varslet.  
 
Skjønnstilskuddet til Fylkesmannen i Troms og Finnmark blir trolig ytterligere redusert i 2021. 
Tilskuddet har gått betraktelig ned de siste årene. 
 
Staten har et overordnet ansvar for å sørge for å organisere forvaltningen på en slik måte at alle 
innbyggere i landet, uansett bosted, har tilgang på gode og likeverdige offentlige tjenester. 
Fylkesmannen har fått en sentral rolle i den videre dialogen med kommunene. Regjeringen mener at 
i de aller fleste tilfellene vil kommunesammenslåing være den beste løsningen for blant annet små 
kommuner med kapasitet- og kompetanseutfordringer.  
 
Inntektssystemet 
Regjeringen skal i vår oppnevne et utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av inntektssystemet 
for kommunen, og skal gi prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av inntekter og behovet 
for utjevning mellom kommunene. Forrige endring av inntektssystemet var i 2017. 
 
Regjeringen tar sikte på en ny kostnadsnøkkel for grunnskolen fra 2021. Dette for å kunne ta hensyn 
til innføringen av normen for lærertetthet. Endringen fases inn over to år.  
 
Departementet har kommet til at det bør foretas en samlet gjennomgang av behovet for 
regionalpolitiske tilskudd og hvilke kommuner disse tilskuddene skal nå. Det innebefatter bruk av 
distriktspolitiske virkemidler, herunder distriktsrettet investeringsstøtte og differensiert 
arbeidsgiveravgift. Den utregningen vil også kunne medføre endringer i distriktstilskuddet Nord-
Norge.  
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Innspill til budsjett 2021 
 
 
 2020 

mai 
2019 
mai 

Differanse Akkumulert 
2020 
Jan- mai 

Akkumulert 
2019 
Jan- mai 

Akkumulert 
differanse 

Brukere 
sos.hjelp 

 

Antall 61 63 -2 109 125 -16 
18-29 år 11 20 -9 33 38 -5 
KVP 1 8 -7 1 9 -8 

 

Bruker 
økonomi 

 %vis 
forbruk av 
budsjett 
2020 

Bidrag i kr 243 324 610 915 -367 592 2 051 162 3 683 375 -1 632 213 36,91 
KVP i kr 18 398 123 136 -104 738 18 398 660 937 -642 539 1,15 
Refusjon i kr -- -- -- 152 088 198 917 -46 829  
 
Ansatte 

                                                                         

Lønn kr    709 445 847 257 -137 812 36,87 
Refusjon 
sykepenger 
kr 

   159 667 209 528 -49 861  

Ansvar 360    2 467 250   24,5 % 
 
 
Kommentarer til tabell: 
 
Sammenlignes 2020 med 2019, er det nedgang i forbruk på ca. 1,6 mill. Det kan være noe avvik i kroner 
på grunn av at økonomiavd. ikke er ajour med bilagsføring (tallene er hentet fra Velferd). Totalt 16 færre 
mottakere av sosialhjelp sammenlignet med samme periode i fjor. Det er færre langtidsbrukere, og 
generelt er brukere kortere tid på sosialhjelp, med mindre utbetalt i gjennomsnitt. Hittil har det ikke 
vært noe større utslag i forbindelse med Koronasituasjonen, og det er videre usikkert hvordan dette kan 
slå ut. Det er fortsatt ca 100 permitterte etter 9. mars. Det er vanskelig å spå i fremtiden, men tror ikke 
det er urealistisk at forbruket på bidrag vil kunne stabiliseres på nivå for 2020.  
 
Ang. kvalifiseringsstønad (KVP) har det vært kolossalt underforbruk, noe som kan ha flere årsaksforhold. 
Det er budsjettert med 8 plasser, noe som kan være for høyt. Vi tar sikte på å få en økning i bruk av KVP 
plassene videre utover 2020 og 2021. Vi har mange flyktninger som kommer fra introprogrammet som 
kan være aktuelle her. Foreslår at det budsjetteres med 6 KVP plasser i 2021, til sammen kr 1 250 000.    
 
Ang. lønn, er lederstillingen delt mellom NAV Nordreisa og NAV Skjervøy, noe som også påvirker 
lønnskostnadene 1. halvår. Det har vært langtidssykefravær frem til mai.
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Arkiv:                614  
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 Dato:                 25.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

19/20 Driftsutvalget 12.03.2020 

19/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 20.05.2020 

38/20 Nordreisa formannskap 28.05.2020 

65/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

47/20 Nordreisa formannskap 11.06.2020 

27/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 10.06.2020 

 

Utredning -kommunal bygningsmasse 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Bygningsmassen kart 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 11.06.2020  

Behandling: 

Formannskapet fremmet følgende forslag:  

 

1. Kommunestyret støtter skisse til fremtidig disponering av kommunens bygningsmasse 

som gjelder framtidig bruk av kommunens bygningsmasse som følger av gjeldende 

vedtak som bygging av nye Moan skole, ledige areal på Storslett skole og nye Høgegga 

barnehage.  

 

2. Kostnader og faglige konsekvenser for tjenestene må utredes og framlegges politisk 

behandling før det tas endelig bestemmelse i sakene.  

 

3. Lokalisering av barnehager må følge vedtak som gjøres gjennom strategisk 

barnehageplan som er under utarbeidelse. 

 

4. Administrasjonen bes drøfte saken med de tillitsvalgte. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Kommunestyret støtter skisse til fremtidig disponering av kommunens bygningsmasse 

som gjelder framtidig bruk av kommunens bygningsmasse som følger av gjeldende 



vedtak som bygging av nye Moan skole, ledige areal på Storslett skole og nye Høgegga 

barnehage.  

 

2. Kostnader og faglige konsekvenser for tjenestene må utredes og framlegges politisk 

behandling før det tas endelig bestemmelse i sakene.  

 

3. Lokalisering av barnehager må følge vedtak som gjøres gjennom strategisk 

barnehageplan som er under utarbeidelse. 

 

4. Administrasjonen bes drøfte saken med de tillitsvalgte. 

 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  

Behandling: 

Ann Kristin Thorheim (Frp) fremmet følgende forslag:  

1. Moan skole utredes brukt til barnehage med 8 avdelinger, organisert enten som en barnehage 

med 8 avdelinger, eller som 2 barnehager med 4 avdelinger hver.  

Det utredes også bygging av ny 1-4 skole i nærheten av Storslett skole. 

Det utredes også om driften ved overnevnte organisering, sammen med avhending av en del 

gamle barnehagebygg, kan finansieres store deler av byggekostnadene ved at driften i 

kommunal regi effektiviseres og at overføringene til private barnehager reduseres. 

2. Det utredes oppgradering av gymsalen ved Storslett skole, samt omgjøring av dagens 

svømmehall til gymsal nr. 2. I tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg i tilknytning til dagens 

anlegg.  

3. Det utredes hva kostnadene blir ved en kraftig oppgradering og fornyelse av realfagmateriell 

og utstyr til skolene. 

4. Mellomtrinnet ved Rotsundelv skole utredes flyttet til Storslett fra høsten 2021. 

5. Det utredes bygging av ny 1-4 skole som erstatter sørfløyen ved Rotsundelv skole. 

Betongbygget og eksisterende lærerfløy utredes sanert. 

6. Sørkjosen skole selges og området omgjøres/reguleres til boligformål. 

 

Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende forslag:  

Oppvekst- og kulturutvalget støtter skissen som gjelder framtidig bruk av kommunens 

bygningsmasse som følger av gjeldende vedtak som bygging av nye Moan skole, ledige areal på 

Storslett skole og nye Høgegga barnehage.  

Kostnader og faglige konsekvenser for tjenestene må utredes og framlegges politisk behandling 

før det tas endelig bestemmelse i sakene.  

Framtidig barnehagebehov er ikke tilstrekkelig avklart. Lokalisering av barnehager må følge 

vedtak som gjøres gjennom strategisk barnehageplan som er under utarbeidelse.  

Det ble først stemt over forslaget fra Thorheim (Frp). 1 stemte for og 5 stemte mot. Forslaget 

falt. 



Det ble deretter stemt over forslaget til Benonisen (Ap). 5 stemte for og 1 stemte mot. Forslaget 

vedtatt.  

Det ble deretter stemt over kommunedirektørens innstilling: 1 stemte for og 5 stemte mot. 

Innstillingen falt 

Vedtak: 

Oppvekst- og kulturutvalget støtter skissen som gjelder framtidig bruk av kommunens 

bygningsmasse som følger av gjeldende vedtak som bygging av nye Moan skole, ledige areal på 

Storslett skole og nye Høgegga barnehage.  

Kostnader og faglige konsekvenser for tjenestene må utredes og framlegges politisk behandling 

før det tas endelig bestemmelse i sakene.  

Framtidig barnehagebehov er ikke tilstrekkelig avklart. Lokalisering av barnehager må følge 

vedtak som gjøres gjennom strategisk barnehageplan som er under utarbeidelse. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.05.2020  

Behandling: 

Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: saken utsettes til neste møte i formannskapet.  

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte i formannskapet. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  

Behandling: 

Rune Benonisen (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 

 

Utsettelsesforslaget fra Rune Benonisen (AP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  

Behandling: 

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Utvalget slutter seg til skisse til fremtidig disponering av kommunens bygningsmasse. 

 



Administrasjonen bes drøfte saken med de tillitsvalgte, utrede kostnader ved ombygginger og 

innhente eksterne verdivurderinger av aktuelle salgsobjekt og forberede endelig vedtak i 

forbindelse med budsjett og økonomiplan 2021-24. 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 

Utvalget slutter seg til skisse til fremtidig disponering av kommunens bygningsmasse. 

 

Administrasjonen bes drøfte saken med de tillitsvalgte, utrede kostnader ved ombygginger og 

innhente eksterne verdivurderinger av aktuelle salgsobjekt og forberede endelig vedtak i 

forbindelse med budsjett og økonomiplan 2021-24. 

 

 

Saksopplysninger 

Oppdaterte opplysninger våren 2020. 

Siden sak ble skrevet i mars 2020 har det skjedd noen endringer. Det er følgende: 

• Husleieavtale for PPT i Imobygget er ikke forlenget og de flytter over til Storslett skole 

fra 1.september 2020. 

• I forslag til budsjett 2021 foreslås det at tannlegefløyen på Storslett skole bygges om 

første halvår 2021. Da kan leieavtale i bankbygget sies opp og barnevernet kan flytte dit 

fra høsten 2021. 

• Hundeklubben har sendt henvendelse i mai om leie av et areal utenfor skolen som de 

ønsker å gjerde inn og bruke til trening av hunder. 

 

 

Formannskapet gjorde i sak 43/19 følgende vedtak: 

  
Formannskapet ber driftsutvalget om å se på annen bygningsmasse i forhold til salg. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over kommunes bygningsmasse i areal: 



 
 

 

Det ble i budsjett og økonomiplan for 2020-2023 lagt inn to nye byggeprosjekter. Det er 

utvidelse av Høgegga barnehage til en 4 avdelings barnehage og utbygging av Moan skole til å 

bli en 1-7 skole. Når disse utbyggingene er gjort er det mulig å gjøre flyttinger/rokkeringer som 

vil frigjøre noe areal. Under er det satt opp en oversikt mulige rokeringer: 

 

 

Høgegga barnehage 333 m2 bygd i 1992  

Etter utbygging av 1000 m2 blir dette en 4 avdelings barnehage 

Det er gjort vedtak om flytting av Storslett barnehage til Høgegga når den er ferdig 

 

Storslett barnehage 280 m2 bygd i 1974 

Barnehagen tømmes når Høgegga er ferdig og kan etter det legges ut for salg 

 

 

Leirbukt barnehage 450 m2  

Barnehagen består av tre tidligere hybelhus som ble kjøpt og bygd om da fylkeskommunen 

solgte dem. Lokalene er i tre bygg, noe som gir en tungvinn drift. 

Kan flytte til Sørkjosen skole. Hvis det gjøres kan byggene selges. 

 

 

Sørkjosen barnehage 266 m2 bygd i 1976 

To avdelingsbarnehage. Bygget er gammelt og det er stort etterslep på vedlikehold.   

Kan flytte til Sørkjosen skole. Hvis det gjøres kan byggene selges. 

 

 

 

Sonjatun barnehage 

Barnehagen er tom etter at den siste avdelingen flyttet til Leirbukt. Et bygg leies ut til 

handicapforeninga. De to andre byggene er tomme. I arealplan er tomtene satt av til offentlig 

formål med tanke på mulig behov innen helsesektoren.  



 

 

Moan skole 1-7 

Skolen er i dag en 1-4 skole med for liten plass. Vedtatt utbygd til 1-7 skole med ca 2000 m2. 

Mellomtrinnet fra Storslett skole vi flytte dit når den står ferdig. 

 

 

Storslett skole 

Når mellomtrinnet flytter ut, vil hele fløya til mellomtrinnet bli ledig. Det består av fire 

klasserom, 12 grupperom og tre store kontorer. 

Det arealet vil være stort nok til at Voksenopplæringa og flykningstjenesten kan flytte rett inn 

uten behov for ombygginger. 

 

Andre etasje gammelfløy mellomtrinnet vil og bli ledig etter at lærere flytter over til Moan 

skole.  

Her vil det være mulig for PPT å flytte inn. Det er i dag noen store kontor som må deles til 

enkeltkontor. 

 

Gamle tannlegefløyen er et areal på skolen som kan tas i bruk, men det må renoveres. En grov 

kalkyle for renovering ligger på kr 900.000. Gjøres det kan barnevernet flytte dit. 

 

Gulbasen har kontorer og klasserom som kan benyttes til helsesykepleiere og åpen barnehage. 

 

 

Sørkjosen skole 1800 m2 bygd i 1949 og seinere utbygginger 

Statnett leier kontorfløya mm. Avtalen går til 30.november 2020.  

 

Hvis voksenopplærings og flykningstjenesten flytter til Storslett skole vil hele skolen være 

ledig. 

Eneste unntak er noe utleie av gymsalen. Pr nå leies den ut til kventeateret, Mollis og linedans. 

 

For dette bygget kan en se for seg to alternativer. Selge det eller ta det i bruk som en stor 

barnehage. 

Kontorfløya er forholdsvis ny og kan tas i bruk uten vesentlige ombygginger. Resten av skolen 

må renoveres og tilpasses barnehagedrift.  

Etter en ombygging vil det være mulig å flytte Leirbukt og Sørkjosen barnehage. Noen som kan 

bety at begge de barnehagene kan selges. 

Utearealet er rundt Sørkjosen skole er stort og kan utvikles til et godt uteareal for barnehage. 

 

Gymsalen 

Den leies i dag ut til kventeateret, Mollis og linedans. Kventeateret er under etablering og de har 

sendt henvendelse til kommunen med ønske om langsiktig leie av gymsalen. Hvis de får det 

ønsker de på egen hånd og bygge noe om å tilpasse den til deres behov. 

Dette vil da også medføre at det kan bli vanskelig å få til samleie som i dag og evt bruk for 

barnehagen. Dette må drøftes nærmere. 

 

 

PPT 

Leier i dag lokaler i Imobygget på korttidsleie. De leier i dag kontorer, skranke og møterom. 

De vil kunne få plass i andre etasje gammel fløy mellomtrinnet Storslett skole når mellomtrinnet 

har flyttet til Moan skole. 

Da kan leieforholdet opphøre. Leiekostnader er på kr 360.000 pr år. 



 

 

Barnevern 

Leier i dag lokaler i bankbygget på korttidsleie. De leier i dag kontorer, skranke og møterom. 

 

De kan flytte til Storslett skole, gamle tannlegefløy hvis den renoveres. Renoveringskostnader er 

beregnet til kr 900 000. 

Da kan leieforholdet opphøre. Leiekostnader er på kr 490.000 pr år. 

 

Flomstad 459 m2  

Helsesykepleiere og åpen barnehage er der pr i dag. Det foregår en omorganisering av 

helsesykepleietjenesten. Det er mulig å flytte de til Storslett skole i gulbasen. 

 

Åpen barnehage har ett stort rom der i dag og vil også kunne få plass i gulbasen. 

 

Bygget kan da leies ut eller selges 

 

Veterinærkontor 

Reisa dyreklinikk/kommuneveterinærene har kjøpt nye lokaler på Storslett og er i en prosess 

med flytting. En antar at de er flyttet ut i løpet av høsten 2020. 

Bygget er vedtatt solgt. 

  

For de resterende kommunale byggene er det ikke foreslått noen endringer. Dette pga av at 

byggene er fullt i drift og ikke har ledige arealer. Unntaket er Rotsundelv skole som er for stor i 

forhold til elevgrunnlaget, men det er pr nå ikke tatt noen politisk avgjørelse angående 

renovering eller utbygging. Vedtaket pr nå er at det skal være en skole i Rotsundelv.   

 

Vurdering 

For drift og utvikling vil en reduksjon i bygningsmassen vil gi reduserte driftskostnader, både 

innen renhold og bygningsdrift. Det vil gi større og færre bygg/enheter og derved en 

effektivisering gjennom mer rasjonell drift.  

Dette forutsetter imidlertid at kommunen må selge bygningsmassen som ikke er i drift. 
 

Pedagogisk begrunnelse for å plassere eksterne samarbeidspartnere til barnehage og skole på 

Storslett skole. 

Det er ønskelig å få samlet tjenestetilbudet i kommunen og sikre bedre tverrfaglighet og bruk av 

ressurser gjennom å flytte nære samarbeidspartene til barnehage og skole inn i felles bygg og 

samlokalisert med skole. 

Barnehage og skole har et nært samarbeid med eksterne instanser som pedagogisk psykologisk 

tjeneste, barnevernstjenesten og helsesykepleierne. Samarbeidet er knyttet til enkeltelever og til 

systemrettet forebyggende arbeid. I samarbeidet mellom skole og eksterne er det viktig for 

eksterne tjenester å kunne arbeide tverrfaglig med enkeltelever og med forebygging. 

Ved samlokalisering av de mest sentrale samarbeidspartnerne til barnehage og skole vil det bli 

enklere for tjenestene å skape en god samarbeidsarena for tverrfaglighet. Det vil bli enklere for 

barnehage og skole å oppsøke tjenestetilbudet, spesielt når man trenger et samarbeid med flere 

instanser.  

 

 

Pedagogisk begrunnelse for å plassere Voksenopplæring og Flyktningetjeneste på Storslett 

skole. 



Voksenopplæring og Flyktningetjenesten er pr i dag plassert i Sørkjosen skole. Brukere ved 

voksenopplæringen og flyktningetjenesten trenge skyss for å komme seg til skolen. De fleste er 

bosatt på Storslett. Det medfører en del praktiske utfordringer når brukerne trenger tjeneste i 

løpet av en skoledag og tjenestene er på Storslett.  

Ved å ha både voksenopplæringen og flyktningetjenesten på Storslett skole vil alle tjenestetilbud 

være i gangavstand for brukerne. 

Både voksenopplæringen og flyktningetjenesten har integrering og norskopplæring som et 

hovedanliggende. Det er enklere å få til integrering når man er samlokalisert i et større fagmiljø 

og man møter mange norske elever og lærere daglig.  

Voksenopplæringen har en tilleggsutfordring ettersom de er en liten enhet med lærere. Det kan 

være utfordrende, spesielt ved fravær og når man mangler faglærer til enkelttimer. Ved en 

samlokalisering med ungdomsskolen vil man kunne samordne med lærerressurser fra 

ungdomstrinnet. Voksenopplæring tilbyr også grunnskoleopplæring og der er kompetansekravet 

til lærere sammenfallende med kompetansekravet til lærere ved ungdomstrinnet. 

 

 

Forslagene følger vedtaket om at Storslett barnehage legges ned når Høgegga barnehage er 

utbygd. Videre om flytting av mellomtrinnet til Moan skole. De resterende løsningene er forslag 

for å utnytte egen bygningsmasse bedre og samtidig avslutte leie av lokaler. Forslagene vil gi 

mulighet for salg av tre barnehager. I tillegg kan Flomstad leies bort eller selges.  

 

Tidsmessig vil dette måtte tas over flere år, men administrasjonen mener det er viktig å gjøre 

grep nå for å effektivisere driften på sikt. Vi mener hele planen kan settes ut i livet innen 

utgangen av 2024, men da må det gjøres endelige vedtak i løpet av 2020. 

 

Før det kan gjøres endelig vedtak må forslagene kostnadsberegnes nøyere og ansatte og 

tillitsvalgte må involveres. Saken omfatter så stor del av bygningsmassen at kommunedirektøren 

anbefaler at den legges fra for kommunestyret. 

 

 



Nye Moan skole 

Mellomtrinnet flyttes hit 

Høgegga barnehage 4 avdelinger 

Storslett bhg flyttes hit 

Storslett skole 

Mellomtrinn fire klasser, 12 grupperom og 3 

store kontor ledig 

Voksenopplæring og flyktningetjeneste inn i 

mellomtrinnfløya 3 klasserom + grupperom, 

kontor til lærere, rektor og flyktningetjeneste 

PPT inn i andre etasje gammelfløy mellom-

trinnet 

Helsesykepleiere og åpen barnehage flytter 

inn i gulbasen 

Storslett barnehage 280 m2 

Flyttes til Høgegga når den er ferdig, Selges  

Sørkjosen barnehage 266 m2 

Flyttes til Sørkjosen skole, Selges 

Sørkjosen skole 

Statnett flytter ut 1.desember 2020 

Voksenopplæring og flyktningetjenesten 

 

Leirbukt barnehage 

Sørkjosen barnehage 

Må renovere deler av bygget 

Gymsal, leies ut til kventeater, Mollis og line-

dansing. Kventeateret ønsker langsiktig avta-

le grunnet ønske om ombygging og faste in-

stallasjoner.  

Hundeklubb ønsker areal  utendørs. 

Leirbukt barnehage  450 m2 

Flyttes til Sørkjosen skole, Selges  

PPT, leier lokaler i Imobygget 

(kontor, merkantil og møterom) flytter sep-

tember 2020.  

Leieavtale er sagt opp 

Gamle tannlegefløy, må renove-

res , gjøres det 1.halvår 2021 kan leie-

avtale sies opp fra sept 2021.  

Barnevern 

Flomstad  

Helsesykepleiere flyttes til Storslett skole 

Åpen barnehage til Storslett skole 

Bygget kan leies ut eller selges  

Barnevern, leier lokaler i bankbygget 

(kontor, merkantil og møterom) 

Leieavtale kan sies opp 

Sonjatun barnehage 285 m2 

Ett bygg leies ut til handikapforeninga 

Beholdes som en tomtereserve til Sonjatun 

Grønt betyr flytter inn  Rødt betyr flytter ut  
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 11.06.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Nordreisa kommunes regnskap 2019 godkjennes. 
o Nordreisa kommunes driftsregnskapet godkjennes i balanse.  
o Nordreisa kommunes investeringsregnskap godkjennes i balanse. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 Nordreisa kommunes regnskap 2019 godkjennes. 
o Nordreisa kommunes driftsregnskapet godkjennes i balanse.  
o Nordreisa kommunes investeringsregnskap godkjennes i balanse. 
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Saksopplysninger 
Nordreisa kommune sitt driftsregnskap og investeringsregnskap for 2019 ble avlagt i balanse.  
I 2018 ble driftsregnskapet til Nordreisa kommune avlagt med et mindreforbruk på kr 5,21 mill, 
og investeringsregnskapet ble avlagt med et merforbruk på kr 0,43 mill.  
 
I 2019 ble netto driftsresultat negativt på -3,6 %, mot 2018 på 2,6 %. Kommunen har per 
årsskiftet kr 15,29 mill på disposisjonsfondet, kr 1,6 mill på utviklingsfond, kr 0,24 mill på 
miljøfond, og kr 6,1 mill på havbruksfondet. Samtlige av de overnevnte fondene anses for å 
være disposisjonsfond, og samlet utgjør det kr 23,3 mill. 
 
Regnskapsoversikt per sektor: 
Sektor Regnskap 

2019
Reg.bud 

2019 Avvik

Sektor for administrasjon 25 047 036 24 790 041 -256 995
Sektor for oppvekst og kultur 146 130 420 143 645 621 -2 484 799
Sektor for helse og omsorg 152 775 566 149 074 994 -3 700 572
Selvkost 490 328 89 232 -401 096
Sektor for drift og utvikling 42 966 788 43 441 063 474 275
Skatter og rammetilskudd -357 393 466 -352 287 100 5 106 366
Renter,avdrag og avsetninger -10 099 248 -9 083 851 1 015 397
Prosjekter og interkommunale samarbeid 82 576 330 000 247 424

 
 
Viser til kapittel 6 i årsmeldingen for mer utdypende informasjon om regnskapet for 2019. 
 

Vurdering 
 
Nordreisa kommune hadde i 2019 et netto driftsresultat på –3,6 %. Kommunen har per årsskiftet 
kr 23,3 mill på disposisjonsfond, inkludert havbruksfond, utviklingsfond og miljøfond.  
 
Det har de siste årene vært svært krevende for virksomhetene med innsparinger i form av 
vakanser, mindre bruk av vikarer, utsatte innkjøp og mindre vedlikehold. Disse innsparingene 
har pågått i flere år, og det har vært vanskelig å finne rom for ytterligere nedskjæringer uten å 
berøre antall ansatte. Det var nødvendig å gjøre grep for å ta ned driften. Kommunen foretok i 
2016 nedbemanning på ca 30 årsverk, og det samme gjorde man i 2019, med bakgrunn av den 
negative økonomiske trenden kommunen står ovenfor. Sett mot 2018 er netto driftsresultat 
likevel forverret seg med 31 mill. I 2019 er netto driftsresultat betraktelig svekket, 
driftsutgiftene er 14,5 mill høyere enn driftsinntektene. Disposisjonsfondet er svekket og det står 
kr 15,3 mill på ordinært disposisjonsfond og kr 8 mill i havbruksfond, utviklingsfond og 
miljøfond. På tross av nedbemanninger oppstår nye behov, som har gitt samme nivå på 
bemanningen.  
 
Selv om kommunen har gjort tiltak for å ta ned driften er de økonomiske utfordringene ikke 
over. I 2019 ble det reduksjon i inntektene som medføre at kommunen må gjøre ytterligere grep 
for å få balanse mellom inntekter og utgifter. Nye tiltak må finansieres innenfor eksisterende 
drift. Det er da viktig at kommunen går gjennom hele driften for å finne effektive metoder å 
levere tjenester på. Spesielt innenfor de to største sektorene som er sektor for helse og omsorg 
og sektor for oppvekst og kultur. Helsesektoren er trolig den sektoren der presset vil være størst 
i årene fremover. Det økte presset på kommunale tjenester i den sektoren er allerede merkbart. 
Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av den eldre befolkning vil øke, med dertil økte 
behov for kommunale tjenester. Mangelen på sykepleiere er allerede en utfordring, og det er 
startet en prosess for å se på hvordan den ressursen kan brukes på en mer effektiv måte.  
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Innenfor sektor for helse- og omsorg har det vært spesielt krevende å omstille driften til 
reduserte budsjettrammer, og enkelte tiltak som er utarbeidet i forbindelse med 
budsjettprosessen er ikke blitt gjennomført. I tillegg har det vært etablert nye tjenester uten 
prosesser for budsjettdekning. I 2019 er den budsjetterte økonomiske rammen til sektor for 
helse- og omsorg økt med kr 16,7 mill og regnskapet viste et merforbruk på kr 3,7 mill. Det var 
med andre ord behov for en økning på kr 20,4 mill sett mot opprinnelig budsjett. Det er 
nødvendig å foreta omstilling av driften innenfor sektoren for å kunne håndtere reduserte 
økonomiske rammer fremover.  
 
Internt i organisasjonen ble det gjort mange grep for å få bedre kontroll på økonomien. Det ble 
gitt opplæring i regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for virksomhetslederne. Det ble i 
tillegg gitt beskjed at de som hadde behov for ytterligere opplæring skulle selv kontakte 
økonomiavdelingen, noe mange ledere også gjorde. De månedlige rapporteringer fra 
virksomhetsledere til sektorledere og fra sektorledere til kommunedirektøren fortsatte. I 
rapporteringen skal det blant annet komme frem om lederne har kontrollert lønnsutbetalingene 
innenfor sitt ansvarsområde, økonomiske status med forklaring på avvik, samt utvikling og 
oppfølgning av sykefravær. Dette bidrar til at lederne må sette seg inn i regnskap og budsjett, og 
selv analysere hvorfor et avvik oppstår. 
 
I 2019 ble det flere skifte i sektorledelsen; både sektorleder for oppvekst og kultur, sektorleder 
for helse og omsorg, og DMS leder startet i jobben i løpet av 2019. I tillegg var det mange nye 
virksomhetsledere og avdelingsledere. Det er krevende for organisasjonen med mange nye 
ledere, da det er mange reglement, rutiner og retningslinjer å sette seg inn.
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap         

2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019

Regnskap 

2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -116 546 344 -113 044 000 -112 491 000 -111 918 765

Ordinært rammetilskudd -198 172 575 -198 388 000 -197 256 000 -192 921 097

Eiendomsskatt verk og bruk -17 714 887 -17 700 000 -17 100 000 -17 522 770

Eiendomsskatt annen fast eiendom

Andre direkte eller indirekte skatter

Andre generelle statstilskudd -1 766 596 -2 552 000 -1 052 000 -18 527 480

Sum frie disponible inntekter -334 200 402 -331 684 000 -327 899 000 -340 890 112

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -4 714 798 -4 050 000 -2 050 000 -4 432 108

Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 10 189 845 10 427 418 10 422 418 8 690 598

Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler)

Avdrag på lån 19 672 838 18 663 136 18 663 136 19 733 762

Netto finansinntekter/-utgifter 25 147 885 25 040 554 27 035 554 23 992 252

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Til ubundne avsetninger 7 856 196 7 510 628 6 300 000 11 497 577

Til bundne avsetninger 2 145 888 0 0 4 164 124

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -5 210 628 -5 210 628 0 -3 661 696

Bruk av ubundne avsetninger -19 427 824 -17 983 920 -800 000 -1 381 500

Bruk av bundne avsetninger -4 163 834 0 0 -3 594 475

Netto avsetninger -18 800 202 -15 683 920 5 500 000 7 024 030

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 800 000 800 000 800 000 800 000

Til fordeling drift -327 052 719 -321 527 366 -294 563 446 -309 073 830

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 327 052 719 321 527 366 294 563 446 303 863 202

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 -5 210 628

4/49

418



Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap             

2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019

Regnskap             

2018

Netto driftsutgifter pr Sektor

Sektor for administrasjon 24 863 071 24 809 586 29 033 893 23 079 551

Sektor for oppvekst og kultur 146 509 483 143 820 621 135 100 023 140 026 090

Sektor for helse og omsorg 152 680 413 149 074 994 132 352 259 134 417 462

Selvkost 1 370 439 89 232 0 1 481 545

Bygg og Eiendom 44 905 072 43 960 438 41 482 776 43 419 960

Skatter og rammetilskudd -23 670 926 -20 603 100 -20 781 100 -20 116 584

Renter,avdrag og avsetninger -20 827 317 -19 954 405 -22 954 405 -17 965 924

Prosjekter og interkommunale samarbeid 1 222 484 330 000 330 000 -478 898

Netto for sektor 327 052 719 321 527 366 294 563 446 303 863 202
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap         

2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

Budsjett 2019

Regnskap           

2018

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 41 393 175 53 991 400 53 845 500 34 291 213

Utlån og forskutteringer 5 201 418 5 000 000 5 000 000 8 539 051

Kjøp av aksjer og andeler 1 518 918 1 800 000 1 800 000 1 965 465

Avdrag på lån 10 355 434 5 700 000 5 700 000 13 356 364

Inndekning av tidligere års udekket

Avsetninger 3 902 740 434 935 0 5 874 355

Årets finansieringsbehov 62 371 685 66 926 335 66 345 500 64 026 448

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -37 137 746 -52 768 500 -54 220 500 -27 472 927

Inntekter fra salg av anleggsmidler -187 139 0 -1 000 000 -753 332

Tilskudd til investeringer -2 352 850 -1 900 000 -1 900 000 0

Kompensasjon merverdiavgift -4 256 729 0 0 -5 231 599

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -9 230 407 -5 900 000 -5 700 000 -14 285 932

Andre inntekter -577 0 -344

Sum ekstern finansiering -53 165 448 -60 568 500 -62 820 500 -47 744 134

Overført fra driftsregnskapet -800 000 -800 000 -800 000 -800 000

Bruk av avsetninger -8 406 237 -5 557 835 -2 725 000 -15 047 380

Sum finansiering -62 371 685 -66 926 335 -66 345 500 -63 591 514

Udekket / Udisponert 0 0 0 434 934
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet

905 Pasientvarslingssystem Sonjatun

908 Guleng 3

909 Velferdsteknologi 1 140 903 2 100 000 289 925

911 Halti II -14 060

917 VAR Hovedplan avløp 1 300 000 1 300 000 966 390

919 Ombygging Storslett skole

925 Kjøp av utstyr drift og utvikling 322 591 160 000 160 000 242 188

926 Kjøp av grunn 3 311 830

930 VAR prosjekter 626 828 5 150 000 5 150 000 651 500

931 Bruk av tunnellmasser

932 Uteområdet Storslett skole

937 EPC Energisparekontrakter samfunnshuset 336 067 137 900 172 999

938 IKT utstyr oppvekst 2 539 119 2 000 000 1 000 000 3 277 812

941 VAR Hovedplan vann 13 480 788 8 206 033 5 800 000 3 254 583

942 Låsesystem kommunale bygg 481 955

943 Kjøp av utstyr helse og sosial 1 360 000 140 018

944 Ombygging gamle kinosal 1 945 622 1 151 508 300 000 87 944

945 ombygging Sonjatun 490 000 10 374

952 Prosjektering ny svømmehall 10 553 318 000 823 715

953 Samfunnshuset 1 529 597 690 754 1 005 428

954 Point 300 000 0

955 Oksfjord Havn 4 889 446 4 179 524 3 875 000

956 Asfaltering 3 120 646 2 800 755 2 750 000 2 321 988

957 Utbygging Høgegga barnehage 2 352 145 5 525 116 23 100 000 908 380

958 Salg eiendom/driftsmidler 26 635

959 Digitaliseringsprosjekter 172 875 860 000 500 000 24 844

960 Ombygging kommunehuset 588 803 350 000 883 908

961 Takrenovasjon, Tørfoss kvengård 242 998 400 000 200 000 310 900

962 Gatelys 4 873 329 7 590 754 8 566 836

963 Oppbygging Leonard Isaksensveg 5 556 554

964 Ny vei Moan skole

965 Ombygging skole 250 000 250 000

966 Ombygging Oksfjord skole 1 761

967 Innsyn barnehager/skoler

968 Omsorgsbolig for eldre 99

969 Kritiske ombygginger Sonjatun 637 896

970 Kjøp av kjøretøy 3 220 865 3 671 056 3 100 000

971 Utbedringer idrettshall

973 Kirkegård 5 000 000 5 000 000 348 813

989 Finansiering av investeringsprosjekter 1 360 500

41 393 175 53 991 400 53 845 500 34 291 213

Ansvar

Regnskap           

2019

Regulert budsjett 

2019

Regnskap            

2018

Opprinnelig 

budsjett 2019Ansvar(T)
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner

Regnskap         

2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019

Regnskap           

2018

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -18 286 848 -17 761 486 -18 251 486 -17 833 201

Andre salgs- og leieinntekter -31 232 005 -29 703 732 -29 555 732 -30 688 469

Overføringer med krav til motytelse -88 447 511 -78 613 362 -52 249 889 -86 706 812

Rammetilskudd -195 215 032 -195 431 000 -195 541 000 -190 562 166

Andre statlige overføringer -26 633 991 -24 161 100 -22 231 100 -39 487 165

Andre overføringer -5 412 543 -4 407 000 -1 915 000 -4 149 931

Inntekts- og formuesskatt -116 546 344 -113 044 000 -112 491 000 -111 918 765

Eiendomsskatt verk og bruk -2 338 000 -2 338 000

Eiendomsskatt annen fast eiendom -17 714 887 -15 362 000 -14 762 000 -17 522 770

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -499 489 161 -480 821 680 -449 335 207 -498 869 279

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 294 883 280 287 697 555 259 742 224 281 014 853

Sosiale utgifter 38 681 368 40 316 667 35 734 961 35 569 836

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 75 488 928 65 291 883 58 055 970 69 684 807

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 52 645 162 47 482 984 44 120 984 45 012 983

Overføringer 32 846 914 31 168 520 19 638 077 31 019 082

Avskrivninger 21 537 717 20 000 000 20 000 000 19 291 258

Fordelte utgifter -2 143 422 -109 191 -109 191 -459 192

Sum driftsutgifter 513 939 947 491 848 418 437 183 025 481 133 627

Brutto driftsresultat 14 450 786 11 026 738 -12 152 182 -17 735 652

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -4 714 798 -4 050 000 -2 050 000 -4 432 108

Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)

Mottatte avdrag på lån -60 752

Sum eksterne finansinntekter -4 775 550 -4 050 000 -2 050 000 -4 432 108

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 10 189 845 10 427 418 10 422 418 8 690 598

Tap finansielle instrument (omløpsmidler)

Avdrag på lån 19 672 838 18 663 136 18 663 136 19 733 762

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 29 862 683 29 090 554 29 085 554 28 424 360

Resultat eksterne finanstransaksjoner 25 087 133 25 040 554 27 035 554 23 992 252

Motpost avskrivninger -21 537 717 -20 000 000 -20 000 000 -19 291 258

Netto driftsresultat 18 000 202 16 067 292 -5 116 628 -13 034 658

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -5 210 628 -5 210 628 -3 661 696

Bruk av disposisjonsfond -19 427 825 -17 983 920 -800 000 -1 381 500

Bruk av bundne fond -4 163 833 -1 198 372 -1 198 372 -3 594 475

Sum bruk av avsetninger -28 802 286 -24 392 920 -1 998 372 -8 637 671

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 800 000 800 000 800 000 800 000

Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 7 856 196 7 510 628 6 300 000 11 497 577

Avsatt til bundne fond 2 145 888 15 000 15 000 4 164 124

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 10 802 084 8 325 628 7 115 000 16 461 701

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 -5 210 628
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner

Regnskap          

2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019

Regnskap            

2018

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom -187 139 0 -1 000 000 -753 332

Andre salgsinntekter

Overføringer med krav til motytelse -783 316 -3 305 012

Kompensasjon merverdiavgift -4 256 729 -200 000 -5 231 599

Statlige overføringer -1 900 000 -1 900 000 -1 900 000

Andre overføringer -452 850

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -577 -344

Sum inntekter -7 580 611 -2 100 000 -2 900 000 -9 290 287

UTGIFTER

Lønnsutgifter 1 670 497 1 540 500 1 140 500 1 283 424

Sosiale utgifter 313 590 220 000 220 000 230 755

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.35 150 361 52 230 900 52 485 000 27 260 844

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.

Overføringer 4 256 729 5 515 649

Renteutgifter og omkostninger 1 998 542

Fordelte utgifter

Sum utgifter 41 393 175 53 991 400 53 845 500 34 291 214

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 10 355 434 5 700 000 5 700 000 13 356 364

Utlån 5 201 418 5 000 000 5 000 000 8 539 051

Kjøp av aksjer og andeler 1 518 918 1 800 000 1 800 000 1 965 465

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 434 935 434 935 339 895

Avsatt til ubundne investeringsfond

Avsatt til bundne fond 3 467 804 5 534 460

Sum finansieringstransaksjoner 20 978 509 12 934 935 12 500 000 29 735 235

Finansieringsbehov 54 791 073 64 826 335 63 445 500 54 736 162

FINANSIERING

Bruk av lån -37 137 746 -52 768 500 -54 220 500 -27 472 927

Salg av aksjer og andeler

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk

Mottatte avdrag på utlån -8 447 090 -5 700 000 -5 700 000 -10 980 920

Overført fra driftsregnskapet -800 000 -800 000 -800 000 -800 000

Bruk av disposisjonsfond -2 509 812 -4 557 835 -2 725 000 -5 766 631

Bruk av bundne investeringsfond -5 340 281 -8 159 561

Bruk av ubundne investeringsfond -556 144 -1 000 000 -1 121 188

Bruk av bundne fond

Sum finansiering -54 791 073 -64 826 335 -63 445 500 -54 301 227

Udekket / Udisponert 0 0 0 434 935
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Balanseregnskapet
Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019 Regnskap 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg 8 550 125 741 536 948 558

Utstyr, maskiner og transportmidler 8 70 045 617 63 539 793

Utlån 64 806 294 68 122 283

Aksjer og andeler 6 19 218 298 17 699 380

Pensjonsmidler 4 700 188 953 666 255 625

Sum anleggsmidler 1 404 384 903 1 352 565 639

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 3 53 764 857 36 342 897

Premieavvik 4 34 922 201 36 751 157

Aksjer og andeler 0 0

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 3 68 665 804 82 893 235

Sum omløpsmidler 157 352 862 155 987 289

Sum eiendeler 1 561 737 765 1 508 552 928

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 7 -23 294 599 -34 043 251

Bundne driftsfond 7 -14 107 914 -19 472 698

Ubundne investeringsfond 7 -2 915 638 -3 471 782

Bundne investeringsfond 7 -7 416 761 -9 275 190

Regnskapsmessig mindreforbruk 11 0 -5 210 628

Regnskapsmessig merforbruk 11 0 0

Udekket i investeringsregnskapet 12 0 434 935

Kapitalkonto 17 -125 086 844 -128 024 808

Endring rekneskapsprinsipp AK (drift) 2 054 933 2 054 933

Endring rekneskapsprinsipp AK ( investering) 2 131 305 2 131 305

Sum egenkapital -168 635 519 -194 877 184

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser 4 -794 377 892 -746 730 137

Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Sertifikatlån 0 0

Andre lån 10 -525 541 731 -493 809 503

Sum langsiktig gjeld -1 319 919 623 -1 240 539 640

KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån 0 0

Annen kortsiktig gjeld 3 -69 083 210 -67 512 993

Premieavvik 4 -4 099 413 -5 623 111

Sum kortsiktig gjeld -73 182 623 -73 136 104

Sum egenkapital og gjeld -1 561 737 764 -1 508 552 928

Ubrukte lånemidler 40 621 564 15 998 810

Andre memoriakonti 232 932 615 232 932 615

Motkonto for memoriakontiene -273 554 179 -248 931 425

Sum memoriakonti 0 0
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

9 INVESTERINGSREGNSKAP

Ansvar

909 Velferdsteknologi 0,00 0,00 0,00

911 Halti II 0,00 0,00 -11 248,00

917 VAR Hovedplan avløp 0,00 0,00 0,00

925 Kjøp av utstyr drift og utvikling 0,00 0,00 0,00

926 Kjøp av grunn 0,00 0,00 0,00

927 Gaver kreftavdelingen Sonjatun 0,00 0,00 0,00

930 VAR prosjekter 0,00 0,00 0,00

937 EPC Energisparekontrakter Samfunnshuset 270 554,09 0,00 0,00

938 IKT utstyr oppvekst 0,00 0,00 0,00

940 Egenkapitalinnskudd KLP/Nybo 162 773,96 0,00 1 715 465,00

941 VAR Hovedplan vann 0,00 406 033,00 0,00

942 Låsesystem kommunale bygg 0,00 0,00 0,00

943 Kjøp av utstyr helse og sosial 0,00 0,00 0,00

944 Ombygging gamle kinosal 0,00 101 508,00 0,00

945 Ombygging Sonjatun 0,00 0,00 0,00

952 Prosjektering ny svømmehall 0,00 0,00 0,00

953 Samfunnshuset 0,00 50 754,00 0,00

954 Point 0,00 0,00 0,00

955 Prosjekt Oksfjord havn 0,00 304 524,00 0,00

956 Asfaltering 0,00 50 755,00 0,00

957 Utbygging Høgegga barnehage 0,00 325 116,00 0,00

958 Salg eiendom/driftsmidler -170 453,05 0,00 -753 332,00

959 Digitaliseringsprosjekter 139 125,00 0,00 0,00

960 Ombygging kommunehuset 0,00 0,00 0,00

961 Takrenovasjon 0,00 0,00 0,00

962 Gatelys 0,00 50 754,00 0,00

963 Oppbygging 15/10 Leonh. Isaksensveg 12 0,00 0,00 0,00

965 Ombygging skole 0,00 0,00 0,00

966 Ombygging Oksfjord skole 0,00 0,00 0,00

968 Omsorgsbolig for eldre 0,00 0,00 0,00

969 Kritiske ombygginger Sonjatun 0,00 0,00 0,00

970 Kjøp av kjøretøy 0,00 71 056,00 0,00

971 Utbedringer idrettshall -402 000,00 0,00 0,00

973 Kirkegård 0,00 0,00 284 050,40

989 Finansiering av investeringsprosjekter 0,00 -1 360 500,00 -800 000,00

992 Ekstraordinære avdrag på lån 0,00 0,00 0,00

993 Formidlingslån husbanken 0,00 0,00 0,00

994 Startlån 0,00 0,00 0,00

999 Regnskapsmessig resultat 0,00 0,00 -434 935,40

0,00 0,00 0,00

Regnskap           

2019

Reg budsjett 

2019

Regnskap           

2018

12/49

426



Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Driftsregnskap

13/49

427



Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

DRIFTSREGNSKAP

Sektor

1 Sektor for administrasjon 25 047 036 24 790 041 23 365 487

2 Sektor for oppvekst og kultur 146 130 420 143 645 621 139 748 504

3 Sektor for helse og omsorg 152 775 566 149 074 994 134 469 097

5 Selvkost 490 328 89 233 1 845 338

6 Bygg og eiendom 42 966 788 43 441 062 41 678 416

7 Skatter og rammetilskudd -357 393 466 -352 287 100 -352 108 120

8 Renter, avdrag og avsetninger -10 099 248 -9 083 851 10 734 567

0 Prosjekter 82 576 330 000 266 712

0 0 0

Regnskap           

2019

Reg budsjett 

2019

Regnskap           

2018
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

1 SEKTOR FOR ADMINISTRASJON

Ansvar

100 Rådmannskontoret 1 310 991,09 1 083 254,97 1 105 677,22

110 Personalavdelingen 2 170 166,47 2 182 868,68 1 824 158,18

120 Servicekontoret 2 186 271,24 2 395 514,54 2 392 433,03

130 Økonomiavdelingen 5 306 023,97 5 581 753,69 5 578 332,91

131 Husbanktilskudd 0,00 0,00 0,00

141 IT avdelingen 4 813 481,83 5 399 013,69 5 052 596,05

143 Interkommunale IKT prosjekter 77 866,50 86 742,30 0,00

144 Fellesutgifter kontordrift 1 759 993,43 1 542 337,00 1 905 428,79

145 Fellesutgifter personaltiltak 1 775 356,78 1 138 559,00 964 223,75

147 Beredskap 19 601,99 8 000,00 0,00

150 Hovedtillitsvalgte 1 082 379,00 918 805,09 682 377,59

170 Politisk utvalg 2 497 602,36 2 270 232,00 2 227 356,80

171 Støtte til politiske partier 0,00 20 360,00 27 909,00

172 Kommune- og stortingsvalg 309 640,63 310 000,00 1 500,00

173 Nord-troms regionråd 748 525,00 717 600,00 627 661,00

174 Kontrollutvalget 960 573,29 1 102 000,00 965 833,00

190 Udisponerte bevilgninger 28 562,00 33 000,00 10 000,00

25 047 035,58 24 790 040,96 23 365 487,32

Regnskap           

2019

Reg budsjett 

2019

Regnskap           

2018
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

2 SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR

Ansvar

200 Adm. forebyggende tjeneste 2 104 047,56 2 471 079,52 1 729 722,91

203 BUK (barne- og ungdomskommunestyret) 13 731,37 30 000,00 4 580,00

208 Kirkelig administrasjon 4 120 000,00 4 120 000,00 4 190 000,00

209 Andre kirkelige formål 0,00 90 360,00 133 806,15

210 Fellestiltak grunnskoler 9 857 852,73 10 293 617,90 8 326 254,50

211 Regional kompetanseutvikling 0,00 100 000,00 0,00

212 Moan skole 17 830 597,15 16 663 967,38 14 883 663,25

213 Storslett barne- og ungd.skole 26 393 952,39 26 974 667,36 26 464 252,31

214 Rotsundelv barneskole 4 168 366,25 4 531 680,14 4 192 877,37

215 Oksfjord barne- og ungd.skole 1 798 809,05 1 818 091,29 1 489 048,99

220 PP-Tjenesten 2 879 162,66 3 128 279,58 2 196 452,35

232 SFO Moan skole -7 642,73 0,00 1 398 776,91

233 SFO Rotsundelv skole 420 717,84 308 283,65 303 199,72

240 Fellestiltak barnehager 4 417 744,06 4 241 129,64 3 546 222,63

242 Storslett barnehage 4 460 299,44 4 419 357,66 3 802 070,83

243 Sørkjosen barnehage 3 415 928,42 3 429 687,99 2 908 585,35

244 Oksfjord barnehage 1 585 242,92 1 606 229,61 1 440 337,26

245 Sonjatun barnehage -60,00 0,00 1 667 531,72

246 Samisk barnehageavdeling -12 768,50 -5 000,00 -1 904,33

247 Høgegga barnehage 3 545 238,85 3 388 484,51 2 976 234,70

248 Leirbukt barnehage 4 927 928,54 4 765 153,56 3 844 279,90

250 Barnevernstjenesten 10 531 832,47 9 656 800,00 10 171 524,95

251 Interkommunal barnevernstjeneste 5 854 931,67 4 837 295,57 4 506 048,70

252 Interkommunal barnevernvakt 297 206,65 290 000,00 0,00

260 Helsestasjonen 3 031 300,03 2 634 471,56 2 432 717,86

262 Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger 5 357 567,28 4 821 529,68 7 439 383,68

263 Nordreisa voksenopplæring 3 153 686,96 435 028,90 228 918,91

266 Administrasjon flyktningekontoret 4 854 107,33 6 802 177,12 1 276 681,46

267 Introduksjonsstønad 0,00 0,00 6 211 814,58

270 Kulturvirksomheten 4 995 357,32 5 261 252,31 4 583 422,50

272 Halti kantine 12 945,77 22 319,47 -1 994,95

273 Halti servicepunkt 580,00 0,00 -47 773,30

274 Nordreisa bibliotek 371 248,28 353 146,00 345 958,60

275 Kino -264 449,40 -203 102,00 -238 634,79

276 Point (ungdommens hus) 8 389,90 65 310,00 11 329,47

277 Kulturskolen 26 070,32 -97 643,00 31 852,53

278 UKM og andre arr 0,00 0,00 324,99

279 Kulturhus -113 423,91 -130 000,00 -91 887,87

280 Kulturarbeid 146 360,45 151 975,00 148 922,80

281 17.mai arr. 0,00 0,00 0,00

284 Kulturvern, museum 520 849,65 548 837,00 534 362,53

287 Idretts- og friluftsaktivitet 637 000,00 643 904,00 1 794 264,00

288 Ungdomsrådet 29 768,60 177 250,00 46 813,34

291 Reisadalen Montessoribarnehage 2 729 964,00 2 510 000,00 2 658 934,00

292 Trollskogen barnehage 1 857 644,00 1 990 000,00 1 898 995,00

293 Tømmernes barnehage 1 815 516,00 2 050 000,00 1 936 752,00

295 Kirkebakken barnehage 8 356 819,00 8 450 000,00 8 373 780,14

146 130 420,37 143 645 621,39 139 748 503,65

Regnskap           

2019

Reg budsjett 

2019

Regnskap           

2018
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3 SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

Ansvar

300 Helse og sosialadministrasjon 3 590 624,29 3 761 973,60 3 724 586,91

305 Fellesutgifter H/S -6 923 230,89 -11 031 705,00 -6 017 994,77

310 Sonjatun sykehjem 13 633 655,17 13 519 458,76 11 074 571,44

311 Sonjatun omsorgssenter 8 569 992,25 8 749 177,46 9 258 976,81

312 Sonjatun bo- og kultursenter 11 767 481,14 11 398 546,47 9 565 014,82

314 Private omsorgstiltak 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00

317 Lillebo 6 333,00 0,00 87 030,04

318 Botiltak Moniovegen 983 823,30 900 000,00 0,00

319 Guleng 2 18 567 280,66 16 603 441,78 15 936 159,82

320 Hjemmesykepleie 16 263 070,14 16 032 265,82 15 177 381,77

321 Rus- og psykisk helse 2 637 185,73 2 966 159,64 2 394 476,30

322 Hjemmehjelpstjenesten 1 822 370,94 2 070 805,05 1 990 288,31

323 Fosseng Psykiatri 4 444 380,56 5 187 793,49 5 595 961,32

324 Høgegga hjemmetjeneste psykisk utviklingshemmede 11 099 932,57 10 186 250,91 11 958 621,51

325 Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funk.hemmede 2 187 509,07 1 927 052,57 1 771 960,97

326 Dagtilbud funsjonshemmede 2 316 525,00 2 740 000,00 2 523 833,00

327 Guleng bofellesskap 12 041 501,22 11 046 096,01 10 448 469,48

329 Kjøp av tjenester fra asvo 1 184 974,00 1 078 400,00 1 122 427,00

330 Kjøkken Sonjatun 4 270 543,04 4 103 626,38 3 920 294,68

331 Vaskeritjeneste Sonjatun 1 843 336,20 1 806 000,00 2 075 373,23

332 Kjøp av private tjenester 7 076 928,00 6 880 000,00 3 743 910,00

335 Solbakken botiltak 5 146 155,79 4 700 000,00 0,00

340 Legetjenesten 12 836 509,45 12 583 168,85 11 826 703,78

341 Fysioterapitjenesten 2 558 609,31 3 738 017,10 3 763 964,95

345 Miljørettet helsevern -51 030,83 -30 000,00 -16 706,20

350 Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms -4 096 807,09 445 322,76 -4 633 089,90

351 Sonjatun fødestue 474 967,06 650 341,65 847 890,93

352 Områdegeriatrisk team 6 148 971,58 3 485 853,64 3 724 486,43

353 Dialyse -75 646,83 57 438,67 114 394,43

360 Adm. sosiale tjenester 9 757 411,88 11 037 436,88 10 026 785,72

361 Økonomisk sosialhjelp 0,00 0,00 -28 935,00

362 Forebygging 60 289,60 -4 000,00 -47 624,50

390 Nordreisa frivillighetssentral 566 352,38 529 900,57 526 996,47

391 Aktivitetssentral 685 567,98 576 170,53 632 887,34

152 775 565,67 149 074 993,58 134 469 097,09
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5 SELVKOST

Ansvar

510 Felles tiltak vannverk -5 082 699,83 -5 416 122,00 -3 848 525,84

511 Kalkulatoriske utgifter vann 5 301 733,00 5 384 802,00 4 713 871,00

520 Fellestiltak avløp og rensing -3 312 702,10 -3 545 710,00 -2 688 358,04

521 Kalkulatoriske utgifter avløp 3 580 171,00 3 666 263,00 3 581 578,00

551 Feiing interkommunalt 3 825,68 0,00 86 772,68

490 327,75 89 233,00 1 845 337,80
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6 BYGG OG EIENDOM

Ansvar

600 Adm. drift og utvikling 1 133 641,46 1 729 570,00 1 415 683,91

601 Renhold 11 690 806,63 11 824 156,00 11 174 572,76

602 Utvikling 4 585 772,48 4 728 920,00 4 604 103,58

603 Tils. driftsm. næringstiltak 214 643,95 168 420,00 296 938,01

604 Miljøfond 0,00 0,00 0,00

605 Kommunalt utviklingsfond 0,00 0,00 0,00

606 Kommunalt næringsfond 0,00 0,00 0,00

607 Statlig næringsfond 0,00 0,00 0,00

608 Jordbruksfond 0,00 0,00 0,00

609 Fiskerifond 0,00 0,00 0,00

610 Byggesaksbehandling 292 525,76 154 300,00 24 464,33

611 Oppmåling -211 501,08 -420 843,00 -623 377,12

612 Kartsamarbeid 0,00 -59 891,00 0,00

613 Reguleringsplaner 134 092,60 240 045,00 244 984,00

616 Kommuneveterinær 414 973,58 375 913,00 425 820,35

617 Veterinærvakt 47 792,22 -21 882,00 -97 449,90

618 Viltfond 3 549,76 0,00 0,00

619 Jegerprøven -1 563,85 29,00 -3 600,00

620 Prosjekt merking scooterløyper 172 401,00 187 000,00 178 237,00

621 Skuddpremie mårhund 0,00 2 000,00 0,00

624 BUK (barne- og ungdomskommunestyret) 0,00 0,00 0,00

625 Turistinformasjon 108 159,00 94 010,00 99 863,00

627 Vannområdekoordinator 0,00 60 065,00 -783,10

629 Byggdrift 5 599 245,71 5 786 494,00 5 764 561,86

630 Skolebygg 24 028,00 34 600,00 44 593,62

632 Moan skole 569 706,89 518 736,00 405 227,11

633 Storslett barne og ungd.skole 1 168 652,00 1 036 383,00 903 972,29

634 Sørkjosen skole -323 440,27 -270 781,00 -157 931,51

635 Rotsundelv barne- og ungd.skole 506 874,74 362 467,00 355 277,69

636 Oksfjord barne og ungd.skole 248 155,97 282 061,00 214 661,60

640 Barnehagebygg 22 478,40 40 000,00 36 538,77

642 Storslett barnehage 103 874,66 74 490,00 102 915,95

643 Sørkjosen barnehage 123 346,31 75 544,00 100 661,80

644 Høgegga barnehage 115 705,63 104 884,00 126 988,85

645 Sonjatun barnehage 111 542,30 144 642,00 154 625,01

646 Leirbukt barnehage 164 797,61 137 745,00 141 473,65

647 Oksfjord barnehage 0,00 0,00 2 554,76

650 Helsesenteret Sonjatun 1 253 178,19 1 098 472,00 741 508,95

651 Sonjatun omsorgssenter 591 950,37 556 617,00 532 616,13

652 Sonjatun Bo-og kultursenter 645 169,51 438 898,00 445 248,45

653 Guleng III -490 709,65 -375 930,00 -465 188,88

654 Familisenteret 86 419,44 106 466,00 91 550,06

655 Treningsbolig afasi Sonjat.27 0,00 0,00 6 558,40

660 Kommunale boliger -63 909,00 -60 000,00 0,00

662 52/80 Høgegga 0,00 0,00 0,00

663 15/10 Leonh.isaksens vei 12 33 731,72 56 249,00 14 760,77

667 Høgegga 30 -29 960,65 17 027,00 22 859,40

668 Einevn 3 0,00 0,00 0,00

669 Drift Halti -2 345 250,50 -2 260 616,00 -1 772 076,41

670 Kommunehuset -100 952,68 161 698,00 -46 906,39

671 Idrettshallen 46 360,16 250 780,00 221 131,92

672 Samfunnshuset/svømmehallen 976 994,30 655 030,00 601 490,23

680 Point (ungdommens hus) 63 320,86 39 838,00 68 021,16

681 Voksenopplæringssenteret 8 268,00 68 100,00 5 491,20
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682 Venterom Rotsund fergekai 25 431,54 19 210,00 24 362,31

683 Tidl.meieriet -10 819,17 154 254,00 25 806,25

684 Fiskerimottak og felleskjøpet Sørkjosen -76 149,21 -51 180,00 -51 046,91

687 Omsetning konsesjonskraft 0,00 10 000,00 0,00

690 Havn -120 730,28 8 796,00 -475 497,50

691 Brannvern 4 305 816,47 4 543 001,00 4 672 183,89

692 Oljevern 0,00 42 756,00 39 664,00

693 Kommunale veier 9 757 201,69 9 330 106,00 9 631 413,40

694 Skredsikring Oksfjord 29 029,00 16 283,00 15 957,00

695 Parker og torg 388 340,24 425 094,00 482 968,55

696 Veilys 973 796,59 801 036,00 909 961,57

42 966 788,40 43 441 062,00 41 678 415,82
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7 SKATTER OG RAMMETILSKUDD

Ansvar

700 Skatt på inntekt og formue -116 546 344,00 -113 044 000,00 -111 918 764,84

710 Eiendomsskatt -17 707 764,37 -17 700 000,00 -17 522 332,27

740 Statlige rammetilskudd -198 172 575,00 -198 388 000,00 -192 738 305,00

745 Øvrige generelle statstilskudd -966 779,00 -752 000,00 -961 726,00

750 Integreringstilskudd -24 000 004,00 -22 403 100,00 -28 966 992,34

-357 393 466,37 -352 287 100,00 -352 108 120,45
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RENTER, AVDRAG OG AVSETNINGER

Renter 7 360 688,14 8 372 418,00 6 415 171,94

Avdrag lån 19 672 838,00 18 663 136,00 19 733 762,00

Intersalg renter og avdrag -10 811 861,00 -12 093 405,00 -11 753 495,00

Pensjon -10 015 456,34 -7 861 000,00 -6 212 428,53

Dekn./disp. av tidl.års.nto.dr -16 305 456,44 -16 165 000,00 -2 659 070,94

Avskrivning 0,00 0,00 0,00

Regnskapsmessig resultat 0,00 0,00 5 210 627,92

-10 099 247,64 -9 083 851,00 10 734 567,39
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0 PROSJEKTER

Ansvar

001 Prosjekter - administrasjonen 0,00 0,00 3 960,04

91007 Digital medarbeider 5 036,00 0,00 0,00

91010 Digihjelpen 2019 0,00 0,00 0,00

93250 Helseteknologi i Nord-Troms 0,00 0,00 0,00

91006 Lederutviklingsprogram 0,00 0,00 0,00

91002 Nettverk gjeld 0,00 0,00 2 432,05

91008 OU prosjekt Helse og omsorg 2018-2019 58 772,86 0,00 59 818,70

002 Prosjekter - Oppvekst og Kultur 100,00 0,00 949,67

92402 Barnehagefaglig grunnkompetanse 0,00 0,00 0,00

94794 Den kulturelle skolesekken 0,00 0,00 0,00

94795 Den kulturelle spaserstokken 0,00 0,00 0,00

92128 Den naturlige skolesekken 0,00 0,00 0,00

92407 Etablering barnevernsamarbeid 0,00 0,00 0,00

92007 Forebygging av abort og uønskede svangerskap 0,00 0,00 0,00

92405 Kompetanseheving barnehagemyndigheten 0,00 0,00 0,00

92003 Kompetanseheving foreldrestøttende arbeid 0,00 0,00 0,00

92401 Nettverk barnehage 0,00 0,00 0,00

92406 Prosjekt Inkluderende barnehage- og skolemiljø 0,00 0,00 0,00

92408 SAMISK NETTVERK 0,00 0,00 0,00

92009 Seksuell helse (Familiesenteret) 0,00 0,00 0,00

92008 Styrking og utvikling av helsestasjon- og SHT samt svangerskapsomsorg 0,00 0,00 0,00

92210 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING-PULJE 4 0,00 0,00 0,00

92123 Veiledning nyutdannede nytilsatte lærere 0,00 0,00 0,00

003 Prosjekter - Helse -5 595,62 0,00 71 853,35

93252 BPA 0,00 0,00 0,00

93160 Dagsenter for eldre 0,00 0,00 0,00

93170 Dagtilbud demente 0,00 0,00 0,00

93102 Gave fødestue - innkjøp av utstyr 0,00 0,00 0,00

93250 Helseteknologi i Nord-Troms 0,00 0,00 -3 075,00

93161 Kompetanseløftet 0,00 0,00 0,00

93173 Prosjekt forebyggende hjemmebesøk til brukere på 75 år (Fysikalsk) 0,00 0,00 0,00

93104 Prosjekt Kvalitetsheving av legevakttjenesten i Nordreisa kommune (legekontoret)0,00 0,00 0,00

93152 Prosjekt lindrende behanling 0,00 0,00 0,00

93251 Prosjekt Opplæring visningsleilighet (en del av Helseteknologi prosjektet)0,00 0,00 0,00

93171 Prosjekt Styrking av habilitering og rehabilitering i kommuner (fysikalsk.avd)0,00 0,00 -932,10

93167 Styrking  av rustjenesten, ruskonsulent 0,00 0,00 -770,80

006 Prosjekter utviklingsavdelingen 0,00 0,00 776,88

94111 Forprosjekt villakssenter 0,00 0,00 0,00

94506 Grunneiertillatelse til rovviltjakt 0,00 0,00 0,00

94211 Nasjonalparklandsby 0,00 0,00 0,00

94126 Prosjekt fysak 19 222,50 30 000,00 20 977,50

94610 Prosjekt Hjellnes Havn 0,00 300 000,00 0,00

94570 Prosjekt villmink 0,00 0,00 0,00

94500 Skogkultur 5 040,50 0,00 -8 767,00

94571 Skuddpremie rev 0,00 0,00 0,00

94611 Torg SNPL 0,00 0,00 0,00

94612 Verdiskapningsmidler SNPL 0,00 0,00 -0,20

006 Prosjekter bygg, eiendom og anlegg 0,00 0,00 22 000,00

96103 Brann Galsomelen juli 2018 0,00 0,00 77 488,79
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006 Den kulturelle skolesekken 0,00 0,00 0,00

94111 Forprosjekt villakssenter 0,00 0,00 0,00

96106 Prosjekt innovasjonssenter Nord, Halti III (utviklingsavd.) 0,00 0,00 0,00

96101 Prosjekt miljøtiltak og ryddeaksjoner 0,00 0,00 20 000,00

96107 SNPL Lokale tiltak 2019 0,00 0,00 0,00

93161 Kompetanseløftet 0,00 0,00 0,00

93171 Prosjekt Styrking av habilitering og rehabilitering i kommuner (fysikalsk.avd)0,00 0,00 0,00

82 576,24 330 000,00 266 711,88
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Balanse
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Balanseregnskap

Kontonr

EIENDELER

210000000 KOMMUNEKASSA 0 5 000

210000005 KASSE HALTI 1 934 13 614

210000009 KASSE FLYKTNINGETJ. KANTINA SONJATUN 0 -204

210000101 KASSA SONJATUN 7 433 10 168

210070001 SKATTETREKKSKONTO 9 973 737 9 432 246

210070008 4740 1303312 DEPOSITUM ENGVEIEN 11 937 11 752

210070009 4740 1303304 DEPOSITUM ENGVEIEN 11 937 11 752

210070010 4740 1364117 DEPOSITUM SOS.KTR 13 137 12 907

210200001 FORBRUKERSAMVIRKE NORD 3 999 3 863

210320001 4740 0503954 DRIFTSKONTO 54 901 215 61 516 576

210320002 4740 2600000 OCR, AGRESSO FAKT. 552 379 907 615

210320003 7878 0650493 DNB 51 128 51 222

210320005 4740 1164789 LEGEKONTORET 715 812 2 491 849

210320007 4740 1187347 VIK.2 LEGEKTR 458 690 1 314 398

210320009 4750 2567442 SYKELØNNSREFUSJON 1 135 224 1 008 032

210320100 4740 6424371 UTBEDRINGS TILSKUDD 194 144 227 781

210320101 4740 6419769 STARTLÅN 552 449 5 847 442

210320512 4740 1282757 FOND KREFTAVDELING 80 649 27 222

210359999 UIDENTIFISERTE INNBETALINGER 0 0

210 KASSE, POSTGIRO OG BANKINNSKUDD 3 68 665 804 82 893 235

213610001 REFUSJONER FRA NAV 1 527 383 1 783 363

213610002 REFUSJON FERIEPENGER NAV 893 713 885 966

213610007 FORDRING STATEN 13 703 562 14 451 286

213640001 INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT 604 857 717 278

213640002 MOMSKOMPENSASJON 3 041 024 3 607 661

213640003 FORDRING SKATTEAVDELINGA 947 735 1 123 640

213650001 FORDRING KOMMUNEr 237 147 0

213650002 PERIODISERING 7 005 689 1 997 734

213890001 AGRESSO FAKTURERING 25 740 071 11 760 673

213890002 ØREAVRUNDING FAKTURERING 0 -700

213890003 FORSKUDDSKONTO 4 000 33 874

213890008 KORRIGERING LØNN -6 741 -25 902

213890100 DIVERSE INNBETALINGER 66 416 8 024

213 KORTSIKTIGE FORDRINGER 3 53 764 856 36 342 897

219550003 PREMIEAVVIK KLP 2004 0 98 381

219550004 PREMIEAVVIK KLP 2006 357 097 535 645

219550005 PREMIEAVVIK KLP 2007 614 651 819 533

219550006 PREMIEAVVIK KLP 2008 2 013 572 2 516 964

219550007 PREMIEAVVIK KLP 2009 1 188 128 1 425 753

219550008 PREMIEAVVIK KLP 2010 1 804 058 2 104 734

219550009 PREMIEAVVIK KLP 2012 3 759 083 5 012 112

219550010 PREMIEAVVIK KLP 2013 579 686 724 608

219550011 PREMIEAVVIK KLP 2014 4 108 502 6 162 752

219550012 PREMIEAVVIK KLP 2016 2 226 055 2 782 569

219550013 PREMIEAVVIK KLP 2017 3 622 349 4 346 818

219550014 PREMIEAVVIK KLP 2018 7 481 365 8 728 259

219550015 PREMIEAVVIK KLP 2019 5 471 775 0

219550101 PREMIEAVVIK SPK 2004 0 34 118

219550102 PREMIEAVVIK SPK 2005 56 447 112 903

219550103 PREMIEAVVIK SPK 2006 30 250 45 378
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Kontonr
Regnskap            

2019

Regnskap            

2018Note

219550104 PREMIEAVVIK SPK 2012 372 383 496 512

219550105 PREMIEAVVIK SPK 2015 303 577 404 752

219550106 PREMIEAVVIK SPK 2016 319 493

219550107 PREMIEAVVIK SPK 2019 613 730 399 366

219 PREMIEAVVIK 3,4 34 922 201 36 751 157

21 SUM OMLØPSMIDLER 157 352 860 155 987 289

220550001 PENSJONSMIDLER 4 700 188 953 666 255 625

220 PENSJONSMIDLER 700 188 953 666 255 625

221110000 ANDELER I BIBLIOTEKSENTR 4 STK 1 200 1 200

221151001 EGENKAPITALINNSK. KOMREV IKS 93 735 93 735

221151002 EGENKAPITALINNSK. K-SEKRETARIATET 18 221 18 221

221151003 AKSJER I HALTI NASJONALPARKSENTER AS 156 000 156 000

221152010 AKSJER I AVFALLSSERVICE AS 50 000 50 000

221152011 AKSJER I NORDTRO AS 280 000 280 000

221152012 AKSJER I ASVO 10 STK 100 000 100 000

221152013 AKSJER I YMBER AS 60 000 60 000

221152014 AKSJER I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS 16 000 16 000

221152015 AKSJER I TROMSPRODUKT 7 STK 9 000 9 000

221200020 AKSJER I NYBO 200 000 200 000

221200023 ASKJER I N-N HESTESENTER 3 STK 1 500 1 500

221200025 AKSJER I SKALANDTUNNELLEN 5 STK 500 500

221200026 AKSJER I VISIT LYNGENFJORD 250 000 250 000

221550000 EK INNSKUDD KLP 17 982 142 16 463 224

221 AKSJER OG ANDELER 6 19 218 298 17 699 380

222890001 FORMIDLINGSLÅN 64 806 294 68 051 967

222890002 SOSIALLÅN 0 70 316

222 UTLÅN 64 806 294 68 122 283
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Kontonr
Regnskap            

2019

Regnskap            

2018Note

224080001 Aktivering anlegg 5 år 6 009 130 4 159 854

224080002 Aktivering anlegg 10 år 23 243 405 14 967 791

224080003 Aktivering anlegg 20 år 40 793 082 44 412 148

224 UTSTYR, MASKINER OG TRANSP.MIDL 8 70 045 617 63 539 793

227080001 Aktivering anlegg 40 år 287 448 431 273 889 353

227080002 Aktivering anlegg 50 år 225 496 472 225 707 913

227080003 Aktivering anlegg tomter 37 180 839 37 351 292

227 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 8 550 125 741 536 948 558

22 SUM ANLEGGSMIDLER 1 404 384 903 1 352 565 638

SUM EIENDELER 1 561 737 764 1 508 552 927

GJELD OG EGENKAPITAL

232080008 PERIODISERINGER -10 725 812 -5 311 019

232200001 LEVERANDØRGJELD -14 814 659 -21 904 543

232200005 DIV SALG HALTI - ANDRE -676 -71 123

232200005 GAVEKORT - KINO/KULTUR -39 181 -22 831

232320001 PÅLØPTE/IKKE BETALTE RENTER -2 449 086 -1 923 571

232640002 UTGÅENDE MERVERDIAVGIFT -218 646 -167 506

232640003 SKATTETREKK -9 908 246 -9 349 059

232640005 UTLEGGSTREKK SKATT -31 894 -56 005

232890001 NETTOLØNN -41 200 -7 524

232890002 TREKKEIERE 1-MNDLIG - Fagforeninger -56 -652

232890003 PÅLØPTE FERIEPENGER -30 587 934 -28 434 355

232890050 BEVILGET IKKE UTET.TILSK NÆRING -228 810 -228 810

232890500 DEPOSITUM ENGV/SOS -37 011 -35 996

232 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 3 -69 083 210 -67 512 994

239550002 PREMIEAVVIK SPK 2007 -93 572 -124 762

239550003 PREMIEAVVIK SPK 2008 -162 265 -202 831

239550004 PREMIEAVVIK SPK 2009 -136 389 -163 665

239550005 PREMIEAVVIK SPK 2010 -28 059 -32 735

239550006 PREMIEAVVIK SPK 2011 -191 065 -286 596

239550007 PREMIEAVVIK SPK 2013 -434 278 -542 847

239550008 PREMIEAVVIK SPK 2014 -741 058 -1 111 587

239550008 PREMIEAVVIK SPK 2017 -130 972 -157 166

239550010 PREMIEAVVIK SPK 2018 -116 784 -136 248

239550020 PREMIEAVVIK KLP 2005 -132 395 -264 802

239550021 PREMIEAVVIK KLP 2011 -138 648 -207 970

239550022 PREMIEAVVIK KLP 2015 -1 793 928 -2 391 902

239 PREMIEAVVIK 3,4 -4 099 413 -5 623 111

23 SUM KORTSIKTIG GJELD -73 182 623 -73 136 105

240550001 PENSJONSFORPLIKTELSE 4 -794 377 892 -746 730 137

240 PENSJONSFORPLIKTELSE -794 377 892 -746 730 137
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Kontonr
Regnskap            

2019

Regnskap            

2018Note

245355100 KB 1998 0283 LUNDEJORDET -7 354 060 -7 741 120

245355101 KB 2001 0386 DIV.INVEST -4 761 510 -5 211 670

245355102 KB 2002 0213 MOAN SKOLE -1 836 760 -2 040 840

245355103 KB 2002 0812 OMS.SENTER -16 870 110 -17 603 590

245355104 KB 2003 0197 RENOV AV BYGG 0 -103 010

245355105 KB 2004 0818 DIV INVEST -10 386 920 -11 540 960

245355106 KB 2002 0087 DIV INVEST -2 996 250 -3 348 750

245355107 KB 2003 0921 DIV INVEST 0 -2 030 000

245355108 KB 2003 1030 DIV INVEST -3 450 070 -4 216 730

245355109 KB 2004 0549 VAR INVEST. -744 000 -818 400

245355110 KB 2005 0206 DIV INVEST -1 175 900 -1 400 900

245355111 KB 2007 0490 DIV INVEST -24 357 960 -25 327 820

245355112 KB 2008 0120 DIV INVEST -19 930 200 -20 926 710

245355113 KB 2008 0579 DIV INVEST 0 -6 425 400

245355114 KB 2009 0209 DIV INVEST -38 025 000 -39 292 500

245355115 KB 2009 0631 DIV INVEST -26 483 600 -27 542 940

245355116 KB 2010 0908 DIV INVEST 0 -8 409 040

245355117 KB 2011 0372 VAR INVEST -1 614 560 -1 670 240

245355118 KB 2011 0371 STORSLETT SKOLE -16 000 000 -16 500 000

245355120 KB 2012 0488 -13 894 700 -15 052 600

245355121 KB 2012 0674 0 -8 032 500

245355122 KB 20130367 Storslett skole -24 923 420 -26 266 280

245355123 KB 20130673 Halti II -2 172 370 -2 261 030

245355124 KB 2014 0435 -2 600 000 -2 860 000

245355125 KB 2014 0434 -19 458 300 -20 236 640

245355126 KB 2016070 GULENG III -17 200 000 -18 000 000

245355127 KB 20160722 LÅN TIL INVESTERING -6 792 000 -7 358 000

245355128 KB 20170757 -9 463 870 -10 191 850

243555129 KB 20180660 -22 213 340 -23 520 000

243555130 KB 20190544 - DIV INVEST -56 760 500

243555131 KB 20190614 DIV INV -24 253 320

245395001 HB 167133123 - 2003 -3 -56 416

245395004 HB 167147024 - 2006 0 -2 670 868

245395005 HB 167150721 - 2007 0 -1 513 699

245395006 HB 167153642/10 - 2008 -3 728 686 -5 800 000

245395007 HB 167153642/40 - 2008 -2 800 000 -3 000 000

245395008 HB 167156595/10 - 2009 -5 900 000 -6 300 000

245395009 HB 167156595/40 - 2009 -2 969 661 -3 167 641

245395010 HB 167159391/10 - 2010 -6 200 000 -6 600 000

245395011 HB 167159391/40 - 2010 -3 200 000 -3 400 000

245395012 HB 167161827 - 2010 -7 039 095 -7 465 707

245395013 167163864 Startlån 2012 -6 818 164 -7 272 712

245395014 HB 16716563/1  -2013 -7 400 000 -7 800 000

245395015 HB 167167766 -6 240 000 -6 560 000

245395016 HB 16717062/2/1-2015 -7 224 000 -7 568 000

245395017 HB 16717262 STARTLÅN 2016 -8 800 000 -9 200 000

245395018 HB 1671747131 Startlån 2017 -4 500 000 -4 700 000

245395018 HB 167177872 Startlån 2019 -4 900 000

245550200 KLP BANKEN 10629, 2006 -2 239 000 -2 561 000

245550201 KLP 030411571 - 2008 VAR/DIV -34 261 596 -35 416 482

245550202 KLP 030422541 -2010 DIV INV -8 257 806 -8 626 458

245550203 KLP Lån 8317.53.71136 - 2015 -21 700 000 -22 320 000

245550204 Lån Klp 2015, 8317.54.19236 -5 645 000 -5 881 000

245 ANDRE LÅN 10 -525 541 731 -493 809 503

24 SUM LANGSIKTIG GJELD -1 319 919 623 -1 240 539 640
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Kontonr
Regnskap            

2019

Regnskap            

2018Note

251080000 JORDBRUKSFOND 0 -55 252

251080001 NÆRINGSFOND (FYLKESKOMM.MIDLER) -1 230 036 0

251080003 NÆRINGSFOND STATLIG 0 -355 830

251080005 MILJØFOND 0 -271 488

251080006 NÆRINGSFOND KOMMUNALT 0 -2 159 253

251080007 NPS lokale tiltak 2019 -116 735

251080008 FISKERIFOND 0 -490 967

251080009 KOMMUNALT UTV.FOND 0 -1 553 859

251080010 Villakssenter -268 429 0

251080105 DIGITAL MEDARBEIDER -99 485 -99 485

251080106 LEDERUTVIKLINGSPROGRAM -174 340 -174 340

251080107 Digihjelpen (service) -200 000 0

251080200 BIR - BARN I RUSFAMILIER -60 144 -60 144

251080211 VEKSLINGSLÆRLINGETILSKUDD -100 000 -100 000

251080213 ARB.LIVSFAG STORSLETT SKOLE -7 438 -7 438

251080214 Barnekonvensjon (Barnehagekonsulent) -5 000 0

251080218 BARNEHAGEFAGLIG GRUNNKOMPETANSE -54 105 -54 105

251080230 KOMPETANSEMIDLER RUS -19 114 -19 114

251080231 SAMISK BANEHAGEAVDELING -35 039 -35 039

251080232 BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING, NETTVERK 6 0 -113 528

251080233 BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING, NETTVERK 4 -98 610 -155 480

251080234 BARNEHAGEMYNDIGHET, NETTVERK 6 -59 715 -158 929

251080236 Inkluderende barnehage- og skolemiljø (bhgkonsulent) -494 259 0

251080237 Samisk nettverk (bhg.kons) -20 000 0

251080246 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN -168 252 -134 314

251080247 Veiledning nyutdannende nytilsatte lærere -112 304 0

251080248 PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID I BARNEHAGEN -14 000 -14 000

251080249 PROSJEKT GJELDSRÅDGIVER -22 719 -22 719

251080256 DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN -123 295 -83 295

251080258 COMENIUS SØRKJOSEN SKOLE -20 504 -20 504

251080262 RDA PROSJ. STORSLETT SKOLE -10 990 -12 408

251080263 FOND PPT 0 -212 748

251080267 Den naturlige skolesekken - Oksfjord skole -6 812 -6 812

251080269 SVØMMEOPPLÆRING MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER MOAN SKOLE -37 000 -37 000

251080271 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING -25 668 -25 668

251080272 FOREBYGGING AV ABORT OG UØNSKEDE SVANGERSKAP -6 376 -6 376

251080273 SVØMMEOPPLÆRING LEIRBUKT OG OKSFJORD BARNEHAGE -36 430 -27 000

251080274 STYRKING HELSESTASJON OG SHT OG SVANGERSKAPSOMSORG 0 -680 344

251080275 TILSKUDD KVENSKE MIDLER (KULTURVIRKSOMHET) -40 000 -40 000

251080276 FINSKE STEDSNAVN OG KVENSKE PERSONNAVN (KULTURVIRKSOMHET) -7 200 -7 200

251080277 VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE (FELLES SKOLE) -55 000 -55 000

251080278 Kompetanseheving foreldrestøttende arb. (forbygg.tj) -76 629 0

251080279 Seksuell helse (familiesent) -61 069 0

251080313 FRISKLIVSSENTRALEN -13 003 -13 003

251080315 NATTERAVNENE NORDREISA -26 360 -26 360

251080320 GAVER SONJATUN -66 967 -84 226

251080323 Leselyst -10 000 0

251080324 PROSJEKT LINDRENDE BEHANDLING -53 649 -87 828

251080336 DAGSENTER FOR ELDRE -22 193 -411 801

251080340 PROSJEKT STYRKING AV RUSTJENESTEN -86 840 -197 888

251080341 PROSJEKT UNGDOMSKONTAKT -82 063 -82 063

251080342 PROSJEKT FRIE MIDLER SONJATUN OMSORGSSENTER -21 712 -21 712

251080343 PSYKOLOGSTILLING I RUS OG PSYKISK HELSETJENESTER -360 962 -360 962

251080344 KOMPETANSELØFTET HELSE OG OMSORG -371 658 -339 628

251080346 GAVE FØDESTUE -29 883 -29 883
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Kontonr
Regnskap            

2019

Regnskap            

2018Note

251080347 FOREBYGGING UØNSKEDE SVANGERSKAP/ABORT (FØDESTUA) -16 360 -16 360

251080349 KVALITETSHEVING AV LEGEVAKTSTJENESTEN 0 -90 819

251080350 STYRKING AV HABILITERING OG REHABILITERING (FYSIKALSK) -558 017 -356 599

251080348 HELSETEKNOLOGI 0 -826 671

251080352 OPPLÆRING VISNINGSLEILIGHET (HELSETEKNOLOGI) 0 -149 000

251080353 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK BRUKERE 75 ÅR 0 -157 529

251080354 BPA -40 019 0

251080403 KOMMUNALT VILTFOND -60 805 -53 782

251080404 HJELLNES HAVN -83 309 -83 309

251080405 TORG SNPL 0 0

251080407 JAKT OG FISKEKART -37 224 -37 224

251080408 VERDISKAPNINGSMIDLER SNPL -51 079 -51 079

251080435 UNGDOMSRÅDET ARRANGEMENT -10 307 -10 307

251080436 LANDBRUKSKAFE -5 839 -5 839

251080456 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN -21 789 -51 789

251080463 Markeringstiltak nasjonalpark landsby -11 215 -11 215

251080470 Biblioteksamarbeid Nord troms -1 732 -21 824

251080476 Tiltak Goppa - Kvænnes -22 311 -22 311

251080477 Skrivelyst -9 579 -9 579

251080479 VANNOMRÅDEKOORDINATOR -418 575 -189 397

251080506 BYGDEBOKFOND, ØREM.MIDLER -106 847 -106 497

251080508 KULTURMINNEÅRET -3 500 -3 500

251080602 OVERSKUDD VANNVERK -3 314 699 -3 366 119

251080604 OVERSKUDD AVLØP -3 366 802 -4 167 999

251080605 OVERSKUDD FEIING -260 096 -288 271

251080610 PROSJEKT NÆRINGSPRIS 2017 RUST (UTVIKLINGSAVD.) 0 0

251080700 HUSBANKMIDLER TILSKUDD -94 319 -122 472

251080700 HUSBANKMIDLER ETABLERING -601 504 -368 215

251 BUNDNE DRIFTSFOND 7 -14 107 914 -19 472 698

253080000 UBUNDET INVESTERINGSFOND -2 878 190 -3 434 334

253080002 BRANNSIKRINGSANLEGG KOMM -37 447 -37 447

253 UBUNDNE INVESTERINGSFOND 7 -2 915 638 -3 471 782

255080001 FORSIKRINGSOPPGJ UNGD.HUS -30 000 -30 000

255080002 AVSETN. FREMTIDIG TAP -299 792 -299 792

255080003 MOTT.EKSTRAORD. AVDR HUSBANKEN -6 986 438 -8 894 782

255080004 FOND KREFTAVD. SONJATUN -77 137 -27 222

255080008 FORSIKRINGSOPPGJØR LEONARD ISAKSENSFVEI -23 394 -23 394

255 BUNDNE INVESTERINGSFOND 7 -7 416 761 -9 275 190

256080000 DISPOSISJONSFOND -15 287 019 -26 327 468

256080001 UTVIKLINGSFOND (UTBYTTE,KONSESJON OSV) -1 644 898 0

256080002 MILJØFOND -243 988 0

256080010 HAVBRUKSFOND -6 118 695 -7 715 783

256 DISPOSISJONSFOND 7 -23 294 599 -34 043 251

258000001 ENDRING REGNSK PRINSIPP INVESTERING 2 054 933 2 054 933

258100001 ENDRING I REGNSK PRINSIPP DRIFT 2 131 305 2 131 305

258 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP 4 186 238 4 186 238

259500000 UDISPONERT MINDREFORBRUK 11 0 -5 210 628

259 50 UDISPONERT MINDREFORBRUK 0 -5 210 628
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2018Note

259700006 MERFORBRUK INVESTERING 0 434 935

259 70 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK INVESTERING 12 0 434 935

259900001 Kapitalkonto kommunekassa -128 024 808 -74 332 910

259900002 AVDRAG EKSTERNE LÅN -30 028 272 -33 090 127

259900003 Bruk av eksterne lån 37 137 746 27 472 927

259900004 Utlån -5 201 418 -8 539 051

259900005 Mottatte avdrag utlån 60 752 0

259900006 Avskrivning på utlån 9 564 62 500

259900007 Kjøp av aksjer og andeler -1 518 918 -1 965 465

259900010 Kapitalkonto Anlegg 5-10 år -10 124 889 -14 540 509

259900011 Kapitalkonto Anlegg 20-50 år -9 728 571 4 110 118

259900012 Kapitalkonto Anlegg uten avskr 170 453 -3 505 006

259900018 Mottatt avdrag Lindorff 8 447 090 10 980 920

259900020 Pensjonsforpliktelse 47 647 755 7 175 414

259900021 Pensjonsmidler -33 933 328 -41 853 620

259 90 KAPITALKONTO 17 -125 086 844 -128 024 808

25 SUM EGENKAPITAL -168 635 518 -194 877 183

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -1 561 737 764 -1 508 552 927

291000001 Ubrukte lånemidler, Startlån 4 247 697 4 449 115

291000002 LÅN KB INVESTERINGER 2016 855 838 855 838

291000004 LÅN KB INVESTERINGER 2017 3 311 357 3 311 357

291000017 Lån KB 2014 0435 35 504 35 504

291000019 Lån KLP 2015 0 0

291000020 Lån Klp 2015, 8317.54.19236 0 0

291000021 KB 20160070 GULENG III 5 410 043 7 346 996

291000023 Lån KB Div.inv 2019 26 761 124 0

291 00 MEMORIAKONTO FOR UBRUKTE LÅNEMIDLER 40 621 564 15 998 810

292000001 Brutto oppg.pl.lønn 232 932 615 232 932 615

292 00 ANDRE MEMORIAKONTO 232 932 615 232 932 615

299990001 Motkonto ubrukte lånemidler -40 621 564 -15 998 810

299990002 Oppg.pl. ikke avg.pl lønn -9 403 844 -9 403 844

299990003 oppg.pl og avg.pl. lønn -223 528 771 -223 528 771

299 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTOENE -273 554 178 -248 931 425

0 0
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NOTE  1

Regnskapsprinsipper

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §7 pkt 1 samt god kommunal 
regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 1.

Regnskapsprinsipper
Nordreisa kommune fører regnskapet i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven, gjeldende 
forsrifter og god kommunal regnskapsskikk. 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler 
bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke. Likviditetsreserven er endret og gjort opp i 2008, 
med en liten rest i 2009. Den opphørte som egenkapitalkonto i kommunenes balanseregnskap 
f.o.m, 01.01.2010.

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet ihht 
regnskapsforskriften. Det betyr at det ikke er gjort utgiftsreduksjoner når utgifter er refundert, 
men at refusjonen bokføres som inntekt. Dette gjøres for å at alle aktiviteter i kommunen skal 
fremkomme i regnskapet med korrekt beløp.

Anordningsprinsippet gjelder for regnskapsføring i kommunal sektor. Dette betyr at all tilgang 
og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den 
delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av 
lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 

Driftsregnskapet viser avskrivningene, som er et mål for verdireduksjon på kommunens 
aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet 
ut slik at netto driftsresultat er upåvirket. Netto driftsresultat er derimot belastet med årets 
avdrag, hvilket er en faktisk utgift relatert til forbruket av aktiverte driftsmidler som skal påvirke 
kommunens driftsresultat. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen tjenesteproduksjon er 
omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med 
mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige 
hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er 
omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers 
er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 
påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets 
kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av 
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og 
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig 
gjeld.

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §7 pkt 1 samt god kommunal 
regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 1.

Regnskapsprinsipper
Nordreisa kommune fører regnskapet i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven, gjeldende 
forsrifter og god kommunal regnskapsskikk. 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler 
bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke. Likviditetsreserven er endret og gjort opp i 2008, 
med en liten rest i 2009. Den opphørte som egenkapitalkonto i kommunenes balanseregnskap 
f.o.m, 01.01.2010.

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet ihht 
regnskapsforskriften. Det betyr at det ikke er gjort utgiftsreduksjoner når utgifter er refundert, 
men at refusjonen bokføres som inntekt. Dette gjøres for å at alle aktiviteter i kommunen skal 
fremkomme i regnskapet med korrekt beløp.

Anordningsprinsippet gjelder for regnskapsføring i kommunal sektor. Dette betyr at all tilgang 
og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den 
delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av 
lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 

Driftsregnskapet viser avskrivningene, som er et mål for verdireduksjon på kommunens 
aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet 
ut slik at netto driftsresultat er upåvirket. Netto driftsresultat er derimot belastet med årets 
avdrag, hvilket er en faktisk utgift relatert til forbruket av aktiverte driftsmidler som skal påvirke 
kommunens driftsresultat. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen tjenesteproduksjon er 
omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med 
mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige 
hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er 
omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers 
er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 
påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets 
kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av 
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og 
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig 
gjeld.
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Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utestående 
fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Kommunal sektor bruker lineære avskrivinger, og 
anleggsmidler som har begrenset levetid blir avskrevet hvert år. Avskrivingene starter året etter 
at anleggsmiddelet er tatt i bruk. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om 
årsregnskap og årsberetning.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost 
utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv) samt over- og underkurs er finansutgifter og -
inntekter. 

Selvkostberegninger 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan 
kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal-
og regionaldepartementet i dokument H-3/14, januar 2014. I Nordreisa kommune beregnes 
selvkost innenfor områdene vann, kloakk og feiing. Avfallsservice AS beregner selvkost på 
renovasjon og slam.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For 
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mva-kompensasjon fra 
investering inntektsføres i investeringsregnskapet

Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utestående 
fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Kommunal sektor bruker lineære avskrivinger, og 
anleggsmidler som har begrenset levetid blir avskrevet hvert år. Avskrivingene starter året etter 
at anleggsmiddelet er tatt i bruk. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om 
årsregnskap og årsberetning.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost 
utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv) samt over- og underkurs er finansutgifter og -
inntekter. 

Selvkostberegninger 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan 
kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal-
og regionaldepartementet i dokument H-3/14, januar 2014. I Nordreisa kommune beregnes 
selvkost innenfor områdene vann, kloakk og feiing. Avfallsservice AS beregner selvkost på 
renovasjon og slam.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For 
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mva-kompensasjon fra 
investering inntektsføres i investeringsregnskapet
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NOTE  2

Organisering av kommunens virksomhet

Nordreisa kommune har siden 2007 hatt en flat organisasjonsstruktur med rådmannen som 
øverste administrative leder. Fra 2012 har det pågått en omorganiseringsprosess tilbake til en 
tre-nivå modell. I løpet av 2016 er alle tjenester organisert innenfor sektormodellen med 
sektorleder med ansvar for egen sektor:
- Sektor for Helse og omsorg med en helse- og omsorgsleder og 8 virksomheter, Sonjatun Bo-
og kultur, Sonjatun omsorgssenter, Sonjatun sykehjem, Guleng bofellesskap, Høgegga 
boliger, Hjemmetjenester, Rus og psykisk helsetjenester og Helsetjenester. Hver virksomhet 
ledes av en virksomhetsleder.
- NAV, hvor deler av virksomheten er kommunal og øvrig statlig, ligger også i
driftsorganisasjonen under rådmannen.
- Sektor for Oppvekst med 12 virksomheter, Virksomhet for Kultur, Familiesenter, Oksfjord 
Oppvekstsenter, Rotsundelv skole, Moan skole, Storslett skole, Nordreisa Voksenopplæring-
og flyktningetjeneste, Sørkjosen barnehage, Leirbukt barnehage, Storslett barnehage, 
Sonjatun barnehage, Høgegga barnehage. Hver virksomhet eldes av en virksomhetsleder. 
- Distriktsmedisinsk Senter Nord-Troms (DMS) er organisasjonsmessig lagt under rådmannen 
og ledes av DMS-leder. Tjenestene er spesialisthelsetjenester gjennom UNN HF og drives på 
avtaler. 
- Sektor for Drift og utvikling, med 4 fire virksomheter; Anleggsdrift, Bygningsdrift, Utvikling og 
Renhold med hver sin virksomhetsleder. 

Fra og med 2019 ledet rådmannen 6 sektorledere: Service og personalsjef med ansvar for 
stab/støtte, økonomisjef, DMS leder, Helse- og omsorgsleder, Oppvekstleder, Sektorleder for 
drift og utvikling. NAV leder er ikke lengre i ledergruppen.

Kommunen hadde pr 31.12.19 ingen kommunale foretak. Kommunen inngår i flere 
interkommunale samarbeidstiltak, deriblant:
- Felles IKT senter i Olderdalen i samarbeid med 6 Nord-Troms kommuner, med mange ulike 
fagsystemer. Lyngen kommune gikk ut av samarbeidet pr 31.12.2015. 
- Felles sak/arkivsystem, internett, intranett og epostsystem, sammen med 6 Nord-Troms 
kommuner
- Felles ikt pleie- og omsorgssystem og ikt barnevernssystem sammen med 6 Nord-Troms 
kommuner 
- Felles skogbrukssjef med Lyngen kommune.
- Veterinærsamarbeidet i Nord-Troms, med veterinærkontor lokalisert i Sørkjosen, 
sammen med Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord.
-.Felles barnevernstjeneste for Nordreisa og Kvænangen kommune. Utgår fra og med 2020.
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i samarbeid med Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord og 
Troms fylkeskommune. Skjervøy kommune kjøper tjenester.
- Digitale kart/turkart på nett (GIS-line), i samarbeid med 6 Nord-Troms kommuner.
- Nord-Troms Studiesenter, i samarbeid med 6 Nord-Troms kommuner.
- Regionskontor skole, i samarbeid med 6 Nord-Troms kommuner.
- Godkjenning av barnehager, et samarbeid mellom Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og 
Kåfjord kommuner.
- Energi og klimaplan, i samarbeid med 6 Nord-Troms kommuner.
- Biblioteksamarbeid mellom Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord kommuner.
- Interkommunal innkjøpssjef, i samarbeid med 6 Nord-Troms kommuner
- Interkommunal arbeidsgiverkontroll i samarbeid med Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Lyngen og 
Storfjord
- Interkommunal brannvernskamarbeid mellom Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord 
kommune fra 2015. 

Interkommunale selskap:
- Nord-Troms Regionråd IKS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Nord-Troms Studiesenter (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Distriktsmedisinsk senter (Nordreisa sammen med UNN HF, samt kommunene 

Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen) 
- Kvenkultursenter IKS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Avfallsservice AS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Nord-Troms Museum AS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
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Note 3
Endring i arbeidskapital (FKR § 5 nr. 1)

Balanseregnskapet : 31.12.2019 31.12.2018 Endring

2.1   Omløpsmidler  kr    157 352 860  kr           155 987 289 

2.3   Kortsiktig gjeld  kr      73 182 623  kr             73 136 105 

Arbeidskapital  kr     84 170 238  kr             82 851 184  kr               1 319 053 

Drifts- og investeringsregnskapet : 2019 2018

Anskaffelse av midler :

              -499 489 162               -498 869 279 

                  -7 580 034                   -9 289 943 

                -50 360 964                 -42 886 299 

              -557 430 160               -551 045 520 

Anvendelse av midler :

               492 402 232                461 842 368 

                 41 391 178                  34 290 671 

                 46 940 451                  52 285 782 

               580 733 861                548 418 822 

Anskaffelse - anvendelse av midler 23 303 701                 -2 626 698                  

                -24 622 754                    3 952 928 

                  -1 319 053                    1 326 229 

                   1 319 053                   -1 326 229 

                                 0                                  0 

    Inntekter driftsregnskap

    Inntekter investeringsregnskap

    Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner

Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap

Endring arbeidskapital i balansen 

Differanse 

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)

    Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

Sum anvendelse av midler

Sum anskaffelse av midler

    Utgifter investeringsregnskap

    Utgifter driftsregnskap
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Note 4  

Pensjon (FKR § 5 nr. 2)

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Regnskapsføring av pensjon

Økonomiske forutsetninger (§13-5): KLP SPK

Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50 % 4,00 %

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Forventet årlig G- og pensjonsregulering  2,97 % 2,97 %

KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE (KLP)

Pensjonskostnad (F § 13-1, C) 2019 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 28 746 873 26 766 925

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 28 142 133 26 316 856

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -27 328 040 -26 170 959

Administrasjonskostnader 1 506 074 2 102 501

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 31 067 040 29 015 323

Betalt premie i året 36 538 815 37 743 583

Årets premieavvik -5 471 775 -8 728 260

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E)

2019 2018

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 720 146 201 673 236 389

Pensjonsmidler pr. 31.12. 640 584 959 614 566 488

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 79 561 242 58 669 901

Årets premieavvik 5 471 775 8 728 260

Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 32 374 593 29 184 477

Sum amortisert premieavvik dette året 6 703 882 5 538 144

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 0 31 142 486 32 374 593

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 

pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen  omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og 

sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. 

Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 

beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 

Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 

pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. 

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og 

skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres over 15 år til og med 

år 2010, 10 år fra 2011 og 7 år fra 2014.

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og 

estimatavvik (tall i hele tusen)

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i 

balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.
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Estimatavvik og planendringer 2019 2018

Pensjonsforpliktelser 720 146 201 673 236 389

Pensjonsmidler 640 584 959 614 566 488

Estimatavvik 31.12. dette år 79 561 242 58 669 901

Innestående på premiefondet per 31.12.2019

Fellesordningen 51 584        

Sykepleierordningen 7 628          

Folkevalgteordningen 13 977        

Samlet 73 189        

Bruk av premiefond: kr 5 179 018

STATENS PENSJONSKASSE     (SPK)

Pensjonskostnad (F § 13-1, C) 2019 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 4 158 625 4 317 203

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 2 695 118 2 660 636

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -2 190 990 -1 985 573

 - Avregning fra tidligere år 0 0

Administrasjonskostnader 150 189 149 667

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 4 812 942 5 141 933

Betalt premie i året 5 426 672 5 005 685

Årets premieavvik -613 730 136 248

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E)

2019 2018

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 74 231 691 73 493 748

Pensjonsmidler pr. 31.12. -59 603 994 -51 689 137

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 14 627 697 21 804 611

Årets premieavvik 613 730 -136 248

Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) -1 264 141 -1 379 028

Sum amortisert premieavvik dette året 313 119 251 135

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 -337 292 -1 264 141

Estimatavvik og planendringer 2019 2018

Pensjonsforpliktelser 74 231 691 73 493 748

Pensjonsmidler -59 603 994 -51 689 137

Estimatavvik 31.12. dette år 14 627 697 21 804 611

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og 

estimatavvik  (tall i hele tusen)
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Note 5   

Kommunens garantiansvar (FKR § 5 nr. 3)

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL §51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier

av 2.februar 2001. Kommunen gir i hovedsak garantier som simpel kausjon. Garantien til Stiftelsen Nybo

på kr 60 mill som er gitt som selvskyldner kausjon. I tillegg er lånene til Nordreisa kirkelige fellesråd gitt som 

selvskyldner kausjon. 

Kommunen hadde følgende garantier ved årsskiftet:

Opprinnelig 

garantibeløp
2019 2018

Nordreisa IL

Sparebank1 Nord-Norge 4740.81.96708

Nordreisa IL

Sparebank1 Nord-Norge 4740.82.29142

Nordreisa Arbeidssamvirke AS

Kommunalbanken 20080074

Nordreisa Kirkelige Fellesråd

Kommunalbanken 20050367

Nordreisa Kirkelige Fellesråd

Kommunalbanken 20090153

Nordreisa Kirkelige Fellesråd

Kommunalbanken 20140649

Nordreisa Kirkelige Fellesråd

Kommunalbanken 20160316

Rotsundelv idrettslag

Sparebank1 Nord-Norge 4740.80.07336

Avfallsservice AS

KLP 83175102860

Stiftelsen Nybo 

Husbanken 16702808

Stiftelsen Nybo 

Husbanken 16702672

Stiftelsen Nybo 

Husbanken 16702878

Stiftelsen Nybo 

Husbanken 16711972

Stiftelsen Nybo 

Husbanken 16713186

Stiftelsen Nybo 

KLP 8317.51.88455

Stiftelsen Nybo 

KLP 8317.52.94255

Sum garantiansvar 68 506 348kr    71 286 942kr    

Gitt overfor - navn Utløper dato

2 000 000kr     520 000kr          600 000kr         01.03.2026

60 000 000kr   53 504 384kr     55 450 000kr    15.04.2047

2 497 000kr     1 083 075kr       1 205 047kr      01.01.2028

1 450 000kr     1 160 020kr       1 256 680kr      22.07.2031

6 270 000kr     2 790 710kr       3 077 415kr      01.08.2028

2 080 000kr     774 935kr          891 711kr         26.02.2026

1 330 000kr     524 436kr          592 976kr         01.07.2026

1 505 000kr     525 828kr          608 013kr         23.02.2026

11 562 500kr   1 012 500kr       1 162 500kr      17.09.2026

900 000kr        -kr                     45 000kr           15.03.2019

500 000kr        250 000kr          300 000kr         02.12.2024

01.06.2038

2 200 000kr     73 430kr            220 090kr         15.06.2020

2 500 000kr     2 140 000kr       -kr                    15.09.2039

Beløp pr. 31.12.

5 000 000kr     2 747 030kr       2 895 510kr      01.04.2038

1 600 000kr     1 400 000kr       1 400 000kr      09.11.2032

6 790 000kr     -kr                     1 582 000kr      
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Note 6  

Aksjer og andeler i varig eie (FKR § 5 nr. 5)

Kommunens aksjer og andeler ved årsskiftet besto av følgende:

Eierandel i

Balanseført 

verdi

Balanseført 

verdi

selskapet 31.12.2019 31.12.2018

KLP - EK innskudd  Under 1 % kr 17 982 142 kr 16 463 224

Stiftelsen Nybo 200 000kr        200 000kr          

Avfallsservice 17 % 50 000kr          50 000kr            

Bibl sentralen 1 andel av 440 1 200kr            1 200kr             

Nordtro 280 000kr        280 000kr          

Nordreisa Arbeidssamvirke 10 aksjer 100 000kr        100 000kr          

Ymber AS 10 aksjer 60 000kr          60 000kr            

Bredbåndsfylket Troms AS 16 000 aksjer 16 000kr          16 000kr            

KomRevNord IKS - EK innskudd 93 735kr          93 735kr            

Halti II 156 000kr        156 000kr          

K-Sekretariatet - EK innskudd 18 221kr          18 221kr            

Nord Norsk Hestesenter 3 aksjer 1 500kr            1 500kr             

Tromsprodukt 18 aksjer 9 000kr            9 000kr             

Skalandtunnellen 5 aksjer 500kr               500kr                

Aksjer i Visit Lyngenfjord 250 000kr        250 000kr          

Sum 19 218 298kr   17 699 380kr    

Selskapets navn
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Note 7 

Avsetning og bruk av fond (FKR § 5 nr. 6)

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året 2019 2018

Beholdning per 01.01 66 262 919kr     65 090 113kr    

Avsetning til fond 13 469 887kr     22 177 667kr    

Bruk av fond 31 997 895kr     21 004 861kr    

Netto avsetninger 47 734 911kr     66 262 919kr    

Disposisjonsfond

Beholdning 01.01 34 043 251kr     31 708 682kr    

Flytting mellom fondene 251* og 256* 3 332 789kr       

Bruk av fondet i driftsregnskapet 19 427 825kr     1 381 500kr      

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 2 509 812kr       5 766 631kr      

Avsetninger til fondet 7 856 196kr       9 482 700kr      

Beholdning 31.12 23 294 599kr     34 043 251kr    

Bundne driftsfond

Beholdning 01.01 19 472 698kr     17 138 172kr    

Flytting mellom fondene 251* og 256* 3 332 790kr       

Bruk av fondene i driftsregnskapet 4 160 322kr       4 825 981kr      

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 17 560kr            -kr                    

Avsetninger til fondene 2 145 888kr       7 160 507kr      

Beholdning 31.12 14 107 914kr     19 472 698kr    

Ubundne investeringsfond

Beholdning 01.01 3 471 781kr       3 471 781kr      

Avsetninger til fondene -kr                     -kr                    

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 556 144kr          -kr                    

Beholdning 31.12 2 915 637kr       3 471 781kr      

Bundne investeringsfond

Beholdning 01.01 9 275 190kr       12 771 478kr    

Avsetninger til fondene 3 467 804kr       5 534 460kr      

Bruk av fondene i driftsregnskapet -kr                     -kr                    

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 5 326 233kr       9 030 749kr      

Beholdning 31.12 7 416 761kr       9 275 190kr      

I 2019 ble utviklingsfond, miljøfond og havbruksfond flyttet fra bundne driftsfond til disposisjonsfond.  

Dette som følge av at disse fondene anses for frie midler og det er ikke knyttet føringer til bruken

av fond fra eksterne givere. Midlene som er på utviklingsfondet  og miljøfondet er i hovedsak inntekter

fra utbytte. Midlene fra Havbruksfondet er utbetalinger fra fiskeridirektoratet uten føringer for hvordan 

midlene skal benyttes. Endringen gir differanse på regnskapsskjema 1A og regnskapsskjema

økonomisk oversikt drift på bruk og avsetning av ubundne fond der bruk av fond er høyere enn budsjettert bruk. 

Budsjettert bruk er det kun kommunestyret som kan vedtak, mens på utvilingsfond, miljøfond og

havbruksfond er det næringsutvalget som har bevilget bruk. I 2020 vil det bli avklart hvordan

bruk av disse fondene skal være. 
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Note 8

Anleggsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht regnskapsforskriftens §8.

Oversikt over kommunen anlegg per årsskiftet:

Anlegg 5             

år Anlegg 10 år Anlegg 20 år Anlegg 40 år Anlegg 50 år
Tomter Sum

Anskaffelsesverdi    18 512 781    34 303 185    72 042 309  302 097 687  146 688 159    38 788 274 612 432 395

IB 2019 4 159 854      14 967 791   44 412 148   273 889 353 225 707 913 37 351 292   600 488 351

Årets tilgang 2 711 994 10 594 929 242 998 22 363 009 5 478 249 41 391 178

Årets avgang 170 453 170 453

Årets avskrivninger 862 719 2 319 315 3 862 063 8 803 931 5 689 690 21 537 717

UB 2019 6 009 129 23 243 405 40 793 083 287 448 430 225 496 472 37 180 839 620 171 358

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år  

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr.
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Note 9

Vesentlige poster i regnskapet og hendelser etter balansedag

Nordreisa kommune vurderer risiko ved bokføring av vesentlige fordringer og periodiserer usikre fordringer

ned slik at anslått beløp er forsiktig vurdert. Dette gjøres i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 

§7 og 5.ledd.

I 2012 startet kommunen å betale tilbake til husbanken ekstraordinære innbetalinger foretatt av innbyggerne

med startlån. Det blir foretatt to innbetalinger i året. Når det gjelder opparbeidet ekstraordinære innbetalinger

som er foretatt tidligere år, vil nedbetalingen bli foretatt når likviditeten til kommunen har bedret seg. Per 31.12.19

gjenstår det kr 6,98 mill av denne nedbetalingen. 

Nordreisa kommune utbedret i 2019 Oksfjord Havn og mottok kr 914.568,- i momskompensasjon for denne 

utbedringen. Det er imidlertid usikkerhet rundt om kommunen må betale tilbake deler av momskompensasjonen.

Skattetaten har vurdert at kommunen ikke har krav på den utbedringen som er knytter seg til leieavtalen

kommunen har med Oksfjord Båtforening. Kommunen er ikke enig i vurderingen og vil klage på den. 

Note 10  

2019 2018 2017

525 541 731kr     493 809 503kr    503 379 630kr     

375 718 720kr     335 929 520kr    328 820 782kr     

77 719 609kr       83 075 043kr      96 431 408kr       

72 103 402kr       74 804 940kr      78 127 440kr       

-kr                       -kr                      -kr                       

Langsiktig gjeld og gjeldsforpliktelser

Kommunens samlede lånegjeld

Kommunalbanken

Fordelt på følgende kreditorer:

Husbanken (videreformidlingslån)

DNB

KLP Kommunekreditt
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Informasjon om lånemassen

Nordreisa kommune har 37 % av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. Dette er innenfor

 vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % fastrente. Av total lånegjeld utgjør lån til VAR investeringer og

 videreformidlingslån ca 39 %. 

Gjeld til kommunale foretak etter Kommunelovens kapittel 11 og gjeld til interkommunalt samarbeid

etter kommuneloven §27 er lik 0,-.

2019 2018

19 672 838kr       19 733 762kr      

15 708 933kr       14 203 815kr      

3 963 905kr         5 529 947kr        

Note 11  

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Drift

2019 2018

-                       -                     

-                       -                     

-                       -                     
-                       -                     

2019 2018

5 210 628            3 661 695           

-                       5 210 628           

5 210 628            3 661 695           
-                       5 210 628           

Note 12

Regnskapsmessig merforbruk Investering

2019 2018

434 935               339 895              

-                       434 935              

434 935               339 895              

-                       434 935              

Tidligere opparbeidet merforbruk

Nytt merforbruk i regnskapsåret

Totalt merforbruk til inndekking

Inndekking i regnskapsåret

Tidligere opparbeidet merforbruk

Nytt merforbruk i regnskapsåret

Inndekking i regnskapsåret

Totalt merforbruk til inndekking

Kommunen ble i 2018 utmeldt fra ROBEK listen for betinget kontroll og godkjenning. Det samlede merforbruket

Regnskapsmessig mindreforbruk drift

Tidligere opparbeidet mindreforbruk

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret

Disponert i regnskapsåret

Totalt merforbruk til inndekking

Regnskapsmessig merforbruk Investering

ble innbetalt i 2017.

Betalte avdrag

Beregnet minste lovlige avdrag

Differanse

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag

Regnskapsmessig merforbruk drift

Avdrag
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Note 13

Selvkostområder

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt

3.2.2 pkt 12. Kalkulasjonsrente i 2019 er 2,30 % mot 2,37 % året før. 

Regnskap 2019 Regnskap 2018

10 229 638 9 268 022

5 889 514 5 595 838

0 0

4 551 587 4 003 315

-211 463 -331 131

98,00 % 96,60 %

0 0

85 054 0

77 421 124 319

51 420 -124 094

3 314 699 3 366 119

Regnskap 2019 Regnskap 2018

8 886 794 8 714 876

6 982 780 5 688 270

2 810 825 2 870 625

-906 811 155 981

91 % 102 %

20 179 97 775

95 864 90 620

801 197 344 376

3 366 802 4 167 999

Selvkostandel

Inndekning tidligere års underdekning

For lite avsatt tidligere år

Brukerbetaling/salgsinntekt

Direkte kostnader

Netto kapitalkostnader

Overskudd/Underskudd

Brukerbetaling/salgsinntekt

Disponering til/fra bundet selvkostfond

Saldo på fond 251.080.602

Renter av fond og årsresultat

Disponering til/fra bundet selvkostfond

Saldo på fond 251.080.604

Overskudd/Underskudd

Selvkostandel

For lite/mye avsatt tidligere år

Renter av fond og årsresultat

Indirekte kostnader

Selvkostområde AVLØP

Indirekte kostnader

Netto kapitalkostnader

Direkte kostnader

Selvkostområde VANN
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Regnskap 2019 Regnskap 2018

942 128 981 004

972 641 921 843

-30 513 59 161

96,9 % 106,4 %

27 209 45 152

For lite/mye avsatt tidligere år 0 81 500

-260 096 -288 271

Regnskap 2019 Regnskap 2018

7 419 000 7 113 000

6 575 000 6 511 000

-459 000 -579 000

1 213 000 1 300 000

90 000 119 000

100,0 % 100,0 %

90 000 119 000

Saldo på fond 49 000 -41 000

Regnskap 2019 Regnskap 2018

1 193 000 1 167 000

923 000 1 121 000

209 000 173 000

61 000 -128 000

100,0 % 100,0 %

61 000 128 000

-33 000 -91 000

Nordreisa kommunes andel etter en fordelingsnøkkel som eierkommunene er enige om.

Selvkostområde FEIING

Brukerbetaling/salgsinntekt

Direkte kostnader

Disponering til/fra bundet selvkostfond

Saldo på fond 251.080.605

Selvkostområde RENOVASJON

Brukerbetaling/salgsinntekt

Netto kapitalkostnader

Opparbeidet underskudd

Indirekte kostnader

Overskudd/Underskudd

Selvkostandel

Selvkostområde SLAM

Direkte og indirekte kostnader

Brukerbetaling/salgsinntekt

Disponering til/fra bundet selvkostfond

Netto kapitalkostnader

Direkte og indirekte kostnader

Netto kapitalkostnader

Overskudd/Underskudd

Selvkostandel

Andre inntekter

Overskudd/Underskudd

Selvkostandel

Disponering til/fra bundet selvkostfond

Saldo på fond

For selvkostområdet renovasjon og slam er beregningene gjort av Avfallsservice AS og viser 
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Note 14

Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Årsverk 2019 2018

Antall årsverk 459 458

Ytelser til ledende personer 2019 2018 2017

Administrasjonssjef 1 085 015kr     1 027 085kr         1 010 870kr        

Ordfører 1 151 784kr     852 960kr            829 450kr          

Godtgjørelse til revisor

Note 15

Investeringsprosjekter

Større pågående prosjekter 2019 2018

VAR hovedplan vann 13 480 787kr   3 254 583kr         

Oksfjord havn 4 889 445kr     -kr                       

Gatelys 4 873 329kr     8 566 836kr         

Kjøp av kjøretøy 3 220 773kr     -kr                       

Asfaltering 3 120 646kr     2 321 988kr         

IKT utstyr oppvekst 2 539 119kr     3 277 812kr         

Høgegga barnehage 2 352 144kr     -kr                       

Ungdomsklubben 1 945 622kr     -kr                       

Samfunnshuset 1 529 165kr     1 005 428kr         

Velferdsteknologi 1 140 903kr     

Leonhard Isaksens vei 5 556 554kr         

Kjøp av grunn 3 311 830kr         

Kommentarer til Regnskapsskjema 2B

2018: Kjøp av grunn gjelder kjøpet av Lundejordet på Storslett. Kjøpet var budsjettert i 2017, men ble ikke 

gjennomført. Dette som følge av at det ikke var samsvar mellom hjemmelshavere og grunnboken, 

som følge av arveoppgjør.

Kirkegård inkluderte kjøp av grunn som ikke ble utført som planlagt. 

Gjenoppbygging av Leonhard Isaksensvei og ombygging kommunehuset ble forskyvet i forhold til 

tidsplan, og det var kalkulert med flere fakturaer i 2017 som kom i 2018.

Note 16

Interkommunale samarbeid

PP-     

tjenesten

Jordmor-

tjenesten

Barneverns-

tjenesten

2 879 163kr   502 317kr        6 120 916kr         

1 118 010kr   612 662kr        157 582kr            

-kr                 473 885kr        1 674 281kr         

-kr                 739 811kr        190 284kr            

-kr                 1 890 070kr         

3 997 172kr   2 328 675kr     10 033 133kr       

251 175kr      58 009kr          -kr                       

4 248 347kr   2 386 684kr     10 033 133kr       

-kr                 -kr                    -kr                       

-kr                 -kr                    -kr                       

-kr                 -kr                    -kr                       

-kr                 -kr                    -kr                       

Overføring fra Nordreisa kommune (kontorkommunen)

Overføring fra Kåfjord kommune 

Overført til neste driftsår

Udekket underskudd

Overføring fra Kvænangen kommune 

Overføring fra Skjervøy kommune 

Overføring fra andre

Resultat av overføringer

Samarbeidets egne inntekter

Samarbeidets driftsutgifter

Resultat av virksomheten

Disponering av resultatet:

Tilbakeført deltaker kommunene

Interkommunalt tiltak jf. 

koml § 27

Kommunens revisor er KomRevNord IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 838.000. Av dette gjelder kr 

838.000,- revisjon og kr 0,- rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

diverse attestasjonsoppdrag. 
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Note 17

DEBET KREDIT

0 128 024 808

170 453 41 391 178

21 537 717

0

Salg aksjer/andeler 0 0

Nedskrivning aksjer/andeler 0 0

Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0 1 518 918

Avdrag på utlån - sosiale utlån 0 0

Avdrag på utlån - andre utlån 8 447 090 5 201 418

Avskrivning på utlån - sosiale utlån 60 752 30 028 272

Avskrivning på utlån - andre utlån 9 564 0

Bruk  av lånemidler 37 137 746

Endring pensjonsforpliktelser 47 647 755 33 933 328

Urealisert kurstap utenlandslån 0 0

Balanse 31.12 (kapital) 125 086 844

240 097 921 240 097 922

Storslett, 20.05.2020

Rita Toresen

Økonomisjef

Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, 

maskiner og transportmidler

Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, 

maskiner og transportmidler

Saldo 01.01 (underskudd i kapital)

Debetposter i året:

Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, 

maskiner og transportmidler

Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, 

maskiner og transportmidler

Kommunedirektør

Jan-Hugo Sørensen

Kapitalkonto

Urealisert kursgevinst utenlandske lån

Balanse 31.12 (underskudd i kapital)

Utlån - andre utlån

Avdrag på eksterne lån

Kjøp av aksjer/andeler

Endring pensjonsmidler

Differanse mot Lindorff

Aktivert egenkapitalinnskudd KLP

Saldo 01.01 (kapital)

Kreditposter i året:

Oppskrivning fast eiendom/anlegg

Oppskrivning av aksjer/andeler

Utlån - sosiale utlån
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KomRev NORD

Til kommunestyret i Nordreisa kommune Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Nordreisa kommunes årsregnskap som viser kr 327 0527L9 til fordeling drift og et

regnskapsmessig resultat på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019,

driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne

datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordreisa kommune per 31. desember

2OL9, ogav resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med loy forskrift

og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlog for konklusjone n

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Reyrsors oppgaver og plikter ved revisjon ov årsregnskapet. Vi er uavhengige

av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar

med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som

grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon innhentet på datoen for
denne revisjonsberetningen omfatter kommunens lovpålagte årsberetning, men inkluderer ikke

årsregnska pet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke 6vrig informasjon, og vi attesterer ikke den

Øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom Øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi hadde konkludert med at årsberetningen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å

rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet
«Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Besøks-/nostadresse Avdelinsskontor: Telefon: Orqanisasjonsnummer:

Sjøgt 3
9405 HARSTAD
www.komrevnord.no

Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvik,
Sortland, Sjøvegan, Svolvær, Tromsø
oost@komrevnord.no

77 04 t4 00 986 574 689
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Kom m u nedi rektøre ns o nsvor for å rsreg nska pet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nØdvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgover og plikter ved revisjonen ov årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www. nkrf. no/revisionsberetni nge r

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetni ngen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentosjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

Andre forhold

Balansekonto 255080003 mottotte ekstroordinære avdrag Husbanken viser pr. 31.L2.2OL9 kr 5 986 438.
I henhold til Kommuneloven § 50 pkt. 7 b skal mottatte avdrag på utlån av gitte forskutteringer etter § 6
uavkortet nyttes til nedbetaling eller innfrielse av kommunens innlån. Nordreisa kommunes manglende
innbetalinger av ekstraordinære avdrag på utlån er i strid med kommunelovens bestemmelser. Vi viser
til revisjonsbrev nr. 5/20LO. Administrasjonen har omtalt forholdet i årsregnskapsdokumentet 2019,
note 9 Vesentlige poster i regnskopet og hendelser etter balansedog.

TromsØ,20. mai2020.

Qrnt §r2»yw7,-
Doris Gressmyr
Oppdragsa nsva rlig revisor

Side 2 av 2465
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Arkivsaknr:       2015/1300-40 

Arkiv:                P20  

Saksbehandler:  Dag 
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 Dato:                 06.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
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Forslag til nytt havneprosjekt i Sørkjosen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes.  
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 15.04.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune ønsker et nytt havneprosjekt igangsatt med sikte på å gjøre 
Sørkjosen til en funksjonell utskipningshavn for tømmer og andre varer. 

 Nordreisa kommune erkjenner at prosjektet for å tilrettelegge for ny industrikai i 
Bakkeby ikke lenger er en aktuelle satsning. 

 Nordreisa kommune søker fylkeskommunens om omdisponering av tilsagn om tilskudd 
på kr. 5 mill. til industrikai i Bakkeby, til det nye kaiprosjektet i Sørkjosen. 
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Kommunedirektørens innstilling 

 Nordreisa kommune ønsker et nytt havneprosjekt igangsatt med sikte på å gjøre 
Sørkjosen til en funksjonell utskipningshavn for tømmer og andre varer. 

 Nordreisa kommune erkjenner at prosjektet for å tilrettelegge for ny industrikai i 
Bakkeby ikke lenger er en aktuelle satsning. 

 Nordreisa kommune søker fylkeskommunens om omdisponering av tilsagn om tilskudd 
på kr. 5 mill. til industrikai i Bakkeby, til det nye kaiprosjektet i Sørkjosen. 

 
 
 

Saksopplysninger 
 
Nordreisa kommune søkte i april 2019 om midler fra fylkeskommunen til bygging av kai i 
Bakkeby og fikk innvilget 5 millioner. 
Arbeidet med prosjektet pågikk utover høsten og vinteren, men måtte tilslutt skrinlegges pga av 
dårlig og usikre grunnforhold. 
 
Det ble i 2014 søkt om midler fra Landbruksdirektoratet til flerbrukskai. Det ble da søkt om 
midler til Hjellnes. Dette prosjektet er pr nå lagt på is. Flerbrukskaia viste seg å være et prosjekt 
som vanskelig lot seg realisere av flere årsaker. Flerbrukskaia var knyttet til et tiltenkt 
industriområde som skulle dekke satsing tilknytta olje- og laksenæringen. Utbygging for 
laksenæringa har store begrensninger siden Reisafjorden er en nasjonal laksefjord. Oljenæringa 
har valgt sjøbaserte løsninger, noe som gjør at behovet for landbaserte løsninger ble borte 
 
Statskog ønsker å komme i gang med tynning av furuskogen i Reisadalen, men er helt avhengig 
av avsetning for å kunne gjøre det. Det er snakk om så store kvanta at f.eks bioenergianlegget på 
Storslett ikke har kapasitet til å ta unna dette volumet. Transport med tømmerbil over lange 
avstander blir for dyrt og eneste mulighet er å frakte tømmeret med båt.  
Statskog har på den bakgrunn bidratt mye med å utforme denne søknaden.  
 
Kort oppsummert så søkes det om bygging av 40 meter ny kaifront og mudring av innseilinga til 
havna. For å gi noe mer rom foreslås det å rive butikkdelen der FK er i dag når de flytter inn i 
nye lokaler. (En må ikke gjøre dette, men det vil gi litt bedre plass innenfor kaia.) 
 
Kostnadsoverslaget er på kr 18,2 millioner og det søkes Landbruksdirektoratet om kr 12,1 
million. Videre ønsker kommunen å søke fylkeskommunen om omdisponering av de 5 
millionene som ble bevilget til Bakkeby. En ser også på muligheten for å søke Kystverket på 
nytt.  
 
Søknadsfrist for et skisseprosjekt til Landbruksdirektoratet er 15.april. Hvis prosjektet blir 
prioritert må det leveres mer detaljert søknad innen 15.august. 
 
 

Vurdering 
Havna i Sørkjosen er gammel, trang og trenger en oppgradering. Den er også så grunn at en må 
være godt kjent for å kunne legge til med større båter. 
 
Nordreisa har store skogressurser og spesielt furuskogen i Reisadalen har arealer som har behov 
for tynning. Skal en få avsetning på dette virket er båttransport ut eneste alternativ. Tømmerkaia 
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er også tenkt brukt for utskiping av tømmer fra nabokommune og inngår i en strategi om å 
bygge ut tømmerkaier lang hele kysten. 
 
En slik utbygging vil også bety en lagt bedre kai for andre næringer som benytter kaia i dag og 
ellers for nye brukere. 
 
Dette er et svært viktig initiativ, som kan få store ringvirkninger for havneaktiviteten i Sørkjosen 
og for næringsaktivitet i Nordreisa. Kommunedirektøren anbefaler derfor at skissesøknaden 
sendes inn slik den foreligger. 
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1. Bakgrunn. 

I forbindelse med tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2020, søker Nordreisa kommune om 

tilskudd til utbedring av kai- og tømmerterminal i Sørkjosen, Nordreisa kommune. 

Melding om kystskogbruket 2008 la grunnlag for et bredt samarbeid i verdikjeden. Meldingen 

tydeliggjorde også at det store potensialet i kystskogbruket ikke ble hentet ut, samtidig som 

industrien manglet råstoff. Melding om kystskogbruket 2015 har mål om en firedobling av 

verdiskapinga i kystskogbruket fram til 2045. Kystskogens karbonlager skal økes og trevirke skal i 

økende grad erstatte mindre klimavennlige materialer og energikilder.  

For å nå målene i både Kystskogmeldingen og Skog 22 må blant annet god infrastruktur være på 

plass. Dette er også forankret i Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst. 

I SINTEF rapport om transport av skogsvirke i kyststrøk ble Kåfjord kommune utpekt som mest 

aktuelt sted for lokalisering av tømmerkai for Nord-Troms regionen. Med tanke på lokaliseringen av 

skogressursene så er ei tømmerkai i Nordreisa en bedre plassering.  

Tall fra Landskogtakseringen viser at Storfjord kommune har 125 000 da produktiv skog og Kåfjord 

90.000 daa (begge sør for Nordreisa). I Nordreisa kommune er det 250 000 daa produktiv skog, og 

Kvænangen kommune, nord for Nordreisa, med 165 000 daa produktiv skog.  

Det er tidligere søkt om tilskudd til ei flerbrukskai på Hjellnes i Nordreisa i 2014. Dette prosjektet er 

pr nå lagt på is. Flerbrukskaia viste seg å være et prosjekt som vanskelig lot seg realisere av flere 

årsaker. Flerbrukskaia var knyttet til et tiltenkt industriområde som skulle dekke satsing tilknytta olje- 

og laksenæringen. Utbygging for laksenæringa har store begrensninger siden Reisafjorden er en 

nasjonal laksefjord. Oljenæringa har valgt sjøbaserte løsninger, noe som gjør at behovet for 

landbaserte løsninger ble borte. Det tiltenkte industriområdet ble heller ikke godt mottatt av 

grunneierne på Hjellnes. De økonomiske investeringene som krevdes til et slikt prosjekt var også 

medvirkende årsak.  

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for økt næringsaktivitet i skogen, og tømmertransport via 

sjøveien. Kaianlegget i Sørkjosen har tidligere vært brukt til tømmertransport, men tilfredsstiller ikke 

dagens krav. Kaifronten er for kort til å lagre tømmer på, og dybdeforholdene er noe grunne. I dag 

går det annet gods over kaia, og ved en utbedring vil det også være plass til tømmertransport i 

Sørkjosen. Nordreisa kommune og skognæringa i regionen ser utbedring av Sørkjosen kai som eneste 

ealistiske prosjekt, etter at flerbrukskaia på Hjellnes ikke ble mulig å realisere. 
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Bildet viser plassering av omsøkt kai Sørkjosen (1) i forhold til beliggenhet til tidligere omsøkt 

flerbrukskai og Hjellnes (2). 

 

2. Eierforhold og samarbeid. 

Sørkjosen kai ligger rett ved E6 i Sørkjosen og eies av Nordreisa kommune. Nordreisa kommune eier 

også molo vest for kaianlegget. Ved en utbedring av kaia vil Nordreisa kommune fortsatt eie hele 

kaianlegget (gårds- og bruksnummer 47/137), med areal for baklager/tømmerterminal inkludert (se 

figur 2). 

Felleskjøpet og Nordreisa kommune har en avtale om at det er Felleskjøpet som administrerer 

logistikk og gods over kaia. Felleskjøpet gjør registreringer av lasting/lossing av gods, skriver 

oppgaver og melder til kommunen, som fakturerer transportør for den mengden som føres over kai.  

Ved en forbedring og utvidelse av dagens kai er det flere aktører i Nord-Troms som vil ha nytte av 

kaianlegget. Lokale bedrifter som i dag bruker Sørkjosen kai, og som har behov for en større kaifront, 

for periodisk lagring, utskiping og i landførsel av gods er: 

 Felleskjøpet (lokalisert med et næringsbygg ved kaia): varer og materiell.  

 Sjøtransport (lokalisert med to næringsbygg ved kaia): forsyning til havbruk og mellomlager 

for videre transport, samt annet gods. Sekk og palle.  

 Avinor - Sørkjosen flyplass: strøsand og grus. 

 Bedrifter innen anleggsarbeid: asfalt og grus til veiprosjekter og materiell til 

linjebygging/annet anlegg. 

 Bedrifter innen bygg og anlegg: trelast og byggevarer.  

 Skog- og jordbruksnæringa: tømmer, varer og gods. 

 Flere rederi og aktører langs kysten kan ikke bruke Sørkjosen i dag siden det er for grunt ved 

kaia. Ved en utbedring av kaiareal og mudring kan man regne med flere anløp til kai, og mer 

transport over fra vei til kjøl, enn det vi har i dag. 
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Nordreisa kommune eier i dag kaianlegg og molo, samt baklager. Nordreisa kommune (gårds- og 

bruks nr. 47/137) vil også stå som eier etter en utvidelse og forbedring av anlegget. 

 

3. Tømmervolumene 

Nedslagsfeltet til Sørkjosen kai vil være nabokommunene til Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord, samt 

Storfjord kommune.  

Skogområdene i Nord-Troms består hovedsakelig av lettdrevne furumoer og tilgjengelige lier, med 

lauv og blandingsskog. I liene er det også plantet noe gran. Hva som er økonomisk drivbart av det 

produktive skogarealet, varierer noe mellom kommunene i regionen, men i snitt ligger det på rundt 

50 prosent.  

Det er beregnet et volum på 200 - 250 000 m3 i nærmeste 25-årsperiode der nesten halvparten er 

tynningsvirke. Skogen i store deler av Skibotndalen, Reisadalen og i Kvænangsbotn er i hogstklasse III 

etter store hogster under kriger og i gjenreisningsperioden. Grana fra skogreisingsperioden har og 

tynningspotensiale i årene som kommer.  

Massevirke er etterspurt av bl.a. Finnfjord smelteverk og biovarmekunder (Forsvarsbygg i Indre 

Troms). Virke til industriflis er også aktuelt og levere til Salten verk i Sørfold. Transport av virke på bil 

sørover stopper seg selv i Storfjord. Der går en «økonomisk smertegrense». For lengre avstander enn 

det, lønner det seg å frakte tømmer på båt.  

Se vedlegg fra Skogbrukssjefen i Nord Troms om skogressurser, driftsforhold og avsetning. 
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Bildet viser kjøreavstander fra skogområdene i de fire kommunene som sokner til kaia i Sørkjosen. 

 

4. Tømmertransport og veistandard 

Ferdselsåren inn til Sørkjosen kai er E6. Fra E6 og 220 meter inn til kaiområdet er det en kommunal 

vei på BkT 8 32 t. Nordreisa kommune jobber med en omlegging av tilkomst til kaia, og vurderer tiltak 

for denne veistrekningen til oppskriving i veilista. For tilkomst nordfra er brua på E6 over Reisaelva en 

flaskehals. E6 nord og sør for brua har 60 t totalvekt, men brua har 50 t. I 2022 ligger det i planene å 

utbedre brua.   

Fylkesveiene i Nord-Troms som sokner til E6, har for det meste BkT 10 og 50 t som standard. Noen 
veier har 60 t, mot BkT 8 32 t i andre enden av skalaen. I de mest skogrike områdene er det i 
hovedsak 50 t som gjelder. 
 
Status for det kommunale veinettet er ikke fullstendig kartlagt, men her er det flaskehalser som 
ellers langs kysten. Dette er en jobb som kan gjøres etter mal fra Sogn og Fjordane "Flaskehalser for 
tømmertransport på kommunale veier" (2019), et prosjekt i regi av Kystskogbruket. Region Nord-
Troms vil dra nytte av erfaringer, arbeidsmetodikk og prioritering i arbeidet framover. 
 
Skogsveinettet er ikke ferdig utbygd. I områdene der det er bygd skogsvei på furumoene er det i 
hovedsak skogsbilveiklasse 3. Noen dalfører har en del traktorveier som kan oppgraderes til bilvei, 
samt behov for nybygging av lastelommer langs fylkesvei og nybygging av skogsbilveier. Hovedplan 
for vei viser et behov for om lag 130 km med skogsvei. Dette kan løse ut nye 150-200 000 fm3.  
 
Forholdene for terrengtransport er gunstige. Lite bratt terreng og gode grunnforhold. I eldre furu -og 
lauvdominert skog er hellingsprosenten 18 og 27, for tynningsklar furuskog er hellingsprosenten 12, 
viser tall fra Landskogtakseringen. I regionen kan man enda regne med gode vinterforhold med tanke 
på driftsplanlegging. 
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5. Adkomsten og lagermulighetene på kaien  

Dagens kai er en betongkai med 30 meters kaifront. Den har ikke tømmerstaker og nok 

lagringskapasitet på kaifront. Det er behov for en forlenging av kaifront og mudring for at kaia også 

skal fungere til tømmertransport. 

Planlagt ny kai vil komme i forlengelse av dagens kai nordover. Det vil kreves litt utfylling og 

forlengelse av dagens betongkai. Dybdenivået ved kaifront er på 5 meter i dag. Det er behov for å 

mudre også der nytt kaiareal er tiltenkt. Kommunen fikk undersøkt kostnadene ved å mudre opp i 

2019. 

Ved det nye kaiarealet står et næringsbygg som i dag benyttes av Felleskjøpet. Felleskjøpet skal flytte 

butikken inn i ett annet næringsbygg de eier. Riving av den gamle Felleskjøpbutikken vil derfor 

frigjøre areal til logistikk og lagring av tømmer på det nye kaiarealet. 

Det nye kaiarealet planlegges som en flerbrukskai, med 40 meters kaifront. Etter mudring vil det 

være 8 meters dybde, ved lav vannstand, og kaia vil ha anlegg for fleksible tømmerstaker. Ved å 

bruke dagens -og den planlagte kaifronten til tømmerlagring, vil det være plass til ca. 600 fm3, 

samtidig som det ikke stenger for annen lasting og lossing over kaia. Med en 10 m bred "passasje" til 

annet gods, er det ingen tidsbegrensing på hvor lenge tømmeret kan ligge på kaifront.  

Tilkomst fra E6 er på kommunal vei og inn til kaiareal, med god plass til å snu tømmerbil og legge opp 

tømmer i lunner. 12,1Båtene som går langs kysten i dag tar fra 1 100 fm3 til 4 000 fm3. I tida båten 

ligger til kai må det kippes (95 m) fram til kaifront med tømmerbil og hjullaster med tømmerklo (3-5 

fm3/tur). De største båtene har så lang rekkevidde på krana at en kan legge to lunner på kaifront. 

Det tiltenkte kaiarealet ligger inne i kommunal arealplan og er i henhold til formålet. 

 

Bildet viser dagens situasjonskart, med inntegna nytt kaiareal, veitilkomst, snuplass og 

baklager/tømmertermial. Nr. 1 på bildet viser næringsbygg som skal rives for å gi bedre plass på 

kaiareal. Bildet er tatt under anleggsperioden for tunellarbeidet. Overskuddsmasser er kjørt bort og 

området er i dag planert. 
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6. Dybdeforhold og tekniske krav  

Dagens kaianlegg består av ei betongkai, 30 meter kaifront, og ei trekai på 30 meter for 

fiskerimottak. Dybdeforholdene er på 5 meter. Vest for kaia er det bygd en molo på ca. 200 meter og 

tilrettelagt for småbåthavn.  

Eksisterende betongkai ble bygd samtidig med resten av kaiområdet på slutten av 70-tallet. Den er 

jevnlig renovert og har status som godkjent ISPS havn. Betongkaia er fendret med lastebildekk og har 

fire pullerter, i tillegg en pullert sør for trekaia, og en nord for betongkaia. 

Forlengelse med 40 m av dagens betongkai vil bygges etter krav til industrikai. Bæreevne på 40 

kN/m2 og 700 kN over en flate på 1 x 1 m. Tømmerkaia vil ha endestaker- og fleksible tømmerstaker. 

Kaia vil utstyres med fenderverk, pullerter, og stige. Det er behov for framføring av strøm til lyspunkt. 

Tiltenkt kai vil ha betongdekke og en dybde etter mudring på 8 meter. 

Grunnundersøkelser i området for ny kai ble utført i forbindelse med raset i 2015 på E6 i Sørkjosen. 

Undersøkelsene viste at arealet nord for eksisterende kai ble funnet trygt, med stabil sandbunn.  

Med eksisterende kai på 30 m, og tiltenkt ny kaifront på 40 m, vil en få ei funksjonell flerbrukskai. 

Endestaker og fleksible tømmerstaker gjør at annet gods kan lastes og losses, selv om det ligger 

tømmer på kaifront. Bæreevne og punktbelastning på eksisterende kai må undersøkes grundigere. En 

løsning er å ha kortere tømmerstaker for redusert vekt på den delen av kaifront. Mudring vil skje ved 

eksisterende og tiltenkt kai. 

Sørkjosen havn ligger rett ved elvedelta til Reisaelva. Gjennom årenes løp har løsmasser fra elva, 

sammen med strøm fra sjøen, kommet inn i havnebassenget. Det jobbes med en vurdering av tiltak 

for å redusere sandvandringen inn i havnebassenget. Kostnadene med en sandfangermolo må ses 

opp mot alternativet som er vedlikeholds mudring og hva som vil være mest regningssvarende. 

 

 

Bildet viser området for utfylling og ny kai (blå), området som skal mudres (rød) og vurdering av 

tiltak  for å hindre sandvandring (gul pil). Kart med dybdepunkt og dybdekontur fra Kystinfo.no. 
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7. Kostnadsanslag 

Kostnadsanslaget er jobbet fram ut fra kjent informasjon. Noen nærmere undersøkelser må til for en 

bedre nøyaktighet på kostnader for mudring, dersom noe av massene er forurenset og trenger 

spesialbehandling. Bæreevne på dagens kai må også vurderes nærmere. Dersom utfylling av nytt 

kaiareal, sammen med mudring, viser at det er behov for lengre peler, vil det fordyre kostnadene til 

forlengelse av kaia. Noe av denne usikkerheten er tatt med i kostnadsanslaget.  

Sørkjosen kai ligger tett på utløpet til Reisaelva. Løsmasser fra elva, sammen med bølge- og sjøstrøm, 

er årsak til mudringsbehov. Det er lagt inn i kostnadsanslaget en vurdering av tiltak som kan hindre 

sandvandring. Kostnader til sandfangermolo må så settes opp mot kostnader til vedlikeholds 

mudring. Det er ikke mudret i havnebassenget siden bygging av kaianlegget for om lag 40 år siden, 

men tiltaket bør vurderes sammen med utvidelse og forbedring av kaia. Det vil også være kostnader 

knyttet til prosjektering, anbudsprosess og prosjektoppfølging. 

 

Skogbrukets andel av prosjekt flerbrukskai i Sørkjosen vil være knyttet til postene (1), (2) mudring 50 

%, kaianlegg (3-8), vurdering av sandfangermolo (9) 50 %, (10) og (11). 

 
 
 

Kostnadsoverslag 40 m kaifront kr

skogbrukets 

andel kr

Grunnarbeid

1 Utfyllig og plastring 350 000       350 000       

2 Mudring 5 750 000    2 875 000    

Kaianlegg

3 Rigg og drift 1 300 000    1 300 000    

4 Graving forankringskonstruksjon 470 000       470 000       

5 Pelearbeid 2 300 000    2 300 000    

6 Betongarbeid 4 700 000    4 700 000    

7 Pullere/fendring 550 000       550 000       

8 Redningsutstyr/lys 120 000       120 000       

9

Vurdering av behov for 

kofferdam/sandfangermolo 80 000         40 000          

10 Kostnadsreserve 5% 850 000       850 000       

11

Planlegging, prosjektering, søknad, 

konkurransegrunnlag, geoteknikk 1 400 000    1 400 000    

12 Riving av næringsbygg 330 000       165 000       

SUM kostnadsoverslag kai 18 200 000 15 120 000  
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8. Finansieringsplan  

Sørkjosen kai vil fortsatt driftes av Nordreisa kommune etter en mudring og utbygging. Dagens 

aktører og nye aktører, som frakter gods over kai, vil bidra med årlige inntekter til kommunen. 

Tilskudd, egenandel og årlige inntekter vil dekke kostnadene. 

 

Prosjektkostnader 18 200 000 

  

Tilskudd fra L.dir. 80 % av skogbrukets andel 12 100 000 

Tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune 5 000 000 

Kommunal egenandel 1 100 000 

 18 200 000 

 

Jamfør finansieringsplanen vil kommunen også søke til Troms og Finnmark fylkeskommune om 

midler til prosjektet. Det ble søkt om midler til mudring fra Kystverket i 2019, men søknaden nådde 

ikke opp. Med en mudring og utbygging av dagens kai vil det også komme flere aktører til som kan 

bidra til finansieringen av prosjektet med økte årlige inntekter til kaia. 

 

9. Drift- og vedlikeholdsansvaret  

Nordreisa kommune, og/eller den de har avtale med, vil ha ansvaret for drift og vedlikehold av 

kaianlegget. Drift og vedlikehold av tømmerkai ses i sammenheng med drift av dagens kai. Ny 

tømmerkai kan betjenes innenfor eksisterende avtale og bemanning, samt eksisterende maskinelt 

utstyr.  

 

10. Rettigheter  

Det er utarbeidet et utkast til avtale om bruksrett for skogbruket. Dersom det blir utbedring av 

Sørkjosen kai vil skogeiernes bruksrett tinglyses så snart den er signert av partene. 

Avtalen vil inneholde følgende: 

- Nordreisa kommune erklærer at skogeierne i kommunene, på tinglysingspunktet, Storfjord, 

Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen sikres en langsiktig og prioritert bruksrett til lagerareal og 

kaifront i Sørkjosen. Området med prioritert bruksrett er markert på kart og omfatter gårds- 

og bruksnummer 47/137.   

- Med prioritert bruksrett er ment en varighet på minimum 25 år. Avtalen kan deretter 

reforhandles. 

- Kaieier, eller den som styrer logistikk over kai, skal koordinere bruken av 

virkesterminal/baklager og kaianlegg mellom skogeiere og andre brukere. Skogeiere vil som 

regel engasjere tømmerkjøpere i regionen til omsetning og transport av virke. 

- Nordreisa kommune har ansvar for forsikring, drift og vedlikehold av Sørkjosen kai, inkludert 

tilkomst på kommunal vei. 
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- Behov for bruk av baklager/tømmerterminal og kai må meldes inn med en måneds varsel til 

Nordreisa kommune, eller den som styrer logistikken over kai. Baklager/tømmerterminal kan 

også brukes til andre formål etter nærmere avtale med kommunen. 

- Dersom det oppstår en prioritetskonflikt vil kommunen søke løsninger som ikke fører til 

forfordeling. 

- Tilrettelegging og opprydding før og etter utskiping av skogsvirke, eventuelt flis, foretas av 

det selskap som til enhver tid nytter baklager/tømmerterminal og kai. 

- Kostnad med bruken av kai og baklager/tømmerterminal av skogeiere, men sine 

tømmerkjøpere/-selgere av skogsvirke, vil betegnes etter "lav sats". Med lav sats menes en 

sats som tar hensyn til at det er bevilget offentlige midler til tømmerkai i Sørkjosen. 
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Nordreisa Kommune 
 

 3/4/2020 
 

 

    
STØTTE TIL UTBYGGING AV TØMMERKAI I SØRKJOSEN 
 
 
ALLSKOG er kjent med at Nordreisa har planer for utvidelse av sin kai i Sørkjosen, med formål 
om å bruke den som tømmerkai, og at kommunen i denne forbindelse søker 
Landbruksdirektoratet om medfinansiering i form av tømmerkaimidler. 
 
ALLSKOG forsyner i dag Elkem Salten i Sørfold med treflis til silisiumproduksjon. ALLSKOG har 
investert i et stasjonært flisingsanlegg i tilknytning til smelteverket. Vi er avhengige av å 
forsyne flisingsanlegget med over 100.000 fm3 rundvirke for å fylle kontrakten med Elkem. Vi 
er avhengige av forsyning fra alle skogområder nord for Saltfjellet. De geografiske avstandene 
er store, og dette fører til høye transportkostnader. Konsekvensene for skogeierne, 
skognæringa og samfunnet er tap av store verdier om ikke transportkostnadene reduseres.  
 
I dag er nærmeste alternativ for utskiping av tømmer fra Nordreisa i Finnfjordbotn, som ligger 
23 mil unna den prosjekterte kaia i Sørkjosen. Med en rasjonell tømmerkai i Sørkjosen, vil det 
bli mer lønnsomt å transportere tømmervolum ut fra Nordreisa og kommunene som ligger 
inntil. Tenkt nedslagsfelt til kaia er skogkommunene i Nord-Troms, med en maksimal avstand 
til kaia på 11 mil. Kaiprosjektet vil føre til stor reduksjon av biltransport, med de 
lønnsomhetsgevinster og de miljøgevinster dette innebærer. I tillegg vil det åpne for hogst i 
skogområder som fram til nå ikke har vært økonomisk drivbare. 
 
Investeringene som gjøres på ny kai i Sørkjosen vil bidra til en mer kostnadseffektiv 
tømmertransport for aktørene i hele verdikjeden. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Snorre Furberg 
adm direktør 
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        Skogbrukssjefen i Nord Troms  

          

 

Tømmerkai i Sørkjosen-Nordreisa kommune 

Oversikt over skogressurser og skogvegnettet for Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord 

kommune. 

 

Region Nord Troms består av flere kommuner, men her beskrives de kommunene som regnes inn i 

dekningsområde for ei framtidig tømmerkai i Sørkjosen. 

Skogressursene 

Det beste tallgrunnlaget vi har for fylket i sin helhet er tallene fra Landskogtakseringa. I Nord Troms 

er det ingen kommuner som har heldekkende skogbruksplaner - det er kun enkeltplaner eller 

områdetakster. 

Skogarealet i Nord Troms omfatter ca. 90 % lauvtredominert skog, der 80 % er lauvskog med mer enn 

70 % andel bjørk. Andelen lauvtredominert skog i Nord Troms er tre ganger så høy som 

landsgjennomsnittet, og det er særlig andelen bjørkeskog som er høy. Av bjørkeskogen viser, 

landskogtakseringen til at 80 % er hogstmoden. Lauvskogområdene har i hovedsak middels bonitet. 

Furumoene består for det meste av lave og midlere bonitet, og arealene med granskog er 

hovedsakelig på G14. 

Grandominert skog utgjør 4 % av skogarealet, mens 6 % er furudominert skog. For de fire 

kommunene er arealene for furu og gran i h. kl. 3 og 4 dominerende, hvorav en stor del har 

tynningspotensiale. Jamfør Landskogtakseringsrapporten for Troms 02/2012 finnes det ingen sikre 

tall for sagtømmerandelen for gran -og furuvolumene i Troms. Erfaringsmessig vil en hogstmoden 

skog gi 50 % sagtømmerandel for furu og 65 % for gran. Sagtømmerandelen fra tynninger ligger på 

rundt 10 %. 

Det meste av areal og volum for gran og furu er som tidligere nevnt i hogstklasse 3 og 4. Hoveddelen 

av volumene som kan hentes av gran og furu (jf. balansekvantumsprognoser) vil dermed være fra 

tynninger. Grunnen til at en stor andel furuskog er i samme aldersklasse er mye 2. verdenskrig. 

Behovet for virke under krigen var veldig stort, eksempelvis til brensel til de mange fangeleirene i 

regionen, og tunell over Kvænangsfjellet. Perioden etter krigen med gjenreisinga, gjorde også sitt 

innhogg i dagens hogstklasseinndeling. Betydningen av tynning i denne regionen, sammen med 

Finnmark, er kanskje ekstra viktig. Med tynning kan vi bedre "få tilbake" en normalfordeling av 

hogstklasseinndelingen (fordelt på areal og kubikk) på lengre sikt. Perioden med skogreising i Nord-

Troms gir i løpet av en 25 års periode tynningspotensiale, også i granskogen. 

Tall fra Landskogtakseringen viser at Storfjord kommune har 125 000 da produktiv skog, Kåfjord 

90.000 daa, Nordreisa 250 000 daa, og Kvænangen kommune med 165 000 daa produktiv skog.  
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Tabell 1. viser beregnet volum ut fra produktivt skogareal og beregnet økonomisk drivbart volum. 

Økonomisk drivbar skog i verneområdene er ikke inkludert i tabellen. 

Tab.1 

 

 

Med bakgrunn i tall fra tiltaksplanene, med grunnlag fra landskogtakseringen, og fra 
skogbruksplaner, vurderes potensiale for tynningsuttak til å være på om lag 90 000 fm3 for Nord 
Troms. For volum fra sluttavvirkning viser beregningene 110 000 fm3. Realistisk volum fra tynninger 
og sluttavvirkning, som sokner til kaia i Sørkjosen, er mellom 200 – 250 000 fm3 de neste 25 årene.  
De store ressursene av lauvskog er ikke beregnet med her. Med dagens rammebetingelser er ikke 
massevirke lauv lønnsomt å frakte til kai og videre på båt. Dersom det grønne skiftet også gjør 
lauvskogen i Nord Troms mer aktuell, vil den også finne veien over kai med tiden. 

 

Driftsforhold 

Eldre furu -og furudominert skog har en hellingsprosent på 18 og driftsveilengde 620 m. Furu i h. kl III 

har i snitt en hellingsprosent på 12 og driftsveilengde på 560 m. For lauvskog- og lauvdominert skog 

er hellingsprosenten på 27 og driftsveilengden omlag 1100 m. 

Tabell 2 viser dekningsområde og volum for hovedplan skogsbilveg (Kilden).  

Tab.2 

KOMMUNE Dekning- 

område daa. 

Volum, m3 Skogsbilvei. V. kl 3. 

m 

Traktorvei. V. kl 7-8.  

m 

Storfjord 20 148 71 095 22 779 

 

24 000 

Kåfjord 15 594 59 811 3 407 

 

42 400 

Nordreisa 39 790 130 874 60 963 

 

110 000 

Kvænangen 31 085 52 161  7 838 

 

38 330 

SUM 106 617 313 941 94 987 

 

214 730 

 

Troms er det fylket som totalt sett har størst behov for bygging av nye skogsbilveier, ombygging av 

skogsveier og bygging av nye traktorveier, jf. Melding om Kystskogbruket 2015. Behovet for en bedre 

KOMMUNE Beregna volum 

ift. produktivt 

areal (m/b) 

Økonomisk 

drivbart – m3 

Storfjord 636 000 350 000 

 

Kåfjord 453 000 155 000 

 

Nordreisa 1 260 000 650 000 

 

Kvænangen 830 000 350 000 

 

SUM 3 179 000 1 505 000 
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veidekning gjelder også Nord Troms. Fremtidig behov for vegbygging er i hovedplan vei beregnet til 

125 – 130 km totalt, fordelt på disse fire kommunene. Samlet investeringsbehov vil ligge på rundt 40 

millioner og løse ut 150 - 200 000 fm3. 

 

Avsetning  

Det meste av avsetningen i dag er massevirke til ved, fjernvarme- og industriflis. Det var en del lokale 

sagbruk i drift tidligere, og noen av de drives enda sporadisk.  

Innenfor dekningsområdet for kaia i Sørkjosen, er det et flisfyringsanlegg på Storslett i Nordreisa, 

drevet av Norsk Bioenergi. Det er et behov for 2 500-3 000 fast kubikk i året. Norsk Bioenergi 
har drevet anlegget siden høsten 2018 og leverer varme til kommunale bygg som Sonjatun 
Helsesenter. 

Massevirke er også etterspurt av bl.a. Finnfjord smelteverk og større biovarmekunder (Forsvarsbygg) 
i Indre Troms. Smelteverket mottar ikke tilstrekkelige mengder lokalt, slik at supplering kommer via 
båttransport. Finnfjord smelteverk melder at de har behov for mer industriflis i årene som kommer. 
Leverandører av flis til fjernvarme har også fått massevirkeleveranse via båt til Finnfjord, som en 
buffer og sikring av nok råstoff.  

Sett nordfra, ang. frakt av tømmer på bil til Smelteverket i Finnfjordbotn, eller til utskiping fra 
tømmerkaia der, går det en «økonomisk smertegrense» ved Storfjord kommune. For lengre 
avstander enn det, lønner det seg å frakte tømmer på båt. Med ei tømmerkai i Nordreisa kommune, 
er regionen sikret avsetning. Nord-Troms vil også blir en del av kai nettverket langs kysten, med 
mulighet for leveranse til industri- og smelteverkflis til Midt-Troms og Sørfold, eventuelt tømmer 
også videre sørover. 

De siste 10-15 årene har skogavvirkningen i Nord Troms vært lav på grunn av flere faktorer: 

- Tilgjengelighet: mye av skogen i Nord Troms står i terreng som krever skogsveg for at hogst 

skal være lønnsomt. De siste fem årene er flere godkjente veganlegg blitt ferdigstilt, spesielt i 

Nordreisa og Kåfjord kommune. Det er i hovedsak traktor veg i v. kl 7 som bygges.  

- Avstand: tradisjonelt i Nord-Troms har avvirkning i de siste årene vært vedproduksjon til eget 

bruk og noe for salg. Etterspørsel på ved varierer fra år til år og transportavstand til kunde 

har betydning for hvor det avvirkes. Sist det ble tynnet og hogd sagtømmer gikk det på båt 

sørover. Avsetning av større omfang finnes i Indre Troms - fjernvarme og industriflis, og 

industriflis til Sørfold i Salten.  

- Generasjonsskifte: nye gårdbrukere har ikke samme kunnskap om skogen, og ser ikke 

potensiale for biinntekt i like stor grad, som forrige generasjon.  

En tømmerkai i Nord Troms vil knytte regionen sammen med resten av skogbruksaktiviteten i Troms 

og Salten, og vil øke aktiviteten i skogen betydelig.  

 

31. mars 2020 

 

Elisabeth Torstad 

Skogbrukssjef 
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Årsmelding 2019 Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Årsmelding 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 11.06.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Årsmelding 2019 Nordreisa kommune vedtas. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Årsmelding 2019 Nordreisa kommune vedtas. 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal 
kommunedirektøren utarbeide årsmelding som skal behandles i tilknytning til årsregnskapet. 
Årsmeldingen er kommunedirektørens melding til politikerne om virksomheten. 
 
Årsmelding for 2019 er samlet for hele den kommunale virksomheten og består av 
kommunedirektørens kommentarer til drift og organisasjon, om økonomiske resultat, om 
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Nordreisa samfunnet og beskrivelser fra sektorer. Kommunedirektøren har bestrebet få en 
helhetlig tråd i årsmeldingen jfr organisasjonsmodell. 
 
I tillegg til de utvalgene årsmeldingen behandles i, skal årsmeldingen også behandles i 
Nordreisa kontrollutvalg og ungdomsrådet. Kommunedirektørens årsmelding behandles ikke i 
sektorutvalgene, som har fått egne årsmeldinger med detaljerte opplysninger fra hver sektor. 
 
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter 
regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling. 

Vurdering 
Kommunedirektøren foreslår at årsmelding for 2019 slik den foreligger, vedtas 
 

487



 1 
 

ÅRSMELDING 2019 

Nordreisa kommune 

488



 2 

ld  
 

 
 
 
1. Kommunedirektørens innledning  3 
2. Organisering  5 
3. Kommunens styringsredskap 8 

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel – Mot et åpent kunnskapssamfunn 9 
3.2 Internkontroll   9 
3.3 Tilsyn og forvaltningsrevisjon 10 
3.4 målinger  10 

4. Nordreisa som samfunn  11 
4.1 Befolkningsutvikling 11 
4.2 Kommunens folkehelseprofil 12 
4.3 Boligkontor og aktivitet 13 
4.5 Bosetting av flyktninger 13 
4.6 Bærekraftig samfunnsutvikling 14 
4.7 Næringsutvikling 14 
4.8 Miljø 15 
4.9 Samfunnssikkerhet og beredskap  15 

5. Medarbeidere og organisasjon  16 
6. Økonomisk resultat  19 
7. Sentraladministrasjon 26 
8. Oppvekst og kultur 28 
9. Helse og omsorg  34 
10. Distriktsmedisinsk senter 39 
11.    Nav kommune 41 
12.  Drift og utvikling 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto:  

• Nordreisa kommune 

• Ørjan Bertelsen s  1, 3,  4, 16, 19, 41 

• Elin Matheussen s 42 

• Rune Benonisen s 5 

• Mattis Nyheim s 11  

489



 3 

Nordreisa kommune vil i årene fremover måtte løse mange nye velferdsutfordringer, samtidig som kommunens  økonomiske   
situasjon er anstrengt. Fremtidens velferdsutfordringer og en stram kommuneøkonomi krever nytenkning og innovasjon. Fokus 
på forebyggende arbeid og tidlig innsats er nødvendig for å sikre optimal utnyttelse av ressursene, noe som vil komme brukerne 
til gode gjennom økt kvalitet i tjenestene.  

Nordreisa kommune har for flere år siden startet arbeidet med å gjøre kommunen mer digital. Dette er et satsningsområde 
kommende år og kommunestyret har satt av ressurser til investeringer innenfor digitalisering og teknologi. Blant annet ble det 
investert i lesebrett til alle elevene i skolen i 2019.  Mange av tjenestene til våre innbyggere skal etter hvert bli heldigital. Innen-
for helse og omsorgssektoren ble arbeidet med anskaffelse av nye velferdsteknologiske hjelpemidler startet i 2019 og vil imple-
menteres fortløpende. Nordreisa har nasjonalt fått omdømme som en innovativ og fremoverlent kommune gjennom digitalise-
ringsprosjektet «Forhåndsutfylt søknadsskjema barnehage». Kommunen ble bl.a. nominert til Innovasjonsprisen 2019 av Digita-
liseringsdirektoratet.   

Høsten 2019 startet man en prosess med omstilling av hele organisasjonen. Økonomiplan for 2020-2023 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. Det foreligger sluttrapporter for helse og omsorg fra KS kon-
sulent, og på skoleområdet og kommunen som helhet fra Telemarksforskning. Alle rapporter viser at kommunen bør vri   res-
surser mot helse og omsorg. Nordreisa kommune er nødt til å lykkes med omstillingsarbeidet, dersom vi skal få til en bærekraf-
tig økonomisk drift i årene som kommer.  

Det er de to store tjenesteområdene helse og omsorg og oppvekst og kultur som har en drift som er for høy i forhold til de øko-
nomiske rammene. Helse og omsorg hadde et merforbruk på 3 mill kr. Oppvekst og kultur hadde et merforbruk på 2,4 mill kr. 
Utfordringen fremover blir å få kontroll på økonomien og tilpasse driften i forhold til de samlede budsjettrammene. I dag er ikke 
driften bærekraftig i et lengere perspektiv. 

Ved utgangen av 2019 er disposisjonsfondet 15,3 mill kr. I tillegg kommer utviklingsfond på 1,6 mill kr, miljøfond 0,246 kr og 
havbruksfond på 6,1 mill kr. Samlet utgjør dette 23,3 mill kr dvs 4,6 %. Handlingsregelen for disposisjonsfondene er 5 % av   
brutto driftsinntekter. 

Nordreisa kommune har de to siste årene opplevd befolkningsnedgang. Dette er bekymringsverdig, også med tanke på at    
omkringliggende kommuner også har nedgang i folketall. Nordreisa kommune budsjetterer med en befolkningsvekst. Dersom 
nedgang i folketallet fortsetter i årene som kommer, vil det ha betydning for dimensjonering av tjenesteproduksjon, bl.a antall 
barnehageplasser og elevplasser i grunnskolen. Tilrettelegging for bl.a. næringsliv er derfor viktig for å stimulere til økt vekst.  

Det er svært gledelig å vise at Nordreisa kommune i 2019 hadde et historisk lavt sykefravær på 7,11%, sammenlignet med 
samtlige målinger vi har utført. Jobben videre blir å holde fokus på nærværsarbeidet i hele organisasjonen. Til dette er lederne 
og tillitsvalgte en svært viktig brikke. Kommunedirektøren vil fortsatt ha stort fokus på dette arbeidet. 

Kommunens årsmelding beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for       
Nordreisa kommune gjennom året 2019.  

Den samlede rapporteringen består av årsmelding og årsregnskap med vurde-
ringer. I tillegg rapporteres det på oppnådde resultat i forhold til tjenesteproduk-
sjonen. Resultatmessig forholder årsmeldingen seg til kommuneplanens sam-
funnsdel «Sammen for trygghet og trivsel”,  årsbudsjett 2019, og gjennomgåen-
de kostratall (sammenligninger med andre kommuner). 

Nordreisa kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv 
og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansva-
ret ivaretas gjennom delegering av ansvar og myndighet fra kommunestyret, via 
kommunedirektøren til sektorledere og videre til virksomhetslederne. Nordreisa 
kommune hadde i 2019 5 sektorer, 20 virksomheter og 14 underliggende tjenes-
teområder.  

1. Kommunedirektørens innledning  

490



 4 

            Kommunedirektørens innledning 

Året 2019 har vært preget av mange lederbytter innenfor sektorene oppvekst og kultur og helse og omsorg. Total ble det rekrut-
tert inn 13 nye ledere. Årsaken til lederbytter er naturlig avgang og oppsigelser. En slik omfattende utskifting av ledere gir store 
utfordringer med hensyn til stabil drift, herunder internkontroll, økonomi og administrasjon.  

Nordreisa kommune har foretatt endringer i strukturer de siste 5 årene. Det er fortsatt behov for å ha en organisasjon som kan    
tilpasse seg samfunnet, som stadig digitaliseres. Det er foretatt nedtrekk i stillinger innenfor alle sektorene og det vil fortsatt 
være behov for å gjøre strukturendringer. Skolestrukturen ble fastsatt i  kommunestyret i desember og sektoren vil jobbe med å 
tilpasse seg ny struktur. I investeringsbudsjettet for gjeldende økonomiplanperiode er det tatt høyde  betydelig investeringer, 
bl.a. gjennom skolebygg og barnehage.  

Det har gjennom 2019 vært jobbet med planverk innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Ny overordnet ROS for kommunen 
som samfunn ble vedtatt i kommunestyret i desember. Det er fortsatt behov for forbedringer i beredskapsplanverk og lovkrav om 
oppfølging på området. Den kommunale beredskapsplikten pålegger kommunen å vurdere og planlegge samfunnssikkerhet og 
beredskap i et helhetlig perspektiv. 

Som regionsenter har Nordreisa kommune en viktig rolle i samfunnsutviklingen i Nord-Troms. Vi vil fortsatt samarbeide tett med 
de øvrige kommunen i regionen, slik at vi framstår som attraktiv for innbyggere, nyetablerere og næringslivet.  

 

 

 

Nordreisa 30. april 2020 

 

Jan-Hugo Sørensen 

kommunedirektør 
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Politisk struktur  
 
Nordreisa kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet 
velges av kommunestyret etter partienes forholds vise representasjon i kommunestyret. 

Kommunestyret (21 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. 
Kommunestyret gjør vedak på vegne av kommunen så langt ikke annet føl-
ger av lov eller delegeringsvedtak.  

Hilde Anita Nyvoll (A) er kommunens ordfører. 

 

Formannskapet (7 medlemmer) avgir innstilling i økonomiske saker, de øvri-
ge hovedutvalg har også avgjørelsesmyndighet på saker innenfor sitt områ-
det og innstiller til kommunestyret, samt fatter  vedtak ide saker hvor kom-
munestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten. Administrasjonsutvalget er 
eget utvalg med formannskapets medlemmer med 3 ansatte representanter.  

Delegasjon til formannskap, utvalg, råd og nemd er gitt i kommunens dele-
gasjonsreglement.  

Totalt ble det gjennomført 79 politiske møter som behandlet 479 saker i 
2019.  

Ordfører med sekretariat gjennomførte 3 vigsler i 2019.  

 

2. Organisering   
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                 Organisering   

Barn – og unges kommunestyre 

Barn og unges kommunestyre skal tale de 
unges sak overfor kommunale myndigheter 
og skaffe unge innsyn og dermed muligheter 
for medinnflytelse. Møteinnkalling og sakspa-
pirer sendes som til folkevalgte representan-
ter. Barn og unges kommunestyre kan benyt-
te ungdomsrådets representanter til å videre-
formidle saker til andre politiske råd og ut-
valg. 
 
Organisering 2019:  

Ordfører i BUK: Hermod Bakken, vara Anna 
Elisa Lund Henriksen.  

Rådmann i BUK: Øyvind Evanger.  

Møtesekretær: Sektorleder oppvekst og kutl-
tur 

BUK ble arrangert 7 februar og 1 oktober 
med tema «Ung medvirkning» og «Ung i poli-
tikken».  

 

Ungdomsrådet  

Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter, og skaffe ungdom innsyn og dermed muligheter 
for medinnflytelse. Ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom. Ungdomsråd er et råd som representerer ungdoms interesser uavhengig av partipolitikk 
og organisasjonstilhørighet. Ungdomsråd er et organ for å fremme saker overfor politikerne og beslutningstakere, og et lokalt 
hørings- og innflytelsesorgan. Ungdomsråd er ikke en arrangørkomite for aktivitet og fest for andre ungdommer, men kan være 
initiativtakere til arrangement som fremmer ungdomsmedvirkning og ungdommers synlighet og interesser i kommunene.  
 

Målsetning for Nordreisa ungdomsråd:  

- være kontaktorgan for ungdom og jobbe for at Nordreisa skal være en god plass å bo i.  
- gjøre kjent arrangement og aktiviteter 
- være høringspart i saker som angår barn og unge 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen og fra våren 2019 Ramona Soleng Thomassen.  

Nestleder: Hermod Bakken og fra våren 2019 Oda Kristine Fossvoll.  

Sekretær: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  

 

En hovedsak som ble jobbet med store deler av 2019 i Nordreisa ungdomsråd er den nye ungdomsklubben. Her har ungdoms-
rådet vært en høringspart med gode innspill for både utseende og innhold.  

 

Antall møter: 7 planlagte møter.  

Antall saker: 38 saker.  

Bildet fra  

Rust-konferansen 

2019. 
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                 Organisering   

Administrativ struktur  

Nordreisa kommune er administrativt organisert i trenivåmodell med tre beslutningsnivåer: Kommunedirektør, sektorledere og 
virksomhetsledere. På noen områder er det opprettet avdelingsledere med redusert ansvar.   

Kommunedirektør er kommunens øverste administrative leder. Kommunedirektøren leder arbeidet med å forberede saker for 
folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Kommunedirektøren har videre ansvar for å gjennomføre 
og iverksette politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar og myndighet er gitt i kommunens delegasjonsreglement vedtatt av 
kommunestyret. 

Kommunedirektørens ledergruppe består av 3 sektorledere, service– og personalsjef (rådmannens stedfortreder) økonomisjef og 
DMSleder. Sektorlederne har kommunedirektørens fullmakt innen sine ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i kommu-
nedirektørens administrative delegasjon. 

Beredskap er tillagt service– og personalsjef i en koordinerende funksjon.  

Kommunedirektørens ledergruppe består av 3 sektorledere, DMS-leder og 2 stabsledere. Disse har Kommunedirektørens fullmakt 
innen sine ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i kommunedirektørens administrative delegasjon. 

Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innen rammen av de fullmakter som er delegert fra 
sektorleder. Dette innebærer at virksomhetsledere har den myndighet som er nødvendig for å sikre tjenesteområdets drift; både 
når det gjelder personell, økonomi og fag. Der hvor det er opprettet avdelingsledere, er disse delegert personell og fag. Dette er 
beskrevet i deres stillingsbeskrivelser.  

 

Eierskap 

Nordreisa kommune har opprettet egne selskap og er interessent i selskapene sammen med andre instanser, privatpersoner og 
organisasjoner. Selskapene er opprettet for å  utføre tjenester som kommunen har et ansvar for, og som videre tilbys egne 
innbyggere og næringsliv. Valg av selskapsform er vurdert og vedtatt av kommunestyret. Eierskapsmeldingen viser forskjellen 
mellom de ulike selskapsformene, hvilken eierstrategi det enkelte selskap har og størrelsen på Nordreisa kommunes eierskap i 
selskapet.  

Interkommunale selskaper (IKS) og DA: 

• KomRev Nord IKS 

• Halti Kvenkultursenter IKS 

• K-Sekretariatet IKS 

• Interkommunalt arkiv Troms IKS (IKAT) 

• Nord-Troms Regionråd DA 

 

For detaljert oversikt vises det til eierskapsmeldingen.  

Kommunedirektørnivå 

Virksomhetsnivå 
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3.1   Kommuneplanens samfunnsdel – Mot et åpent kunnskapssamfunn  
 
Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2025 ble vedtatt i mars 2013. De viktigste målene for Nordreisa-
samfunnet e r å øke sin attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre kommuneøkonomi som gir oss handlefrihet. En viktig del av 
strategien for å nå målet, er å endre fokus til forebyggende fremfor behandlende helsearbeid, der ny folkehelselov og samhand-
lingsreformen er grunnlaget. Nordreisa kommune skal vise sin kultur og identitet, og være et åpent og inkluderende samfunn. 
Jobben med å realisere flere av samfunnsdelens mål ved bl.a. å sette av tiltak som krever arealer i arealdelen, samt å følge opp 
handlingsdelen, har fortsatt i år.  
Ny planstrategi skal utarbeides og vedtas av kommunestyret høsten 2020. Denne vil ta stilling til om denne planen skal rulleres i 
inneværende kommunestyreperiode. 
 
I planen er det 5 hovedtema. Sammen for trygghet og trivsel: 
 
Inkluderende lokalsamfunn—det åpne sted 

• Innbyggernes medbestemmelse 

• Åpen stedsidentitiet   

• Ta i bruk innflytternes Kompetanse  

 
Folkehelse—påvirkning foran behandling  

• Økt arbeidsdeltakelse 

• Flere med fullført utdanning 

• Bolig til alle  

• Sosial tilhørighet 

• Tilrettelegging for positiv helseatferd  

 
 Natur, miljø og klima 

• Klima i endring vil gi utfordringer for kommunale 

 tjenester   

• Overordnet risiko– og sårbarhetsanalyser  

Den store attraktivitetskonkurransen  

• Konkurransedyktige arbeidsplasser 

• Muligheter for bolig 

• Livskraftig sted 

• Godt bomiljø 

• Utdanning og oppvekst  

• Markedsføring og omdømme  

 
 
Økonomisk handlefrihet  

• Positiv netto driftsresultat  

• Stram økonomistyring og ledelse  

• Effektiv tjenesteproduksjon  

• Økt arbeidsnærvær  

Kommuneplanens Arealdel 2014 - 2026 

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealdisponeringsplan. Kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument, 
og er I likhet med samfunnsdelen en langsiktig plan. Kommuneplanens arealdel 2014 – 2026 ble vedtatt 20.03.14i kommunesty-
ret. Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 ble vedtatt i mars 2014. Oppfølging av planen gjennom bl.a. 
utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner har fortsatt i år. 

Ny planstrategi skal utarbeides og vedtas av kommunestyret høsten 2020. Denne vil ta stilling til om denne planen skal rulleres i 
inneværende kommunestyreperiode 

 

Kommuneplanens handlingsdel 

Kommuneplanens handlingsdel definerer hva kommunens organisasjon skal fokusere på de nærmeste fire årene. 

Handlingsdelen rulleres hvert år og vedtas samtidig med økonomiplanen, slik at det blir sammenheng mellom overordnede, poli-
tiske føringer (samfunnsdel/arealdel) og konkret ressursdisponering (budsjett/økonomiplan).  

Handlingsdelens fokusområder danner grunnlag for arbeidet med de årlige virksomhetsplanene – og til sist den enkelte avdeling 
og medarbeiders arbeidsplan. 

3. Kommunens styringsredskap 
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Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger: 

3.2 Internkontroll 

I henhold til Kommunelovens kap 25 er det kommunedirektøren som har ansvar for sikre at lover og forskrifter følges gjennom 
betryggende interkontroll. Kommunedirektøren framlegger for politiske organ alle overordnede styrende dokumenter. Reglement 
og rutiner blir kommunisert ut i organisasjonen både via referat fra kommunedirektørens utvidede ledermøter, via kommunens 
kvalitetssystem samt møter med fagforeningene.  

Nordreisa kommune  har tatt i bruk KF kvalitetssystem for dokumenter legges inn fortløpende. Her er også elektronisk meldings-
system for avvik. Det kan også nevnes at kommunen har eget personvernombud som fører kontroll innenfor personvernloven.   

Av overordnede styrende dokumenter kan bl.a. nevnes: delegasjonsreglement, personalpolitiske retningslinjer, økonomiregle-
ment, finansreglement, innkjøpsreglement, etiske retningslinjer og nettvettsregler, overordnet HMSplan som inkluderer varslings-
reglement. Med utgangspunkt ide overordnede retningslinjene er det utarbeid flere detaljerte rutinebeskrivelser innenfor de ulike 
områder. Bl.a. kan nevnes attestasjons- og anvisningsreglement, rutiner vedrørende fakturabehandling, rutiner vedrørende all 
pengebehandling både via bank og kontanter og detaljert beskrivelse av varslingsrutiner osv.  

                                                                                                                                                                      Kommunens styringsredskap 

KF kvalitetsstyring er et elektronisk verktøy for kvalitetsstyring, avvikssystem og internkontroll. Alle ansatte har tilgang til å 
melde avvik her. Alle ledere har tilgang til sin rapport og statistikkfunksjon i avvikssystemet. Det gir et godt grunnlag for analyse 
og status og iverksettelse av tiltak. Det digitale avvikssystemet gir oversikt og kontroll over avvik som ansatte melder inn og vil 
også sikre at alle avvik blir dokumentert og fulgt opp. I 2019 ble det lagt mye ressurser opplæring og oppfølging av kvalitetssys-
temet i hele organisasjonen.  

 

I 2019 ble det meldt inn 422 avvik gjennom avvikssystemet:  

• Gjennomsnittlig behandlingstid var 20 dager.  

• Gradert etter alvorlighetsgrad på avvik som ansatte har meldt inn er:  

− 52 lite alvorlig (akseptabel risiko, unødvendig iverksette tiltak, vurdering av forbedringstiltak).  

− 190 alvorlig (normal akseptabel risiko for hendelse hvis tiltak iverksettes).  

− 168 meget alvorlig (ikke akseptable risiko for hendelse, tiltak må iverksettes umiddelbart. Stans av aktivitet må 
vurderes).   

− 6 avvik fikk økt alvorlighetsgrad og 118 fikk senket alvorlighetsgrad av leder.  
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                                                                                                                                                                       Kommunens styringsredskap 
3.3   Tilsyn og forvaltningsrevisjon 
 

Tilsyn Brann og beredskap: 

• Moan skole 

• Halti, kulturhus 

• Rotsundelv kapell, Oksfjord kapell  

• Nordreisa kirke  

• Sonjatun omsorgssenter 

• Nordreisahallen 

• Sørkjosen barnehage 

• Sonjatun barnehage 

• Høgegga barnehage 
 
 
Tilsyn fra Ymber  

• Doktorgården/Kafe Nordlys 

• Solvoll, tidligere ungdomsklubb  

• Høgegga barnehage 

• Sørkjosen barnehage  

• Storslett barnehage  
 
 
Forvaltningskontroll KomRev Nord:   
• Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 
• Økonomistyring og økonomisk internkontroll 
• Kvalitet i sykehjemstjenestene  

Tilsyn Nordreisa kommune 
(forurensningsmyndighet): 

Avløpsanlegg 

 

Tilsyn Arbeidstilsynet: 

Hjemmetjenesten:  Vold trussel om vold, rutiner og opp-
følgning, Psykososialt arbeidsmiljø 

Helsestasjonstjenesten: Vold, trussel om vold, uheldige 
belastninger, arbeidsplasser og arbeidslokaler.   

 

Tilsyn Mattilsynet: 

Rotsund vannverk   

 

Tilsyn Fylkesmannen: 

• Kommuneoverlege: Miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler, landsomfattende tilsyn initiert av Statens hel-
setilsyn.  

3.4 Årlige målinger 
 
Målinger og resultat skal gjenspeile hva som er oppnådd i forhold til visjon, mål og strategier. Nordreisa kommune bruker føl-
gende målesystemer: 
 

• Kvartalsrapportering økonomi 

• Kvartalsrapportering på sykefravær  

• Månedsrapportering på økonomi og nærvær 

• Virksomhetsplan – halvårlig og årlig resultatoppfølging 

• Årsrapportering på HMS og IA planer 

• Medarbeiderundersøkelse 10-faktor, hvert annet år. 

 
Målinger og resultat skal gjenspeile hva som er oppnådd i forhold til visjon, mål og strategier. 
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4. Nordreisa som samfunn  

4.1  Befolkningsutvikling 
 
Per 1. januar 2020 teller Nordreisa befolkning 4 861  
innbyggere. Netto tilvekst i løpet av året var -48  
innbyggere. For andre år på rad har kommunen en  
reduksjon I folketallet. I 2018 var det en reduksjon på  
–9 personer.  
 
Nordreisa kommune ønsker å tilrettelegge for vekst, og 
har gjennom Flere år hatt vekst. Prognosene fra SSB  
tilsier også en økt vekst, noe som har vist seg ikke stemme.   
 
Kommunen har stadig et fødselsunderskudd, og har også  
hatt negativ tilflytting. Framskrivningen viser at Nordreisa 
kommune vil ha et økt folketall frem Mot 2040, men det  
kan vise seg at SSB framskrivninga er for optimistisk For  
hovedalternativet (MMM) men også for LLM alternativet  
(lav nasjoanl vekst). Framskrivingen viser en økning I  
Folketallet I gruppene med behov for kommunale tjenester 
Og mindre endringer I gruppen yrkesaktiv alder. Antall elder 
Fordobles og kommunen merker stadig økende press mot  
Helse– og omsorgstjenester. Det vil også bli økt krav innenfor 
Gruppene barn i barnehager og grunnskole.    
 
Nordreisa kommune vil I framtiden være avhenging av å  
Rekruttere av arbeidstakere utenfor kommunen.  
 
 
 
 
 
 

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 

Prognose for befolkningsframskriving (mmm alternativet):  

År 2019-
2020 

2020-
2021 

2021 - 
2022 

2022 - 
2023 

2019 - 
2023 

2019-
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 

Endringer i befolkningsstruktur (mmm alternativet):  

Tabellene er benyttet i økonomiplan. Siste år har det imidlertid vist seg at mmm alternativet er for optimistisk i forhold til befolkningsstatus 

året slutt.   
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4.2  Kommunens folkehelseprofil  
 
Folkehelsearbeidet er Nordreisa kommunes totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helse i befolkningen. Det er fast-
satt strategier for folkehelsearbeidet i Nordreisa kommune i kommuneplanens samfunnsdel. Nordreisa kommune har ingen egen 
koordinator for dette arbeidet.  

 

 

 

Ut i NORD 

I Nordreisa organiserer Nord-Troms Friluftsråd turkassetrimmen Ut i NORD og tilby 115 turer fordelt på de fire medlemskommu-
nene. Totalt var det 1 702 unike brukere som til sammen gjennomførte 26 083 turer. Fra hjemmesiden til Nord-Troms Friluftsråd 
kan en finne kart og informasjon om turene. 

 

JuleSPREK, hadde som i fjor, 48 turer som ble sluppet som adventskalender med tre turer i uka per medlemskommune i desem-
ber. Nytt av året var at JuleSPREK-sesongen varte ut februar. I år var det 231 brukere som gjennomførte 2 705 turer.  

 

Læring i friluft, som er et nettverk der lærere kurses i ulike friluftsaktiviteter og bringer dette hjem til sine skoler. Et tilsvarende 
nettverk er videreført for medlemskommunenes barnehager. Flere av våre skoler og barnehager har i løpet av året fått truger og 
annet friluftslivsutstyr.  

 

I forbindelse med sommer- og høstferie har det vært arrangert friluftsskoler for både 
barn og unge.  

 

På tur med ordføreren ble gjennomført i alle medlemskommunene. I Nordreisa gikk 
årets tur til Pilterigammen den 30. juni, i samarbeid med Reinrosa 4H. Friluftsrådet har 
også videreført arbeidet med skilting av turløyper. Utstyrsbasen fylles stadig på med nytt 
utstyr, og samarbeidet med Nordreisa Røde Kors på dette feltet er videreført. Friluftsrå-
det er også med på satsningen  

 

www.utogplukk.no, der Friluftsrådene i Nord-Norge samarbeider for å få flere ut på 
bærtur, og det er også lagt til en egen modul for strandrydding. Friluftsrådet fikk også 
tilskudd til gjennomføring av strandrydding, og samarbeidet med Naturvernforbundet og 
Avfallservice er videreført.  

  

Skiløypekjøring 

Mange idrettslag og grendelag kjører opp skiløyper. Dette gjelder både lysløyper, nærområdeløyper og lengere løyper på fjellet. 

 

Kommunens folkehelseprofil   
• I aldersgruppen 45 a r og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet.  

• Andel 5. klassinger som er pa  laveste mestringsniva  i lesing er høyere enn landet for øvrig.  

• Frafall i viderega ende skole er ikke signifikant forskjellig fra landsniva .  

• Andelen barn 0-17 a r som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn landsgjennomsnittet.  

• Andel med overvekt inkludert fedme er høyere enn landet som helhet vurdert for gutter og jenter 17 

a r. 

• Andel ungdommer som er med i fritidsorganisasjon er lik landet.  

• Andel i aldersgruppe 15-29 med psykiske symptomer er lik landet.  

• Antibioktikabruk i kommunen er lavere enn landet som helhet, ma lt etter antall utleveringer pr 1000 

•  Innbyggere. 

• Konsentrasjon av svevestøv er lavere enn i landet.  

• Drikkevannsforsyning er bedre enn i Troms og landet pa  leveringsstabilitet og kvalitet. 

                         Nordreisa som samfunn  
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                         Nordreisa som samfunn  
4.3 Boligkontor og aktivitet  

 

 

 

 

Søkere 
startlån 

Innvil-
get 

Av-
slått 

Ikke benyttet/ 

forhåndsgod-
kjenning 

 

24 5 8 11 2016 

11 3 6 2 2017 

2018 24 9 14 1 

2019 14 5 6 3 

Bostøtte 
søknader 

Innvilget/
status 
pr.12/2016 

Avslått/flyttet/
for høy inntekt 
osv. 

 

242 84 158 2016 

2017 295 75 220 

2018 138 63 75 

2019 155 71 84 

Tilskudd til til-
pasning/
etablering 

Innvilget Avslått  

3 søknader 2 1 2016 

2017 6 søknader 3 3 

2018 4  søknader 2 2 

2019 9 søknader 4 5 

I 2019 ble det utbetalt kr 5,2 mill kroner i startlån, i2018 8,5 
mill kroner og 3,2 mill kroner i2017.  
Det var en nedgang i antall søknader og antall utbetalinger av 
startlån.  
I tillegg behandler boligkontoret søknader om prioritetsfravikel-
ser, avdragsfrihet og saldoforespørsel i inkassosaker. 
 
Bostøttesøknader har gått opp, og flere har fått innvilget støtte. 
De som får avslag er på grunn av  for høy inntekt.  

4.4    Bosetting av flyktninger 
 
Det ble bosatt 3 familier i 2019 på til sammen 14 stk. Alle var kvoteflyktninger, derav 5 fra Sudan, 6 fra Kongo og 3 fra Syria. 

Flykningetjenesten har et godt samarbeid med Røde Kors, det Røde Kors som står for leksehjelp hver tirsdag på Halti etter strik-
kekafé og svømmeopplæring for damer. Svømmeopplæring for menn gjennom flykningetjenesten.  

Mange familier deltok på prosjektet «Ferie for alle» arrangert av Røde Kors. Gjennom denne ordningen fikk alle påmeldte fami-
lier, dra på ferie også  fritidsaktiviteter og utstyr for barn under 18 år gjennom hele 2019. I tillegg er der et tiltak med Reisa 
Internasjonale fotball organisasjon, som arranger fotballtreninger for menn to ganger pr uke. Tjenesten har også samarbeid 
med Nordreisa sanitetsforening og Husflidslaget. Ellers kan det nevnes oppdrag fra Nordreisa kommune med blant annet bæring 
og tilrigging i forbindelse med teateroppsetninger, private oppdrag som snømåking, bevertning på Nord Troms VG skole. Der er 
også avtale med drift av kantina på Halti, 5 dager pr uke med mange deltagere. Der har vært en sosial tilstelning på Skjervøy 
hvor det ble knyttet bånd mellom flyktninger i Nordreisa og Skjervøy.  

Flykningetjenesten har tett kontakt med NAV og bruker mye ressurser på dette. Introduksjonsstønaden er så liten at det er 
vanskelig for en familie å klare seg økonomisk gjennom en hel måned.  

Behovet for bistand fra politiet er stort i forbindelse med bosetning. Utenlandsavdelingen ligger i Tromsø og en del ressurser går 
til å reise der.  

Deltagere i intro-programmet skal ha et helårlig tilbud. Det er utfordringer med å fylle året med konstruktive aktiviteter. Dette 
gjelder spesielt i forbindelse med sommerferien, som for deltagerne er på 4 uker. Det betyr at flykningetjenesten må fylle de 
andre 4 ukene som faller utenfor skoleruta.  

Når det gjelder språkpraksisplasser til våre deltagere, så har det private næringslivet vært positive og imøtekommende når det 
gjelder å ta imot våre deltagere. Deltakerne konkurrer med NAV om de arbeidsplassene som er tilgjengelig, og dessverre stiller 
våre deltagere svakt i denne konkurransen. Kontakt med videregående foregår gjennom hele skoleåret. Unge deltagere hospite-
rer på skolen par dager uken.  

Vo og flykningetjenesten er lokalisert under samme tak i Sørkjosen, og dette medfører tette samarbeidsmøter og daglige dialo-
ger mellom tjenestene. Det fungerer veldig bra.   

Boligsosiale utfordringer 

Boligsosialt arbeid omfatter kommunens tiltak, virkemidler og tjenester som skal bidra til at vanskeligstilte personer og husstan-
der med behov for bistand kan bosette seg i egen bolig og bli boende. Nordreisa kommune hadde i perioden 2012 – 2015 et 
samarbeidsprosjekt sammen med Husbanken der boligsosiale utfordringer var I fokus. Det ble derfor I 2014 utarbeidet og ved-
tatt en boligpolitisk strategi med følgende hovedmål:  

Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. Nordreisa kommune skal være en 
attraktiv kommune å bo i, og alle skal kunne etablere seg og ha egen bolig. Hovedutfordringene ble beskrevet å skaffe egnet og 
tilstrekkelig botilbud til vanskeligstilte grupper som har behov for dette. Nordreisa kommune definerer målgruppen for denne 
planen å omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, funksjonshemmede, flyktninger, personer med 
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Etter denne planen har Husbanken 
endret forutsetningene for å få startlån, der unge i etableringsfasen ikke omfattes som vanskeligstilt. I planen sies det at Stiftel-
sen Nybo, sitat: NYBO har mandat for å handtere boligsosiale forhold for Nordreisa kommune. Per i dag har ikke NYBO nok 
egnede boliger å tilby i forhold til etterspørsel. Nordreisa kommune skal i samarbeid med Stiftelsen NYBO drive aktiv sosial bo-
ligpolitikk.  
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4.5     Bærekraftig samfunnsutvikling  
 

Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2025 ble vedtatt i mars 2013. De viktigste målene for Nordreisa-
samfunnet er å øke sin attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre kommuneøkonomi som gir oss handlefrihet.  Nordreisa 
kommune skal vise sin kultur og identitet, og være et åpent og inkluderende samfunn. Jobben med å realisere flere av sam-
funnsdelens mål ved bl.a. å sette av tiltak som krever arealer i arealdelen, samt å følge opp handlingsdelen, har fortsatt i år.  

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting og næringsutvikling. Kommuner som lykkes med å utvikle attrak-
tive og levende tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere som tar langsiktige grep på arbeidet. Det er et 
langsiktig mål at Storslett sentrum skal utvikles til en levende landsbykjerne med fokus på handel og aktiviteter som bygger 
opp om reiseliv og bolyst i henhold til stedsutviklingsplanen.  

Reguleringsplan for Høgegga barnehager ble vedtatt av kommunestyret I 2019. Statens vegvesens reguleringsplan for Stors-
lett bru ble også vedtatt. De kommunale detaljreguleringsplanene for Rovdas gravlund og Sørkjosen er i sluttfasen og forven-
tes godkjent av kommunestyret 2020. Detaljreguleringsplanen for Storslett sentrum lå i bero til reguleringsplan for Storslett  
bru var vedtatt. Arbeidet med denne planen vil bli gjenopptatt i 2020.  

 

 

4.6 Næringsutvikling 
 
Hovedsatsingene I 2019 var knyttet til Storslett som nasjonalparklandsby og Nordreisa som nasjonalparkkommune. I tillegg ble 
det gjennomført en rekke mindre prosjekter og tiltak, herunder fotturbrosjyre, skilting langs E6 og i sentrumsområdene, samt en 
oppgradering med belysning av Elveparken og Gammelbrua. Majoriteten av disse tilta-
kene er finansiert av Miljødirektoratet gjennom statusen som nasjonalparklandsby. 
Noen av prosjektene er ferdigstilt, andre fortsetter inn i 2020.  
 
Gjennom året er det jobbet med flere større og mindre tiltak, herunder fotturbrosjyre, 
skilting langs E6 og i sentrumsområdene, samt en oppgradering med belysning av Elv-
eparken og Gammelbrua. Majoriteten av disse tiltakene er finansiert av Miljødirektora-
tet gjennom statusen som nasjonalparklandsby. De årlige Landsbymøtene er Nordreisa 
kommunes viktigste utviklings- og innovasjonsarena.  
 
Et viktig prosjekt som det ble jobbet mye med er forprosjektet for Reisa Villaksenter. 
Forprosjektrapporten skal legges frem for kommunestyret i 2020.  Andre prosjekter, er 
felles havneprosjekt mellom Nord-Troms-kommunene. Infrastrukturprosjektet for reise-
livet og friluftslivet har kommet et skritt videre, i det vi nå etablerer et forum for bære-
kraftig besøksforvaltning i Nordreisa.  
 
Nordreisa kommune ble i vår tildelt midler fra EU gjennom deres ordning WiFi4EU, der 
kommunen skal etablere gratis WiFi i sentrumsområdene av Storslett og Sørkjosen, 
inkl. idrettshallen og Ymber stadion. Tilbudet skal være klart til bruk sommeren 
2020.  
 
 
Når det gjelder jordbruk har kommunen et stabilt antall foretak, i 2019 var det 
51 foretak. Det åpent et nytt og toppmoderne geitefjøs etter brann i 2017.  
Det har vært generasjonsskifte på ett bruk innen produksjon av kumelk, en 
nedleggelse og fire nyoppstartede driftsenheter på  sau der det er yngre bøn-
der som satser. Det ble av 21 driftsenheter med sau ble det sluppet ut 2289 
sauer og 3637 lam på beite, 10 av disse søkte erstatning for rovvilttap.   
 
 
Sentrale samarbeidspartnere er Halti næringshage, NUNT, Innovasjon Norge, 
Sametinget, Nordreisa næringsforening og Tornedalsrådet. Nordreisa har kom-
muneavtale med Halti næringshage, og noen av hovedleveransene i avtalen er 
bedriftsrådgivning, utleie av prosjektkontor til gründere, arbeidslivsdagen, samt frokostmøter som retter seg mot næringslivet.   
 
Nordreisa kommune mottok for 2019 kr 100 000 fra Troms fylkeskommune til kommunalt næringsfond. I tillegg har kommunen 
et Utviklingsfond som tilføres midler fra aksjeutbytte. Det ble i løpet av året behandlet både bedriftsrettede tilskudd og tilskudd til 
kommunale utviklingsprosjekter. Det ble det gitt 19 tilsagn på tilsammen kr 528.000 fra kommunalt næringsfond og ni tilsagn på 
tilsammen kr 732.000 fra kommunalt utviklingsfond, i tillegg til direkte bevilgninger gjort i politiske organer.  

Reiselivsanlegg Spåkenes  

                         Nordreisa som samfunn  
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Fylkesmannen hadde en informasjonskampanje i 2019 om befolkningens egenberedskap. Denne ble 
ogsa  gjengitt pa  Nordreisa kommune sin nettside.   

4.8 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Kommunen er i henhold til sitt grunnleggende ansvar pålagt krav til beredskaps-
forberedelser på ulike områder.  Den kommunale beredskapsplikten pålegger         
kommunen  en sektorovergripene kommunal beredskapsplikt, som skal bidra til           
at kommunen vurderer og planlegger samfunnssikkerhet og beredskap i et helhetlig 
perspektiv. 

Kommunestyret vedtok overordnet risiko– og sårbarhetsanalyse desember 2019.     
Beredskapsplanen skal revideres I løpet av 2020, jfr tilsyn fylkesmannen høsten 2018. 
Alle virksomhetene skal arbeide med virksomhetsROS forankret i overordnet ROS.  
Overordnet ROS har vært utarbeidet I samarbeid med eksterne beredskapsaktører 
som politiet, Norsk Folkehjelp, Nord-Troms brannvesen, Ymber, Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark, Toms Sivilforsvarsdistrikt, arealplanlegger/naturforvalter, kom-
muneoverlege Nordreisa, Statens vegvesen, Samhandlings-enheten UNN HF, Avinor.  

Det er også faste møtepunkt mellom kommunens ledelse og politiet, hvor beredskap 
er et sentralt tema. Nordreisa kommune har samarbeidsavtale med politiet.  

Ved kriser varsler kommunen og kommuniserer ut på hjemmesiden og i sosiale medier. Nødvendig befolkningsvarsling kan skje 
via sms, eller lokalisjonsvarsling anskaffet spesielt for formålet. Nordreisa kommune har spesielt ett området som er snøskredut-
satt. Politiet foretok en evakuering, i desember i dette området. Det har ikke vært noen store hendelser i løpet av 2019.  

Kommunens skal øve hver annet år. Det har det ikke vært kapasitet til. I forbindelse med akutte hendelser har beredskapspla-
nen vært endret og korrigert etter evalueringer. Deltakere i kriseledelse har vært representert eller ved andre eksterne øvelser, 
med fokus på samvirke og samordning, i 2019 hos Mattilsynet. Det skal trenes på varling, mobilisering, håndtering og normali-
sering ved ulike hendelser, herunder også roller og ansvar i en krisesituasjon. Kommunen har ikke hatt uønskede hendelse i 
2019 som har medført at det er nedsatt kriseledelse.  

Kommunen skal i sitt beredskapsarbeid være en aktiv pådriver overfor andre aktører, eksempel ved svikt i samfunnskritiske 
tjenester.   

Det var gjennomgang av sikkerhet ved det nye store arrangementet Gorosofestival i samarbeid med brann og politi.   

I en krise er organiseringen av situasjonen lik organiseringen i hverdagen. Dette sikrer prinsippene i det nasjonale beredskaps-
arbeidet gjennom ansvarsforståelse, nærhetshåndtering, likhetsbehandling og samvirke i situasjonen. Denne forståelsen har 
preget arbeidet som er gjort på beredskap internt i organisasjonen, og skal følges opp videre. De som har ansvaret i hverdagen 
har nærhet og oversikt over interne risikoområder og tilgjengelige ressurser og bistår kriseledelse med løsninger I en kritisk 
situasjon. 

Mål for samfunnssikkerhet og beredskap: 

Nordreisa skal ha en risiko- og sikkerhetspolitikk 

som gir oversikt over risiko og farer og tiltak 

som forebygger uønskede hendelser.  

Nordreisa kommune skal gjennom risiko- og 

sikkerhetsvurderinger på alle plannivå opprett-

holde tilfredsstillende sikkerhet og beredskap.  

Nordreisa kommune skal ha økt fokus på helse, 

miljø og sikkerhet for ansatte i egen organisa-

sjon og for arbeidslivet generelt.  

                         Nordreisa som samfunn  
4.7 Miljø 
 
Energi- og klimaplanen for Nord-Troms er fra juni 2010. Det ble gjort et arbeid for å 
starte opp med revisjon av planen, men arbeidet ble utsatt til 2020. Kommunen har 
fortløpende overvåkning av scooterløyene i forhold til sikkerhet. Løypa gjennom 
Porten i Røyelen ble stengt tre ganger grunnet skredfare i løpet av vinteren. 
  
Kommunestyret vedtok i 2017 opprettelsen av et Miljøfond.  Miljø, plan og utvik-
lingsutvalget vedtok retningslinjer samme høst. Det var en søknadsrunde i år, og 
det ble behandlet tre søknader.  Fondet er kr 250.000,- pr 31.12.19. 
  
Høst 2019 ble det søkt om midler til utføring av forprosjekt angående biotoprestau-
rering i 4 forskjellige vannforekomster; Jernelva, Kildalselva, Nedre Moskoelv og 
Slettset. Målet med forprosjektene er å kartlegge vannforekomstenes nåtilstand 
samt utrede restaureringstiltak med hensikt om å tilbakeføre gyte-, oppvekst og 
beitemuligheter.   
 
Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftsområder ble utarbeidet og sendt inn til 
godkjenning hos fylkesmannen. Tiltakene har inkludert flytting av sti vekk fra sands-
valekoloni på Kvennes med hensikt om å begrense et forhøyet nivå av erosjon for å 
ivareta hekkemulighetene som i dag eksisterer. Flyttingen av stien/opparbeidelsen 
av ny sti er planlagt utført ved hjelp av lyngshester fremfor maskiner. Tilsvarende 
tiltak er lagt til Saga, hvor stien kun representeres i ny infoplakaten på sommerstid 
for å ivareta et viktig vinterbeiteområde for elg.   
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Hovedmålet for medarbeidere og organisasjon er en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv 
tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse.  

Som en del av overordnet plan for HMS, skal kommunen gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10-faktor hvert annet år. Første 
undersøkelse var i 2017. i 2019 ble ny medarbeiderundersøkelse gjennomført i juni. Svarprosenten var på 63%, mot 48% I 2017. 
Når man sammenlikner resultatet fra 2017, har Nordreisa kommune gjort forbedringer på 6 faktorer, og har samme nivå som i 
2017 på 4 faktorer. Faktorer vi skårer høyt på i 2019 er mestringstro, fleksibilitetsvilje og prososial motivasjon.  

Andre større aktiviteter i løpet av 2019:  

Vi-dagen i januar, KLP-dager i januar (pensjon), Nyansattedag i november, Ny overordnet plan for HMS vedtatt i AMU, Kartleg-
ging av uønsket deltid helse og omsorg, ferdig i 2020, videreføring av NEDsatsing med workshops i organisasjonen, HR nettverk 
Nord-Troms, seminar om Internkontroll, KS lederutvikling, seminar om Styringsrett KS lederutvikling, arrangør av HMS opplæring 
for ledere, verneombud og AMU medlemmer Nord-Troms. 

Sykefravær 

Sykefraværet for 2019 sett under ett, endte på 7,11 %. Det er gjort en svært god jobb på 
mange virksomheter, god og stabil ledelse er viktig for et godt arbeidsmiljø, noe som har positiv 
virkning på jobbnærværet.  Fraværet er redusert på mange avdelinger, til tross for nedbeman-
ningsprosessen våren 2019. Økt jobbnærvær er med på å skape bedre tjenester for innbyggerne      
i kommunen.    

 

 

 

 

 

 

 

Nærværsdag 2018 2017 2019 

Administrasjon 25 21 24 

Oppvekst og kultur 121 91 74 

Helse og omsorg 63 82 78 

Drift og utvikling  84 66 78 

Totalt  293 260 254 

Nærværsdagen utgjør ca 1 årsverk i 2019 
(233 dager).  

Årstall Gj snitt 4. kvartal 

2005 10,6 10,2 

2006 13,6 13,8 

2007 11,3 11,1 

2008 10,7 10,6 

2009 10,9 11,9 

2010 11,1 11,9 

2011 11,1 9,3 

2012 10,7 10,8 

Årstall Gj snitt 4. kvartal 

2013 9,8 9,9 

2014 10,56 12,41 

2015 9,62 7,94 

2016 7,94 7,88 

2017 8,48 9,18 

2018 8,36 8,75 

2019 7,11 7,56 

Som et tiltak for å få ned sykefraværet har 
Nordreisa kommune innført nærværsdagen. 
Denne gir ansatte uten sykefravær i et tertial 
1 fridag per tertial. Uttak fordeler seg slik:  

 

Bedriftshelsetjeneste  

Nordreisa kommune kjøper tjenester, sammen med Nord-Tromskommunene bedriftshelsetjeneste gjennom Inveni Bedriftshelse-
tjeneste. Det ble gjennomført kurs med våre ledere, tillitsvalgte og verneombud i juni der tema var avvik og risikovurderinger. I 
oktober var Nordreisa kommune arrangør av obligatorisk HMS-opplæring for ledere, verneombud og AMU-medlemmer for kom-
munene i Nord-Troms. Bedriftshelsetjenesten deltar i AMU møter og gir råd og veiledning i hele organisasjonen.  

IA-arbeid 

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv ble gjeldende fra 1.1.19-31.12.2022. På nasjonalt nivå er det to mål: syke-
fraværet skal ned med 10% og frafall fra arbeidslivet skal reduseres. På bakgrunn av dette ble kommunens IA-mål og tiltak i ja-
nuar-19 gjennomgått av arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.   

Nordreisa kommune har som mål å: ha et jobbnærvær på minst 92%, og forhindre frafall fra arbeidslivet.  

5. Medarbeidere og organisasjon 

Fravær 2019 % 

Sentral administrasjon  5,38 

Oppvekst og kultur  6,94 

Helse- og omsorg 7,90 

Drift og utvikling  7,51 

Sykefraværet for 

hele organisasjon 

ble historisk lavt  

med 7,11%  
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                      Medarbeidere og organisasjon  
Samarbeid og medbestemmelse 
 
Grunnlaget for samarbeid, samhandling og medbestemmelse mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver, ligger i Ho-
vedavtalens bestemmelser i kapittel 3. Disse bestemmelsene har partene inngått sentralt. Nordreisa kommune har inngått avtaler 
om frikjøpsordning for hovedtillitsvalgte. Følgende fagforeninger har praktisert fast uttak av frikjøp i 2018: 
 
• Fagforbundet: 0,80 årsverk 

• Utdanningsforbundet: 0,40 årsverk 

• Norsk Sykepleierforbund: 0,20 årsverk 

• Delta: 0,10 årsverk 
 
I tillegg er Utdanningsforbundet frikjøpt fra Utdanningsforbundet Troms i 0,40% årsverk. Nordreisa kommune har lagt til rette for 
et godt samarbeid, gjennom involvering, drøfting, forhandling og medbestemmelse med fagforeningene.  
 
Forhandlinger 
 

Lokale lønnsforhandlinger, mellomoppgjøret 2019, ble gjennomført for ansatte tilhørende kap 3 og 5.  Forhandlingene foregikk 
28.10.19.  Alle tillegg ble gitt med virkning fra 1.5.19.  Forhandlingene ble gjennomført uten brudd. 
 

 
 
Nedbemanning 
På bakgrunn av politiske vedtak ble det gjennomført en nedbemanningsprosess, 30 stillinger, våren 2019.  Prosessen ble gjen-
nomført ved omplasseringer og naturlig avgang. Ingen oppsigelser ble nødvendig, men noen ansatte måtte gå ned i stillingspro-
sent.    
 
 
Rekruttering 
 
Nordreisa kommune har i 2019 vært representert på utdanningsmessen i Nord-Troms, Arbeidslivsdag UiT sammen med Nord-
Troms Regionråd, med mål om å komme i kontakt med studenter, og skape et godt omdømme, samt å vise hvilke arbeidsmulig-
heter kommunen kan tilby. Det er forholdsvis god interesse for ledige stillinger i Nordreisa kommune, men utfordrende å få be-
satt lederstillinger. Det er også utfordrende å rekruttere enkelte fagarbeidere, men basert på egen innsats for å utdanne helse-
fagarbeider og barne- og ungdomsarbeidere, har vi tro på at situasjonen vil bedre seg.  
Nordreisa kommune gjennomførte 124 utlysninger i 2019, enkelte annonser med flere stillinger som det kom inn 857 søknader 
på.  
 
Det har vært stor turnover i ledelse siste årene. I 2019 ble det rekruttert inn kommunedirektør, 2 sektorledere, DMSleder, 5 virk-
somhetsledere og 4 avdelingsledere innenfor sektorene helse– og omsorg og oppvekst– og kultur. Dette skaper utfordringer på 
ledelsesområder som internkontroll, sykefraværsoppfølging, økonomi og administrasjon.      
 
 
Webcruiter 
 
I september startet prosessen med å ta i bruk Webcruiter rekrutteringssystem som gir hele rekrutteringsprosessen til virksom-
hetslederne. Rekrutteringsprosessen i programmet har verktøy som behovsanalyse/jobbanalyse, utarbeidelse av stillingsannonse, 
tidsplan for fremdrift, publisering av annonsen og behandling av søkere som søker på stillinger.  
 
Lærlinger  
 
Å legge til rette for læringer, både «ordinære» og vekslingselever, er et viktig samfunnsrettet og organisatorisk tiltak for å rekrut-
tere fagarbeidere. Per 31.12. 2019 har kommunen 18 lærlinger, 7 lærlinger i barne- og ungdomsfaget (6 vekslingselever, 1 ordi-
nær) og 11 lærlinger i helsefag, herav 10 vekslingselever, 1 ordinær.  
 
 
Utdanningsmessen   
 
24.januar deltok kommunen på yrkes- og utdanningsmessa for Nord-Troms. Målet med deltakelsen var å vise bredden av yrker vi 
har i Nordreisa kommune, samt øke omdømmet for fremtidig rekruttering av arbeidstakere. Det er utarbeidet informasjonsmate-
riell om Nordreisa kommune, som arbeidsgiver, som deles ut på disse dagene. 

I tillegg foreligger det enighetsprotokoller fra følgende forhandlinger: 

4 protokoller i henhold til HTA 4.2.3 – rekruttere/beholde 

1 protokoll i henhold til HTA 4.2.2 – særskilte forhandlinger 

1 protokoll i henhold til HTA 3.4.1 – leder avlønning, toppleder 

1 protokoll i henhold til HTA 3.4.3 – lederavlønning, leder 

1 protokoll i henhold til HTA 3.4.4, jfr 3.4.2 – lederavlønning, virksomhetsleder 

1 protokoll i henhold til AML § 17-3 – rett til å kreve forhandlinger 

1 protokoll i henhold til AML § 10-12.8 – medleverturnus 
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Kompetansemidler 

Nordreisa kommune gjennomfører årlig en rekke kompetansehevende tiltak på overordnet nivå og ute i tjenestene. Det å ha 
kvalifisert arbeidskraft, kompetente medarbeider, drive utvikling og nytenkning, omstille seg, ha økonomi til å drifte tjenester og 
drive kompetanseheving samtidig som man skal sende ansatte på kurs og opplæring, er en stor utfordring. Derfor startet Nord-
reisa kommune i desember en prosess med å ta i bruk KS-læring, en e-læringsportal hvor man kan gjennomføre kurs og under-
visningsopplegg. Oppstart er påtenkt første halvdel av 2020.  
 

Gjennom kompetansemidler og midler fra kompetanseløftet innen helse og omsorg er det gitt: 

− Utdanningspermisjon med lønn til sykepleier som studerer til jordmor, ferdig sommeren 2020. 

− Stipend til 30 ansatte for å ta velferdsteknologiens-ABC. 

− Stipend til 8 ansatte som tar fagbrev i helsefag. 

− Stipend til 14 ansatte som tar bachelor i sykepleie, vernepleie, fysioterapi  og sosialt arbeid. 

− Stipend til 4 ansatte som tar videreutdanning i sårsykepleie, dermatologisk sykepleie, helsesykepleie og krisehåndtering 
og traumebehandling. 

− Stipend til 4 ansatte som tar mastergrad i aldring og geriatrisk helsearbeid, erfaringsbasert strategisk ledelse og økonomi, 
psykisk helsearbeid og nevrologisk fysioterapi.  

− Det er gitt opplæring til ordninga med brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

 

Gjennom kompetansemidler for kvalitet i skole og barnehager, fra Utdanningsdirektoratet og fylkesmannen: 

− 10 lærere videreutdanning i matematikk, engelsk, norsk.  

− 1 lærer har tatt rektorskolen.  

− 1 lærer tar spesialistutdanning i lese og skriveopplæring.  

− 4 nyutdannede lærere tar veiledning innen klasseledelse.  

− 3 barnehagestyrere tar styrerutdanning.  

− 4 ansatte i barnehager har deltatt i nettverk for samiske barnehager.  

− 10 barnehageansatte deltar i prosjekter for inkluderende barnehage- og skolemiljø. 
 

Barnehagene har også interkommunalt samarbeid med nabokommunene; bla digital kompetanse og samisk innhold i barnehage-
ne. 

Likestilling 
 
Nordreisa kommune har i personalpolitiske retningslinjer og 
lønnspolitiske plan mål om kjønnsbalanse i alle typer stilling-
er.  Det skal være lik lønn for likt utført arbeid, når erfaring 
og kompetanse er tilsvarende. Ved avvik fra prinsippene om 
likelønn og kjønnsbalanse må det foreligge saklig begrunnel-
se. Våre ledere skal i sin utøvelse av ledelse tilstrebe likestil-
ling 

Ugleprisen 2019 

 
Bakgrunnen for ugleprisen er, at Nordreisa kommune  

i 1989 ble kåret til årets opplæringskommune av  

Kommunal Opplæring, etter landsomfattende nominasjon. 
Prisen, ugle i krystall. Ugleprisen tildeles ansatte som  

gjennom sitt arbeid, deltakelse og positive støtte har  

bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det  
gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap  

kan også gis til personer som har satt kommunen i  

et spesielt positivet medielys.   
 

Ugleprisen for 2019 gikk til sak– og arkivleder Ellinor Evensen.  

Årets ugle Ellinor 

Evensen  

Ordfører Hilde 

Nyvoll og 

fungerende 

rådmann Christin 

Andersen   

 

                      Medarbeidere og organisasjon  
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6. Økonomisk resultat 

Forskriftsbestemt innhold i årsmeldingen  
Årsmeldingen skal etter forskriften om årsregnskap og årsberetning inneholde vesentlige og sentraløkonomisk informasjon, slik 
at den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling. 
  
Regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk  
Nordreisa kommune fører og avslutter sine regnskaper etter bestemmelsene i kommuneloven og den kommunale regnskapsfor-
skriften. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller 
investeringsregnskapet.  
 
Alle inntekter og utgifter i året regnskapsførers brutto. Det vil si at det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgif-
tene, og inntektene skal da heller ikke fremstå med fradrag for eventuelle utgifter. Alle kjente inntekter og utgifter skal tas med 
i regnskapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt. 
 
Internkontroll på økonomiområdet 
Kommunen benytter KF kvalitetsstyringssystem, noe som har bidratt til økt fokus på interkontroll. Innenfor økonomiområdet er 
det kontinuerlig vurdering på å kartlegge mulige risikoområder, og revisor bidrar til å ha fokus på områder der kommunen bør 
sette inn tiltak på internkontrollområdet. Det kreves blant annet to elektroniske godkjenninger ved utbetaling fra nettbank. Det 
er blitt utarbeidet noen rutiner i løpet av 2018 og 2019. 
 
Driftsresultat  
Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2019 ble avlagt 
i balanse. I 2018 gikk driftsregnskapet med et mindrefor-
bruk på kr 5,2 mill.  

Netto driftsresultat: Netto driftsresultat i prosent av 
driftsinntektene er netto resultatgrad. Netto driftsresultat 
skal brukes til å delfinansiere investeringer. Det som ikke 
kan finansieres med egenfinansiering (hentet fra netto 
driftsresultat) må lånes. Grunnen til at vi må ha et netto 
driftsresultat på en viss størrelse er for å kunne oppretthol-
de et høyt investeringsnivå over tid. Dersom vi ikke makter 
å ha en høy egenfinansieringsandel vil vi enten bli "spist 
opp" av renter og avdrag eller vi må redusere investerings-
nivået drastisk. 

Utviklingen av netto driftsresultat i prosent av driftsinntek-
tene har en svært negativ utvikling og endte i 2019 på -3,6 
%. Negativt netto driftsresultat medfører at driftsutgiftene 
er høyere enn driftsinntektene, og viser en svært alvorlig 
økonomisk situasjon for Nordreisa kommune. I 2016 redu-
serte kommunen driftsnivået noe som bidro til at netto 
driftsresultat ble styrket. De senere årene har imidlertid 
driftsnivået økt betraktelig, og hatt en negativ utvikling. I 
2019 økte utgiftene med kr 32 mill, mens inntektene kun 
økte med kr 1 mill. Dette er ikke bærekraftig og det er 
nødvendig med omstilling av kommunen. 

Likviditetsgrad 1: Likviditetsgrad 1 forteller noe om for-
holdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre 
ord måler det bedriftens evne til å dekke sine betalingsfor-
pliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 
bør være større enn 2. Formelen for Likviditetsgrad 1 er 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld.  

Når det gjelder likviditetsgrad 1 ble gikk den omtrent 
uendret fra 2018 til 2019, men er fortsatt på et aksepta-
belt nivå. I den korrigerte likviditetsgraden er premieavvi-
ket holdt utenfor på grunn at den er med å «blåse opp» 
omløpsmidlene. Den korrigerte viser at likviditetsgrad 1 
også akseptabel, og gir signaler om at kommunen har 
evne til å dekke sine betalingsforpliktelser. Dette gjenspei-
les i at kommunen i 2019 ikke har brukt kassakreditt. I 
2015 og årene før det år ble kassakreditten benyttet hver 
måned.  
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                         Økonomisk resultat 
 
Likviditet  
 
I løpet av 2019 har arbeidskapitalen styrket seg. Sammenlig-
net med 2019 er omløpsmidlene økt med kr 1,36 mill, mens 
kortsiktig gjeld har økt med 0,05 mill. Til sammen er arbeids-
kapitalen styrket seg med kr 1,31 mill.  
 
Omløpsmidlene består av postene kasse/bankinnskudd, kort-
siktige fordringer og «fordringssiden» på premieavviket. Kas-
se/bankbeholdning svekket seg sett mot 2018 med kr 14,23 
mill. Kommunen benyttet ikke kassakreditt i 2019. Kortsiktige 
fordringer ble stryket med kr 17,42 mill. Premieavviket ble 
redusert med kr 1,83 mill sett mot 2018. Fordringen på pre-
mieavviket er kun regnskapsteknisk og det følger ingen inn-
betaling av likvider, og blåser dermed opp omløpsmidlene.  
 
Kortsiktig gjeld består av postene annen kortsiktig gjeld og 
premieavvik. Sammenlignet med fjoråret økte kortsiktig gjeld 
med kr 0,05 mill. Av dette utgjør økning av annen kortsiktig 
gjeld kr 1,57 mill, mens «gjeldssiden» på premieavviket ble 
redusert med kr 1,52 mill.  
 
Pensjon  
 
Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pensjonskasse. Det er 
balanseført 794 mill kr i pensjonsforpliktelser og 700 mill kr i pensjonsmidler. Årets premieavvik på pensjon ga en «inntekt» på 
kr 6,08 mill. Samlet akkumulert premieavvik er på kr 30,8 mill, noe som er en reduksjon på kr 0,3 mill sett mot 2018. Premieav-
viket skal utgiftsføres i løpet av en 7/10/15 årsperiode. 
 
Fond  
 
Den samlede fondsbeholdningen er på 47,7 mill kr.  
Fordelt mellom følgende fondstyper:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VAR hovedplan vann 13,48 mill 

Oksfjord havn 4,89 mill  

Gatelys 4,87 mill  

Kjøp av kjøretøy 3,22 mill 

Asfaltering 3,12 mill  

Høgegga barnehage 2,35 mill 

Ungdomsklubben 1,95 mill 

Samfunnshuset 1,53 mill 

Velferdssteknologi 1.14 mill 

Investeringer  
 
Summen av brutto investeringsutgifter i anleggsmidler er  
på kr 41,39 mill, mot kr 34,29 mill i 2018. Investerings- 
regnskapet for 2019 ble avlagt i balanse. De største inves-
teringsprosjekter i 2019 var:  
 
 
 

Avdrag RS 2019 RS 2018 RS 2017 

Betalt avdrag 19 672 838 19 733 
762 

19 005 
780 

Beregnet 
minste lovlig 
avdrag 

15 708 933 14 203 15 13 943 
413 

Differanse 3 963 905 5 529 947 5 062 
367 

De tre VAR prosjektene (ansvar 917, 930 og 941) må sees i 
sammenheng, og gir et avvik på kr 0,5 mill fra budsjett. De 
største avvikene fra budsjett er prosjekt kirkegård med et 
avvik på kr 5 mill, som skyldes at utbyggingen ikke ble star-
tet i 2019 som forutsatt. Det er avvikt på kr 3,1 mill på ut-
bygging av Høgegga barnehage og kr 2,7 mill på prosjekt 
gatelys. Begge avvikene skyldes forskyvninger av prosjekte-
ne mellom 2019 og 2020. Kjøp av utstyr til helse og omsorg 
gir et avvik på kr 1,3 mill, og skyldes at innkjøpet av utstyret 
ble mer omfattende, både kostnadsmessig og bygningsmes-
sig enn først beregnet.   

Gjeld, renter og avdrag  
 
Den samlede lånegjelda er i 2019 på kr 525,5 mill i 
nkl videreformidlingslån, og er økt med kr 31,73 mill fra 2018.  
 
Nordreisa kommune har 37 % av lånemassen på fastrente 
med bindingstid over 3 måneder. Dette er innenfor vårt fi-
nansreglement som tilsier minimum 30 % fastrente. Av total 
lånegjeld utgjør lån til VAR investeringer og videreformidlings-

lån ca 39 % 
 
Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld ihht 
Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Husbanken er 
holdt utenfor beregningene, da disse lånene går til videre ut-
lån.  

Avdrag RS 2016 RS 2015 
Betalt avdrag 16 108 

828 
17 387 

354 
Beregnet 
minste lovlig 
avdrag 

13 477 
038 

12 855 
430 

Differanse 2 631 790 4 531 924 
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Driftsregnskapet 

Netto driftsresultat for 2019 ble på kr -3,6 %, mot 2018 da netto driftsresultat ble på 2,6 %. Nedenfor gis kommentarer til 
driftsinntektene og driftsutgiftene ut fra regnskapsskjema økonomisk oversikt drift. 

 

Driftsinntektene ble kr 18,67 mill mer enn budsjettert.  

De største avvikene er:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsutgiftene ble 22,09 mill mer enn  

budsjettert. De største avvikene er: 

Poster som krever ytterligere forklaring: 

• Ressurskrevende tjenester ble 3,6 mill mind-
re enn budsjettert 

• Internsalg ble 1,29 mill mindre enn budsjet-
tert men går i 0,- totalt sett mot utgiften 

• Refusjon sykepenger ble 4,8 mill mer enn 
budsjettert. Lønnsutgiften ble på 5,5 mill 
mer enn budsjettert og gir en netto på 0,75 
mill.  

• Refusjon fra kommuner, fylket og staten 
knytter seg i hovedsak til prosjekter som 
ikke er tilstrekkelig budsjettert.  

• Fordelte inntekter gir merinntekt på kr 1,6 
mill og knytter seg til utgifter, og påvirker 
ikke totalregnskapet.  

 

Poster som krever ytterligere forklaring: 
 
Internkjøp gir mindre utgift på kr 1,7 mill men påvirker ikke total 
regnskapet. 
Lønnsutgiften ble på 5,5 mill mer enn budsjettert. Refusjon  
sykepenger ble 4,8 mill mer enn budsjettert, og gir en netto på 
0,75 mill 
Konsulenttjenester har en merutgift på kr 3,3 mill og er i hoved-  
sak kjøp av vikartjenester. 
  
Tjenestekjøp fra private har merforbruk på kr 2,9 mill:  

− Samarbeidsavtale med Nord-Troms videregående skole på 
ekstra skoleår flykninger, kr 0,51 mill 

− Legehonorar og driftsavtale leger ble kr 0,19 mill mer enn 
budsjettert 

− Utbetalinger fra næringsfond og utviklingsfond er på kr 
0,97 mill mer enn budsjettert men blir finansiert av fonds-
midler 

− Tjenestekjøp fra Stendi ble kr 0,196 mill mer enn budsjet-
tert 

− Tjenestefrikjøp politikere ble kr 0,135 mil mer enn bud-
sjettert 

− Tjenester kjøp via ekstern finansierte prosjekter ble kr 
0,25 mill mer enn budsjettert.  

 
Tjenestekjøp fra kommune: 

− Barnevernstjenesten har tjenestekjøp fra kommune på kr 
1,2 mill mer enn budsjettert. 

− Interkommunalt feiing og brannvern har tjenestekjøp fra 
kommune på kr 0,63 mill  

− Det er gjort utbetaling fra kompetanseløftet på kr 0,74 mill 
mer enn budsjettert, men prosjektet er ekstern finansiert 
og påvirker ikke totalregnskapet.  

 

                         Økonomisk resultat 
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Regnskapsoversikt per sektor: 

 

Nordreisa kommune hadde i 2019 et netto driftsresultat på –3,6 %. Kommunen har per årsskiftet kr 23,3 mill på disposisjons-
fond inkludert havbruksfond, utviklingsfond og miljøfond. 

Det har de siste årene vært svært krevende for virksomhetene med innsparinger i form av vakanser, mindre bruk av vikarer, 
utsatte innkjøp og mindre vedlikehold. Disse innsparingene har pågått i flere år, og det har vært vanskelig å finne rom for 
ytterligere nedskjæringer uten å berøre antall ansatte. Det var nødvendig å gjøre grep for å ta ned driften. Kommunen fore-
tok i 2016 nedbemanning på ca 30 årsverk, og det samme gjorde man i 2019, med bakgrunn av den negative økonomiske 
trenden kommunen står ovenfor. Sett mot 2018 er netto driftsresultat likevel forverret seg med 31 mill. I 2019 er netto drifts-
resultat betraktelig svekket, driftsutgiftene er 14,5 mill høyere enn driftsinntektene. Disposisjonsfondet er svekket og det står 
kr 15,3 mill på ordinært disposisjonsfond og kr 8 mill i havbruksfond, utviklingsfond og miljøfond. På tross av nedbemanninger 
oppstår nye behov, som har gitt samme nivå på bemanningen.  

Selv om kommunen har gjort tiltak for å ta ned driften er de økonomiske utfordringene ikke over. I 2019 ble det reduksjon i 
inntektene som medføre at kommunen må gjøre ytterligere grep for å få balanse mellom inntekter og utgifter. Nye tiltak må 
finansieres innenfor eksisterende drift. Det er da viktig at kommunen går gjennom hele driften for å finne effektive metoder å 
levere tjenester på. Spesielt innenfor de to største sektorene som er sektor for helse og omsorg og sektor for oppvekst og 
kultur. Helsesektoren er trolig den sektoren der presset vil være størst i årene fremover. Det økte presset på kommunale tje-
nester i den sektoren er allerede merkbart. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av den eldre befolkning vil øke, 
med dertil økte behov for kommunale tjenester. Mangelen på sykepleiere er allerede en utfordring, og det er startet en pro-
sess for å se på hvordan den ressursen kan brukes på en mer effektiv måte.  

Innenfor sektor for helse- og omsorg har det vært spesielt krevende å omstille driften til reduserte budsjettrammer, og enkel-
te tiltak som er utarbeidet i forbindelse med budsjettprosessen er ikke blitt gjennomført. I tillegg har det vært etablert nye 
tjenester uten prosesser for budsjettdekning. I 2019 er den budsjetterte økonomiske rammen til sektor for helse- og omsorg 
økt med kr 16,7 mill og regnskapet viste et merforbruk på kr 3,7 mill. Det var med andre ord behov for en økning på kr 20,4 
mill sett mot opprinnelig budsjett. Det er nødvendig å foreta omstilling av driften innenfor sektoren for å kunne håndtere re-
duserte økonomiske rammer fremover.  

Internt i organisasjonen ble det gjort mange grep for å få bedre kontroll på økonomien. Det ble gitt opplæring i regnskaps-
analyse og regnskapsrapportering for virksomhetslederne. Det ble i tillegg gitt beskjed at de som hadde behov for ytterligere 
opplæring skulle selv kontakte økonomiavdelingen, noe mange ledere også gjorde. De månedlige rapporteringer fra virksom-
hetsledere til sektorledere og fra sektorledere til Rådmannen fortsatte. I rapporteringen skal det blant annet komme frem om 
lederne har kontrollert lønnsutbetalingene innenfor sitt ansvarsområde, økonomiske status med forklaring på avvik, samt ut-
vikling og oppfølgning av sykefravær. Dette bidrar til at lederne må sette seg inn i regnskap og budsjett, og selv analysere 
hvorfor et avvik oppstår.  

Sektor 7 – Skatter og rammetilskudd:   
 
Merinntekt på skatter og rammetilskudd på 5,11 mill og skyldes: 

− Skatt og rammetilskudd ga en merinntekt på kr 3,29 mill 

− Inntekter på eiendomsskatt ble som budsjettert 

− Statstilskudd (rentekompensasjon) ga en mindreinntekt 
på kr 0,21 mill sett mot budsjett. 

− Inntekter fra integreringstilskuddet ble kr 1,59 mill sett 
mot budsjett.  

 

Sektor 8 – Renter, avdrag og avsetninger:   
 
Mindreforbruk på rente, avdrag og avsetninger er på 2,02 mill: 

− Renteutgifter, renteinntekter og avdrag på lån ble som 
budsjettert 

− Pensjon ga en merinntekt 2,154 mill på sektor 8 sett mot 
budsjett, mens pensjon gir totalt sett en mindreutgift på 
kr 1,64 mill.   

− Internsalg/internkjøp ga en mindreinntekt på kr 1,28 mill 
på sektor 8 men går i 0,- i totalregnskapet.  

− Merforbruket i 2019 på kr 0,13 mill er bokført som mind-
re avsetning til disposisjonsfond.  

 

                         Økonomisk resultat 

Tall i kroner 
Regnskap             

2019 
Reg budsjett 

2019 Avvik 

Sektor for administrasjon 25 047 036 24 790 041 -256 995 

Sektor for oppvekst og kultur 146 130 420 143 645 621 -2 484 799 

Sektor for helse og omsorg 152 775 566 149 074 994 -3 700 572 

Selvkost 490 328 89 232 -401 096 

Sektor for drift og utvikling 42 966 788 43 441 063 474 275 

Skatter og rammetilskudd -357 393 466 -352 287 100 5 106 366 

Renter,avdrag og avsetninger -10 099 248 -9 083 851 1 015 397 

Prosjekter og interkommunale 
samarbeid 82 576 330 000 247 424 

  0 0 0 
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                 Økonomisk resultat 

 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet  
Tall i 1 kroner Regnskap         2019 Regulert budsjett 2019 Opprinnelig Budsjett 2019 Regnskap           2018 

FINANSIERINGSBEHOV     

Investeringer i anleggsmidler 41 393 175 53 991 400 53 845 500 34 291 213 

Utlån og forskutteringer 5 201 418 5 000 000 5 000 000 8 539 051 

Kjøp av aksjer og andeler 1 518 918 1 800 000 1 800 000 1 965 465 

Avdrag på lån 10 355 434 5 700 000 5 700 000 13 356 364 

Inndekning av tidligere års 
udekket     
Avsetninger 3 902 740 434 935 0 5 874 355 

Årets finansieringsbehov 62 371 685 66 926 335 66 345 500 64 026 448 

FINANSIERING     
Bruk av lånemidler -37 137 746 -52 768 500 -54 220 500 -27 472 927 

Inntekter fra salg av anleggs-
midler -187 139 0 -1 000 000 -753 332 

Tilskudd til investeringer -2 352 850 -1 900 000 -1 900 000 0 

Kompensasjon merverdiavgift -4 256 729 0 0 -5 231 599 
Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner -9 230 407 -5 900 000 -5 700 000 -14 285 932 

Andre inntekter -577  0 -344 

Sum ekstern finansiering -53 165 448 -60 568 500 -62 820 500 -47 744 134 

Overført fra driftsregnskapet -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 

Bruk av avsetninger -8 406 237 -5 557 835 -2 725 000 -15 047 380 

Sum finansiering -62 371 685 -66 926 335 -66 345 500 -63 591 514 

     

Udekket / Udisponert 0 0 0 434 934 

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet  

Tall i 1 kroner 
Regnskap         

2019 
Regulert budsjett 

2019 
Opprinnelig budsjett 

2019 Regnskap 2018 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER     

Skatt på inntekt og formue -116 546 344 -113 044 000 -112 491 000 -111 918 765 

Ordinært rammetilskudd -198 172 575 -198 388 000 -197 256 000 -192 921 097 

Eiendomsskatt verk og bruk -17 714 887 -17 700 000 -17 100 000 -17 522 770 

Eiendomsskatt annen fast eiendom     

Andre direkte eller indirekte skatter     

Andre generelle statstilskudd -1 766 596 -2 552 000 -1 052 000 -18 527 480 

Sum frie disponible inntekter -334 200 402 -331 684 000 -327 899 000 -340 890 112 

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER        

Renteinntekter og utbytte -4 714 798 -4 050 000 -2 050 000 -4 432 108 

Gevinst finansielle instrument 
(omløpsmidler)     

Renteutgifter, provisjoner og andre finans-
utgifter 10 189 845 10 427 418 10 422 418 8 690 598 

Tap finsansielle instrumenter 
(omløpsmidler)     

Avdrag på lån 19 672 838 18 663 136 18 663 136 19 733 762 

Netto finansinntekter/-utgifter 25 147 885 25 040 554 27 035 554 23 992 252 

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSET-
NINGER        

Til dekning av tidligere års regnskapsmessi-
ge merforbruk     

Til ubundne avsetninger 7 856 196 7 510 628 6 300 000 11 497 577 

Til bundne avsetninger 2 145 888 0 0 4 164 124 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk -5 210 628 -5 210 628 0 -3 661 696 

Bruk av ubundne avsetninger -19 427 824 -17 983 920 -800 000 -1 381 500 

Bruk av bundne avsetninger -4 163 834 0 0 -3 594 475 

Netto avsetninger -18 800 202 -15 683 920 5 500 000 7 024 030 

FORDELING        

Overført til investeringsregnskapet 800 000 800 000 800 000 800 000 

Til fordeling drift -327 052 719 -321 527 366 -294 563 446 -309 073 830 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 327 052 719 321 527 366 294 563 446 303 863 202 
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                Økonomisk resultat 

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet   

Tall i 1 kroner 
Regnskap             

2019 Regulert budsjett 2019 
Opprinnelig bud-

sjett 2019 
Regnskap             

2018 

Netto driftsutgifter pr Sektor         

Sektor for administrasjon 24 863 071 24 809 586 29 033 893 23 079 551 

Sektor for oppvekst og kultur 146 509 483 143 820 621 135 100 023 140 026 090 

Sektor for helse og omsorg 152 680 413 149 074 994 132 352 259 134 417 462 

Selvkost 1 370 439 89 232 0 1 481 545 

Sektor for drift og utvikling 44 905 072 43 960 438 41 482 776 43 419 960 

Skatter og rammetilskudd -23 670 926 -20 603 100 -20 781 100 -20 116 584 

Renter,avdrag og avsetninger -20 827 317 -19 954 405 -22 954 405 -17 965 924 

Prosjekter og interkommunale samarbeid 1 222 484 330 000 330 000 -478 898 

Netto for sektor 327 052 719 321 527 366 294 563 446 303 863 202 

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet 
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                Økonomisk resultat 
Økonomisk oversikt - Drift     

Tall i 1 kroner 
Regnskap         

2019 
Regulert bud-

sjett 2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Regnskap           

2018 

DRIFTSINNTEKTER     

Brukerbetalinger -18 286 848 -17 761 486 -18 251 486 -17 833 201 

Andre salgs- og leieinntekter -31 232 005 -29 703 732 -29 555 732 -30 688 469 

Overføringer med krav til motytelse -88 447 511 -78 613 362 -52 249 889 -86 706 812 

Rammetilskudd -195 215 032 -195 431 000 -195 541 000 -190 562 166 

Andre statlige overføringer -26 633 991 -24 161 100 -22 231 100 -39 487 165 

Andre overføringer -5 412 543 -4 407 000 -1 915 000 -4 149 931 

Inntekts- og formuesskatt -116 546 344 -113 044 000 -112 491 000 -111 918 765 

Eiendomsskatt verk og bruk  -2 338 000 -2 338 000  

Eiendomsskatt annen fast eiendom -17 714 887 -15 362 000 -14 762 000 -17 522 770 

Andre direkte og indirekte skatter     

Sum driftsinntekter -499 489 161 -480 821 680 -449 335 207 -498 869 279 

     

DRIFTSUTGIFTER     

Lønnsutgifter 294 883 280 287 697 555 259 742 224 281 014 853 

Sosiale utgifter 38 681 368 40 316 667 35 734 961 35 569 836 

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 75 488 928 65 291 883 58 055 970 69 684 807 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 52 645 162 47 482 984 44 120 984 45 012 983 

Overføringer 32 846 914 31 168 520 19 638 077 31 019 082 

Avskrivninger 21 537 717 20 000 000 20 000 000 19 291 258 

Fordelte utgifter -2 143 422 -109 191 -109 191 -459 192 

Sum driftsutgifter 513 939 947 491 848 418 437 183 025 481 133 627 

     

Brutto driftsresultat 14 450 786 11 026 738 -12 152 182 -17 735 652 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER     

Renteinntekter og utbytte -4 714 798 -4 050 000 -2 050 000 -4 432 108 

Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)     

Mottatte avdrag på lån -60 752    

Sum eksterne finansinntekter -4 775 550 -4 050 000 -2 050 000 -4 432 108 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER     

Renteutgifter og låneomkostninger 10 189 845 10 427 418 10 422 418 8 690 598 

Tap finansielle instrument (omløpsmidler)     

Avdrag på lån 19 672 838 18 663 136 18 663 136 19 733 762 

Utlån     

Sum eksterne finansutgifter 29 862 683 29 090 554 29 085 554 28 424 360 

     

Resultat eksterne finanstransaksjoner 25 087 133 25 040 554 27 035 554 23 992 252 

Motpost avskrivninger -21 537 717 -20 000 000 -20 000 000 -19 291 258 

Netto driftsresultat 18 000 202 16 067 292 -5 116 628 -13 034 658 

BRUK AV AVSETNINGER     

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -5 210 628 -5 210 628  -3 661 696 

Bruk av disposisjonsfond -19 427 825 -17 983 920 -800 000 -1 381 500 

Bruk av bundne fond -4 163 833 -1 198 372 -1 198 372 -3 594 475 

Sum bruk av avsetninger -28 802 286 -24 392 920 -1 998 372 -8 637 671 

AVSETNINGER     

Overført til investeringsregnskapet 800 000 800 000 800 000 800 000 

Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk     

Avsatt til disposisjonsfond 7 856 196 7 510 628 6 300 000 11 497 577 

Avsatt til bundne fond 2 145 888 15 000 15 000 4 164 124 

Avsatt til likviditetsreserven     

Sum avsetninger 10 802 084 8 325 628 7 115 000 16 461 701 

     

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 -5 210 628 
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Sentraladmini- strasjonen omfatter 
sentraliserte og sektorovergripene funksjoner. Under sentraladministrasjonen ligger kommunedirektør, personal, økonomi, ser-
vicetorg. Service- og personaltjenester organiseres med 1 fagledere; fagansvarlig sak og arkiv.  Økonomisjef og Service- og per-
sonalsjef, rapporterer direkte til rådmannen. Service– og personalsjef er også kommunedirektørens faste stedfortreder.  

Sektoradministrasjonen håndterer sektorovergripene forhold som beredskap, ikt tjenester, ikt sikkerhet, personvernombud, sam-
arbeid og samordning hovedtillitsvalgtes og hovedverneombud, lønn, regnskap, budsjett, innkjøp, skatteinnfordring, politisk sek-
retariat, boligkontor, digitalisering, skjenkesaker, utleie.  

 

Service– og personaltjenester  

Tjenesten ivaretar sektorovergripene funksjoner som forhandlinger, sentrale avtaler, tilsettinger, lønnsfastsettelser, HMS, kvali-
tetssystem, beredskap, samarbeidsutvalg, tillitsvalgte og verneombud, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, saksbehand-
ling, bindeledd mellom politisk og administrativt nivå, drift og utvikling IKT, personalforvaltning, servicetorg, politisk sekretariat, 
arkiv, valg, pressekontakt, sosiale medier, boligkontor, skjenkesaker, tobakksforskrift og alkoholforskrift, kommunedirektør.  

Service– og personaltjenester hadde i 2019 mer forbruk på kr 283.000-. Dette skyldes i hovedsakelig på fellesutgifter personaltil-
tak (økning gruppelivsforsikring) og godtgjøring politikere.   

Service– og personaltjenester av 9,70 hjemler. I tillegg kommer kommunedirektør, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud. Kommu-
nestyret reduserte bemanningen med 1,30% stillingshjemmel i 2019.  

Sykefraværet lå under måltall bortsett fra Ikt som viste et fravær på 15,5%. Det ble utført medarbeidersamtaler med alle.  

Sak– og arkivleder har ferdigstilt arkivskolen i 2019. 

 

Personal/HR 

Det benyttes mye ressurser på å følge opp behov ute i sektorene for å ivare forvaltningen og tjenesteproduksjonen på en mest 
måte, bl.a. med kvalitetssystem og arbeidsrettslige forhold. Personal behandlet 248 saker (delegerte vedtak), som angår ansatte 
(2018: 252 saker, 2017:297 saker, 2016:266 saker, i 2015:185 saker). De fleste av disse gjelder tilsettingssaker og permisjonssa-
ker, øvrige saker er justering av stillingsstørrelse, endring av arbeidssted, permisjonssaker, nedbemanningssaker, søknader om 
terminalbriller,  tildeling av fylkesmannens kompetansemidler i helse- og omsorgstjenesten og støtte i forbindelse med studieper-
misjon. Det ble lyst ut 124 (104)annonser, flere med flere stillinger, det kom inn 857 (785) søknader på disse. Det ble rekruttert 
inn 12 nye ledere.   

Etter fylkesmannens tilsyn på beredskap i 2018, ble overordnet ROS utarbeidet og vedtatt i kommunestyret i desember.  

Flere store aktiviteter er gjennomført i 2019, som beskrevet på side 19.  Personalet på Ikt ble vedtatt overført Skjervøy kommune 
fra 01.01.2020.  

Det ble gjennomført 5 møter i administrasjonsutvalget i 2019 og utvalget behandlet 23 saker. I AMU ble det gjennomført 5 møter, 
og AMU behandlet 23 saker. Formannskapet ble gjennomført med 12 møter og behandlet 46 saker. Kommunestyret ble gjennom-
ført 6 møter og 128 saker ble behandlet.  

7. Sentral administrasjon 
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                             Sentraladministrasjon  
Ikt 

Antall løste saker for Nordreisa i 2019 var 1485. Hovedfokus i 2019 har vært support til brukerne. Her er noen av oppgavene som 
ble gjennomført i 2019: Innføring Digisos, IKT oppsett for Botiltak Sørkjosen, tilrettelegging nye lokaler Barnevern, Overgang til 1 
brukerkonto hele organisasjonen, styrking WIFI infrastruktur oppvekst– og kultur, bytte av brannvegg, forberedelser innføring 
webcruter, forberedelser innføring IAM (Automatisk brukeroppretting) 

 

Servicetorg 

Servicetorget er kommunens veiviser til innbyggerne, folkevalgte og ansatte, og skal bidra til at offentlige tjenester blir lett til- 

gjengelig for alle. Servicetorgets oppgaver er kundetorg, politisk sekretariat inkl. valgadministrasjon, sentralarkiv og postmottak,  

kommunikasjons- og informasjonsarbeid rettet mot folkevalgte og innbyggere og ansatte, hjemmeside, facebook, twitter, Snap- 

chat og instagram, digital- og utviklingsansvar for kommunens elektroniske samhandling, sekretariat kommunale vigsler, bolig- 

Kontor med behandling av startlån, boligtilskudd, bostøtte, veiledning, utleie av kommunale bygg og utsyr, prøvested for kunn- 

skapsprøver om alkohollovgivningen og serveringsloven, saksbehandling 

 

Servicetorg flyttet inn i nye lokaler i 2019. Hovedsaker i 2019 har vært kommune- og fylkesvalg. Det har blitt utsted 8 skjenkebe- 

villinger etter vedtak, 4 salgsbevillinger, 3 serveringsbevillinger, 26 skjenkebevillinger for enkelt anledning, 9 etablererprøver for 

Serveringsvirksomhet, 10 kunnskapsprøver for skjenkebevilling og 2 kunnskapsprøver for salgsbevilling.  

 

Det ble gjennomført 3 vigsler i 2019.  

 

Totalt ble det gjennomført 79 politiske møter som behandlet 479 saker.  

 

Digitaliseringsprosjekter gjennomført 2019  

Digitaliseringsprosjekter er gjennomført med utvikling og ressurser fra Servicetorg, i samarbeid med de ulike tjenestene:  

− Boligkontor; fullelektronisk søknad om startlån og etablerertilskudd gjennom Husbankens saksbehandlingsprogram, inte-
grert mot 

− kommunens sak- og arkivprogram.  

− NAVsosial: fullelektronisk klientjournalsystem Velferd til innbyggere og samarbeidspartnere 

− NAVsosial: Digisos, utsending av digital post fra NAVsosial. 

− Helse- og omsorg; fullelektronisk arkiv og utsending av digital post 

− Automatisk forhåndsutfylt barnehagesøkad til innbyggere – deltatt på utviklingen av barn-
hagesøknad.no og Smartbarnehageopptak.no.  

− HR/personal: Oppstart arbeid med rekrutteringsprogrammet Webcruiter 

− Oppstart ny hjemmeside 

− Økonomi: Multikanal, fleksibel løsning for efaktura/Vipps/digipost/email. 

− Teknisk drift: Digital styring av veilys langs kommunale veier  
 
 
 
Økonomitjenester 

Økonomitjenester består av ansvarsområdene økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskattekontor, regnskapsfø-
ring for kommunen og menighetsrådet, legat, fakturering og innfordring av kommunale krav, kommunekasse, lønnsarbeid, inn-
kjøp og skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll.  

Økonomitjenester hadde i 2019 et mindreforbruk på kr 275.730,-  

Bemanningen var stabil og det jobbes kontinuerlig med å styrke fagkunnskapen. Sykefraværet i 2019 var på 4,06 %, noe som er 
under måltallet.  

Økonomitjenester var i 2019 sterkt preget av stor andel nyansatte og måtte dermed ha fokus på opplæring innenfor interne sys-
tem og interne rutiner. Dette medførte at det ble mindre tid til oppfølgingen av i virksomhetene. Det ble prioritert opplæring av 
nye virksomhetsledere, og de måtte gjennomføre opplæring før de ble tildelt rettigheter innenfor økonomisystemet med anvis-
ningsmyndighet. Nye attestanter fikk tilsvarende opplæring med utgangspunkt i deres rettigheter innenfor økonomisystemet. Det 
ble i 2018 foretatt oppgradering av økonomisystemet Agresso, og enkelte funksjoner ble automatisert. Blant annet utskrift av 
faktura som nå gjøres sentralt av Evry. I tillegg ble det mulig for kunder å motta faktura per efaktura, i elektronisk postkasse, på 
epost og per Vipps. I 2019 ble 57 % av all utgående faktura distribuert elektronisk  

Innenfor skatt ble det for noen år siden startet en prosess på å se på muligheten for interkommunalt skatteoppkreverkontor i 
Nord-Troms. For å avgrense området tok kommunene først for seg funksjonen på arbeidsgiverkontroll. Det ble i 2019 ansatt en 
person som skal foreta arbeidsgiverkontroller for kommunene Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen. Når statsbudsjet-
tet for 2020 ble lagt frem ble det foreslått statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Forslaget ble vedtatt av Stortinget i de-
sember 2019 med virkning fra 01.06.2020. Overføringen skjer som en virksomhetsoverdragelse av denne funksjonen, og perso-
nalprosessen startet allerede i desember 2019. Nordreisa kommune har ett årsverk nyttet til denne oppgaven, fordel på to perso-
ner.  

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 2019. 

Økonomitjenester har fokus på internkontroll. Blant annet ved utbetalinger fra bank må to personer elektronisk godkjenne utbeta-
lingen. Det kreves attestasjon og anvisning på det som utbetales. Det arbeides kontinuerlig med utarbeidelse og oppdatering av 
rutinebeskrivelser, og med stor utskiftning av personell har denne rutinen vist seg å være svært viktig.   

Nordreisa  

kommune ble nomi-

nert til Innovasjons-

prisen 2019 av  

Digitaliserings-

direktoratet 
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8. Oppvekst og kultur 

Tjenesteområdet oppvekst og kultur har ca. 155 årsverk fordelt på rundt 180 ansatte og består av i alt 12 virksomheter som alle 
styres av en virksomhetsleder med delegert ansvar når det gjelder faglig, personalmessig, administrativ og økonomisk drift. 
Området ledes av sektorleder, i staben er det en barnehagekonsulent og en pedagogisk konsulent. 

 

Tjenester og oppgaver 
Barnehage 
Nordreisa har totalt 9 barnehager, 5 kommunale og 4 private. Til sammen er det ca 31 ansatte i de 
kommunale barnehagene. I oppvekstadministrasjonen er det en barnehagefaglig ansvarlig som job-
ber spesifikt med barnehagesaker, styrt av sektorleder. Det er full barnehagedekning i Nordreisa 
kommune og det har i hele 2019 hatt ledig kapasitet både i de offentlige og private barnehagene. 
Skolestruktur ble vedtatt for  Nordreisaskolen i desember 

Skole 
Det er 5 skoler i Nordreisa, derav en voksenopplæring. I tillegg er det en privat kristen grunnskole og 
en privat montessoriskole. Til sammen er det ca. 75 ansatte i Nordreisaskolen. Det er en konsulent i opp-
vekstadministrasjonen som jobber med skolesaker, styrt av sektorleder. 

Kultur 
Kulturvirksomheten har 9,4 stilling og ca. 12 ansatte fordelt på Nordreisa bibliotek, kino, kulturskole. I administrasjonen er det 2 
ansatte i stab inklusiv kulturleder. Kulturvirksomheten ansvarsområde er bibliotek, kino, kulturscene, kulturskole, kulturvern, id-
rettsanlegg samt øvrig kulturarbeid. Virksomheten ble omorganisert i 2015, og de fleste tjenestene er lokalisert til Halti mens kul-
turskolen er etablert på Storslett samfunnshus. Kulturvirksomheten er organisert med virksomhetsleder som har ansvar for hel-
hetlig kulturutvikling (økonomi- og personalansvar samt fagansvar for alle områder unntatt bibliotek og kulturskole). 

Barnevern 
Barnevern har en forebyggende funksjon i forhold til skoler og barnehager, dvs tilgjengelighet for råd og veiledning i forhold til 
lærere og barnehagepersonell. Barnevernet har et særskilt ansvar for å sikre at barn med tiltak i barnevernet får en god omsorgs- 
og skolesituasjon. Barnevernet deltar i samarbeidsmøter og ansvarsgrupper knyttet til barn med tiltak i barnevernet. Bufdir har 
utearbeidet en veileder som er retningsgivende for samarbeid mellom skole og barnevern. Skoler og barnehager har rutiner ved 
bekymring for barn som medfører melding til barnevernet. Barnevernstjenesten i Nordreisa har 8,3 stillinger, inkl en virksom-
hetsleder og en stedfortreder. Barnevernet var samlokalisert med helsestasjon, Åpen barnehage og ungdomskontakt, men flyttet 
ut i nye lokaler grunnet plassmangel 1.9.2019. 

Skolestruktur ble 

vedtatt for Nord-

reisaskolen i 

desember 
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                         Oppvekst og kultur  
Forebyggende enhet  

Forebyggende enhet består av PPT, helsestasjon, Åpen barnehage og ungdomskontakt  

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. PPT skal også hjelpe barneha-
ger og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. PPT informerer på foreldremøter ved alle overganger 
i skolen og de skal i større grad inn i skolen i forebyggende arbeid opp mot elevgrupper og samarbeid med skolen. Pedagogisk 
psykologisk tjeneste har 5 stillinger fordelt på 6 saksbehandlere der en er logoped og fagleder har et utvidet ansvar for personal 
og økonomi.  

Helsestasjon og åpen barnehage har 3,75 faste stillinger med helsesykepleiere, 0,5 til kontorkonsulent og 0,2 til pedagog i åpen 
barnehage. Helsestasjon har en fagleder. Virksomhetslederen gikk over i annen stilling fra 01.01.2020. Helsestasjon ble midlerti-
dig lagt inn under virksomhetsleder på Moan skole. 
Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Skolehelsetjenesten 
har etablerert et samarbeid med skole. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud og tilgjengelig for elever på faste tidspunkt i sko-
letiden. Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig for lærere som har bekymring for barn, delta i tverrfaglige møter og foreldre-
møter. Helsesøstertjenesten har faste tider til møte med enkeltelever og elevgrupper. Helsesøstertjenesten samarbeider med 
skolen i forbindelse med temaer som pubertet, seksualundervisning, adferd og mobbing. 

 
Ungdomskontakten er et lavterskeltilbud som skal ivareta ungdom i Nordreisa, og er en del av                  
kommunens forebyggende arbeid for barn og unge. Ungdomskontakten tilbyr råd og veiledning,            
støtte og hjelp til ungdommer mellom 13 og 19 år. Tilbudet er gratis. En av målsettingene med            
tjenesten er å komme i kontakt med ungdom som er i en vanskelig livssituasjon så tidlig som mulig          
for å kunne forhindre en videre skeivutvikling. Gjennom sin virksomhet arbeider Ungdomskontakten           
oppsøkende mot ungdom i Nordreisa kommune. Ungdomskontakten har også tett samarbeid med                                       
andre instanser som skole, kultur og helsetjenester, og kan hjelpe å komme i kontakt med dem. I tillegg                                  
følger ungdomskontakten opp Ungdomsrådet i Nordreisa og Barn- og unges kommunestyre. 

 

Voksenopplæring, Flykningetjenesten og botiltak for enslige mindreårige 

Nordreisa kommune har opprettet grunnskole for voksne. Voksenopplæringssenteret er samlokalisert med Flykningetjenesten i 
lokalene til gamle Sørkjosen skole. Voksenopplæringen er en del av Voksenopplæringssenteret, som også består av flykningetje-
nesten og bofellesskapet for enslige mindreårige. Bofellesskapet for enslige mindreårige er på Storslett. 

Voksenopplæringssenteret tilbyr grunnskole for voksne i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Tilbudet 
gis over to år, og deltakerne går opp til eksamen på lik linje med ordinær grunnskole. Voksenopplæringa er også ansvarlig for 
gjennomføringen av obligatoriske norsk- og samfunnsfagsprøver, samt grunnskoleeksamen. 

Det er 8,2 stillinger i enhetene og driftes av virksomhetsleder. 

Mål og resultat  

Med bakgrunn i Rådmannens utvalgte hovedmål og strategier, ble følgende definert som de sentrale utfordringene og arbeidsom-
rådene for tjenesteområdet i 2019: 

• Utviklingsorienterte barnehager med satsingsområder; IBS – Inkluderende barnehage- og skolemiljø, Digital kompe-

tanse, Samisk innhold i barnehager  

Barnehagene arbeider målrettet med livsmestring og helse, inkluderende barnehagemiljø.  
I tillegg er det kjørt fagdager for pedagoger i støtte i inkluderende miljø for omsorg, lek og læring med samisk innhold.  
Barnehager i Nordreisa kommune, i samarbeid med Kvænangen – og Skjervøy kommune, deltar i nasjonal satsing «Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø»; pulje 4, i perioden 2020 – 2021. Barnehagene har barnehageåret 2018/2019 deltatt på kurs om barns 
psykiske helse og livsmestring med særlig fokus på lek og voksenrollen, og om endringskompetanse og mobbing.  
I tillegg har barnehagene deltatt på kveldskurs med undertemaer i forhold til satsingsområdene. Til kveldskursene var foresatte i 
barnehager/skoler invitert, i tillegg til ansatte i skole/sfo, og helsesykepleiere.  

• Fokus på resultater i grunnskolen spesielt knyttet til lesing; Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag, implemen-

tering av nettbrett og opplæring av elever og pedagoger i digital undervisning, Fagfornyelsen – ny lærerplan med virkning 
fra 1.8.2020. I Nordreisa er det en målsetning å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, kartlegginger, nasjo-
nale prøver og grunnskolepoeng.  

Årets resultater på nasjonale prøver viser at kommunen ikke har oppnådd målsettinga. Nordreisaskolen har fortsatt for mange 
elever som ikke leser eller regner på et nivå som er forventet ved inngangen til mellomtrinnet. Det er fortsatt ujevne eksamens-
resultat, fra det beste til det svakeste i fylket. Nordreisaskolen har iverksatt flere tiltak for å bedre resultatene og for å kunne nå 
målsetningen i skolepolitisk plan. 

Ungdoms-
klubben ble 
åpnet i høst 
og er i full 

drift 
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                               Oppvekst og kultur  
  

Grunnskolepoeng gir et bilde av samlet læringsutbytte da 
de er summen av standpunktkarakter og eksamen delt på 
antall karakterer multiplisert med 10. Våre grunnskolepoeng 
varierer fra år til år. Vi har en økning i grunnskolepoeng på 
2,7 poeng fra i fjor. På landsbasis er økningen 0,2 poeng. 
Kommunen ligger 1,2 poeng over landet i antall grunnskole-
poeng. Jenter i Nordreisa skårer bedre enn guttene, det er 
42,1 for gutter og 44,8 for jenter. 

• Fokus på læringsmiljø i skolen og arbeid mot mobbing i skole og barnehage 

Alle elever i Nordreisaskolen skal oppleve et skolemiljø som er trygt og godt, og som fremmer helse, trivsel og læring jfr. Opp-
læringslovens § 9A-2. I forbindelse med ny lov om elevenes læringsmiljø som trådte i kraft 1.8.17 har kompetanseheving av 
skoleledere og lærere fått stort fokus skoleåret 2018/2019. Målsettingen er å ligge på samme nivå som landet for øvrig. På no-
en områder er vi gått frem, mens på andre områder er vi gått tilbake. Dette gjelder både på 7. og 10. trinn. Resultatene viser at 
vi har elever som opplever mobbing, både på barne- og ungdomsskolen. På barnetrinnet har vi hatt en positiv endringer siden i 
2018, men fortsatt er andelen elever som opplever å bli mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere for høyt.  
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                Oppvekst og kultur  
Resultater og status i tverrfaglige tjenester 
 

Barnevern 

Alle stillinger tilhørende Nordreisa kommune er besatt av fast ansatte. 2 stillinger tilhørende Kvænangen kommune er besatt med 
eksterne konsulenter, siden disse stillingshjemlene overføres til Alta kommune fra 01.01.20.  

Virksomhetsleder barnevern mottar veiledning fra ekstern rådgiver og følges opp av sektorleder for oppvekst og kultur. Rådman-
nen følger opp sektorleder og bistår sektorleder i forhold til oppfølgingen av barnevernet.  

Det er fra 01.01.20 planlagt at Nordreisa kommune blir vertskommune for samarbeidet mellom Nordreisa og Kåfjord kommune. 
Saken har vært behandlet av Kåfjord kommunestyre 03.12.19 og saken ble utsatt til 19.12.19. Kåfjord ønsket å utsette samarbei-
det til 1.9.2020. Akuttberedskapssamarbeidet fortsetter mellom Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa.  

 

Forebyggende tjeneste 

PPT: 

Tallet for henviste saker har gått betraktelig ned fra 2017 til 2018 i Nordreisa. 
Tallene er ikke merkbart høyere i 2019. Tjenesten tar det som et tegn på at til-
passet opplæring har blitt bedre, og at ressursteam fungerer som arena for å 
diskutere om saker bør henvises eller om skolene kan tilrettelegge bedre innen-
for egne rammer. Det er skrevet 56 saksynide vurderinger, og fulgt opp 31 elevs-
aker. Logoped har jobbet med 20 barn.  

Ungdomskontakten 

Ungdomskontakten har gjennomført aktiv vinter, aktiv sommer og aktiv høst Nordreisa. Aktiv høst og vinter var lagt til vinter- og 
høstferien, og aktiv sommer foregikk de to første ukene av sommerferien. Her kunne ungdom melde seg på ulike aktiviteter. Alle 
aktivitetene er gratis ferietilbud for ungdom i Nordreisa i alderen 13-19 år. Ungdomskontakten har også vært med og arrangert 
skredkurs, et samarbeid mellom Halti Nasjonalparksenter og Nordreisa kommune. Ungdomskontakten har åpnet ungdomsklubben 
og fått den i drift. Ungdomskontakten har fulgt opp Ungdomsrådet og BUK (Barn- og unges kommunestyre). 

Helsestasjonen 

Helsestasjon har man økt bemanning og økt tjenestetilbud via tilskudd fra helsedirektoratet 1,2 mill. Økt aktivitet i forhold til sko-
lehelsetjenesten og er mer i tråd med krav i forskrift til tjenesteyting.  

Åpen barnehage 
 

Åpen barnehage har gitt tilbud til de med barn under ett år. Det har vært en møteplass hvor de også kunne får støtte og veiled-
ning. Det er mellom 10-15 brukere av tilbudet. 

 

 

Voksenopplæring og Flykningetjeneste 

80% av elevene består norskprøve A1-B1 i løpet av 2-3 år. Av de som følger introduksjonsprogrammet kommer 80% ut i videre 
utdanning eller jobb. Målene må revurderes ut fra økt bosetting.  

Arbeidet med en ny helhetlig plan for integrering og bosetting av flyktninger og innvandrere ble sluttført i april.  

Bofellesskap for enslige mindreårige har bosatt 8 ungdommer  som har skoletilbud på VGS i kombinasjonsklasse. Det ble oppret-
tet en kombinasjonsklasse på VGS for elever med videregåenderett, men med behov for mer grunnskolekompetanse og for elever 
uten videregåenderett mellom 16 og 25 år. 

 

Kulturvirksomheten 

Handlingsprogram i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017—2020 ble rullert høsten 2019. Nordrei-
sa kommune oversendte åtte søknader om spillemidler til fylkeskommunen.  

Kulturvirksomheten samhandler med grunnskole, helse- og omsorgssektoren, kirka og andre lokale aktører i arbeidet med å legge 
til rette for at elever og eldre mennesker møter profesjonelle kunstnere.  

Nordreisa kommune er en av fem aktører i samvirkeselskapet Halti SA. Selskapet gir tjenester og tilbud innen kultur, natur og 
næring, og skal ha særlig fokus på verdiskapning, informasjon, opplevelser og formidling. Kommunen bidrar med driftstilskudd 
for førstelinje- og fellestjenester på Halti. Virksomhetsleder kultur har hatt rollen som kommunens styremedlem i Halti SA i 2019. 

 

Nordreisa bibliotek 

Nordreisa bibliotek består av hovedbibliotek sentralt plassert på Storslett, Halti-bygget. I tillegg har man bokbussen som besøker 
alle grunnskoler og barnehager i kommunen regelmessig etter oppsatt ruteplan. Totalt har biblioteket vært med å gjennomføre/
tilrettelegge for 61 ulike arrangement og hatt vel 1500 besøkende på de ulike arrangementene.  

2017/2018 2018 2019 

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

70 162 42 68 33 54 

232 110 87 

Skoleåret 2017 gjelder de tidligere samarbeidskommunene Nordreisa, 

Kåfjord, Kvænangen og Troms Fylkeskommune. Fra 1.1.18 gjelder tall bare 

Nordreisa og Kåfjord. Etter den tid telles det for hele kalenderår for å følge 

budsjettåret 
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                            Oppvekst og kultur  
Kino 

Kaffekino er et nytt konsept av året som kinoen startet med i oktober måned. Kinoen viser film på ettermiddagstid og serverer 
kinoen kaffe/te og kaker i stedet for popcorn. Dette er arrangert 1 gang pr. måned på dager da kinoen vanligvis ikke har fore-
stillinger. Den store kinodagen ble arrangert 02.11. Kinobesøket hadde en svak nedgang i 2019 og kinokiosken hadde en svak 
økning. Kinoen leverer totalt sett positive regnskapstall i 2019. 

 

Kulturscene  
I 2019 hadde Halti kulturscene 62 arrangementer uten billettsalg (kurs, konferanse o.l.) og 21 arrangementer med billettsalg 
(kultur). Kulturscene har ett arrangement med billettsalg færre enn året før, men likevel økning i antall besøkende til disse ar-
rangementene. Videre er det stor økning i antall arrangement uten billettsalg. 
 

 

Regnskapsresultat 

 

 

 

 

Sykefravær i Sektor for oppvekst og kultur: 6,69 %  

Sektoren har som helhet et lavt sykefravær i 2019 og ligger under måltall. I virksomheter der sykefraværet er høyt er det satt 
inn ekstratiltak for å se på arbeidsmiljøet og komme med konkret tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og arbeids-nærvær. I barne-
vernstjenesten er ett av tiltakene en pålagt rapportering til fylkesmannen på blant annet arbeidsmiljø og sykefravær. Barnever-
net har i 2019 hatt tiltak knyttet til arbeidsmiljø og sykefravær. I barnehagene er det høye fraværet i Oksfjord og Sørkjosen 
relatert til langtidssykemeldinger som ikke er arbeidsrelatert. 

 

 

Sektor 2 Regnskap Budsjett Forbruk 
% 

B. forbruk 
% 

Avvik 
% 

Avvik kr 

Lønn ink sosiale utg 97 542 286,73 99 700 149,38 97,84 % 100,00 % 0,02 2 157 862,65 

Øvrige utgifter 70 923 523,60 66 231 513,00 107,08 % 100,00 % -0,07 -4 692 010,60 

Inntekter -22 379 488,12 -22 286 041,00 100,42 % 100,00 % 0,00 93 447,12 

Total 146 086 322,21 143 645 621,38       -2 440 700,83 

Nettbrett 1:1 til 
alle elever i 

Nordreisaskolen  

Avvik 

Innmeldt: 69 
Lukket: 66 

Målsetting Resultat 

100% medarbeidersamtaler Oppnådd på alle virksomheter unntatt på fore-
byggende enhet.  

92% arbeidsnærvær Oppnådd 

Solthet over egen arbeidsplass Medarbeiderundersøkelsen fra 2019 ga en skår 
på 4,17. (max skår er 5) i 2017 var gjennomsnitt 
4,07 
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                    Oppvekst og kultur  

Nøkkeltall Barnevern 2019  Nordreisa KOSTRA 
gruppe 2 

Landet uten 
Oslo 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) 12 620 9 334 8 387 

Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggere 0-17 år (prosent) 6,2 4,3 4,8 

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (prosent) 5,7 4,4 3,8 

Nøkkeltall barnehager 2019 Nordreisa      Kostra  
gruppe 2 

Landet uten 
Oslo 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (%) 94,9 90,6 92,4 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (%) 57,1 74,3 49,1 

Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)  5,4 5,4 5,7 

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (%) 46,2 42,3 41,5 

Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (%)  3,3 3,5 3,9 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) 88,5 81,2 83 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) 10 11,3 14,3 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger  1-5 år (kr) 171 995 167 625 163 025 

Nøkkeltall Grunnskole 2019 Nordreisa Kostra  
gruppe 2 

Landet uten 
Oslo 

Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) 11,1  9,2 7,8 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) 62,5  74 75 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) 61,7  68,3 68,7 

Gruppestørrelse 2 (antall) 10,9  13,4 15,8 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) 43,2  41,5 41,7 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsut-
gifter (prosent) 

19,7  22,2 23 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) 117 784,9  139 179,7 117 107,4 

Nøkkeltall  

UKM—Lokalmønstring 27 februar på 

Halti. 

Videre til fylkesfinalen på Finnsnes: 

2 musikkinnslag; Oda Birkelund 

og Emma Halvorsen 

4 visuelle innslag; Mildrid 

Schanche-Pedersen, Jonas Rene 

Johansen, Emma Nyvoll og 

Christian Giæver 
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9. Helse– og omsorg 

Tjenesteområdet helse– og omsorg har ca 189 årsverk fordelt på 262 ansatte .I tillegg er der 3 prosjektstillinger. I 2019 hadde 
sektoren 4 virksomheter som styres av en virksomhetsleder med delegert ansvar når det gjelder faglig, personalmessig , admini-
strativ og økonomisk drift. Området ledes av sektorleder og i stab er det 3 konsulenter og en saksbehandler. Aktivitetsentralen 
og Nordreisa frivillighetssentral har en ansatt hver og ligger organisert under sektorleder. I en kort periode var også Solbakken 
botiltak organisert under Virksomhet for hjemmetjenester.  

Sektoren har fått tilsatt ny sektorleder, to virksomhetsledere og  6 nye avdelingsledere i 2019. Dette har gitt utfordringer i konti-
nuitet og kvalitet. Helse og omsorg har en rekrutteringsutfordringer både innenfor ledelse, men også under ferieavvikling er det 
vanskelig rekruttere nok fagutdannet personell. 

 

Tjenester og oppgaver 

Helse– og omsorgssektor utfører tjenester etter lov om kommunale helsetjenester mm. Det betyr at alle som oppholder seg i 
kommunen skal tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester.  

Arbeidet med en ny helse og omsorgsplan begynte i november 2019 og skal være ferdig og vedtatt av kommunestyret i løpet av 
sommeren 2020.  

 

Stab 

Stab bistår virksomhetene innenfor sektoren blant annet når det gjelder dokumentasjon og kvalitetssikring av tjenester. Det er 
en målsetting at stab skal bidra til å kvalitetssikre og forbedre arbeidet i virksomhetene. Det ble foretatt flere administrative end-
ringer og reduksjoner i 2019, en stilling ble inndradd av økonomiske årsaker og en stilling ble overført økonomiavdelingen.  

 

Nordreisa frivillighetssentral 

Frivilligsentraler er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Frivilligsentralens mål er å samordne 
den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige 
arbeidet. De fleste som er knyttet til Frivilligsentralen bruker ca. 2 timer i uken eller en helg.  

Større aktiviteter 2019: TV-aksjonen, julaften for enslige, Aktiv på dagtid (sosiale turer), transport dagtilbud til personer med 
demens, servicekontor for alle med hjelp Helfo søknader, oppsigelse av kontrakter, aktivitetsvenn, koordinering av frivillige tje-
nester, oppfølging kriminalomsorg.  
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                                         Helse og omsorg 

Virksomhet sykehjem  

Virksomheten omfatter tre sykehjem med til sammen 58 plasser som gir 
behandling og pleie, avlastning og korttidsplass, rehabilitering og utred-
ning av demenssykdom, samt andre som har behov for utredning. Etter 
omorganisering i 2018 ble det felles virksomhetsleder for de tre syke-
hjemmene. I i 2019 har stillingen ikke vært operativ av ulike årsaker.  

 

Sonjatun omsorgssenter 

Omsorgssenteret er et sykehjem med to avdelinger som er spesielt tilret-
telagt for personer med demenssykdom. Sykehjemmet har 16 plasser, 
hvorav en plass skal brukes til avlastning/korttids-/vurderingsopphold.  

Sonjatun bo- og kultursenter 

er at sykehjem med 3 avdelinger. To avdelinger med 8 enerom hver til langtidsplasser og en korttidsavdeling Lillebo, med 5 
plasser. Den ene avdelingen er tilrettelagt for personer med demens og den andre avdelingen blir benyttet til ulike pasient-
grupper.  

Sonjatun sykehjem  

Sykehjemmet har 20 langtidsplasser og 1 korttids- avlastningsplass. På sykehjemmet  

Sonjatun kjøkken 

Produserer mat til alle sykehjemsavdelinger, avlastningen Guleng, Høgegga, sykestua og hjem-
meboende. Kjøkkenet har 4,0 årsverk fordelt på 5 stillinger. Målsetting: maten skal være ernæ-
ringsmessig riktig for å forbygge underernæring. Det blir servert variert kost, minst mulig ferdigmat. 
Kjøkkenet har utmerket seg i 2019 for deres lave sykefravær. 

 

Virksomhet Hjemmetjenester 

Virksomhet for hjemmetjenester gir tjenester til hjemmeboende som har behov for helsetjenester i hjemme mm. Tjenesten 
består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, rus– og psykisk helsetjeneste og miljøarbeider tjeneste. Solbakken botiltak var 
også del av hjemmetjenesten i 2019. Kreftsykepleier er organisert i hjemmetjenesten.  

 

Hjemmesykepleien  

Består av 1 sone som er delt opp i kjørelister. Kjørelistene er i aktivt bruk, og tjenesten forbereder seg på mer digitalisering. I 
2019 deltok hjemmesykepleien i flere prosjekt: velferdssteknologi, hverdagsrehabilitering, medisin gjennomgang, dokumenta-
sjon helsehjelp, ernæringsscreening. I løpet av 2019 er sykefraværet halvert og avvik er halvert, det merkes når de faste er på 
jobb. I løpet av 2019 fikk vi skrevet ned turnusen til riktig årsverksgrunnlag, og har på siste halvdel av 2019 fått inn vikarer i 
stillingene. Hjemmetjenesten har etablert nattevakt slik at heldøgnsomsorg kan også gis i hjemmet.  

Utfordringer for hjemmesykepleien er fremst rekruttering, å få tak i helsefagutdannet personell. Antallet eldre øker og de har 
mer sammensatte sykdommer. Med økende livsalder så ser vi en økning av personer med demenssykdommer og flere kreftpa-
sienter. 

 

Hjemmehjelp/praktisk bistand 

Hjemmehjelpstjenesten omfatter praktisk bistand/hjemmehjelp til hjemmeboende. I 2019 var det 112 personer som mottok 
tjenesten hjemmehjelp og hjelpen utgjorde 241 t pr uke. Hjemmehjelpstjenesten samarbeider med hjemmesykepleien, og 
bidrar med dusj og ernæringsoppfølgning. Hjemmehjelpstjenesten jobber i assistent lister i hjemmesykepleien i helg. 

 

Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funksjonshemmede 

Miljøarbeidertjenesten er tjenesten for støttekontakter, omsorgslønn og private avlasterne. I 2019 gav man ut omsorgslønn 
158 timer/ uke. Støttekontakt 65 timer/ uke og avlastning i privat hjem 36 timer/ uke. 

Aktivitetsentralen har 
bidratt til at 15 perso-
ner har fått seg jobb 
eller startet på skole i 

2019.  

Aktivitetsentralen 

Fra 1. januar 2017 ble alle kommuner lovpålagt å kreve aktivitet av sosialhjelps-mottakere mel-
lom 18 og 30 år. I 2019 åpnet Nordreisa kommune for at personer på inntil 40 år kan bli henvist 
til aktivitetsentralen. Formålet med aktivitetsplikten er å gi flere mulighet til å komme i arbeid 
eller skole, og på denne måten bli i stand til å forsørge seg selv. Nordreisa kommune har som 
målsetting at arbeidsoppgavene skal være innenfor de kommunale tjenestene, men i tilfeller hvor 
dette ikke er mulig eller hensiktsmessig benyttes lokalt næringsliv.   

De kommunale tjenestene melder inn arbeidsbehov til Aktivitetsentralen.  Brukernes arbeidsoppgaver er blant annet: skogryd-
ding, søppelkjøring, malejobber, snørydding, vedlikehold av grøntareal, montering av utstyr, forefallende vaktmesterarbeid.  

Resultat:  Skapt en meningsfylt hverdag for mange. Bidratt til at brukere har fått orden på bosituasjon. Fokus og hjelp til privat-
økonomi. Bidra til at brukere får kontakt med riktig helseinstans. Fokus riktig kosthold. Gode resultater etter endt tiltaksperiode 
hvor brukere kommer i arbeid eller skole. 

Sonjatun sykehjem 
hadde, for første 

gang siden 1998, alle 
stillingshjemler besatt 

i 2019 
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               Helse og omsorg 
Rus- og psykisk helsetjeneste 

Tjenesten er todelt, med rus- og psykisk helsetjeneste og Fosseng bofellesskap. Høsten 2019 ble tjenesten organisert fra egen 
virksomhet til en avdeling i virksomheten. Det ble tilsatt avdelingsleder med fag – og personalansvar. 

Rus- og psykisk helsetjeneste har som hovedmål å forebygge, redusere og å sikre hjelp til personer med rus- og psykisk helse-
plager. Avdelingens arbeidsområde er primær og sekundær forebygging og oppfølging gjennom tiltak i som en del av behand-
lingsforløpet til personer med rus -og psykisk helse utfordringer og til befolkningen i Nordreisa kommune. Herunder er gravide 
med mistanke om rus, forebygging barn og unge, familier og voksne med psykisk helse og rus-/avhengighetsutfordringer.  

Fosseng bofellesskap gir tjenester til 3 beboere.  

Møteplassen «Doktorgården» er et lavterskeltilbud lagt under tjenesten.   

 

Virksomhet Omsorgsboliger 

Avdelingene Høgegga, Guleng 3 og Guleng bofellesskap og avlastning har siden august 2018 vært organisert under samme 
virksomhet. I 2019 ble ny tjeneste opprettet i Mouniovegen i medleverturnus. Hver avdeling har bemanningsplaner med over-
sikt over oppgaver på hver avdeling.  Tjenesten gir døgnkontinuerlig helsehjelp og praktisk bistand til personer med psykisk 
utviklingshemming og / eller andre typer funksjonsnedsettelser. Den viktigste oppgaven er å gi hjelp og støtte slik at den en-
kelte får mulighet til å være aktiv og mest mulig deltakende i dagliglivet ut fra egne forutsetninger. Flere av tjenestetilbudene 
omfattes av tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester.  

Besøk av "Turi og gutta" med sang og musikk, Bocciaklubb, kafebesøk, håndball trening, aktiv på dagtid er viktig å prioritere. 
Det betyr svært mye for brukerne å delta på ulike aktiviteter. Årlig reiser flere brukere på dansegalla til Tromsø, det er for 
mange årets høydepunkt! Et aktivt liv med dagtilbud / jobb og ei aktiv fritid er av stor betydning for trivsel og livsglede! 

Guleng 3/ Mouniovegen 

Døgntjeneste til 8 brukere. Mouniovegen, med oppstart august 2019 i alternativ turnus til 1 bruker. Flere av brukerne har om-
fattende hjelpebehov. Brukergruppa er unge voksne.  En utfordring er at det er for få leiligheter i bofelleskapet sett til brukere 
og det gjør at tjenesten må opprettes i private hjem.  

Guleng bo- og avlastning  

Døgntjeneste til 5 brukere med sammensatte hjelpebehov (multifunksjonshemming), bemanningsbehovet er 1:1. Brukergruppa 
er unge og voksne. 

Høgegga omsorgsboliger 

Døgntjeneste til 11 brukere. Flere av brukerne har omfattende hjelpebehov. Brukergruppa er voksne og eldre. 

 

Helsetjenester  

Virksomhet for helsetjenester omfatter legetjeneste med laboratorietjenester, fysikalsk avdeling samt kommuneoverlege.  

Legetjenesten 

Legene i Nordreisa arbeider både i privat og kommunal praksis. Den kommunale delen er 37.5% stilling. I den kommunale de-
len utfører de legearbeid ved sykestue, sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er også et utstrakt samarbeid med 
hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord-Troms (DPS) og NAV trygd. Legene har veiledningsansvar for 3 medisinstu-
denter og 2 turnusleger hvert år.  

Laboratoriet utfører alle laboratorietjenestene for sykehjemmene, hjemmesykepleien, DPS og spesialisthelsetjenesten.  

Legevaktsentralen er samlokalisert med legetjenesten på dag og kveld, men på sykestua på natt. Betjener nødnett for Nordrei-
sa og Skjervøy kommune.  

Kommuneoverlege ansvaret for miljørettet helsevern og rapporterer direkte til rådmann.  

 

Fysioterapi/ Ergoterapi 

Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten yter tjenester til brukere i alle aldre med 
ulike diagnoser og behov. Prioriteringsnøkkel utarbeidet av kommunen benyttes ved inn-
tak av pasienter. Tjenesten innebærer helsefremmende og forebyggende arbeid, undersø-
kelse, vurdering og behandling individuelt og i grupper, habilitering og rehabilitering, vei-
ledning og samarbeid med andre instanser og faggrupper, hjelpemiddelformidling og vei-
ledning ift. boligtilpasning. Konsulent i Koordinerende Enhet er tilknyttet Fysikalsk Avde-
ling. Arbeidsområdet er brukere i alle aldre med behov for langvarige, koordinerte tjenes-
ter.  Ergoterapeut og fysioterapeut leies ut til Distrikts Medisinsk Senter.  

I 2018 ble det bevilget midler fra fylkesmannen i Troms til 2 prosjekter; 
«Hverdagsrehabilitering» som har som mål å utruste eldre til å klare seg best og lengst 
mulig i eget hjem, og «kartlegging av hjemmeboende fylte 72 år i 2018». Dette er fore-
byggende prosjekter som tar høyde for den demografiske utviklingen i samfunnet. Hver-

dagsrehabilitering fikk nye midler i 2019 og er fortsatt et pågående prosjekt. 
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                         Helse og omsorg 
Mål og resultat  

Sektor helse og omsorg har ikke hatt en helse og omsorgsplan som styringsdokument. Arbeid med denne startet i 2019. Målset-
tingene for virksomhetene har tatt utgangspunkt i faglige vurderinger og gjelder kvalitet på tjenester, i hht. forskrifter og lovverk. 

I 2019 avsluttet OUprosjekt i regi av KS for Nordreisa helse og omsorg. Resultatet viste til sektorens økonomiske ressurser der 
sektoren var under snittet for kommuner i landet. Resultatet viste videre at styringsdialogen fra kommunedirektør og ned til de 
ansatte, og motsatt ikke er tilfredsstillende. Planer, prosedyrer og målsettinger var ikke kjentgjort.  

I medarbeiderundersøkelsen 2019 viste at helse– og omsorg lå på snitt i landet eller over snittet på 6 av 10 faktorer. Mens resul-
tatet for faktorene mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling og mestringsklima lå under snittet i lan-
det.  

I økonomiplan 2019-2022 defineres følgende mål for pleie og omsorg:   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting Resultat 

100% medarbeidersamtaler Ikke oppnådd  

92% arbeidsnærvær Oppnådd 

Solthet over egen arbeidsplass Medarbeiderundersøkelsen fra 2019 ga en 
skår på 4,15. (max skår er 5) i 2017 var 
gjennomsnitt 4,14 

Avvik gruppert på tjenestested: 

Rus– og psykisk helsetjeneste 30 

Høgegga omsorgsboliger boliger 22 

Guleng 2 omsorgsboliger 12 

Helseadministrasjon 5 

Hjemmetjenesten 18 

Sonjatun bo– og kultursenter 60 

Sonjatun sykehjem  129 

Sonjatun omsorgssenter 7 

DMS/sykestua 30 

Fysikalsk avdeling 2 

Avvik pasientprogram profil 

Avvik KF kvalitetssystem  

Lukkede avvik: 317 Ubehandlede: 6 
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Helse og omsorg 

Sektor 3 Regnskap Budsjett 
Forbruk 

% Avvik i NOK 

Lønn og sosiale utg. 131 310 868 130 864 194 100,34 446 674 

Øvrige utgifter 73 684 427 70 540 939 104,46 3 143 488 

Inntekter -52 219 729 -52 330 139 99,79 110 410 

Totalt 152 775 566 149 074 994 102,48 3 700 572 

Regnskapsresultat  

Avvik lønn ink sosiale avgifter:  

For å holde en faglig forsvarlig drift må av-
delingene ha et antall fagutdannet personell 
på jobb til hver tid. Overforbruk på overtid 
er ca 1,1 million. Andre poster som bidrar til 
overforbruket er kostnad for sykevikarer, 
forskyven arbeidstid, omsorgslønn, lønn 
lærlinger og godtgjøring legevakt. 

 

Avvik øvrige utgifter: Kjøpt av vikarbyråtje-
nester henger sammen med mangel på per-
sonell. Det er hovedsakelig sykepleiere fra 
vikarbyråer. Kostnaden for dette i 2019 var 
ca 1,9 millioner over budsjett.  

 

På inntektssiden gjelder avvik hovedsakelig 
mindre inntekter ressurskrevende tjenester.  

Sektor 3 Regnskap Budsjett 
Forbruk  

% 
Avvik 

% Avvik  

Lønn ink sos utg 114 858 033,95 112 652 522 101,95 1,95 2 205 511,95 

Øvrige utg 58 111 658,85 55 533 146 104,64 4,64 2 578 515,85 

Inntekter -32 403 023,73 -34 787 065 107,3 -7,3 2 384 041,27 

Total  140 566 669,07 133 398 600   7 168 069,07 

Sektor 3 med fratrekk NAV kommune og DMS 

Totalrapport sektor 3.  

NAV mindreforbruk 1,6 mill kroner, DMS mindreforbruk 2 mill kroner 

525



 39 

Dms styre 

Kåfjord, Skjervøy,  

Kvænangen, Nordreisa  

DMS Nord-Troms har tilsammen 29 ansatte, fordelt på 24,65 årsverk. Sykestua/OGT, dialysen og hud har til sammen 14,6 årsverk 
og 18 ansatte, med 14 sykepleiere og 4 helsefagarbeidere. I tillegg har tjenesten 75% årsverk lege, 1 fysioterapeut, 1 ergotera-
peut. Logoped leies inn ved behov. Fødetilbudet og den kommunale jordmortjenesten har 5,8 årsverk fordelt på 5 ansatte. 1 stil-
ling står vakant. Røntgentjenesten bemannes og organiseres fra UNN.  

Styret i DMS Nord-Troms skal  jobbe for å få forankret gode tjenester både faglig og administrativt i vertskommune, samarbeids-
kommuner og ved UNN HF  

Visjon:  Gode helsetjenester der folk bor gjennom gjensidig samhandling og kompetanseutvikling mellom første- og andre    
                    linjetjenesten. 
Mål:   Et faglig fullverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot innbyggerens behov 

 

Tjenester og resultat 

Fra 1 januar 2019 mistet DMS Nord-Troms finansieringen av to ØHD senger. Avdelingen har totalt fire senger. Sykestua har dag-
lig legevisitt, gode laboratorietjenester, tilgang på røntgen og telemedisinske løsninger. Sykestua er samlokalisert med DMS med 
6 senger som brukes til rehabiliteringsopphold. Opphold på sykestua er kortvarige og kan sorteres i to hovedkategorier: 

Ø-hjelp, 2 senger og korttidsopphold (kommunal tjeneste) på sykestua 2 senger 

Hovedgrupper av pasienter som legges inn i sykestuene er: Kreft, hjerneslag, brudd og luftveissykdommer, synkope 
(besvimelser), sepsis (blodforgiftning), blodtransfusjoner, cellegiftbehandling, hjertesvikt, akutte magesmerter, forvirring/ deli-
rium, angst/depresjon/selvmordsfare, avrusning for alkohol og narkotika, og behandling og pleie i livets sluttfase. 

Områdegeriatri er en spesialisthelsetjeneste, underlagt medisinsk klinikk ved UNN HF. Tjenes-
ten gir tilbud om rehabilitering og tverrfaglig opptrening etter funksjonstap. Avdelingen har 6 
døgnplasser. OGT er samlokalisert med sykestua hvilket gir en avdeling med sammenlagt 10 
sengeposter. Målet med rehabiliteringen er å gi en individanpasset opptrening etter et funk-
sjonstap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet. Hovedgrupper er pasienter med slag, rehabi-
litering innen geriatri, ortogeriatri, reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse i 
helsesituasjon. Inntaksområdet er i hovedsak Nord-Troms. OGT-NT driver utadrettet virksomhet 
innen områdegeriatri, slag og afasi. Ved ambulering til kommunene i Nord-Troms tilbys det vei-
ledning og oppfølging for pasient, pårørende og helsepersonell 

Jordmortjeneste/fødestue. Avdelingens drift er basert på Sonjatun-modellen som ivaretar en 
totalfunksjon for jordmortjenesten, både i og utenfor institusjon, til gravide i Kvænangen, Nord-
reisa, Skjervøy og Kåfjord. Dette innebærer: Kommunejordmortjeneste med svangerskapsom-
sorg, bistand ved fødsel og oppfølging i barseltiden, polikliniske konsultasjoner og ledsagerfunk-
sjon. 

Røntgen 

10. Distriktsmedisinsk senter 
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Fødestua er jordmorstyrt og base for jordmortjenesten i Nord Troms. Vi ivaretar døgn-
kontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentraliserte fødselsomsorg. Kvinnekli-
nikken UNN, ved avdelingsleder og avdelingsoverlege er fagansvarlig i forhold til fø-
dende. Barneavdelingen UNN ved avdelingsoverlege er fagansvarlig i forhold til de 
nyfødte. Nordreisa kommune er driftsansvarlig. 

Tjenesten tilbyr svangerskapskontroller både med faste kontordager i kommunene og 
ved DMS Nord-Troms. Det tilbys også fødselshjelp til alle fødende i regionen, og det er 
ca 30 fødsler årlig. Jordmortjenesten foretar også etterkontroller for kvinner med pre-
vensjonsveiledning, cytologiprøver og bistand til sprial.   

3 jordmorstillinger dekkes fra UNN HF, 2,8 jordmorstillinger dekkes fra samarbeids-
kommunene. Sykepleiertjenesten ved sykestua gir tjenester til fød/barsel, og fører 
tilsyn med fødeavdelingen når jordmor ikke er tilstede.  

Årstall 2015 2016 2017 2018 2019 

Totalt antall gravide fulgt opp fra fødestue/gravide i 
opptaksområde 

97 114 91 90 85 

Totalt antall fødsler på fødestua 23 31 29 18 27 

Skjervøy 6 6 7 9 8 

Nordreisa 10 18 16 7 14 

Kåfjord 4 4 3 0 4 
Kvænangen 3 3 3 1 0 

Andre kommuner 0 0 0 1 0 

Dialyse 

Dialysen driftes av 1,7 årsverk fordelt på fem sykepleiere. Avdelingen har 4 dialysemaskiner. Behovet for dialyse vil variere. Dialy-
sen har kontinuerlig hatt 3-4 pasienter for dialysebehandling i uken. Hver pasient er avhengig av behandling inntil 4 ganger per 
uke. Behandlingen gis som regel 3 ganger i uken på et dialysesenter, hver behandling på vanligvis 4 timer.  

 

 

Hudpoliklinikk 

Poliklinikken gir tilbud om lysbehandling som utføres av sykepleier. Diagnosene er ulike men de vanligste som behandles er pso-
riasis og eksem. Avdelingen gir også badebehandlinger til pasienter med eksem. Hudlege fra UNN er på hudpoliklinikken en dag i 
måneden. 

 

 

 

Røntgen 

Avdelingen gir et desentralisert røntgentilbud ved DMS Nord-Troms, stasjonert ved Sonjatun helsesenter. Det er radiograf fra 
UNN HF som betjener tilbudet. Henvisning til Røntgen går gjennom autorisert personell (lege, spesialist, kiropraktor og fysiotera-
peut). I hovedsak er det standart skjelett røntgen og røntgen torax  som taes her. 

 

 

 

Sykestua  

Den årlige kapasiteten på sykestua er 1460 liggedøgn. I 2019 hadde sykestua et totalt 1397 liggedøgn. Dette gir en plassutnyt-
telse på 95,68 %.  

OGT (område geriatrisk team)  

Kapasiteten ved OGT i 2019 var 1686 (inkl stengte perioder) døgn og antall liggedøgn var på 566, det gir en plassutnyttelse på 
33,6 %. I 2018 var antall liggedøgn 864, det ga en plassutnyttelse på 51,2 %. 

Årstall 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall konsultasjoner 79 312 593 477 465 

Hud poliklinikk  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall konsultasjoner 1358 1165 669 1148 1204 - 1425 1192 1328 

  2018 2019 

Antall konsultasjoner 2561 2474 

Regnskapsresultat 
 
I 2019 hadde DMS et mindreforbruk på kroner 
2 229 998,-. Dette skylles hovedsakelig mindre 
lønnskostnader enn beregnet.  

 Regnskap Totalt budsjett Avvik 

Lønn inkl. Sos.utg 13 745 281 14 730 939 985 658 

Øvrige utgifter 3 846 146 3 566 675 -279 470 

Inntekter 18 640 116 17 116 306 1 523 810 

      2 229 998 

Sykefravær  

I 2019 hadde DMS totalt sykefraværet på 7,90. Dette er lavere enn 2018 med totalt fravær 10,34%, og innenfor måltall. Fra-
været fordeler seg slik;  DMS 9,26 %, Interkommunal jordmortjeneste 0,13 %, sykestua 11.13 %, dialyse 1, 78 %. 

                            Distriktsmedisinsk senter 

Igangsatt tidlig hjem-
mebesøk etter fødsel. 
Jfr nasjonale retnings-

linjer  
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11. NAV kommune 

De kommunale tjenestene hos NAV Nordreisa  er i hovedsak av økonomisk og arbeidsrettet karakter. NAVs samfunnsoppdrag er å 
bidra til at flere kommer i arbeid fremfor å motta stønad. Det er et mål at NAVs innsats skal føre til økt overgang til arbeid for 
ledige og personer med nedsatt arbeidsevne, og at andelen mottakere av helserelaterte ytelser reduseres. For mottakere av ar-
beidsrettede ytelser skal NAV bidra til målrettede og effektive stønadsløp med sikte på økt arbeidstilknytning.  

NAV Nordreisa har 3,5 kommunale årsverk som inkluderer gjeldsrådgiver i 50 % stilling. Kontoret har ytterligere 6 statlige årsverk. 
Blant kommunalt ansatte i NAV Nordreisa var sykefraværet 11,43 % i 2019. Sykefravær har medført til mindre kapasitet på NAV 
kontoret som helhet.   

NAV Nordreisa opplever en økning av personer som sliter med betalings- og gjeldsproblemer. I 2019 ble det av gjeldsrådgiver 
totalt åpnet 16 (12 i 2018) nye gjeldssaker og avsluttet 26 (23 i 2018) saker. Ved utgangen av 2019 var 13 (13 i 2018) personer 
på venteliste.  

NAV har vært inne i en stor digitaliseringsprosess de siste årene, der man nå også har fått digitale løsninger på det kommunale 
området. I desember ble det mulig for innbyggerne i Nordreisa å søke sosialhjelp digitalt, noe som øker tilgjengeligheten døgnet 
rundt. Likevel er det en del som ikke klarer å nyttiggjøre seg de digitale løsningene, som må oppsøke NAV kontoret for å få hjelp. 
For utenom åpningstid i publikumsmottaket, vil alle med behov kunne få tilbud om time på NAV kontoret alle dager i uka.  

NAV Nordreisa mottok 728 (766 i 2018) søknader om sosialhjelp i 2019 fra 175 personer (189 i 2018). 13 (11 i 2018) personer 
fikk sosialhjelp i 10-12 måneder, og 95 (95 i 2018) personer mottok hjelp i 1-3 måneder. Av 175 (189 i 2018) mottakere var 37 
(46 i 2018) mellom 18 og 24 år og 65 (78 i 2018) mellom 18 og 29 år. Av disse 65 personene har 11 av personene barn under 12 
år. I desember 2018 vedtok kommunestyret å unnta barnetrygd som inntekt i beregningen av sosialhjelp. Dette har bidratt til at 
flere barnefamilier fyller vilkåret for å motta økonomisk sosialhjelp. I 2019 er det opptil 9 deltakere i kvalifiseringsprogram (10 i 
2018).  

18 personer klaget vedtaket sitt til Fylkesmannen i Troms i 2019. 7 av disse vedtakene er stadfestet av Fylkesmannen, de reste-
rende 11 har vi ikke fått svar på. NAV Nordreisa har ingen åpne avvikstilfeller, og Fylkesmannen har ikke gjennomført tilsyn i 
2019. Veiledere har deltatt på de kurs Fylkesmannen har gjennomført i året som har gått, og dermed fått nødvendige faglige opp-
dateringer. 

Pr. desember 2019 er 23 personer henvist til Aktivitetsentralen. Av disse har 6 personer gått over i ordinært arbeid, 9 har startet 
på skole/kurs, mens 8 fortsatt er på tiltak gjennom Aktivitetsentralen og har ytelse fra NAV. Bak tallene er det mange unge men-
nesker som sier de fikk en mulighet å komme ut av en meningsløs hverdag. Det viser seg at mange har utfordringer mer enn hva 
angår å skaffe seg en jobb eller begynne på utdanning. Dette kan være alt fra kompetanseutfordringer, psykisk helseutfordringer, 
somatiske lidelser, boligproblemer, ingen nettverk til svært dårlig kosthold og store økonomiske utfordringer. Oppdrag i år har 
blant annet vært en større flyttejobb av ett feltsykehus fra Sonjatun, vedlikehold av grøntområder på Storslett og Sørkjosen, kvis-
ting av turstier på Kvennes og Elveland, skogrydding, malejobber, snørydding m.m. I tillegg har personer gjort en fantastisk inn-
sats i private bedrifter gjennom tiltaksplasser.   

Det har også blitt åpnet for at personer opp til 40 år skal gis tilbud gjennom Aktivitetsentralen. Aktivitetssentralen er organisert 
undre sektorleder for helse– og omsorg (se side 35).  
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                      Nav kommune 
 

Satsningsområder 

Det er fortsatt mange uten fast tilknytning til arbeidslivet. Dette har ofte sammenheng med kompetanseutfordringer og helseut-
fordringer. Brukere som har behov for bistand fra NAV for å skaffe eller beholde arbeid sikres tidlig avklaring og oppfølging, og 
bistanden tilpasses den enkeltes ressurser og behov.  

Ungdomsinnsatsen står sterkt i NAV, det vil si at ungdom under 30 år skal prioriteres. Dette krever at NAV kontoret hever sin 
veiledningskompetanse i forhold til jobb med ungdom, og samarbeider tett med andre aktører, eks. barneverntjenesten,       flyk-
ningetjenesten og utdannings- og helsesektoren.  

Innvandrere fra land utenfor EØS er også en prioritert gruppe. Manglende språkferdigheter i kombinasjon med mangelfull utdan-
ning og lite arbeidserfaring gjør det utfordrende å få ordinær jobb. Kvalifiseringsprogrammet vil fortsatt være et viktig virkemid-
del for å hjelpe flere fremmedspråklige ut i jobb.  

Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for de som oppfyller vilkårene, og viser også svært gode resultater for målgruppen. Det 
er viktig at kommunene prioriterer programmet i 2020, og sikrer at NAV kontoret vurderer programmet for sine brukere og tilbyr 
program til alle som oppfyller vilkårene. 

Regnskapsresultat 

Nav kommune gikk med et mindreforbruk på kr 1,6 mill kroner som skyldes mindreforbruk i kvalifiseringsstønad og refusjon sy-
kepenger for ansatte og andre trygdeytelser knyttet til brukere. Utbetaling sosial stønad var på 6,8 mill kroner, som gav et mer-
forbruk i forhold til budsjett på 300.000,-.  

 
 

 

Ansvar Regnskap Budsjett Avvik Forbruk 

360 9.757.412 11.037.437 1.215.735 88,98 
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12. Drift og utvikling 

Sektor for Drift og utvikling består av fire virksomheter. Anleggsdrift, Bygningsdrift, Renhold og Utvikling. Videre er det en stab 
og to prosjektstillinger som jobber med prosjekter innen bygg og anlegg.  

Pr 31.12.2019 er 75 ansatte fordelt på 59,55 årsverk. I tillegg kommer 21 brannpersonell á 0,87 % stilling. 

Drift og utbygging er en viktig bidragsyter til at samfunnsdelens hovedmål om miljø og bærekraftig utvikling, samt livskvalitet og 
velferd oppnås på en fullverdig måte i Nordreisa kommune og leverer tjenester som befolkningen er helt avhengig av. Sektoren 
jobber fortløpende med forvaltning- og driftsoppgaver og oppfølging av alle politiske vedtak og har fokus på å levere så gode 
tjenester som mulig i forhold til rammene som gis.  

Tjenesteområdet Drift og Utvikling har hatt fokus på følgende fokusområder med bakgrunn Nordreisa kommuneplanens sam-
funnsdel og sektorens virksomhetsplan. De fleste tiltakene er gjennomført, noen må overføres i 2020. 

 

Virksomhet Anleggsdrift 

Anleggsdrift har ansvaret for kommunens samfunnsviktige infrastruktur innen vei, vann- og avløpsanlegg. Kommunalteknikk ad-
ministrerer VAR-gebyrene. Virksomheten har også ansvaret for trafikksikkerhet langs kommunens veinett. Det jobbes med plan-
legging og utbygging av ny infrastruktur for vann og avløp samt utbygging av kommunale boligfelt og industriområder.  

Virksomheten utfører planlegging, utbygging og drift av kommunens friluftsområder, leke-
plasser, parker, grøntområder og idrettsanlegg. Virksomheten utfører også drift og vedli-
kehold av lekeplasser ved skoler og barnehager i tillegg til drift av grøntområder ved alle 
kommunale bygg. Det er stadig økende interesse for preparerte skispor som holdes i god 
stand. 

Hovedplanene for vann og avløp har handlingsplaner som følges, og av andre større tiltak 
er andre etappe av rehabilitering gamle vannledninger i Sørkjosen godt igangsatt med 
fullføring i 2020. I april deltok kommunal vannforsyning sammen med kommunelege og 
kommunal kriseledelse i beredskapsøvelse i regi av Mattilsynet.  Arbeidet overføring av 
veilysstrekninger til veieier ble gjennomført.  For de lysstrekninger langs riks- og fylkes-
veier som kommunen fortsatt drifter, er det montert strømmålere, skiftet ut armaturer 
langs 3 fylkesveistrekninger.  

Vedlikehold av vei ligger langt under det nivå som kreves for å opprettholde eksisterende 
standard. Vegetasjonsvekst langs veiene er sterkt økende og går ut over trafikksikkerhet.   

Kommunens havner har lavt budsjett som bare dekker løpende driftsutgifter.  Den store 
utfordringen er Sørkjosen havn som har liten dybde i innseiling og ved godskaia som 
forverres år for år grunnet masseavsetning fra Reisaelva.  Moloen i Oksfjord fiskerihavn 
er utbedret.   

Drift av grøntanleggene og friluftsområdene er utført av en liten bemanning og ved bruk 
av sommerarbeidsplasser for ungdom.  Det er ønskelig med noe større ressurser tilgjeng-
elig for også i årene som kommer å kunne tilby sommerjobber for kommunens ungdom. 
Både sommerstier og vinterløyper har stor verdi og betydning for folkehelsa. 
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                                          Drift og utvikling  
Virksomheten Utvikling 

Utvikling har en rekke forvaltningsoppgaver innenfor landbruk, næring, byggesaksbehandling, oppmåling, planlegging, motor-
ferdsel i utmark, vilt, vassdrag, lakse- og innlandsfiske og forurensing. Videre den interkommunale veterinærordningen i Nord-
Troms. Virksomheten saksbehandler og gjør delegerte vedtak. Totalt gjøres det opp mot 600 vedtak i løpet av året. 

Innenfor byggesak har det vært utført to tilsyn med produktdokumentasjon og ett tilsyn med kvalifikasjoner og ansvarsrett, i 
henhold til kommunenes tilsynsstrategi. Formålet med økt kommunalt tilsyn med kvalifikasjoner er å kompensere for opphør av 
kommunal forhåndsvurdering og godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker. Tilsynet vil ha en forebyggende effekt og 
sikre etterlevelse av regelverket.  

Det har også vært utført tilsyn ved mistanke om ulovlige tiltak. Ulovlighetsoppfølging blir fulgt opp når det er behov og mistanke 
om tiltak som ikke stemmer overens med plan- og bygningsloven. Tilsyn rapporteres til Direktoratet for byggkvalitet. 

Det er foretatt taksering av i alt 23 eiendommer. Samlet utgjorde eiendomsskattegrunnlaget for disse eiendommene drøyt 20 
millioner kr. På de fleste av disse eiendommene har det vært nybygg eller tilbygg.  

Nordreisa kommune er vertskapskommune for Vannområdekoordinator for Troms nord. Det omfatter ni kommuner og tre vann-
områder. Det har vært jobbet mye med en prosess med mål om å slå de tre vannområdene i Nord Troms sammen til ett område. 

Kommunen har to prosjektstillinger knyttet til anlegg- og byggeprosjekter. Arbeidet består av planlegging og gjennomføring av 
prosjekter. Hoveddelen av prosjektene gjøres av innleide firma. 

Prosjekt Status 

Ombygging gamle kinosal om til ungdomsklubb Ferdigstilt høst 2019 

Høgegga barnehage, fra 2—4 avd barnehage Oppstart april 2020 

Rovdas gravlund Utsatt. Oppstart 
2020 

Svømmehall Prosess satt på vent  

Servicetorget på kommunehuset Ferdig juli 2019 

Utskifting tak Rotsundelv skole Utsatt, påvente av 
utredning 

Renovering av tak Tørfosstunet. Samarbeid med 
Nord-Troms museum  

Ferdig 2019.  

Bytte av kledning på gamle Solvoll skole Arbeid stoppet pga 
kostnad 

Teknisk gjennomgang av Sonjatun helsesenter Anbud stoppet pga 
finansiering. Lyses 
ut i 2020. 

Sonjatun helsesenter, bytte vinduer Oppstart utsatt til 
2020 pga kapasitet 

Prosjekt Status 

Gjenoppbygging av Nordkjosveien Renovering igangsatt mai, men 
stoppet pga utglidning. Fullføres 
2020.  

Hovedplan ledningsnett Sørkjosen Del 1 ble ferdigstilt sommeren i 
sommer.  

Del 2 anlegget trykksettes i uke 
10,  2020, etterarbeider gjennom-
føres når snøen forsvinner i løpet 
av våren/forsommer 2020 

Saga inntaksdam Prosjektering igangsatt. Arbeid 
planlegges gjennomført i 2020. 

Hovedplan vann og avløp Rehabilitering av avløpsledning 
over Jernelva ble ferdigstilt våren 
2019. 

Utbedring Oksfjord havn Gjenoppbygd og forhøyet 

Asfaltering  Skiftet ut ottadekke og asfaltering 
2,7 km i Rotsundelv/Rotsunddalen 
i august. 

Virksomhet Renhold 
 
Renhold har ansvar for renholdet i alle kommunale bygg.  Avdelingen som barnevernet leier i bank-
bygget kom i tillegg I 2019. Gamle kinosalen er ombygd og renovert, noe som gjør at det ble en-
dringer på renholdet på idrettshallen. Det er kjøpt inn noen gulvvaskemaskiner og noen gamle ren-
holdsvogner er byttet ut med mer moderne vogner.  

Det er startet opp med renholdsapp via Famac web på Sonjatun helsesenter. Det har forenklet renholdsplanen/arbeidsplanen 
mye. Tidligere måtte renholderne sjekke gjennom lister for å se hva som var gjort og hva som gjensto, på Sonjatun helsesent-
er arbeidet det to skift. Nå kan de få nødvendig informasjon på nettbrett.  

Renhold har ansvar for kartlegging av sølv- og skjeggkre med feller. Til sammen er det konstatert kre på ni kommunale bygg. 
Skadedyrsfirmaet Anticimex er tatt i bruk med sanering de bruker ett middel som er beregnet for kakkelakker som er effektivt 
mot kre. De startet på Sonjatun Helsesenter i april og Høgegga barnehage i august med veldig gode resultater.  

Digitale              
Renholdsplaner på 

Sonjatun        
helsesenter 
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                  Drift og utvikling 
Brann og redning 

Samarbeidsavtale mellom de fire Nord-Tromskommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen 
om felles brannsjef og forebyggende ble etablert i 2015.  Samarbeidet ble ved inngangen til 2019 utvi-
det til også å omfatte Lyngen kommune. Mannskapene er fortsatt organisert og ansatt i vertskommu-
nene. Samarbeidet ble utvidet for stilling som leder beredskap fra 01.01.2019. Samarbeidet har hittil 
ikke svart til forventninger om større faglig utbytte, men vært preget av mangelfull organisasjonsbygging 
og oppfølging. 

I høst har brannvesenet fått byttet ut en veteran mannskapsbil 
med en nyere brukt bil som oppleves som veldig god. Videre er 
den gamle befalsbilen som var utbrukt, skiftet ut med ny trygg 
og sikker befalsbil. Brannvesenet er i tillegg rustet opp med nød-
vendig verktøy for nødvendig hjelp ved ulike situasjoner. 

Nordreisa brannvesen har hatt 43 utrykninger, deriblant tre tra-
fikkulykker, 7 bygningsbranner, 3 branner i ulike kjøretøy. Ande-
len unødige utrykninger er lavere enn i 2018.  

Virksomhet Bygningsdrift 
 
Byggdrift sine oppgaver består av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse. Her under skal 
virksomheten ivareta Nordreisa kommunes interesser og er kommunens faginstans innen forvaltning, drift, vedlikehold og ut-
bygging (FDVU).   

Med god energioppfølging og etablering av SD-anlegg i flere bygg, ble resultatet et betydelig redusert energiforbruk.  

Det er renovert flere bygg i 2019 – ny ungdomsklubb i gamle kinosalen, skiftning av sandfilter i Svømmehallen, nytt service-
torg og nye lokaler for kulturskolen.  

Av større vedlikehold i 2019 ble over 9 tonn sand i sandfilter skiftet i Storslett svømmehall. Det antas at dette filteret, f or å 
filtrere vannet fra svømmebassenget, ikke har vært skiftet siden det var nytt. I tillegg ble det montert et overvåkingssystem  
for vannkvaliteten i svømmebassenget som heter Syclope I oktober ble det oppstart på arbeid med å få utbedre tilkomsten til 
avløpspumpene på Sonjatun Helsesenter. Dette er gjort på andre steder kommunen har avløpssumper. Utbedring skjer for å 
tilfredsstille krav i helse, miljø og sikkerhetsforskrifter. Arbeidet er beregnet ferdigstilt i begynnelsen av 2020  

Kulturskolens lokaler ferdigstilt i Samfunnshuset. Det er i tillegg montert nytt kjøkken i tilknytning til gymsal.  

Før sommeren startet arbeidet med å vedlikeholde tregulvet på “nye” Halti slik at synlig slitasje på farge og glans skulle bed-
res. 

Byggdrift investerte i en brukt el-varebil som erstatning for en bil som ble kondemnert.   

Ny befalsbil 

Ny mannskapsbil 
til brannvesenet  

Utskift av sandfilter på 
og digital overvåking 
av vannkvaliteten på 
Storslett svømmehall  
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                                                                                                                                                                                       Drift og utvikling 

Regnskapsresultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær  

Sektorens totale sykefravær var 7,51 % mot 5,39 % i 2018. Målet for kommunen er maksimum 8 %. Fraværet fordeler seg som 
følger: Staben 8,36 %, Anleggsdrift 3,61 %, Byggdrift 9,77 %, Renhold 6,85 % og Utvikling 10,3 % 

Hovedtyngden av sykefraværet er langtidssykemeldte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting Resultat 

100% medarbeidersamtaler Oppnådd på alle virksomheter  

92% arbeidsnærvær Oppnådd 

Stolthet over egen arbeids-
plass 

Medarbeiderundersøkelsen fra 2019 ga en 
skår på 4,25. (max skår er 5) i 2017 var 
gjennomsnitt 4,23 

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK 

Lønn 25 808 271 26 132 613 98,76 324 341 

Øvrige utgifter 32 787 677 30 387 275 107,9 -2 400 402 

Inntekter -15 739 621 -13 078 825 120 2 660 796 

  42 856 327,00 43 441 063,00 98,65 584736 

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK 

Lønn inkl sosiale utg 5 645 556 5 332 119 105,88 -313 437 

Øvrige utgifter 16 238 192 14 662 057 110,75 -1 576 135 

Inntekter -20 393 503 -19 904 944 102,45 488 559 

Avvik KF kvalitetssystem  

Antall avvik: 11 Antall lukkede avvik: 11  

Innkjøp  

av  

El-biler  
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Arkivsaknr:       2017/1266-39 
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Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 27.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/20 Driftsutvalget 16.06.2020 
69/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Sluttbehandling - Detaljregulering Myreng boligfelt - nasjonal plan ID: 
54282017_003 

Henvisning til lovverk: 
 Plan- og bygningsloven 

Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 ROS Risiko- og såbarhetsanalyse reguleringsplan Reguleringsplan Myrenga boligfelt 

og naustområde 15 03 2019 
5 Merknadsbehandling 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.06.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering Myrenga boligfelt med planID 54282017_003 med plankart sist 
revidert 17.02.2020, samt bestemmelser sist revidert 17.02.2020 og planbeskrivelse sist revidert 
17.02.2020, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Forslag til detaljregulering Myrenga boligfelt med planID 54282017_003 med plankart sist 
revidert 17.02.2020, samt bestemmelser sist revidert 17.02.2020 og planbeskrivelse sist revidert 
17.02.2020, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
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Saksopplysninger 
Bakgrunn: 
Den private detaljreguleringsplanen skal legge til rette utbygging av et boligfelt for 9 
boligtomter i Rotsund. Ved åpning av tunell for E6 gjennom Reisafjellet har området på vestlig 
side av fjellet fått større attraktivitet som bosted. Boligtilbudet kan bidra til økt attraktivitet for 
tilflytting og bosetting i Nordreisa kommune. 
 
Planområdet ligger i bygda Rotsundelv i Nordreisa kommune og omfatter deler av 
eiendommen gnr/bnr. 71/6, 71/17 og 71/31. 
 
Planen er utarbeidet av KONZEPT arkitektur bygg og plan ved sivilarkitekt Geir Lyngsmark. 
Tiltakshavere og forslagsstiller er Guro Boltås, som også er grunneier. 
 
I virksomhetsplanene for aktuell periode, 2017 – 2020, er behandling av private 
reguleringsplaner satt som en løpende helårsoppgave.  
 
Planstatus: 
Planforslaget er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel. I arealdelen er området regulert 
som LNFR-område. Det er konkludert med at det ikke behøves konsekvensutredning fordi 
planen ikke medfører noen større samfunnsmessige eller natur- og miljømessige konsekvenser. 
Det er i planbeskrivelsen gitt konsekvensvurderinger av planforslaget. 
 
 
Varsel om oppstart, høring og offentlig etterspill: 
 
Varsel om oppstart ble sendt ut per brev til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til 
berørte offentlige myndigheter. I tillegg har varsel om oppstart blitt annonsert på kommunens 
hjemmesider og med annonse i Framtid i Nord. Fristen for innspill ble satt til 01.02.2018. 
Innspillene og kommentarer finnes i planbeskrivelsens kap. 9. 
 
Den 23.05.2019 vedtok Nordreisa Miljø, plan- og utviklingsutvalg (nåværende Nordreisa 
Driftsutvalg) å legge forslag til detaljregulering Myrenga boligfelt og naustområde med 
nasjonalplan ID ut til høring og offentlig ettersyn i minst seks uker, med hjemmel i plan og 
bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3. 
 
Planforslaget ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn den 28.05.2019, med høringsfrist til og 
med 09.08.2019. Fylkesmannen i Troms og Finnmark anmodet om utsettelse til 30.08.2019. 
 
Endringer etter førstegangsbehandling: 

 Naustområde med småbåthavn er tatt ut av planforslaget. 
o Det ble rettet innsigelse til planforslaget fra NVE med bakgrunn i kjent kunnskap 

om kvikkleire i området. Det vil ikke bli foretatt ytterligere geoteknisk 
undersøkelse av området. I brev datert 18.05.2020 trakk NVE sin innsigelse. 

 Etter merknad fra nabo i nord, gårds- og bruksnummer 71/12, er følgende endringer 
utført: 

o Grøntområder mot deres eiendom er lagt inn 
o Byggegrenser er lagt inn på områder for spredt boligbygging. 
o Avkjøring fra E6 er flyttet i sørlig retning. 
o Vannforsyningsnett er fjernet 

 Beskrivelser er oppdatert. 
 Bestemmelser om støy er lagt til. 
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Naturmangfold: 
Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 
kapittel 3.7. Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 
inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap. Ingen trua eller sårbare arter er 
registrert innenfor området. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i 
området er god, jf. naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8. 
 
Føre-var-prinsippet i nml § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging 
ikke antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 
 
Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, 
ved utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt liten. 
 
Gjennom planområdets lokalisering er kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og 
teknikk som vil gi det beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør nml § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør nml § 12, er utbyggers ansvar. 
 
Risiko- og sårbarhet:  
Det er foretatt grunnundersøkelse og utarbeidet rapport utarbeidet av Arktisk Geotek som  
er vedlagt. ROS-analyse er vedlagt som et eget dokument. 
 
NVE fremmet innsigelse på bakgrunn manglende grunnundersøkelser i strandsonen, og henviste til 
kjente forekomster av kvikkleire i strandsonen like sørvest for planområdet. Innsigelsen la krav om 
at det skulle dokumenteres at grunnen tilknyttet foreslått regulert naust- og småbåthavn i 
strandsonen var trygg. KONZEPT arkitektur bygg og plan har i ettertid tatt ut dette området fra 
reguleringsplanen. I brev datert 18.05.2020 trakk NVE sin innsigelse. 
 
Økonomi 
Nordreisa kommune vil overta ansvaret for drift og vedlikehold av adkomstvegen til boligfeltet. Den 
kommunale vannledningen må framføres av kommunen fram til plangrensen. 

Vurdering 
Selv om reguleringsplanforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel, vurderer kommunen 
at formålet med planen å stimulere til boligbygging i området er samfunnsnyttig og i kommunens 
interesse. Etter at Sørkjostunnelen ble åpnet, har området blitt i akseptabel avstand fra kommunens 
sentrum og har en fin beliggenhet.  
 
Etter en helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planen kan legges frem for 
kommunestyret slik den er utformet ved siste revisjon.
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Nordreisa kommune         

          

Planbestemmelser  
Detaljreguleringsplan for Myrenga boligfelt i Nordreisa 
kommune. 
Reguleringsbestemmelser detaljregulering. 
 
PlanID: 54282017_003 

Dato: 17.02.2020 

Dato for siste mindre endring: 05.05.2020 

Saksnummer <xxxxxx> 

1. Generelt 
 

1.1 Formål 
 

Hensikt med planen er å legge til rette for utbygging av 9 frittliggende boligtomter for frittliggende 
småhusbebyggelse og tilhørende veier og annen teknisk infrastruktur.  

 

1.2 Planens avgrensning 
 

Disser reguleringsbestemmelsene gjelder for det planområdet som er vist på plankart 
«Detaljreguleringsplan Myrenga boligfelt » datert  17.02.2020 

 

1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner 
 

Området reguleres til følgende formål , jf. plan- og bygningsloven §12-5: 

 

Bebyggelse og anlegg jf. pbl. §12-5, 1.pkt.1 

 Boligbebyggelse – frittliggende – BFS1 til BFS9 
 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur jf. pbl. §12-5, 1.pkt.2 

 Offentlig veg  - o_SV1 , o_SV2 
 Trase for teknisk infrastruktur TI1  
 Annen veggrunn grøntareal – snødeponi SVG1 
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 Annen veggrunn grøntareal – skjæringer og fyllinger SVG2, SVG3, SVG4. 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  jf. pbl. §12-5, 1.pkt.5 

 LNFR areal for nødvendige tiltaks for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag – L1, L2, L3. 
 

Hensynssoner jf. pbl. §12-6 

 H 370 – Faresone høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven og dens 

forskrifter med veiledninger. 
 Alle boenheter skal tilknyttes felles avløpsanlegg og vannverk. 
 Alle ledninger / kabler skal legges i jord. 
 Mindre vesentlige unntak innenfor rammene av plan- og bygningsloven, kan tillates når 

særlige grunner taler for dette. 
 Privatrettslige avtaler som er i strid med denne reguleringsplanen med tilhørende 

bestemmelser kan ikke inngås. 
 Universell utforming skal i størst mulig grad gjennomføres ved utbygging av veger, plasser, 

stier etc. slik at disse kan brukes av flest mulig. 

 Dersom det påvises automatisk freda kulturminner innenfor planområdet har tiltakshaver 
aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8, som sier at arbeidet skal 
stoppes og kulturvernmyndighetene varsles.   

 Tiltak som berører fjære eller sjø skal vurderes av marinearkeologi. Etter kulturminnelovens § 
14 er Tromsø Museum myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge 
nord for Rana kommune, og skal varsles ved søknad om tillatelse til tiltak iht. plan- og 
bygningsloven. 

 Vann- og avløpsanlegg skal utbygges iht. kommunens norm og retningslinjer. 
 Vannledning til feltet skal dimensjoneres for slukkevann til boligfeltet. 
 Vannforsyning til eiendommene gbnr. 71/6 og gbnr.  71/17  skal ivaretas. 
 Privat og felles uteoppholdsareal skal ha støy lavere enn 55 db, og rom med støyfølsom bruk skal 

vende mot stille side. 
 

3. Bestemmelser til arealformålene 
 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (Boligfelt BFS)  
 Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40°, pulttak (skråtak) med 

utvendig avløp med takvinkel mellom 8°og 40° eller pulttak med innvendig avløp med 
takvinkel mellom 15°og 40° . Dette gjelder også garasjer og naust.  

 Utnyttelsesgrad for området BFS er maksimalt 30% av BYA 
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 Det tillates 1 avkjørsel per eiendom med maksimal bredde 4 meter. Avkjørsler er vist på 
plankartet.  

 Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4, 7): 
o Uteoppholdsareal skal være minimum 50 m2 
o Parkering: det skal være 3 parkeringsplasser pr. boligtomt  
o Renovasjon skal være offentlig i kommunal regi 

 Dokumentasjonskravsom underlag til byggesaksbehandlingen skal være (§ 12-7 nr. 12): 
o Situasjonsplan/utomhusplan 
o Etasjeplaner, snitt og fasader  
o Terrengprofil som viser høyder av planert 

 

a) Boligbebyggelse – frittliggende - BFS  
 

 Bygningenes karakter skal være eneboliger med tilhørende garasje. 
Bebyggelsen skal ha småhuskarakter og skal plasseres og utformes slik at den får en god 
funksjonell og helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
Bebyggelsen skal mht. volum, stilutrykk, materialer og farger utformes slik at området får en 
god estetisk karakter. 
 
Tilbygg og garasjer skal tilpasses til hovedbygget som her er bolighuset. 
  

 Bygninger kan oppføres i maksimalt to-2 etasje med gesims/ mønehøyde inntil 9 meter målt 
over gjennomsnittlig planert terreng. Garasje /uthus kan ha maksimal gesims-/mønehøyde 
på 6 meter, regnet fra planert gjennomsnittlig nivå rundt bygget.  
 
 

 
Figur 1 Illustrasjon Høyde bebyggelse 

 
 Utnyttelsesgrad for området BFS er maksimalt 30% av BYA 
 Det tillates 1 avkjørsel per eiendom med maksimal bredde 4 meter. Avkjørsler er vist på 

plankartet.  
 Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4, 7): 

o Uteoppholdsareal skal være minimum 50 m2 
o Parkering: det skal være 3 parkeringsplasser pr. boligtomt  
o Renovasjon skal være offentlig i kommunal regi 

 Dokumentasjonskravsom underlag til byggesaksbehandlingen skal være (§ 12-7 nr. 12): 
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o Situasjonsplan/utomhusplan 
o Etasjeplaner, snitt og fasader  
o Terrengprofil som viser høyder av planert 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur    
 Utforming av veger. 

− Veg o_SV2 skal utføres iht. Statens vegvesens Håndbok N100 Veg og gateutforming 
vegtype A1.  

− Regulert vegbredde for adkomstveger o_SV2 skal være 10 meter regulert   med 5 
meteres asfaltert kjørebanebredde. Vegskulder skal være minimum 0,5 meter på 
hver side av vegen.  

− Maks. fartsgrensen skal være 30 km/t 
− Maks. stigning skal være 8% 
− Rekkverk/ autovern skal monteres der dette kreves iht. Statens vegvesens 

håndbøker. 
− Snuplass skal dimensjoneres for store kjøretøy. 
− Ved montering av veglys skal det benyttes lysarmaturer som kan benyttes i 

kommunens system for styring av veglys. 
 

 Avkjøringer. Vegenes utforming og avkjøring fra o_SV1 (E6)  til kjøreveg o_SV2 ,  skal utføres 
iht. Statens vegvesens krav og retningslinjer.  

 Utbygging av vann- og avløpsanlegg skal skje iht. kommunens krav og retningslinjer. Det 
anlegges felles avløp til lukket kum som tømmes ved behov. 
 

 

3.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 
Områdene L1 , L2, L3  – LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

 Det tillates ikkje oppført bygg eller konstruksjonar innenfor LNFR-området som ikkje har 
tilknytning til jordbruksdriften.  

 Innenfor områdene L1, L2 ogL3 tillates benyttet til rekreasjon og til mindre  tiltak som 
bygging av gapahuk, bålplasser og lekeplasser.  

 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 
4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) Sone H370 
Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med etablering av bygg for varig opphold 

 
 
 
 

541



Side 5 av 5 Planbestemmelser - Reguleringsplan for Myrenga boligfelt .

 

5. Rekkefølgebestemmelser  
Opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 
 
Før nye boliger tas i bruk, skal felles atkomst og parkering på egen tomt være ferdig opparbeidet.  
Vannforsyning, avløp og elektrisitet skal være tilfredsstillende etablert før boligen tas i bruk.  
 
Veg o-SV2 skal være opparbeidet før rammetillatelse kan gis. 
 
 Atkomst og avkjøring fra E6 til boligfeltet skal være godkjent av Statens vegvesen før byggetillatelser 
i boligfeltet kan gis. 
 
 
Beskrivelse slutt.
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Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Myrenga boligfelt. 
 

Sammendrag. 

En begrenset del av eiendommen gbnr. 71/6 i Rotsundelv i Nordreisa kommune skal utvikles til et 

boligfelt for 9 frittliggende boligtomter. 

Planområdet er på ca. 52 daa og ligger 17 km fra regionsenteret Storslett i Nordreisa kommune. 

Planlagt boligfelt ligger åpent på østlig side av Rotsundet med gode solforhold, god utsikt og 

tilgjengelighet. Arealet er ikke tidligere regulert og er i kommuneplanens arealplan avsatt som LNF-

område. Plantiltaket er ikke i henhold til kommuneplanens arealdel. 

Planarbeidet ble varslet igangsatt vinteren (desember) i 2017.  

Planarbeidet skjer i forhold til plan- og bygningsloven av 2008 og utarbeides som en 

detaljreguleringsplan med plannavn " Detaljreguleringsplan Myrenga boligfelt». 

Grunneiere, tiltakshavere og forslagsstiller er Guro og Anders Boltås, Rotsundveien 22 ,9153 Rotsund 

Plankonsulent er KONZEPT arkitektur bygg og plan, 9151 Storslett med siv.ark Geir Lyngsmark som 

faglig planlegger. 

Plandokumentasjon omfatter følgende dokumenter: 

1. Planbeskrivelse 

2. Plankart 

3. Planbestemmelser 

4. ROS-analyse 
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Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Myrenga boligfelt. 
 

1. Bakgrunn 

1.1. Hensikten med planen 
Planen skal legge til rette utbygging av et boligfelt for 9 boligtomter i Rotsund. Ved åpning av tunell 

for E6 gjennom Reisafjellet har området på vestlig side av fjellet fått større attraktivitet som bosted . 

Boligtilbudet kan bidra til økt attraktivitet for tilflytting og bosetting i Nordreisa kommune. 

1.2. Eierforhold, forslagstiller, plankonsulent. 
Grunneiere:   Guro og Anders Boltås , Rotsundelveien 22 , 9153 Rotsund 

Forslagsstiller:   Guro og Anders Boltås , Rotsundelveien 22 , 9153 Rotsund 

Plankonsulent:  KONZEPT arkitektur bygg og plan , 9151 Storslett v/ siv.ark Geir 

Lyngsmark som faglig planlegger. 

1.3. Utbygningsavtaler 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler for planområdet. 

1.4. Behov for konsekvensutredning 
Iht. referat fra forhåndskonferanse 23.11.2017 er det vurdert at plantiltaket ikke utløser krav om 

konsekvensutredning i henhold til §4 i forskrift. Plantiltaket er lokalisert til et området uten 

vesentlige samfunnsstrukturer som eksisterende boligområder, næringsvirksomhet, skoler og 

barnehager, sykehus etc. om kan bli påvirket av etablering av et nytt boligområde.  

Det er ingen bebyggelse eller infrastruktur innen planområdet. Nærmeste infrastruktur er riksveg E6 

og 22kV kraftlinje øst for planområdet. Vest for planområdet er Sikkajokk kraftstasjon. Øvrig 

omkringliggende bebyggelse er spredt boligbebyggelse.  

Plantiltaket anses heller ikke å ha vesentlige miljøpåvirkninger som endrer dagen karakter for 

området. 

Utredningsbehov og hovedtema beskrevet i referat fra forhåndskonferansen omfatter overstående 

forhold og er vurdert som tilstrekkelig utredning av plantiltakets virking på natur og miljø. 

2. Planprosessen. 

2.1. Medvirkning 
I forbindelse med varsel om oppstart har alle berørte grunneiere blitt kontaktet og blitt informert om 

planen. Oppstartsvarselet er annonsert bredt gjennom brev direkte til berørte parter og naboer, 

samt ved annonse i Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside. Alle har fått mulighet til å komme 

med merknader til planen. 
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2.2. Varsel om oppstart av planarbeidet 
Planarbeidet er varslet iht. krav i plan- og bygningsloven (pbl) vinteren (desember)  2017. 

Forhåndskonferanse ble første gang gjennomført 23.11.2017. Utenom varsling og høring iht. til plan -

og bygningsloven, planlegges ingen annen informasjon om plantiltaket. 

Det ble vedtatt oppstart for detaljregulering av Myrenga  boligområde  i møte i formannskapssalen 

Nordreisa Kommune, 23.11.2017.  

Varsel om oppstart ble sendt ut per brev til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til 

berørte offentlige myndigheter i brev datert 12.12.2017 . I tillegg har varsel om oppstart blitt 

annonsert på kommunens hjemmesider og med annonse i Framtid i Nord  

Frist for innspill ble satt til 01.02.2018. 

2.3. Høring og offentlig ettersyn 
Planarbeidet er varslet iht. krav i plan- og bygningsloven (pbl) vinteren (desember)  2017. 

Forhåndskonferanse ble første gang gjennomført 23.11.2017.  

Utenom varsling og høring iht. til plan -og bygningsloven planlegges ingen annen informasjon om 

plantiltaket. 

2.4. Merknader etter 1.gangs politisk behandling. 
Ved offentlig høring med frist for uttalelse / merknad til planen satt til 9.august 2019 var det kommet 

inn følgende 8 merknader: 

1. Fiskeridirektoratet 

2. Kystverket 

3. Norges arktiske universitetsmuseum 

4. Bjerke, Aina , Grunneier -71/12 

5. FNF Troms 

6. Troms fylkeskommune 

7. Norges vassdrags- og energidirektorat 

8. Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

Merknaden er samlet i eget dokument «Merknadsbehandling – Detaljregulering Myrenga boligfelt og 

naustområde» utarbeidet av Nordreisa kommune. 

Etter offentlig høring er det basert på innkomne merknader foretatt revidering av planforslaget. 

Revideringen omfatter i hovedsak: 

• Nautsområde med småbåthavn er tatt ut av planforslaget.  

Det er rettet innsigelse til planforslaget fra NVE med bakgrunn i kjent kunnskap om kvikkleire 

i området. Det vil ikke bli foretatt ytterligere geoteknisk undersøkelse av området. Det tas 

derfor ut av planforslaget. 
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• Merknader fra Aina Bjerke som grunneier til naboeiendommen gbnr. 71/12 er tatt hensyn til 

ved at det er lagt inn et grøntområdet mot deres eiendomsgrense , byggegrenser er lagt inn 

på områder for spredt boligbygging og avkjøring fra E6 er flyttet i sørlig retning slik at 

eiendommen gbnr 71/12 ikke berøres av formålsområdet for veg. 

• Øvrige merknader er tatt til etterretning. 

Etter at planforslaget er revidert etter 1.gangs politisk behandling og offentlig høring og 

naustområdet med småbåthavn er tatt ut av planen, er plannavnet endret til «Detaljreguleringsplan 

Myrenga boligfelt» 

 

3. Planstatus og rammebetingelser 

3.1. Overordnede planer 
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune for perioden 2014-2026 vedtatt 20.03.2014 er 

planinitiativets overordnede plan.  

3.2. Overordnede føringer 
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune inneholder bestemmelser 
og retningslinjer som vil være førende for planen. 
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3.3. Planforslagets formål i forhold til kommunens 

 arealplan.  
 

 

Figur 1 Utsnitt arealplan for området Rotsund. Planområdet markert med rød stiplet linje. 

 

Planområdet er i kommunens arealplan avsatt som LNF-område. Tiltaket derfor ikke i samsvar med 

arealplanen 

Planforslaget fra tiltakshaver har følgende formål, hensynssoner, linjesymbol og punktsymbol 

Rotsund 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1. Lokalisering 
 

 

Figur 2 Planområdet lokaliert i Nord-Troms 

Planområdet ligger i bygda Rotsundelv i Nordreisa kommune og omfatter deler av 
eiendommen gbnr. 71/6, 71/17 og 71/31.  
 

Myrenga boligfelt 

Alta 

Tromsø 
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Figur 3 Myrenga boligfelt 

Avstanden til regionsenteret Storslett er ca. 17 km og til Rotsund og planområdet. Området ligger 
Ca. 230km fra Tromsø, ca. 180 km fra Alta, ca. 85 km fra Skjervøy og ca.  150 km fra Skibotn. 
Nærmeste butikk, bensinstasjon og annet servicetilbud er på tettstedet Sørkjosen.  
 
Boligtomtene ligger i hovedsak mellom 35 m.o.h. og 50 m.o.h. I nord avgrenses området av 
eiendomsgrense for gbnr. 70/7.  Mot øst av kraftlinje.  Mot sør av eiendomsgrense for gbnr. 70/16 og 
Laelva 
Planlagt boligfelt er vest-vendt med god beliggenhet i forhold til sol, utsikt og 
tilgjengelighet. Området er naturtomt  
 
Planområdet ligger i et område med spredt boligbebyggelse. I og omkring området ligger 

jordbruksareal i aktiv bruk. Deler av planområdet er bevokst med blandingsskog. Ovenfor 

planområdet ligger kraftlinje. Hovedvegen E6 går på nedre siden av boligfeltet. 
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Figur 4 Planområdet Myrenga boligfelt . 

 

 

4.2. Plannavn og innhold 
Navn: Reguleringsplan for Myrenga boligfelt og nautsareal 
PlanID:  19422017_003  
 
Detaljplanen består av følgende planmateriale: 

• Plankart, målestokk: 1:2000, datert 17.02.2020 

• Planbestemmelser, datert 17.02.2020 

• Planbeskrivelse, datert 17.02.2020 

• ROS-analyse, datert 15.03.2019 

 
Planområdet er på ca. 52 dekar totalt.  

4.3. Beliggenhet, størrelse og avgrensning 
Avstanden til regionsenteret Storslett er ca. 17 km og til Rotsund og planområdet. Området ligger 
ca. 210 km fra Alta, ca. 85 km fra Skjervøy og ca.  150 km fra Skibotn. Nærmeste butikk, bensinstasjon 
og annet servicetilbud er på tettstedet Sørkjosen, ca. 9 km fra planområdet. 
 
Boligtomtene ligger i hovedsak mellom 50 m.o.h. og 55 m.o.h. I nord avgrenses området av 
eiendommene gbnr. 70/7 og 71/12. Mot øst er begrensningen kraftlinjen og det bakenforliggende 
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fjellområdet. Mot sør Laelva begrensningen. Elva er også eiendomsgrensen mot gbnr. 71/16. Mot 
vest avgrenses området av sjøen og Rotsundet. 
 
Planlagt boligfelt er vest-vendt med god beliggenhet i forhold til sol, utsikt og 
tilgjengelighet. Området er naturtomt  
 

 
Figur 5 Utsikt over sørlige del av planområdet 

 

Figur 6 Utsikt mot nordlig del av planområdet (Google Map) 
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Figur 7 Utsikt ned mot Rotsund 

4.4. Adkomst 
Adkomst til området er fra hovedvegen E6. 
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4.5. Eiendomsforhold 
Følgende er naboer til eiendommen gbnr. 71/6:

 

559



18 
Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Myrenga boligfelt. 
 

 

Naboliste utskrift fra Nordreisa kommune 18.10.2016 

4.6. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 

 

Figur 8 Kartutsnitt fra arealplanen for Nordreisa kommune med lokalisering av planområdet. 

Planområdet er ikke detaljregulert tidligere. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF-

areal. Tilgrensende områder i nordøst, øst og sør er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-

område. Mot vest grenser området til E6. Veien har her 80 km/t. Langs E6 er det spredt 

boligbebyggelse. Offentlige funksjoner som videregående skole, kommune, svømmehall og 

helsetilbud m.m. ligger i regionsenteret Storslett, ca. 13,5 km fra Myrenga boligfelt. Barnehage og 

barneskole ligger ved Rotsundelv, ca. 3,5 km fra Myrenga boligfelt.  
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4.6.1. Arealinformasjon tilknyttet eiendommen. 
Med henvisning nettstedet https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/1942/71/6/0  

framkommer understående arealinformasjon over eiendommen som omfattes av planen. 

 

 

 

 

4.7. Samfunnssikkerhet 

4.7.1. Geoteknisk- og skredfarevurdering. 
 

Planområdet er vurdert mht. kvikkleire, rasfare og geoteknisk forhold av geoteknisk konsulentselskap 

Arktisk Geotek basert på befaring og prøvetaking i området 20.03.2018. 

Geoteknisk vurdering er dokumentert i rapport fra Arkisk Geotek datert 18.04.2018  
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Sammendrag fra rapport fra Arktisk Geotek: 

Tiltakshaver Anders Boltås planlegger regulering av bolig- og naustområde på eiendom gbnr. 
71/6 i Rotsundelv, Nordreisa kommune. Arktisk Geotek er engasjert som rådgivende instans 
innen geoteknisk utredning og skredfarevurdering for prosjektområde på eiendommen.  
Området ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred og delvis innenfor jord- og flomskred. 
Basert på feltobservasjon gjennom befaring, kartdata, klima- og terrenganalyse, lokalkunnskap 
og faglig skjønn, har den skredfaglige vurderingen av området resultert i en oversikt som har 
betydning for avgrensning av mulige løsneområder og skredbaner/utløpsområder. Planlagt 
prosjektområde vurderes som tilfredsstillende i henhold til sikkerhetskrav S2 (1/1000) for 
boligområde og S1 (1/100) for naustområde.  
 
Under befaring ble det gravd to prøvegroper og en kontrollgrop. Grunnen består i hovedsak av 
leirig materiale med innslag av grovere klaster. Prøvegrop P1 og kontrollgrop P3 ble avsluttet i 
faste masser på henholdsvis 5,5m og 2,5m dyp. I prøvegrop P2 ble det påtruffet fjell/blokk på ca. 
4m dyp. Det ble ikke påtruffet tilsig av vann ved avsluttet gravedybde.  
 
Det er ikke påvist sprøbruddmateriale og/eller kvikkleire i det undersøkte område. Med hensyn til 
tidligere undersøkelser vurderes områdestabiliteten som tilfredsstillende.  
 

Det må tas hensyn til telefarlighet i relevant fundamenteringsdybde, innhold av organisk 

materiale og drenering. 

(Naustene som rapporten nevner er siden tatt ut av planområdet) 

4.7.2. Havnivåstigning / stormflo 
Med referanse til kommunens arealplan tillates ikke nye bygge- og anleggstiltak for beboelse og 

opphold under kote +3.00 moh. uten at det etableres tilstrekkelig sikkerhet (avbøtende tiltak) mot 

fare/skade ved havnivåstigning og stormflo. Det planlegges ingen bygg- eller anlegg for beboelse i 

strandsonen. 

4.7.3. Oppskyllingsbølge fra Nordnesfjellet 
Med referanse til kommunens arealplan:  

Jf. rapport fra NGI: Flodbølger i Lyngen etter mulig skred Nordnes, Lyngen kommune III 

Detaljberegning av oppskylling for skred på 11 millioner kubikkmeter, er det estimert 

oppskyllingshøyder på Spåkenes, Vest-Uløya og i Rotsund på 2-5 meter.  

Det planlegges ingen bygg- eller anlegg for beboelse og opphold i strandsonen. 

4.8. Vannmiljø . Vannforskriften. Vannkvalitet. 
Vannkvalitet  
Tiltak som kan medføre forringelse av vannkvalitet skal vurderes med tanke på eventuelle tiltak 
for å begrense negativ utvikling i vannforekomstens tilstand.  
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Det forutsettes at forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) og Regional 

forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 legges til grunn i planarbeidet og at vannmiljø 

tas inn som utredningstema. 

I møte med kommunens vannområdekoordinator Jan Arvid Holmgren 12.09.2018 ble 

planforslaget vurdert i forhold til Regional forvaltningsplan for vannregionen Troms. 

Det konkluderes med at tiltaket medfører ikke noen form for forringelse av vannforekomster i 

området som omfattes av reguleringsplanen. 

4.9.  Landskapet , stedets karakter, form og estetikk  

 

Figur 9 Planområdet i landskapet 

Planområdet ligger på østlig side av Rotsund. I utsikt mot vest ligger Uløya og bakenforliggende 

Lyngsalpene. Øst for planområdet ligger fjellet Rundhaugen og Sikkajavre. Stedet er et typisk 

fjordlandskap med spredt bebyggelse og dyrket mark langs fjorden. 

Utsikten fra området er spektakulær og er et av områdets store kvaliteter. Natur og fjellområdet 

ovenfor området tilgjengelig via stier og fjellveger. På vinterstid er det gode muligheter for skigåing 

opp mot Sikkajavre fjellområdene omkring.  
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Figur 10 Landskapet omkring  Rotsund sett fra sørvest over Uløya ( Skjermdump fra «Norge i 3D») 

Planområdet er bevokst med blandet skog og er ikke oppdyrket. Skogbunnen er gressbevokst og 

anses som utmark.  

4.9.1. Topografi. 
 

Planområdet ligger i en skråning som stiger jevnt 14 grader til ca. kote 55 m.o.h   

Planområdet ligger innenfor delområde 3 – Rotsund i landskapsanalyse for Nordreisa Kommune 

2013-2025. Dette delområdet er vurdert å ha stor verdi og er beskrevet slik i landskapsanalysen.  

Utdrag fra landskapsanalysens sammendrag: 

Landskapskarakter: 
Et nordnorsk kystlandskap langs sund med sammenhengende jordbruksland mellom fjell og fjære, 
tuftet på fruktbare marine avsetninger og sundets gode fiskeforekomster. Utsikten avgrenses av 
Uløyas fjellsider på andre siden av sundet. Plantede granfelt vises som tydelige brudd innimellom 
jorder og naturlig vegetasjon. Våtmarksområde ved Rotsundelvas utløp i Rotsundet er viktig for 
fuglelivet. 

4.9.2. Solforhold og lokalklima 
Lokalklimaet preges av at planområdet ligger i en vestvendt side langs Rotsund. Klimaet i området er 
typisk nord-norsk kystklima med fuktige vinder fra nord og nordvest, lite kulde om vinteren og ikke 
spesielle høge temperaturer om sommeren. 
Solforholdene i området er gode. Området blir relativt tidlig snøbart. 

4.9.3. Estetisk og kulturell verdi  
Bebyggelsen i området er spredt og er preget av å være bygget opp etter krigen.  På sørlig side av 

planområdet ligger kraftstasjon for Sikkajokk kraftverk bygd i 1956 som en del av gjenreisningen og 

utvikling av Nord-Troms etter krigen. 
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4.9.4. Naturverdier 
 

 

Figur 11 Kartutsnitt av Myreng-området  med bonitet 

Planområdet består av blandingsskog på udyrket mark. Området er ikke bebygd. På nedsiden av 

planområdet ligger oppdyrket jordbruksmark som er i aktivt bruk. 

Det er ikke registrert rødlistearter om området (Søk i artsbanken 23.05.2018) 

Områdets bonitet består av skog med middels bonitet, fulldyrka jord og åpen fastmark.  

Planområdet over E6 ligger i sin helhet på skogmark.  

4.10. Kulturminner. Samiske kulturminner. Verneverdier 
Det er ikke registret automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet ved søk i Troms Atlas - 
Troms Fylkeskommunes nettside for kartbasert informasjon, utført 23.05.2018  
 
Kulturminner og aktsomhetsplikten. 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram gjenstander eller spor som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune 
omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.  

4.11. Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk 
Planområdet har ikke spesiell rekreasjonsverdi men ligger i tilknytning fjell- ,  strand- og sjøområder 

som er benyttes både av lokal befolkning , turister og øvrige befolkning i Nord-Troms. Utfartområdet 

ved Sikkajavre er populært utfartområde vinterstid. 
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4.12. Trafikkforhold 
Kjøreadkomst til planområdet er fra E6 via tilførselsveg. Det er ingen regulert avkjørsel pr. 2018. 

Det er ingen andre offentlige veger for biltrafikk i området. 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) på E6 forbi planområdet var i 2017 på 1360 totalt. 

Området er ikke spesielt ulykkesbelastet og det er ikke registrert trafikkulykker de siste 15 årene 

(Statens vegvesen 23.05.2018 ) 

Det i dag ingen gang- og sykkelveg i planområdet eller i nærområdet. 

4.13. Kollektivtilbud 
Det er bussforbindelse til Tromsø og Alta. Skolebusser gir et lokalt busstilbud til Rotsundelv og 

Kåfjord og til regionsenteret Storslett / Sørkjosen. 

Det er flyforbindelse til Tromsø via Sørkjosen lufthavn.  

Det er busstilbud til Skjervøy. Hurtigruten anløper Skjervøy. 

4.14. Barns interesser 
Det i dag ingen spesiell tilrettelegging for barn i eller nært planområdet. Nærmeste tilrettelegging er 

idrettsanlegg og lysløyper i Rotsundelv. 

4.15. Sosial infrastruktur. Skole, barnehage, helse- og 

samfunnshus. 
Rotsundelv skole er det lokalen barneskoletilbudet. Ungdomsskole og videregående skole ligger på 

Storslett. I Rotsundelv ligger Trollskogen barnehage, en to-avdelings barnehage. 

Sonjatun helsesenter ligger på Storslett. Halti kulturhus er et regionalt kulturhustilbud for framføring 

av kultur. Halti har B-scene. 

Rotsundelev samfunnshus er det lokale kulturhustilbudet for lokale lag og foreninger. 

4.16. Universell tilgjengelighet. 
Ved utbygging av veier, turstier, fellesareal, grillplass mm. skal man i størst mulig grad utforme disse 

tiltakene iht. norsk standard for universell utforming.  

Planområdet ligger i skrått terreng som krever veger og adkomster tilpasset universell utforming. 

4.17. Energibehov - energiforbruk 
Planforslaget er forelagt strømleverandøren Ymber AS i epost av 28.05.2018 og svar mottatt 
29.05.2018. Her informerer Ymber AS v/ ing. Ketil Abrahamsen følgende: 
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Nettstasjon er anlagt nedfor Sikkajokk kraftverk som kan forsyne det planlagte boligfeltet. Det må 

skiftes til en større transformator ved utbygging av boligfeltet. 

Det må det legges ca.220 m tilførsel kabel TFXP 4 x 240 til et fordelingsskap midt i feltet, derfra 

legges det en kabel til hver tomt. 

Dersom naustene også skal forsynes må det gjøres på tilsvarende måte. 

Når det gjelder hensynssone på vår 22 kV luftledning sier forskriftene min 6 m fra ytterste fase i 

vannrett avstand, kommunen bruker 10 m. 

(Naustene som Ymber nevner er siden tatt ut av planområdet) 

4.18. Teknisk infrastruktur. Eksisterende vannledning. 
Det ikke utbygd kommunalt anlegg for vann og avløp i området.  

Det er utbygd privat vannledning på eiendommen gbnr. 71/6 for vannforsyning til boliger på 

eiendommene gbnr. 71/17 og gbnr. 71/19. Se kartskisse utarbeidet av grunneierne. 
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Figur 12 Kartskisse privat vannledning på eiendommen gbnr. 71/6 
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4.19. Jordressurser , landbruk , reindrift og annen 

primærnæring 
Det foregår aktivt jordbruk i nærområdet til det planlagte boligfeltet. Selve boligfeltet ligger på 
udyrket mark men må anses om utmark. Adkomstveg til naustområdet går over dyrket mark. 
Fjellområdet møt øst og Sikkajavre er sommerbeite og flytteveier for reinbeitedistriktene D-36 
Cohkolat /Biertavarri og D-39 Ardni/Arnøy. Utmarka omkring er også beiteområder for sau. 

4.19.1. Støy- og luftforurensing 
Det er ikke registrert støy- eller luftforurensinger i området med betydning for folks helse og miljø. 

4.20. Risiko- og sårbarhetsanalys – ROS 
I geoteknisk rapport utarbeidet av Arktis Geotek er rasfare, flomfare og grunnforhold av eksisterende 

situasjon vurdert med konklusjon om at området er forsvarlig å bygge ut iht. framlagte planer. 

Det er utarbeidet et eget dokument som ROS-analyse av planlagt utbygging. 

5. Beskrivelse av planforslaget 
 

 

Figur 13 Plankart Detaljregulering  Myrenga boligfelt  
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5.1. Planlagt arealbruk 
 

 

 

5.1.1. Reguleringsformål 
 

Reguleringsformålene skal være iht. planbestemmelsene i kommunens arealplan 

5.1.1.1. §12-5 Nr.1- Bebyggelse og anlegg 
 

5.1.1.1.1. Boligbebyggelse – frittliggende  
Området BFS1 til BFS9 -  Utnyttelsesgrad settes til max 30% BYA 
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5.1.1.2. §12-5. Nr.2-Samferdselanlegg og teknisk 

infrastruktur 

5.1.1.2.1. Offentlige veger – o_SV1. 
Veg o_SV1 er E6 forbi boligområdet. Det er en avkjøring til veg o_SV2 som fører til boligområdet. 

Veg og avkjøringer skal utformes iht. krav fra Statens vegvesen og Statens vegvesens handboks N100 

Veg og gateutforming. Veg o_SV2 skal ha maks. 30 km/t fartsgrense. 

Drift og vedlikehold av veg o_SV2 forutsettes overtatt av Nordreisa kommune. 

5.1.1.2.2. Annen veggrunn – Snødeponi SVG1 
Det anlegges eget snø deponi ved snuplass for adkomstvegen o_SV2 til boligområdet. 

5.1.1.2.3. Annen veggrunn – grøntareal SVG2, SVG3 og 

SVG4 
Regulert areal for skjæringer og fylling for veg i bratt terreng.  

5.1.1.2.4. Trase for teknisk infrastruktur. o_SVF1. 
Trase for kommunaltekniske anlegg langs riksveg E6 

5.1.1.2.5.  Trase for teknisk infrastruktur. TI1  
Trase for kommunaltekniske anlegg tilknyttet boligfeltet. Traseen kan ved behov benyttes for 

eventuell avløpsledning ut fra boligfeltet med avløp til sjø og /eller framføring av kabler / fiber fra 

riksvegen E6 til boligområdet. 

5.1.1.3. §12-5 Nr. 5- Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 

reindrift  
Områdene L1, L2 og L3 er LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens og eiendommens ressursgrunnlag, samt mindre tiltak tilknyttet 

friluftsformål som gapahuk, bålplass, eller lignende. 

5.1.1.4. §12-6 Hensynssoner 

5.1.1.4.1.1. Høyspenningsanlegg ( inkl. 

høyspentkabler) 
Hensynssone H370 – Høyspenningsanlegg; 22kV kraftlinje. 
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5.2. Bebyggelsens plassering og utforming 
Bygningenes karakter skal være eneboliger med tilhørende garasje. 

Bygninger kan oppføres i maksimalt to-2 etasje med gesims/ mønehøyde inntil 9 meter målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasje /uthus kan ha maksimal gesims-/mønehøyde på 6 meter, 

regnet fra planert gjennomsnittlig nivå rundt bygget.  

 

Figur 14 Illustrasjon mønehøyde 

 

5.3. Boligmiljø / bokvalitet 
Planområdet har en god beliggenhet for boliger. Området ligger åpent til i landskapet med gode 

solforhold.  Hver enhet vil få sin private uteplass, enten på bakken eller på altan. Det etableres en 

lekeplass i god størrelse innad i området.  Fartsgrensen i området settes til 30 km/t slik at det skal 

være trygt for gående innad i området. Det er kort avstand utmark turterreng som også kan være 

lekeplasser for barn. 

5.4. Parkering 
Parkeringsbehov skal ivaretas jf. planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 2.1.5. 

5.5. Tilknytning til infrastruktur 
Utbygging av vann- og avløpsanlegg skal skje iht. kommunens krav og retningslinjer. Det anlegges 

felles avløp til lukket kum som tømmes ved behov. 

5.6. Trafikkløsninger 

5.6.1. Kjøreadkomst 
Kjøreadkomst til boligfelt er fra E6 via adkomstveg o_SV2  med snuplass i nordlig ende av boligfeltet. 
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5.6.2. Utforming av veger 
Regulert vegbredde for adkomstveg o_SV2 til boligfeltet skal være 10 meter .  

Regulert bredde på 10 meter er valg med hensyn til nødvendig areal til fyllinger og skjæringer. 

Teknisk infrastruktur VA, strøm o.l legges i vegenes kantsoner. 

Vegbredde skal være 6 meter. Med vegbredde menes kjørebanebredde pluss skulder på hver side. 

Ref. figur 15. 

 

Figur 15 Tverrsnitt for veg o-Sv2 ved avkjøring fra E6 

 

 

Figur 16 Typisk tverrsnitt i skrått terreng 
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5.7. Autovern og veglys. 
Autovern skal monteres der det er behov og i henholde til Statens vegvesens handbøker for 

plassering, utforming og montering av rekkverk.  

 

Figur 16 Illustrasjon på autovern 

 

Veglys som skal monteres skal være kunne benyttes i kommunens system for styring av veglys. 
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Figur 17 Typisk tverrsnitt i sving i sørlig del av boligfeltet. 

 

Normal stigning skal ikke overstige 8%. Maksimal stigning kan over kortere strekning inntil 50 meter 

være inntil 10%  

Det er snuplass med plass for snødeponi i nordlig ende av adkomstveg til boligfelt 

5.7.1. Krav til samtidig opparbeidelse 
Tillatelse til tiltak for de første enhetene kan gis, før nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og 

strøm er ferdigstilt.  

Brukstillatelse gis når nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og strøm er ferdigstilt. 

5.7.2. Tilgjengelighet for gående og syklende 
Arealene er godt tilgjengelige for gående og syklende. Bredden og utformingen på internveien i 

planområdet gjør tilgjengeligheten god og oversiktlig. Det er ikke egen gang- og sykkelveger i 

området. 

5.8. Felles atkomster, eiendomsforhold. 
Det er ingen felles adkomstveger i området utenom adkomstvegen o_SV2. Vegen går i sin helhet på 

egen eiendom. 

5.9. Miljøoppfølging 
Det er ikke planlagt noen spesielle miljøtiltak utover det som er fastsatt gjennom plan- og 

bygningsloven og andre gjeldende lover og forskrifter. 
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5.10. Universell utforming 
Tiltak innen planområdet skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell 

utforming (UU). Byggeteknisk forskrift TEK17 gir tekniske krav til byggverk, uteareal og miljø som skal 

sikre at krav til UU sikres. Plan- og bygningslovens § 11-9 punkt 5 samt krav til ikke-

diskriminerendeforhold, skal bidra til at UU ivaretas i planen. Felles uterom og alle arealer tilknyttet 

offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell utforming. 

Veg o_SV2 skal utføres iht. kommunale normer med maksimal stigning på 8%. Over kortere 

veglengder kan stigning vær 10%. For øvrig bør ikke-regulerte gangveger og stier være universelt 

utformet (UU) for at de skal være tilgjengelig for flest mulig. 

5.11. Uteoppholdsarealer 
Det er ingen regulerte felles lekeplasser innen planområdet. Generelt ligger planområdet nært 

utmark og relativt lang ifra E6 . Utmarka er derfor anvendelig som lekeplass både sommer og vinter. 

5.12. Kollektivtilbud 
Plantiltaket krever ingen endringer i dagens kollektivtilbud.  

5.13. Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor det avsatte planområdet, jf. nettsøk i Askeladden 

25.05. 2018.  

5.14. Sosial infrastruktur 
Planforslaget fører ikke til vesentlige endringer i sosial infrastruktur.  

5.15. Plan for vann og avløp – Tilknytning til offentlige 

infrastruktur. 
Plan for vann- og avløpsanlegg er utredet i samråd med kommunens vann- og avløpsetat. 
 
Vannforsyning. 
Boligområdet forutsettes å dekke sine vannbehov fra kommunalt vannverk. Det forutsettes at 
boligområdet tilknyttes kommunalt vannverk.  
 
Det skal legges vannledning dimensjonert for slukkevann til boligfeltet. Ledningen bygges i samsvar 
med Nordreisa kommunes VA-norm med forutsetning om at kommunen skal overta eierskap og 
driftsansvar for hovedledning.  Stikkledninger til de enkelte boliger etableres med uttak via manifold 
eller samleflens i kum. Hydrant for uttak slukkevann etableres. 
 
 

576



35 
Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Myrenga boligfelt. 
 

 

 

Figur 18 Kartutsnitt med kommunal vannledning 

Avløp 
Det er bare enkeltanlegg for avløp i området. Det forutsettes utbygd felles avløpsrenseanlegg for alle 
tomtene. Ut fra kunnskap om infiltrasjonsegenskaper i området, bør det etableres felles slamavskiller 
for området med utslipp til sjø. Infiltrasjonsanlegg kan det søkes tillatelse til etter dokumentasjon. 
Kostnader vedr. utbygging av vann- og avløpsanlegg forutsettes inntatt i utbyggingskostnadene for 
boligfeltet. Utslippstillatelse søkes av utbygger. 
 
Utbygger skal bygge ut feltet på slik måte at Nordreisa kommune vederlagsfritt kan overtar vei, 
vann og avløp for boligfeltet. Dette gjelder eierskap og driftsansvar. Boligfeltet forutsettes utbygg ut 
etter kommunens bestemmelser for infrastruktur. For kommunal overtakelse av avløpsanlegget, må 
det etableres utslipp til sjø. 

5.16. Plan for avfallshandtering 
Avfallshandtering skal være offentlig og iht. kommunens krav.  

5.17. Avbøtende tiltak vedr. ROS 
Det er ingen spesielle krav til avbøtende tiltak vedr. ROS- risiko og sikkerhet. 

5.18. Rekkefølgebestemmelser 
Veg, vann, avløp og strømforsyning forutsettes utbygd før byggetillatelser for boliger kan gis 
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Rekkefølgebestemmelser beskrives i planbestemmelsene. 

6. Virkning og konsekvens av planforslaget 

6.1. Overordnede planer 
Planforslag er ikke iht. til gjeldende arealplan. Det forutsettes at det gis dispensasjon fra gjeldende 

arealplan.  

6.2. Landskap 
Landskapet innenfor planområdet vil endre seg fra å være et område som preges av blandingsskog 

og utmark til et areal med spredt boligbebyggelse. 

 

Figur 19 Illustrasjon av planlagt utbygging av boligfeltet 

6.3. Stedets karakter 
Stedet karakter vil påvirkes noe av plantiltaket.  

6.4. Kulturminner og miljø 
Det er ingen registrerte kulturminner som påvirkes av plantiltaket. 

6.5. Forhold til kravene i kap. II i Naturmangfoldsloven jf. 

nml §8 
Ved kontroll 21.02.2018 på Miljødepartementets nettside vedr. inngrepsfrie områder (INON), vises 
det at planforslaget ikke berører inngrepsfrie naturområder (INON). Arealet ligger i sin helhet mer 
enn 1 km eller mer fra nærmeste grense til inngrepsfrie naturområder (MD, INON 
/Artsdatabanken/Artskart 21.02.2018). 
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Utsnitt av Miljødirektoratets kart over inngrepsfrie områder i Norge pr 21.02.2018 

 
Sommeren 2009 ble det gjennomført ei kartlegging av verdifulle naturtyper i 
Nordreisa (Ecofact rapport: 15-2010).  
 
Basert på søk i kunnskapsbasen Tromsatlas og allmenn kunnskap om området så er det ikke påvist at 

tiltaket truer vernet naturmangfold, arter, naturtyper eller inngrepsfrie områder.   

Det er ingen registreringer i naturbase eller artskart som tilsier at det omsøkte tiltaket vil komme i 

konflikt med trua eller sårbare arter og/eller naturtyper. Vi anser vår kunnskap på området jamfør 

NML § 8 å være god. Kunnskap er hentet fra naturbase (Artsdatabanken) og artskart datert 

21.02.2018. 

Den samlede belastningen jamfør NML § 10 på de berørte økosystemene er vurdert til å være liten. 

Tiltakshaver er i likhet med Nordreisa komme opptatt av å ivareta stedlig vegetasjon og 

kulturlandskapet innenfor tiltenkte reguleringsplan.  

Tiltakshaver er klar over ansvaret i forhold til å unngå å begrense skade på naturmangfoldet, dette i 

tråd med NML § 12. NML §§ 9 og 11 vurderes til å ikke være relevante for saken. 

Det kan for øvrig tilføyes at den stedlige ROS-analysen for tiltenkte reguleringsplan er svært detaljert 

med hensyn på risikomomenter knyttet til natur- og miljøforhold generelt.  

Det ingen registrerte viktige naturtyper innenfor planområdet. Planområdet er i dag udyrket.  
 
Den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, ved utbygging av planområdet i 

tråd med planforslaget vil være relativt lav. 

Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke komme til 

direkte anvendelse i denne saken. Føre-var-prinsippet kommer også noe frem gjennom vår 

arealdisponering, der flomsoner er ivaretatt og bestemmelser knyttet til dem. Gjennom 
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planområdets lokalisering og kommunens prinsipp om fortetting av sentrumsområdene er kravene i 

nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det beste resultatet for samfunnet 

og naturmangfoldet være ivaretatt. Det gjelder også for nml § 11, om at tiltakshaver skal bære 

kostnadene ved miljøforringelse. 

6.6. Uteområder 
Boligfeltets uteområder er friareal og utmark tett opp til boligfeltet er området uteområder. All 

utmark er åpen for allmenheten. 

6.7. Rekreasjon interesser / rekreasjonsbruk 
Det er flere etablert stier og uoffisielle turveger i området. Fjellområdet omkring Sikkajervi er et 

populært utfartsområde både sommer og vinter. 

6.8. Trafikkforhold 
Trafikken på E6 er en viktig del av områdets trafikkforhold. Det forutsettes avkjøringer iht. Statens 

vegvesens krav til avkjøringer. Trafikk på adkomstveg til boligfeltet omfattes barer av beboboerne i 

boligfeltet.  

6.9. Barns interesser 
Området har meget god tilgang til natur- og fritidsarealer velegnet for lek og uteopphold både 

sommer som vinter. Boligområdet beliggenhet vel 50 meter fra bilveg E6 bidrar til økt sikkerhet barns 

lek og uteopphold. 

6.10. Sosial infrastruktur 

6.10.1. Skolekapasitet 
Rotsund skole er områdets barneskole. Storslett skole er området ungdomsskole og Nord Troms 

videregående skole er beboernes tilbud på videregående opplæring. 

Alle skolene anses per 2018-2020 å ha tilfredsstillende kapasitet på elevplasser. 

6.10.2. Barnehagekapasitet 
Trollhagen barnehage i Rotsundelv er nærmeste barnehage. Barnehagen anses å ha tilfredsstillende 

kapasitet for planlagt boligutbygging. 

6.11. ROS 
Det utarbeides en egen ROS-analyse for planlagt utbygging. 
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6.12. Jordressurser / landbruk 
Planlagt utbygging anses ikke å være til hindrer for landbruksvirksomhet i området. 

6.13. Teknisk infrastruktur 
Det er ingen eksisterende kommunale vann- og avløpsanlegg i området. 

6.14. Geotekniske forhold 
Geoteknisk rådgivningsfirma Arktisk Geotek AS  har i rapport datert 18.04.2018 vurdert de 

geotekniske konsekvensen av planlagt utbygging. Her ble  farer tilknyttet bratt terreng vedrørende 

snøskredfare , jord- og flomskredfare og andre skredtyper og naturfarer vurdert. 

Rapporten konkludere: 

Området ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred og delvis innenfor jord- og flomskred. 

Basert på feltobservasjon gjennom befaring, kartdata, klima- og terrenganalyse, lokalkunnskap 

og faglig skjønn, har den skredfaglige vurderingen av området resultert i en oversikt som har 

betydning for avgrensning av mulige løsneområder og skredbaner/utløpsområder. Planlagt 

prosjektområde vurderes som tilfredsstillende i henhold til sikkerhetskrav S2 (1/1000) for 

boligområde og S1 (1/100) for naustområde. 

Geoteknisk vurdering er tilknyttet løsmasser og stabilitetsforhold. 

Rapporten konkluderer: 

Under befaring ble det gravd to prøvegroper og en kontrollgrop. Grunnen består i hovedsak av 
leirig materiale med innslag av grovere klaster. Prøvegrop P1 og kontrollgrop P3 ble avsluttet i 
faste masser på henholdsvis 5,5m og 2,5m dyp. I prøvegrop P2 ble det påtruffet fjell/blokk på ca. 
4m dyp. Det ble ikke påtruffet tilsig av vann ved avsluttet gravedybde.  
Det er ikke påvist sprøbruddmateriale og/eller kvikkleire i det undersøkte område. Med hensyn til 
tidligere undersøkelser vurderes områdestabiliteten som tilfredsstillende.  
Det må tas hensyn til telefarlighet i relevant fundamenteringsdybde, innhold av organisk 

materiale og drenering. 

(Naustområdet som rapporten nevner er siden tatt ut av reguleringsplanen). 

6.15. Økonomiske konsekvenser for kommunen / andre 

offentlige  
Kommunen overtar internvei og nye anlegg for VA i planområdet etter ferdigstillelse, veien og nye 

anlegg for VA vil bli bygget etter kommunal standard. Kostnader for drift og vedlikehold vil påløpe 

kommunen etter overtakelse. 
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6.15.1. Økonomiske konsekvenser for kommunen. 
Planforslaget anses ikke å inneholde forhold eller elementer som tilsier utgifter knyttet til Nordreisa 

kommune. Tiltakshaver har med dette det fulle ansvar hva angår det planlagte tiltakets utgifter. 

Kommunen forventer å overta internvei og nye anlegg for vann og avløp i planområdet etter 

ferdigstillelse, veien og nye anlegg for vann og avløp vil bli bygget etter kommunal standard. 

Kostnader for drift og vedlikehold vil påløpe kommunen etter overtakelse. 

Økt antall boliger i Rotsundområdet vil bidra til bedre elevgrunnlag for Rotsundelv skole. 

6.15.2. Økonomiske konsekvenser for næringsinteresser 
Økt andel boliger i Rotsundelv-området vil kunne styrke kundegrunnlaget for nærbutikk. 

7. Interessemotsetninger 
Det er ikke registrert interessemotsetninger tilknyttet plantiltaket. 

8. Forhåndsvarsling 
Oppstart av detaljreguleringen ble kunngjort i i desember 2017 i avisa Framtid i Nord  og på 
Nordreisa kommunes internettsider den  med frist for merknader satt til 1.februar 2018. Offentlige 
instanser, naboer og rettighetshavere er tilskrevet i brev datert 12.12.2017 . Naboer ble varslet iht. til 
naboliste fra Nordreisa kommune. 
I tillegg til naboer på naboliste fra Nordreisa kommune , er følgende  offentlige instanser  varslet iht. 

liste i referat fra forhåndskonferansen: 

• Fylkesmannen i Troms,  Postboks 6105, 9291 Tromsø 

• Troms fylkeskommune, Strandvegen 13, 9007 Tromsø 

• NVE-Norges vassdrag og enerigdirektorat - region nord, Postboks 394, 8505 Narvik 

• Statens vegvesen region nord, Dreyfushammaren 31, 8012 Bodø 

• Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50 ,9730 KARASJOK  

• Tromsø Museum, Lars Thørings veg 10, 9006 Tromsø 

• Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Postboks 1104 Sentrum, 9504 Alta 

• D-36 Cohkolat reinbeitedirstikt v/ Johan Aslak Logje , Mattaluoppal, 9520 Kautokeino 

• X D-39 Árdni/Gávvir- Arnøy/Kågen  

• Kraftleverandør Ymber AS, Bjørklysvingen 3 /7, 9152 Sørkjosen 

• Representant for barn og unge , Nordreisa kommune, 9151 Storslett 

• Eldrerådet , Nordreisa kommune, 9151 Storslett 

9. Innkomne innspill med forslagstillers vurdering 
Som følge av varsel om oppstart av detaljreguleringen i brev av 12.12.2017, mottok forslagsstiller 
følgende antall merknader til varsel om oppstart av planarbeidene: 
Oversikt over disse: 
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Merkna
d nr. 

Avsender Merknad fra 
faglig planlegger 

1 Direktoratet for mineralforvaltning. 
 
Svar på varsel om oppstart av planarbeid 
vedrørende 
reguleringsplan for Myrenga boligfelt og 
naturområde på gbnr. 
71/6 i Rotsundelv i Nordreisa kommune 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for 
Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 12. desember 2017. 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og 
utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir 
ivaretatt i plansaker. 
Om planen 
Området er i kommuneplanen avsatt til LNF. Hensikten med 
planarbeidet er å 
tilrettelegge for utbygging av ca. 9 boligtomter ovenfor E6 samt 
10 naustbygg. 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser av 
regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller 
masseuttak i drift, og 
vi har dermed ingen merknader til varslet om oppstart. 
Vennlig hilsen 
Karoline Egholm Ulvund 
rådgiver 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne 
signaturer. 
Saksbehandler: Karoli 
 
 

 

Innspillet tas til 
etterretning. 

2 Sametinget 
 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeid vedr. 
reguleringsplan for Myrenga boligfelt og naustområde på 
gbnr 71/6 i rotsundelva i Nordreisa kommune  
Vi viser til deres brev av 12.12.2017.  
Etter vår vurdering av kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for 
at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete 
samiske kulturminner. Sametinget har som kulturminnemyndighet 
derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planen.  
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør 
fremgå av bestemmelsene i ferdig reguleringsplan og vi foreslår 
følgende tekst når det gjelder dette:  

Innspillet tas til 
etterretning. 
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 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det under bygge- 

og anleggsarbeid komme fram gjenstander eller spor som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 
nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette 
formidles videre til dem som skal utføre arbeidet.  
 
Bestemmelsen bør også angis i forbindelse med enkelttiltak innenfor 
området. Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 
100 år er automatisk fredet ifølge kml. § 4 annet ledd. Mange er 
fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke 
tillatt å skade eller skjemme et automatisk fredet kulturminne, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.  
Vi gjør oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, 
og viser til egen uttalelse fra Troms fylkeskommune.  
Dearvvuođaiguin/Med hilsen Andreas 
Stångberg  

André Nilsen  

Fágajođiheaddji /Fagleder  ráđđeaddi/rådgiver 
 

3 Innehaver av gbnr. 71/17 – Hilde S. Brustad 
 

 
 
 
 
 

Innspillet tas til 
etterretning.. 
Eksisterende 
vannledning er 
inntegnet på 
plankart. 
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4 

 

Innspillet tas til 
etterretning. 

5 Grunneier / nabo Aina Bjerke 
 
MERKNAD TIL VARSEL OM OPPSTART AV 
REGULERINGSPLANARBEID FOR MYRENGA BOLIGFELT, GNR/BNR 
71/6, NORDREISA KOMMUNE  
 
Det vises til varsel om oppstart av planarbeid, datert 12.12.17.  
Som grunneier av naboeiendom, 71/12, har vi følgende merknader til hva 
som må ivaretas og utredes i planarbeidet:  

Forhold til overordna plan og krav til konsekvensutredning  
Planlagt utbyggingsområde ovenfor Rv. ligger i område avsatt til LNFR i 
kommuneplanens arealdel. Utbyggingsformålet er derved i strid med 
overordna plan. Detaljregulering for områder over 15 dekar som foreslår 
utlegging av nytt utbyggingsformål, skal i hht. KU-forskriftens § 2 alltid 
behandles etter KU-forskriften.  

Faresone for ras- og skredfare  
Boligområdet ligger i faresone for ras- og skredfare, jmf. kommuneplanens 
arealdel, og området ligger under grense for marine avsetninger. Det det 
må gjøres undersøkelser og vurderinger av grunnforhold og 
terrenginngrep, også for adkomstvei  

Trafikk  
Veien i området hvor det planlagt avkjøring til boligområdet, har 
fartsgrense 80 km/t. Veistrekket har gode siktforhold, slik at reell fart i 

Innspillet tas til 
etterretning. 

585



44 
Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Myrenga boligfelt. 
 

området nok er mye større. Avkjøring for nytt boligområde og 
naustområde må vurderes mht sikkerhet. Planen skal åpne for 9 
eneboligtomter. Med så vidt mange eneboliger i området i tillegg til 
eksisterende avkjørsler, mener vi det bør utredes gang- og sykkelvei som 
trafikksikker ferdselsvei i området. Det bør også vurderes om fartsgrensa i 
dette området bør senkes.  
Det er planlagt ny avkjøring til naustområde nordvest for Rv. Det er ikke 
avsatt parkeringsområde ved veien, slik at man må anta at all parkering 
tenkes løst ved naustene. Det er stor stigning ned til naustene. Vi mener 
det bør vurderes parkeringsplass ved veien, for å unngå fare for parkering 
langs veikant.  

Naturinngrep  
Adkomst til boligområdet skal løses med 600 m adkomstvei, som er mye 
veilengde for 9 eneboliger. Veien skal legges over eksisterende jorder, og 
skogområde, fra cote 22 til ca cote 39. Veien må legges delvis på fylling og 
delvis med skjæring pga terrengstigning, og vil gjøre et stort 
landskapsmessig inngrep i området. Boligområdet er i stor grad lagt inn i 
område med tett skog. Her må vi anta at grunneier har tenkt å ta ned 
skogen på sin eiendom.  

Boligkvalitet, strålefare og støy  
Boligområdet er planlagt helt inntil eksisterende høyspentlinje. Med 
avstand 25 m til nærmeste bolig, bør strålingsfare vurderes. Planen bør 
også vurderes mht trafikkstøy. Boligene i det nye området vil få begrensa 
utsikt, ettersom det er svært mye skog nordvest for boligene, i tillegg til at 
det er sein sol tidlig på året og tidlig på dagen. Beliggenhet inntil 
høyspentlinja er ingen opplagt kvalitet. Vi mener vel det finnes andre, mer 
tilgjengelige områder, som er bedre egna for boligbygging enn denne.  

Virkninger for miljø og samfunn  
Samla mener vi at planen vil medføre vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, og derved må konsekvensutredes. 
 

2  
Planforslaget og hensyn til eiendom 71/12  
Del av eiendommen 71/12 som ligger ovenfor Rv. kan fremtidig utnyttes til 
utbyggingsformål. Vi forbeholder oss derfor retten til å ivareta våre 
interesser for eiendommen, og ber om at ny bebyggelse hensyntar dagens 
og mulig fremtidig utnyttelse. Vi ber om at følgende hensyn ivaretas i 
forhold til planlegging av boligområdet:  
• • Den sørøstre del av eiendommen 71/12 vil være mest attraktiv 
med tanke på fremtidig utnytting, pga støy fra Rv. Vi ber derfor at det 
settes av 4 m grøntsone mellom eiendomsgrense mot 71/12 og nytt 
boligformål slik at vi fremtidig kan utnytte den sørøstre del av 
eiendommen uten sjenanse fra nytt boligfelt.  

• • Området må planlegges slik at terrenginngrep for bebyggelse i 
Myrenga boligfelt løses på egen grunn. Dvs at byggegrensa må avsettes 
med tilstrekkelig avstand fra eiendomsgrense mot 71/12 slik at det er 
plass til å løse terrenginngrep og stigningsforhold på egen eiendom.  

• • Planen må ha bestemmelse om at det parkering for boligene 
skal ivaretas på egen grunn.  

• • Planen må ivareta at det må ikke tillates inngrep som forringer 
naturmiljøet på eiendommen 71/12.  
 
Vi bes om å bli holdt orientert om det videre planarbeidet.  
Mvh.  
Aina Bjerke 
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6 Uttalelse fra Kystverket 
 
 Uttalelse fra Kystverket - Varsel om oppstart av 
planarbeid vedr. reguleringsplan for Myrenga boligfelt 
og naustområde - Nordreisa kommune - Troms fylke  
Viser til Deres henvendelse datert 12.12.2017 vedrørende 
overnevnte.  
Det varsles om oppstart av områderegulering av Myrenga 
boligfelt i nausttomt (gnr/bnr 71/6) i Nordreisa kommune. 
Forslagstiller er KONZEPT arkitektur bygg og plan.  
Planområdet er så langt som våre opplysninger nå tilsier ikke i 
berøring med Statens forvaltningsareal i kommunalt 
sjøområde. Dette betyr at eventuelle tiltak innenfor 
planområdet som krever tillatelse etter havne- og 
farvannsloven, må få slik tillatelse fra kommunen.  
 
Kystverkets virksomhet  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet 
og beredskap mot akutt forurensing. Sentrale mål er å bidra til 
effektiv sjøtrafikk, sikre trygg ferdsel og å hindre miljøskade 
som følge av akutt forurensing.  
Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og 
fremkommelighet i norske farvann og havner, og forvalter 
havne- og farvannsloven med forskrifter, losloven med 
forskrifter mv.  
Kystverket legger til rette for de som bruker sjøen eller ferdes 
langs kysten. Dette gjøres ved utbygging, vedlikehold og drift 
av infrastruktur (fiskerihavner, farleder, 
navigasjonsinstallasjoner mv.) og tilbyr tjenester som los- og 
sjøtrafikktjenester.  
Kystverket deltar i nasjonal, regional og lokal 
samfunnsplanlegging som fagkyndig sektormyndighet.  
Kystverkets interesser  
Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger 
(herunder infrastruktur i form av kaier, 
navigasjonsinstallasjoner, areal, landverts tilknytning osv.) 
knyttet opp til disse. Alle tiltak og planer på arealer hvor staten 
har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder bl.a. 
moloer, fiskerihavner, flytebrygger m.m.) skal godkjennes av 
Kystverket. 
Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider 
langs land og ut i sjøen (bygninger, kaier, molo, kabler, 
ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg til 
behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter 
havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19.  
Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle 
tidligere vedtatte planer/plandokumenter blir samordnet slik at 
arealbruken blir entydig og sammenfallende.  
Kystverket anbefaler at man i planleggingsfasen benytter 
Kystverkets karttjeneste Kystinfo på www.kystverket.no. Her 
finner man sjøkart og andre sjørelaterte opplysninger.  
Kystverkets forvaltningsansvar  
Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og 
hoved- og biled. Det betyr blant annet at kommunen skal 

Innspillet tas til 
etterretning. 
 
Merknad fra 
Kystverket er tatt 
inn i 
planbeskrivelsen 
i avsnitt 5.1.1.1.2 
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behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde, og 
Kystverket søknader om tiltak i hoved- og biled. Unntak fra 
denne bestemmelsen er tiltak som faller inn under 
tiltaksforskriften og for tiltak som kan ha betydning for 
Forsvarets og Kystverkets anlegg etter havne- og 
farvannslovens § 28. Disse skal alltid behandles av 
Kystverket.  
 
Merknad fra Kystverket  
Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk 
utover planbestemmelsene alene. Dette vil gjøre planen mer 
informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle 
utbyggere.  
 
Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø 
krever egen tillatelse etter havne- og farvannslovens 
bestemmelser i tillegg til tillatelser etter plan- og 
bygningsloven.  
Det bør blant annet opplyses om at alle tiltak/byggearbeider 
langs land og ut i sjøen må i tillegg til behandling etter plan- 
og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 
17. april 2009 nr. 19.  
Planlegges det tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller 
kabler i sjøen, må dette avklares med eierne av disse. Dette 
av privatrettslige hensyn.  
Planlagte tiltak som kan skape vesentlig ulempe 
for den alminnelige ferdsel krever tillatelse fra 
Kystverket etter tiltaksforskriften.  
 
 
 
Med hilsen  
Jan Morten Hansen  

 
 
 
 
 
 
 
Jannicke  
Røren  

regiondirektør  rådgiver  

 
 
 
 
 
 

7 Troms fylkeskommune 

 
UTTALELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSPLAN 

FOR MYRENGA BOLIGFELT OG NAUSTOMRÅDE  

GBNR 71/6 I ROTSUNDELV, NORDREISA KOMMUNE  
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå 

kommunene i deres planleggingsoppgaver. Fylkeskommunens 

innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer 

kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- 

areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller 

planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven 

også et folkehelseansvar innenfor sine sektorer.  

Innspillet tas til 
etterretning og 
utredet i 
planbeskrivelsen 
og inntatt i 
planbestemmels
en der detter er 
relevant. 
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Vi viser til deres oversendelse, datert 12.12.2017 samt 

tilleggsopplysninger i form av referat fra oppstartsmøte med 

Nordreisa kommune i epost 21.12.2017. Høringsfristen var 

1.februar. Vi beklager at vår tilbakemelding kommer litt sent, noe 

som skyldes sykdom.  

Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra 

Troms fylkeskommune på vegne av våre ulike fagetater.  

Planens formål er å legge til rette for utbygging av ca. 9 

boligtomter ovenfor E6 og ca. 10 naustbygg i strandområdet på 

eiendommen, nedenfor E6.  

 

Forskrift om konsekvensutredninger  

I varselet henvises det til at tiltaket er vurdert i forhold til forskrift 

om konsekvensutredning § 4 fjerde ledd og konkludert at det ikke 

utløser krav om konsekvensutredning.  

Vi gjør oppmerksom på at det pr. 1.7.2017 trådte i kraft ny 

forskrift for konsekvensutredning. Dette er en samling av de to 

tidligere forskriftene for KU (etter PBL og etter sektorlover).  

Vi savner en begrunnelse for vurderingen av at tiltaket ikke 

utløser krav om konsekvensutredning.  

Etter forskriften faller nye boligområder i strid med overordnet 

plan inn under § 6 b) pkt. 25. 

På generelt grunnlag vil vi påpeke at utlegging av areal til nye 

byggeområder generelt bør skje i samsvar med eller avklares i 

overordnet plan.  

Vi vil i det følgende komme med innspill til tema vi mener bør 

vektlegges i det videre planarbeidet:  

 

Universell utforming  

Det følger av formålsparagrafen til plan- og bygningsloven (§1-1) 

at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for 

planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Vi ber om at 

utforming av ny bebyggelse, uteoppholdsområder og veiareal 

legger til rette for tilgjengelighet for alle brukergrupper.  

 

Barn og unge  

Fylkeskommunen er opptatt av at hensynet til barn og unges 

interesser vies oppmerksomhet i det videre planarbeidet. Vi viser 

til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og ungens 

interesser i planleggingen, der det går frem at konsekvenser for 

barn og unge skal vurderes i all plan- og byggesaksbehandling (jf. 

pkt. 4a). Det må i planbeskrivelsen gjøres rede for muligheten for 

utendørs lek og opphold, og hvordan lekeplass/uteoppholdsareal 

oppfyller kvalitets- og funksjonskrav som fastsatt i nevnte 

retningslinjer og kommunens egne normer. Lekeplasser skal være 

sikret mot støy, forurensning, trafikkfare og annen helsefare.  

Sikker skolevei til Rotsundelv skole må sikres på en 

tilfredsstillende måte.  

 

Strandsonevern og friluftsliv  

Strandsonen må holdes åpen for allmenn ferdsel ved en eventuelt 

etablering av naust.  
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Vannkvalitet  

Tiltak som kan medføre forringelse av vannkvalitet skal vurderes 

med tanke på eventuelle tiltak for å begrense negativ utvikling i 

vannforekomstens tilstand.  

Vi ber om at forskrift om rammer for vannforvaltningen 

(vannforskriften) og Regional forvaltningsplan for vannregion 

Troms 2016-2021 legges til grunn i planarbeidet og at vannmiljø 

tas inn som utredningstema.  

 

Kulturminnevernet:  

Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor 

planområdet og vi vurderer det heller ikke som sannsynlig at hittil 

ukjente kulturminner vil bli berørt. Vi minner imidlertid om 

tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om 

kulturminner av 1978, § 8, som sier at arbeidet skal stoppes og 

kulturvernmyndighetene varsles, dersom tiltakshaver under 

arbeidet likevel skulle oppdage gjenstander eller andre spor etter 

tidligere menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette tas med i 

planens generelle bestemmelser.  

Tiltak som berører fjære eller sjø må vurderes av marinarkelolog. 

Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet 

for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for 

Rana kommune.  

 

Oversending av planforslag - SOSI  

Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkludert 

tegnforklaring av plankartet sendes Kartverket pr e-post; 

plantromso@kartverket.no. Kartverket Tromsø vil lagre den 

digitale arealplanen i en egen regional høringsdatabase som de 

statlige og regionale høringsinstansene skal benytte i sin 

saksbehandling. Dette vil forenkle saksbehandlingen og gi 

raskere og bedre høringsuttalelser til kommunene. Kartverket vil 

utføre en teknisk kontroll av planen og melde 

eventuelle rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør 

skje før høring, slik at eventuelle feil og mangler er rettet opp før 

plankartet blir vedtatt.  

 

Planforum  

Troms fylkeskommune arrangerer månedlig regionalt planforum 

der kommuner som ønsker det kan legge fram planer for drøfting 

med sektormyndighetene. Dette kan være en nyttig arena for 

større planer som berører flere interesser. Mer informasjon om 

regionalt planforum ligger på www.tromsfylke.no. Ta gjerne 

kontakt med planavdelinga.  

 

Med vennlig hilsen  

Stine Larsen Loso  

plansjef Anne Øvrejorde Rødven arealplanlegger  
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Innspillet tas til 
etterretning og 
utredet i 
planbeskrivelsen 
og inntatt i 
planbestemmels
en der detter er 
relevant 
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Innspillet tas til 
etterretning og 
utredet i 
planbeskrivelsen 
og inntatt i 
planbestemmels
en der detter er 
relevant 
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10. Samlet vurdering. 
Forslag til detaljreguleringsplan er utarbeidet med bakgrunn i tilgjengelig, kjent og relevant kunnskap 

for å kunne følge opp kommuneplanens arealdel. 

Etter en helhetlig vurdering anses planlagt utbygging samlet sett å ha en positiv betydning for natur 

og miljø for Rotsund-området spesielt og Nordreisa kommune generelt. 

Beskrivelse slutt. 
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ROS -Risiko- og sårbarhetsanalyse - 

Reguleringsplan Myrenga boligfelt og 

naustområder på eiendommen gbnr. 71/6 i 

Nordreisa kommune. 
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1.  INNLEDNING 
Det er i det følgende gitt en vurdering av risiko og sikkerhet tilknyttet forslaget på reguleringsplan for 

Myrenga boligfelt og naustområde på eiendommen gbnr. 71/6 i Nordreisa kommune.  

I samsvar med ny plan- og bygningslov § 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse,  er 

alle risiko- og sårbarhetsforhold vurdert som har betydning for om området er egnet til 

utbyggingsformål og hvilke eventuelle tiltak som må gjennomføres for å oppnå akseptabel risiko.  

1.1. FORMÅL MED PLANEN  
Formålet  med planen er å legge til rette for utbygging av boligområde for 9 tomter for spredt 

boligbebyggelse på øvresiden av E6 gjennom Rotsund. På nedsidene av E6 planlegges naustområde 

for ca. 12 naustplasser og flytebrygge. 

1.2. PLANFORHOLD 
Planen omfatter to forskjellige plansituasjoner , boligfelt over E6 omkring kote 50-55moh og 

nautsområde ved sjøen, som må vurderes hver for seg. Dette er tatt hensyn til i geoteknisk og 

geologisk vurdering fra Arkitisk Geotek. 

1.3.  METODE 
I arbeidet er det gjort bruk av kart- og landskapsverktøy som finnes tilgjengelig på Internett i den 

innledningsvis fasen av arbeidet, samt kartutsnitt for planområdet.  

 
 

Adresse: Type:  Referanse:  
tromsatlas.no Temakart på internett fra Troms 

Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Troms 

Verktøy for oversiktsvurdering 
av lokaliteter 

www.skrednett.no  Aktsomhetskart for snøskred, 
steinsprang. Risikokart 
kvikkleire. Hendelser.  

Verktøy for oversiktsvurdering 
av lokaliteter  

www.norgei3d.no  Virtuelt nettsted som gir 3 
dimensjonale bilder av 
landskapet.  

Oversiktsbilder, grov kartlegging 
av vann, vassdrag og 
terrengformasjoner  

www.nordreisa.kommune.no  Kart på Internett  Planlegging, oversikt og utsnitt i 
ulike målestokker  

www.dsb.no  Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap  

Veiledere for ROS analyser  

www.ngu.no  Norges geologiske undersøkelser  Diverse kilder og karttjenester 
for geofaglige tema  

www.nve.no  Flomsonekart   
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Vurderingen er basert på planstandard for Nord-Troms kommunene. De aktuelle risiko- og 
sikkerhetsforholdene er kategorisert i 3 hovedkategorier: 1) Naturgitte forhold, 2) Infrastruktur og 3) 
Prosjektgitte forhold.  
 
For å gi en visuell og kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en risikomatrise.  
 
Reguleringsplanveilederen til miljøverndepartementet danner grunnlaget for analysen. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveile der  
 
 

 Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne 
til gul eller grønn  

 

 Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer 
risikoen  

 

 Grønt indikerer akseptabel risiko 
 

 

 
 
Risikomatrise 

 
  

Konsekvens 

Sannsynlighet  

1. Ubetydelig  2. Mindre 
alvorlig/ en viss 
fare  

3. Betydelig/ 
kritisk  

4 Alvorlig/ 
farlig  

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt  

5. Svært 

sannsynlig 

/kontinuerlig  

5  10  15  20  25  

4. Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, 
lengre varighet  

4  8  12  16  20  

3. Sannsynlig 
/flere 
enkelttilfeller  

3  6  9  12  15  

2. Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner tilfeller  

2  4  6  8  10  

1. Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller  

1 2 3 4 5 

 
 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt  

 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes.  

 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes  

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene  

598



ROS-analyse. Reguleringsplan Myrenga boligfelt og naustområde  - Nordreisa 4 

 

 

Under er verdiene i matrisen definert 

 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

 
 Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området  
 Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i 

lengre perioder, flere måneder  
 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet  
 Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode  

 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 
andre områder  

 
  
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:  

 
3. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.  
4. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 

enkeltpersoner.  
5. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer.  
6. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner  
5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 
langvarige miljøskader.  
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2. GEOTEKNISK VURDERING 
 

Konsulentfirmaet Arkitisk Geotek har foretatt en geoteknisk vurdering av planområdet. Både 

geologiske og geografiske forhold er vurdert  

Understående er rapportens sammendrag. 

«SAMMENDRAG  

Tiltakshaver Anders Boltås planlegger regulering av bolig- og naustområde på eiendom gbnr. 

71/6 i Rotsundelv, Nordreisa kommune. Arktisk Geotek er engasjert som rådgivende instans 

innen geoteknisk utredning og skredfarevurdering for prosjektområde på eiendommen.  

Området ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred og delvis innenfor jord- og flomskred. 

Basert på feltobservasjon gjennom befaring, kartdata, klima- og terrenganalyse, lokalkunnskap 

og faglig skjønn, har den skredfaglige vurderingen av området resultert i en oversikt som har 

betydning for avgrensning av mulige løsneområder og skredbaner/utløpsområder. Planlagt 

prosjektområde vurderes som tilfredsstillende i henhold til sikkerhetskrav S2 (1/1000) for 

boligområde og S1 (1/100) for naustområde.  

 

Under befaring ble det gravd to prøvegroper og en kontrollgrop. Grunnen består i hovedsak av 

leirig materiale med innslag av grovere klaster. Prøvegrop P1 og kontrollgrop P3 ble avsluttet i 

faste masser på henholdsvis 5,5m og 2,5m dyp. I prøvegrop P2 ble det påtruffet fjell/blokk på ca. 

4m dyp. Det ble ikke påtruffet tilsig av vann ved avsluttet gravedybde.  

 

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale og/eller kvikkleire i det undersøkte område. Med hensyn til 

tidligere undersøkelser vurderes områdestabiliteten som tilfredsstillende.  

Det må tas hensyn til telefarlighet i relevant fundamenteringsdybde, innhold av organisk 

materiale og drenering.» 
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3. UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK 
 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell.  

Hendelse/ Situasjon Kon

sekv

ens 

for 

Kon

sekv

ens 

av 

Sann- 

synligh

et 

Kon

sekv

ens 

Risi

ko 

Kommentar/ 

Tiltak 

plan

en 

plan

en 

Natur- og miljøforhold  

 

Se geoteknisk og geologiske vurderinger i rapport fra Arktisk Geotek. 
 

Ras/skred/flom/grunn 

 

0 0 1 1 1 Vurdert av 

Arctisk Geotek 

Masseras/-skred 0 0 1 1 1 Vurdert av 

Arctisk Geotek 

Snø-/isras 0 0 1 1 1 Vurdert av 

Arctisk Geotek 

Flomras 0 0 1 1 1 Vurdert av 

Arctisk Geotek 

Elveflom 0 0 1 1 1 Vurdert av 

Arctisk Geotek 

Tidevannsflom 0 0 2 2 4 Vurdert av 

Arctisk Geotek 

Oppskyllings-

bølge fra event. 

ras fra 

Nordnesfjellet 

kan påvirke 

naustområdet. 

Vurdering: Bruker og beboere av området forventes underlagt varslingsystem 

etablert i tilknytning overvåkning av rasfarlig område på Nordnesfjellet. 

Radongass 0 0 1 1 1  

Vær, vindeksponering 0 0 1 1 1 Vurdert av 

Arctisk Geotek 
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Vindutsatte områder 0 0 1 1 1  

Nedbørutsatte områder 0 0 1 1 1  

Natur- og kulturområder 0 0 1 1 1  

Sårbar flora 0 0 1 1 1  

Sårbar fauna/fisk 0 0 1 1 1  

Verneområder 0 0 1 1 1  

Vassdragsområder 0 0 1 1 1  

Fornminner (afk) 0 0 1 1 1  

Kulturminne/-miljø 0 0 1 1 1  

Område for idrett/lek 0 0 1 1 1  

Park; rekreasjonsområder 0 0 1 1 1  

Vannomr. for friluftsliv 0 0 1 1 1  

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder 0 0 1 1 1  

Vei, bru, knutepunkt 0 0 2 2 4 Utkjøring. 

Vegkryss ved E6. 

Havn, kaianlegg 0 0 1 1 1  

Sykehus/-hjem, kirke 0 0 1 1 1  

Brann/politi/SF 0 0 1 1 1  

Forsyning kraft, vann 0 0 1 1 1  

Forsvarsområde 0 0 1 1 1  

Tilfluktsrom 0 0 1 1 1  

Forurensningskilder 0 0 1 1 1  

Industri 0 0 1 1 1  

Bolig 0 0 1 1 1  

Landbruk 0 0 1 1 1  

Akutt forurensning 0 0 1 1 1  
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Støv og støy; industri 0 0 1 1 1  

Støv og støy; trafikk 0 0 1 1 1  

Støy; andre kilder  0 0 1 1 1  

Forurensning i sjø 0 0 1 1 1  

Forurenset grunn  0 0 1 1 1  

Elforsyning  0 0 1 1 1  

Andre områder/forhold farlige/spesielle  

Industriområde 0 0 1 1 1  

Høyspentlinje (ems) 0 0 2 2 4  

Vurdering: 22kV kraftlinje i luften går parallelt med boligfeltet og adkomstvegen til 

boligene. Det er avsatt hensynsområde fare for høyspentanlegg 10 meter utenfor 

nærmeste strømførende ledning.  

Risikofylt industri mm 

(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 

radioaktiv) 

0 0 1 1 1  

Avfallsbehandling 0 0 1 1 1  

Oljekatastrofeområde 0 0 1 1 1  

Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

0 0 1 1 1  

Vurdering: Risikoforholdet er tidsbegrenset. Informasjon til naboer bør foretas i 

rimelig tid før byggestart og ved spesielle tiltaks i byggeperioden som f.eks 

sprengning. 

Transport 

Ulykke med farlig gods  0 0 1 1 1  

Vær/føre begrenser tilgjengelighet 

til området 

0 0 1 1 1  

Trafikksikkerhet 

Ulykke ved inn- og utkjøring 0 0 2 2 4 Skilting 

Vurdering: Inn- og utkjøring fra E6 krever ekstra aktsomhet. E6 er forkjørsveg. 

Ved vinterlige forhold kan sikt bli hindret av snøskavler og snøfokk. 
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Ulykke med gående/syklende  0 0 2 2 4  

Vurdering: Inn- og utkjøring fra E6 krever ekstra aktsomhet. E6 er forkjørsveg. 

Ved vinterlige forhold kan sikt bli hindret av snøskavler og snøfokk 

Andre ulykkespunkter 0 0 1 1 1  

Vurdering: Ingen 

 

4. KONKLUSJON.    
Gjennom ROS-analysen er det ikke påvist forhold som medfører at framlagt plan bør endres i forhold 

til det utkastet som nå foreligger. 

Resultatene av analysen og en samlet vurdering viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til 

eventuelle farer og risiko  som kan oppstå i eller som et resultat av utbyggingen , vil ikke tiltaket 

representere høyere risiko for mennesker eller samfunn enn hva som er akseptert for ny bebyggelse.  

 

Beskrivelse slutt. 
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Sammendrag av mottatte merknader med kommunens svar 

Hvem Hva Når Dok.nr. 

Fiskeridirektoratet Ingen innvendinger mot detaljreguleringen. Påminner 
kommunen om bløtbunnsområder av verdi «svært 
viktig» 800 m sør fra Myrenga.  
Fiskeridirektoratet anbefaler kommunen om å legge 
inn bestemmelser i reguleringsplaner om anlegning av 
fast dekke og sedimenteringskummer der båter skal 
spyles eller pusses/skraåes (hjemmel i 
Forurensningsloven § 7). Det vises til CIENS-rapport: 2-
2011 «Helthetlig planlegging og utvikling av 
miljøvennlige småbåthavner. Kunnskapsstatus», hvor 
det gis råd om hvordan man kan begrense negativ 
miljøpåvirkning fra småbåthavner. De tilrår 
kommunen om at det knyttes bestemmelser til 
båthavnområdet som ivaretar anbefalinger fra denne 
rapporten. 
 
Fiskeridirektoratet gjør Nordreisa kommune 
oppmerksomme på at de ikke mottok varsel om 
oppstart av planarbeidet, og ber om at de alltid varsles 
om oppstart av reguleringsplaner der det planlegges 
tiltak i sjø.  
 
Kommunens kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
Naust og småhavnområdet er tatt ut av 
reguleringsplan. 

11.06.2019 21 

Kystverket Kystverket påpeker en ukorrekthet i planbestemmelse 
3.4. De anbefaler å ta bort ordlyden «frå Kystverket» 
og heller informere om at tiltak i sjø krever tillatelse 
etter havne- og farvannsloven. Dette ettersom det 
ikke blir korrekt å skrive at tiltak i sjø vil kreve tillatelse 
fra Kystverket, da også kommune har myndighet etter 
havne- og farvannsloven i sjøområde.  
 
Kommunens kommentar: 
Merknaden tas til etterretning. 
Naust og småhavnområdet er tatt ut av 
reguleringsplan. 

08.07.2019 27 

Norges arktiske 
universitetsmuseum 

Norges arktiske universitetsmuseum anser tiltaket i sjø 
som et svært begrenset tiltak i omfang og vurderer 
sannsynligheten for konflikt med kulturminner under 
vann som liten. Ingen merknader til planforslaget 
foreligger. 
 
Kommunens kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
Naust og småhavnområdet er tatt ut av 
reguleringsplan. 

24.07.2019 28 
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Bjerke, Aina Grunneier mener deres merknad til planvarselet ikke 
er hensyntatt.  

1. Ønsker at det settes 4 m grøntsone mot 
eiendomsgrensen. Dette for å unngå sjenanse 
fra nytt boligfelt, ved en evt. fremtidig 
utbyggelse av eiendommen. Det kreves også 
at av 5 m grøntsone for å sikre 
vegetasjonsbeltet og i tillegg byggegrense på 4 
m mot deres eiendom. 

2. Grunneier krever at planen ikke tillater 
inngrep som forringer naturmiljøet på 
eiendommen deres. De bemerker seg at 
planen beskriver at området ligger i åpent 
landskap og at utsikten er spektakulær. Dette 
mener de ikke stemmer. Mellom planlagt 
boligfelt og E6 har Bjerke skog som de ikke har 
noen intensjon om å fjerne. Skogen ønsker de 
skal fungere som en viktig skjerm mellom ny- 
og eksisterende bebyggelse. Bestemmelse om 
bevaring av vegetasjon ønskes. 

3. Grunneier krever at planleggingen sikrer 
eiendom 71/12 fra terrenginngrep. Altså at 
byggegrensa settes med tilstrekkelig avstand 
fra grunneiers eiendom slik at terrenginngrep 
stigningsforhold løses på egen eiendom. Det 
påpekes også at innkjørselen er plassert helt 
inntil deres eiendom, og at grøfting/skjæring 
ikke skal berøre deres grunn. 

 
I tillegg har grunneier disse bemerkninger: 
Planområdet:  
Planområdet avviker fra det som framgikk av varselet. 
Planområdet berører nå deres eiendom uten 
begrunnelse, og de påpeker også at de heller ikke er 
informert om at planen vil berøre deres eiendom, bla. 
for ny trasé for vannforsyning. 
Trasé for vannforsyning: 
Grunneier har konferert med kommunens tekniske 
avdeling v/ Hilde Henriksen, og fått forståelsen av at 
det ikke vil være aktuelt å legge ny vannforsyning 
langs veien da det allerede finnes en trasé foroffentlig 
vannforsyning nedenfor bebyggelsen på vestsiden av 
veien. Regulert trasé for vannforsyning langs E6 bes 
tas vekk. 
Trafikk: 
Det foreslås at gang og sykkelvei skal vurderes samt at 
fartsgrensa i området skal senkes fra eksisterende 80 
km/t. Det påpekes at det ikke er regulert parkering 
ved naustområdet, og at dette bør gjøres for å 
forhindre parkeringer langs vei. Trafikksikkerhet og 
konsekvenser av ny avkjøring og naustavkjøring er ikke 
diskutert i planen.  

08.08.2019 30 
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Det bes fastsettes et (maks) antall naust i 
planbestemmelsen. 
 
Henviser ellers til innsendt merknad til planoppstart. 
 
Kommunens kommentar:  
Merknaden er tatt til etterretning, jfr. 
planbeskrivelsen av 17.02.2020, kapittel 2.4.  

FNF Troms, På 
vegne av:  
 Harstad Turlag, 
Troms Turlag, NJFF-
Troms, 
Naturvernforbundet 
Troms, 4H Troms, 
Troms Krets av 
Norges KFUK-KFUM 
Speidere, Nord-
Troms Krets av 
Norges 
Speiderforbund,  
Troms 
Orienteringskrets, 
Nordnorsk Botanisk 
Forening, Troms 
Fylkeskystlag, 
Framtiden i Våre 
Hender Nord, 
Tromsø Casting- og 
Fluefiskerforening, 
Midt-Troms 
Naturlag. 

Hensynet til friluftsliv og strandsonevern 
FNF Troms mener at området må sees i sammenheng 
med turområdet tilknyttet Sikkájávri, og påpeker at 
planen vil påvirke områdets landskapskvaliteter i 
negativ retning, samt at dette må veie tyngre enn 
planbeskrivelsen i dag legger opp til. De påpeker også 
at det er negativt at strandsone med fri ferdsel nå skal 
bygges ut med flytebrygge og flere naust. 
 
Naturmangfold og arealbruk: 
FNF Troms påpeker at planen oppstykker LNFR-
området og dermed ikke ivaretar de overordnede 
hensynene. Det nevnes at området endrer karakter fra 
spredt bebyggelse, fauna, åpent landskap, jordbruk og 
at dette har virkninger for de formål som 
arealbestemmelsen skal beskytte, samt at dette vil 
påvirke hele området. FNF Troms henviser til 
Rapporten Tilstandsrapport for naturen på jorda av 
Naturpanelet – IPBES, hvorav de gjengir hvordan 
arealbeslag regnes som de mest alvorlige 
påvirkningene for økosystemer, og de alvorlige 
virkningene arealbeslag har ført til for 
naturmangfoldet.  
 
Jordvern 
FNF Troms poengterer at det er uønsket at tiltaket vil 
direkte påvirke dyrket mark, samt at jordbruksland er 
mangelvare og under sterkt press. 
 
FNF Troms mener Planbeskrivelsen er mangelfull mtp. 
Hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for områdets 
landbruk. De påpeker nærmere at det ikke er redgjort 
for potensialet området innehar for framtidig behov, 
ei heller at det utredes om vei som krysser 
eksisterende dyrket mark vil medføre driftsulemper. 
 
Samfunnsutvikling, manglende konsekvensutredning. 
Det etterspørres vurdering om forventet utvikling av 
området, vedrørende økt utviklingspotensiale av 
eiendommer til boligformål.  Hva vil konsekvensene 
for naturmangfoldet og LNFR bli om området av 
presedenshensyn blir vedtatt ytterligere utbygget. FNF 
Troms sier de støtter opp om Troms Fylkeskommunes 

09.08.2019 31 
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innspill om manglende konsekvensutredning, 
manglende begrunnelse for at dette kan avvikes, i 
tillegg til å påpeke at ROS-analysen ikke er tilstrekkelig 
for å belyse de mer «komplekse spørsmålene». 
 
FNF Troms henviser til § 10 i Naturmangfoldloven, og 
om prinsippet om samlet belastning for lignende tiltak 
i framtiden som av presedenshensyn vil være 
vanskelig å si nei til. 
 
Avslutningsvis viser FNF Troms til tekst fra Kommunal- 
og Moderniseringsdepartementet v/liv Kristine Just-
Mortensen: 

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Når 
bør vi ikke bruke formålet spredt bebyggelse?  
•I områder der en forventer at flere vil ha ønske om 
å etablere seg. Det er aktuelt med et større antall 
enheter.  
•Områder som begynner å få karakter av 
sammenhengende bebyggelse.  
•Utbyggingen skal markedsføres og/eller en vil 
gjerne ha flere bygg i løpet av kort tid.  
•Avstand mellom hver bolig eller fritidsbolig enhet, 
eller antallet av dem vanskeliggjør 
landbruk/friluftsliv imellom.  
•Det kan være upraktisk eller konfliktskapende at 
jordlova fortsatt skal gjelde.  
Viktig å ha en overordnet strategi» 
 
Med bakgrunn i presentasjonen mener FNF Troms at 
det ikke bør legges til rette for spredt bebyggelse hvis 
det er snakk om flere boliger, der det kan være 
ønskelig om at flere vil bo. 
 
Helt til slutt poengterer FNF Troms at tiltaket i 
planområdet klart vil svekke LNFR-formålet og at 
denne saken ikke kan avgjøres som en 
dispensasjonssak, men bør gå gjennom en mer 
overordnet planprosess.  
 
Kommunens kommentar: 
Merknaden tas delvis til etterretning. 
Hensynet til friluftsliv og strandsonevern: 
Naustområdet med småbåthavn er tatt ut av 
planforslaget. Dette løser FNFs kommentar om tilgang 
til strandsonen, samt flere av andre punkter. 
Kommunen er uenig i FNF Troms vektlegging på 
planens betydning for friluftslivet på Sikkájavri. Dette 
begrunner kommunen med at planen er lagt i et 
allerede bebodd og bearbeidet område. Kommunen 
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mener snarere at reguleringsplanen vil gi grunnlag for 
mer friluftsliv i opp mot Sikkájávri. 
 
Naturmangfoldet og arealbruk: Merknaden er tatt til 
orientering. 
Reguleringsplanen er lagt så tett på dyrket mark som 
mulig med minimale påvirkninger av dette. Med 
naustområdet og småbåthavna tatt ut av 
reguleringsplanen legger ikke reguleringsplanen lenger 
noen stengsler for lokal fauna.  
 
Jordvern: Merknaden er tatt til orientering. 
Da planområdet vest for E6 er tatt ut av planen er 
planen minimalt inngripende i eksisterende dyrket 
mark. 
 
Samfunnsutvikling, manglende konsekvensutredning: 
Samfunnsutviklingen tyder på at befolkningen flytter 
mot sentrum. Dette gjelder i bygdene som i byene.  
Stimulerende tiltak utover fritidsboliger i nærhet av 
distriktssentre er positivt.   
 
Kommunen tar ikke FNFs avsluttende kommentar til 
følge. 

Troms 
fylkeskommune 

Det fremmes ingen innsigelse, men fylkeskommunen 
kommer likevel med noen forslag; 
 
Barn og unge 
Det påpekes at kapittel 5.3. i planbeskrivelsen motsier 
kapittel 5.11. I kapittel 5.3 står det at det vil etableres 
en lekeplass av stor størrelse, mens det i kapittel 5.11 
og 6.9 viser til at planområdets umiddelbare nærhet til 
utmark er velegnet som lekeområde. 
Fylkeskommunen viser til at kommuneplanens 
arealdel hvor det er satt krav om etablering av 
lekeplass ved etablering av 10 – eller flere boenheter. 
Fylkeskommunen mener at det også her vil være 
behov for en etablert lekeplass med skjerm for fare, 
støy vind og luftforurensning. 
 
Trafikksikkerhet 
Troms fylkeskommune viser til planområdets 
tilknytting til E6, og vil at reguleringsplanen skal 
inkludere tiltak for å øke trafikksikkerheten for 
fotgjengere i området. 
 
Planbestemmelser 
Planbestemmelser med generell og prinsipiell ordlyd 
bør tas ut. Det samme gjelder lovbestemte krav. Disse 
kan i stedet innarbeides i planbeskrivelsen eller i 
retningslinjene til planbeskrivelsen. 
 

21.08.2019 32 
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Grad av utnytting 
Grad av utnytting skal også oppgis i plankartet. 
 
Småbåthavn 
Bestemmelser om avfallshåndtering og forurensning 
må innarbeides i planen. 
 
Kommunens vurdering: 
Merknaden er delvis tatt til etterretning. 
Barn og unge: Uoverensstemmende informasjon i 5.3. 
er nå mer presist formulert. Videre vurderer 
kommunen at øyeblikkelig nærhet til natur og 
skogområder på østsiden er et flott frileksområde som 
er få andre unt. 
 
Trafikksikkerhet: I reguleringsplanens bestemmelser er 
rekkefølgebestemmelsene tydelig på at «atkomst og 
avkjøring fra E6 til boligfeltet skal være godkjent av 
Statens vegvesen før byggetillatelser i boligfeltet kan 
gis.». Kommunen vurderer Statens vegvesens mangel 
av svar til høringen som et stilltiende samtykke til 
tilstrekkelig sikkerhet. 
 
Grad av utnytting: Merknaden er tatt til følge. 
 
Småbåthavn: Merknaden er tatt til etterretning. 
Naustområdet med småbåthavn er tatt ut av 
planforslaget.  

NVE NVE mener området for naust- og brygge må vurderes 
nøyere for fare for kvikkleireskred, og med bakgrunn i 
dette fremmes det innsigelse.  
 
Vurderingen baseres på dels SVVs tidligere boringer og 
dels undersøkelsene gjort i forbindelse med 
planarbeidet. NVE ønsker at tidligere utført 
grunnboringer skal tas med i planarbeidet da disse 
også skal vurderes. 
 
NVE påpeker at det er kjente kvikkleireforekomster i 
områdets strandsone, og kan ikke finne at dette har 
blitt undersøkt i planområdet. 
 
Kommunens kommentar: 
Merknaden er tatt til etterretning, jfr. 
planbeskrivelsen av 17.02.2020, kapittel 2.4.  
Naustområdet med småbåthavn er tatt ut av 
planforslaget. NVE trakk sin innsigelse i brev datert 
18.05.2020. 

22.08.2019 33 

Fylkesmannen i 
Troms og 
Finnmark 

Fylkesmannen poengterer at reguleringsplanen ikke er 
i samsvar med kommuneplanens arealdel, men ønsker 
å vektlegge det kommunale selvstyret. 

06.09.2019 35 
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Fylkesmannen er uenig i konklusjonen om at planen 
ikke faller under KU-forskriften § 6 bokstav b. 
 
Fylkesmannen slutter seg til NVE sin vurdering 
(herunder innsigelsen). 
 
Støy: 
Selv om boligene vil ligge utenfor rød- og gul støysone 
må det fremgå av bestemmelsene at «Privat og felles 
uteoppholdsareal» skal ha støy lavere enn Lden 55 Db, 
og at rom med støyfølsom bruk skal vende mot stille 
side. 
Videre må også internstøy og vibrasjoner i 
bygningsmasse som omfatter boliger, 
næringsvirksomhet og eventuell parkering være i tråd 
med NS 8175. 
Fylkesmannen anbefaler at planbestemmelsene 
justeres i samsvar med deres faglige råd for å sikre 
gode framtidige bokvaliteter. 
 
Samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging: 
Fylkesmannen oppgir at de er skeptisk til utbygging i 
felt på Myrenga pga. dens avstander til Rotsundelv 
med tilhørende funksjoner og manglende gang- og 
sykkelvei langs E6 med fartsgrense på 80 km/t. 
Fylkesmannen oppfordrer Nordreisa kommune å 
vurdere behovet for boliger/boligfelt rundt Rotsundelv 
som i større grad vil ivareta føringer i Statlige 
planretningslinjer. 
 
Sikker skolevei: 
Fylkesmannen påpeker at planforslaget mangler 
beskrivelse av barn og unges skolevei. De viser til 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, 
som sier at arealer og anlegg som brukes av barn og 
unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. Videre mener 
Fylkesmannen at en rekkefølgebestemmelse som 
sikrer bussholdeplass og trygg atkomst til og fra 
skolevei må innarbeides. 
 
Strandsone 
Fylkesmannen krever at det settes en byggegrense 
mot sjø i naustområdet for å sikre allmenhetens 
tilgang til strandsonen. De anser ikke avsetting av 
arealformål under bebyggelse og anlegg som 
tilstrekkelig. Byggeforbudet må være i samsvar med 
byggegrensen satt i kommuneplanens arealdel. 
Videre sier Fylkesmannen at det samme gjelder f.eks 
bestemmelsene som omhandler krav til størrelse, 
utforming og lokalisering av naustbebyggelsen. 
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Fylkesmannen mener det bør settes konkrete 
bestemmelser til utforming, farge og materialbruk 
som ivaretar tradisjonen på stedet, og en nærmere 
redegjørelse på hvordan en skal unngå forurensning. 
 
Avslutningsvis skriver Fylkesmannen at de ikke har 
noen merknader til lokalisering og omfang av 
naustbebyggelsen, men at bestemmelsene må 
klargjøre utbyggingsvilkårene i tråd med 
kommuneplanens arealdel for formålet. 
 
Fylkesmannen har stilt seg til rådighet for spørsmål og 
drøftinger i det videre arbeidet, og ber om at 
henvendelser skal oppgi saksnummer 2019/7651. 
 
Kommunens kommentar: 
Høringssvaret er tatt til etterretning. 
Strandsonen med Naustområdet m/småbåthavn er 
tatt ut av planforslaget. 
 
Støy: Kommunen tar merknaden til etterretning, og 
har lagt til at lydsensitive rom skal plasseres på stille 
side. 
 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: 
Kommunen er uenig i fylkesmannens premiss om at 
plassen er uegnethet på bakgrunn av avstanden til 
Rotsundelv. Lange avstander er kjennetegnende for 
Norges 9. største kommune i landareal med underkant 
av 5 000 innbyggere. 
 
Sikker skolevei: merknaden tas til orientering. 
Det er et eksisterende skolebusstilbud tilknyttet 
planområdet. I dag stopper bussen langs veien flere 
plasser uten busslomme. Eiendommen til 
forslagsstiller er ikke av tilstrekkelig størrelse til å 
kunne inkludere bussholdeplass uten å gå på 
bekostning av dyrket mark. 
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Innsendte merknader i sin helhet (uten vedlegg) 

1.1. Fiskeridirektoratet 

 

615



12 
 

 

616



13 
 

 

  

617



14 
 

 

1.2. Kystverket 
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1.3. Norges arktiske universitetsmuseum 
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1.4. Bjerke, Aina. Grunneier – 71/12 
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1.5. FNF Troms 
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1.6. Troms Fylkeskommune 
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1.7. Norges vassdrags- og energidirektorat 
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1.8. Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/838-14 

Arkiv:                M22  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 26.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/20 Driftsutvalget 12.03.2020 
35/20 Driftsutvalget 23.04.2020 
46/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 
70/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Sluttbehandling - Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Forurensingsforskriften: § 12-6 Lokal forskrift 
 
Vedlegg 
1 Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune 
2 Vedlegg 1 til lokal forskrift om mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.04.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune, Troms, 
vedtas jf.  Forurensningsforskriften § 12-6 Lokal forskrift 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes.  
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Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 
Driftsutvalget fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune, Troms, 
vedtas jf.  Forurensningsforskriften § 12-6 Lokal forskrift 
 
 
 

Saksopplysninger 
Saken og forskriften med kart ble sendt på høring, samt annonsert, den 11.10.2019 med 
høringsfrist den 18.11.2019. Saken ble sendt direkte til følgende høringsparter: Avfallsservice 
AS, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Kommuneoverlegen og Mattilsynet. Det er ikke 
kommet inn noen uttalelser fra verken høringspartene eller andre.  

Vurdering 
Vi har ikke mottatt noe innspill i høringsrunden og saken legges til sluttbehandling i 
Driftsutvalget og Kommunestyret.  
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg godkjennes og sendes ut på høringsrunde jfr 
Forvaltningsloven § 37. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg godkjennes og sendes ut på høringsrunde jfr 
Forvaltningsloven § 37. 
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Saksopplysninger 
Det er laget en lokal forskrift for mindre avløpsanlegg. Det vises til PS 65/17 der det ble vedtatt 
i Miljø-, plan- og utviklingsutvalget at arbeidet skulle starte opp med lokal forskrift for mindre 
avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse i Nordreisa kommune.  
  
Den lokale forskriften har mulighet til å endre § 12- 7 til § 12-13 i Kapittel 12 i 
forurensningsforskriften, og samt § 12- 16. I den lokale forskriften for mindre avløpsanlegg har 
vi valgt å endre §§ 12- 10, 12-11, samt § 12-13. Arbeidet har bestått i å lage en lokal forskrift 
med kart som regulerer utslipp lokalt i kommunen.   
 
Forskriftene tar for seg på hvilke anlegg som skal brukes i kommunen, områdeinndeling med 
kart slik at forventningene til dokumentasjon og utslipp er forutsigbar, samt hvilke typer utslipp 
som er tillatt.    

Vurdering 
§ 12-10 i forurensningsforskriften til § 5 i lokal forskrift: 
 
§ 12-10 Dokumentasjon av rensegrad handler om dokumentasjon til avløpsanlegget og har fått 
dette som en endret tittel i ny lokal forskrift. Vi har satt opp krav til de forskjellige områder i 
kommunen om hvor det behøves dokumentasjon av rensegrad og hvilke typer utslipp som 
ønskes på de ulike stedene. Den nye lokale forskrift har tatt med det gamle i 
forurensingsforskriften og samtidig som dette er gjeldende i de områdene som er avsatt i kart/ 
områdeinndeling. Ved et slik fokus kan man lettere fange opp problemer i saksbehandlingen og 
gir forutsigbarhet til de som søker om utslippstillatelse.  
 
I dokumentasjon av rensegrad er det krav til at man tar jordprøver. En jordprøve skaffer 
informasjon av grunnforhold har som formål å finne fram til jordsmonnets infiltrasjonskapasitet, 
hydraulisk kapasitet og renseegenskaper. Dette kravet kom inn i Forurensingsforskriften i 2006  
 
Vi har i de tidligere årene ikke vært så streng med dokumentasjon. Dette er delvis på grunn av at 
de må levere inn prøver til Alta eller Tromsø. Dette har vært dårlig oppfølgt generelt i Nord-
Troms. Men vi ser at de større byene har tatt dette i bruk nå og det skal være lettere for de 
mindre kommunene å ta del av dette.  
 
Forskrift om mindre avløpsanlegg med kart med oppdelte områder må sees som en veileder av 
hva kommunen foretrekker av utslipp. Hvis eier/prosjekterende ønsker annet utslipp på den 
spesifikke eiendommen, må det legges frem en løsning med dokumentasjon som viser frem til at 
deres løsning er like bra eller bedre. På denne måten har vi veiledet i forkant, noe som gir 
forutsigbarhet, men vi ønsker fortsatt å være åpen til at der prosjekterende av avløpsanlegget har 
en løsning som vil fungere bedre. Vi ønsker at dette skal være fullt mulig, ved at det 
dokumenteres med denne løsningen.    
 
Det vedlagte kartet har oppdelte områder med sone A-E.  Hvert område har blitt vurdert etter 
dagens utbygging av anlegg, samt etter de mulighetene til utslipp de ulike områdene har. Sonene 
er: 

 A: Områder der det er langgrunt og/ eller områder med dårlige grunnforhold. Dette er 
områder som skal ha utslipp til terreng med dokumentasjon av rensegrad/jordprøver.   

 B: Kystområder med gode grunnforhold og som kan ha utslipp til sjø. I disse områdene 
har vi som førsteprioritet at utslippet blir ført til sjø. Alternativt hvis dette ikke skulle 
fungere, kan de ha utslipp til terreng med dokumentasjon av rensegrad/ jordprøver.  
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 C: Sentrumsområdene og andre områder som i dag er tilknyttes felles kommunale 
avløpsløsninger.  

 D: Områder som har gode forhold for infiltrasjon i terreng. Det er ikke behov for 
jordprøver i disse områdene.  

 E: Områder som ikke er markert i kart. Disse områdene må dokumenteres med 
jordprøver.  

Det er prioritert med utslipp til sjø. Dette er på grunn av utslipp til sjø er en løsning som fungere 
godt, men eiere/prosjekterende velger ofte vekk denne løsningen. Dette er nok med bakgrunn at 
det tidligere var anlegg med utslipp til sjø som ikke er prosjektert godt nok, eller på grunn av at 
utslippet gikk ut i sjøen der de ønsket å fiske og bade. Ser man litt lengre tilbake i tid, var det 
mer vanlig med utslipp direkte i sjø. Forskjellen fra i dag og lengre tilbake i tid, er at det er krav 
til utslippet som går til sjø. 
 
Avløpslam er egentlig er rikt på organisk materiale og næringsstoffer som nitrogen og fosfor, og 
dette må behandles og utnyttes som verdifull ressurs. Dette er bra for fisker og annet som lever 
langs sjøkanten. Minuset kan være at utslippet kan inneholde sykdommer og andre avfallsstoffer 
fra forbruk i dag. Det er dokumentert at det er trygt å bruke avløpsslam til gjødsel i landbruk, 
slik den er i dag. Dette må også gjelde for sjø, der vi har plante- og fiskearter som lever langs 
kysten.  
 
I de områdene som det er muligheter til å ha utslipp til sjø, er dette første prioritert. Områder der 
det er langgrunt har ikke de samme mulighetene, da det er sannsynlig for at det da vil opphope 
seg utslipp i fjæra. Samtidig er også områder som har dårlig grunn tatt med i samme vurderingen 
om det ikke skal være utslipp til sjø der.  
 
I daler er det som oftest gode forhold for infiltrasjon i grunnen. Disse områdene blir lettet opp, 
slik at man ikke behøver jordprøver. Det eneste unntaket her, er i fra Storslett og til Røyeldalen, 
og Straumfjordeidet. Dette er på grunn av at det er usikre infiltrasjonsområder/ grunnforhold i 
disse områdene.  
 
Sørkjosen og Storslett blir områder som det er prioritert å ha fellesanlegg. Av andre fellesanlegg 
er det fellesanlegg i Nordkjosen, Straumfjord og Oksfjord. 
 
§ 12- 11 i forurensningsforskriften til § 6 i lokal forskrift: 
 
§ 12-11 Utslippssted tar for seg hvor utslipp skal forekomme. I lokal forskrift går endringene 
hovedsakelig ut på at utslipp til elv/bekk/vann ikke skal forekomme.  
 
I byggesøknader og fradeling av eiendommer, må saker som fradeles/bygges i 100 meter sonen 
langs elv og sjø søkes om dispensasjon. Vi har i dag en del boliger som ligger nært elva, men 
som ikke har elva som resipient. Ved søknader i fremtiden der en eiendom får dispensasjon for 
fradeling av fritids- og boligeiendom i 100–metersonen langs elva, bør denne tillatelsen være 
gjeldende. Dette uten at det skal behøve dispensasjon fra lokal forskrift om mindre 
avløpsanlegg. Dette så lenge det utslippet ikke føres direkte i elva, men ved bruk av terrenget 
som utslipp.  
 
Andre ledd inneholder også en eldre vurdering av avstandsforhold mellom avløp og vannkilder, 
som vi mener er viktig å presisere at denne fortsatt skal gjelde. Denne er hentet fra heftet 
«Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg». Den er grunnleggende for å 
vurdere hvor man skal sette opp ett avløpsanlegg. Tredje ledd er videreført fra 
Forurensningsforskriften.   
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§ 12- 13 i Forurensningsforskriften til § 7 i lokal forskrift: 
 
§ 12-13 Utforming og drift av renseanlegget har endret tittel til «Utforming og drift av 
avløpsanlegget». Det er laget en prioriteringsliste av avløpsanlegg som vi ønsker å ha i denne 
kommunen og som vi vet fungerer. Det ønskes lukkende infiltrasjonsanlegg. Der godkjente 
foretak har dokumentert at forholdene ikke ligger til rette for infiltrasjon, kan alternativ 
løsninger brukes. Her er: 

 Alternativ 1: alternativløsninger biologisk- og/eller forbrenningstoalett i kombinasjon 
ved bruk av eget renseanlegg for gråvann. 

 Alternativ 2: minirenseanlegg med slamavskiller. 
 Alternativ 3: tett tank for fritidsboliger.  

Det er i tillegg oppført i denne paragrafen oppført andre krav som generelt er tilknyttet 
avløpsanlegg, punkt 1-5. 
 
De paragrafene vi ikke har valgt å endre på i forhold til forurensningsforskriften.  
 
Vi kunne ha endret på §§ 12-7 og 12-16 i forurensingsforskriften i lokal forskrift. 

 § 12-7 Avløpsnett. Forskriften handler om at avløpsnett som skal driftes, bygges, 
dimensjoneres og vedlikeholdes med utgangspunkt i det beste tilgjengelige teknologi og 
fagkunnskap. Vi ønsker at dette fortsatt skal være gjeldende.  

 §12-16 Forhold til eksisterende utslipp. Denne paragrafen tar for seg tillatelsen som er 
gitt til tidligere utslippstillatelser. Her kunne vi ha gått inn for å oppheve tidligere 
tillatelser, f.eks. de som var gitt før det ble krav om å ha utslippstillatelse til mindre 
avløpsanlegg. Vi har kommet frem til at det ikke er behov for dette. Dette på grunn av at 
vi i utgangspunkter ikke har ressurser nok til dette arbeidet, samt at det blir en belasting 
for eiere å måtte søke en utslippstillatelse på ny. Kommunen har heller ikke i 
utgangspunktet større problemer med denne type anlegg. Av den grunnen anser vi det 
ikke er grunn til å ta den med i lokal forskrift.   

 §§ 12-8 og 12-9 Utslipp til følsomt og normalt område/ Utslipp til mindre følsomt 
område tar for seg renseeffekten til anlegget. Disse paragrafene er oppdelt med 
områdeinndeling i kart. Vi ønsker at §§ 12-8 og 12-9 skal fortsatt være gjeldende og vi 
ser ikke behovet for å sette større krav i kommunen.  

Hva den lokal forskrift påvirker  
 
§§ 5-7 regulerer tilsammen hvor utslippet kan skje, hvilke typer utslipp og hvilke typer 
avløpsanlegg som kan brukes i Nordreisa kommune. Dette påvirker for eksempel miljømål for 
elver. Vi har pr i dag ikke egne miljømål for de enkelte elver i Nordreisa kommune. Elvene i 
Nordreisa er registrert som gode i dag og vi har mindre problemer med forurensning i elv. 
Lengre tilbake i tid forekom det utslipp til elv, men det er gradvis gått vekk ifra denne 
løsningen. For å sikre elver, bekker og vann i fremtiden, har vi gått inn for at slikt utslipp ikke 
skal tillates, bortsett fra til sjø. Andre kommuner kan ha store problemer med dette og har måtte 
gjennomgått alle avløpsanlegg i kommunen. Dette unngår vi, da problemet ikke er så stort i 
Nordreisa kommune. 
 
Ved godkjenning av lokal forskrift  
 
Vi har vurdert problemer som kan oppstå i ettertiden ved å vedta en lokal forskrift:  
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 Det vil i fremtiden opprettes flere felles avløpsanlegg når større fritids- og boligfelter blir 
utbygd. Dette gjør at dagens kart som er lagt ved til lokal forskrift på ett tidspunkt 
behøves å bli oppdatert. Ny teknologi på sikt er også noe som vil gjøre at 
prioriteringslista av avløpsanlegg til kommunen vil kunne endre seg i fremtiden.  

 Det er også viktig at saksbehandlere og prosjekterende av anlegg følger opp systemet, 
slik at områder men dårligere grunnforhold for filtrering blir fulgt opp med 
dokumentasjon. Dette arbeidet er viktig at det tas seriøst for at den lokale forskriften skal 
ha sin virkning, samt forurensningsforskriften.  
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FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE 
AVLØPSANLEGG FOR BOLIG, FRITIDSBOLIG OG 
LIGNENDE, I NORDREISA KOMMUNE. 
§ 1. Hjemmel  

Forurensningsforskriften § 12-6 Lokal forskrift og Forurensningsloven 13. Mars 1981 nr. 6  

§ 2. Formål.  

Det er kommunen som er lokal forurensningsmyndighet. 

Forskriftens formål: 

a) skal beskytte miljøet i Nordreisa kommune mot uheldige virkninger av utslipp av 
avløpsvann.   

b) gi Nordreisa kommune hjemmel for å kreve nødvendig forbedring av eksisterende 
utslipp og sette krav til tekniske avløpsløsninger og utslippssted som skal benyttes for 
etablering av nye utslipp 

§ 3. Virkeområdet for lokal forskrift. 

Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritidsbebyggelse og/eller annen 
bebyggelse med innlagt vann, hvor utslippet ikke overstiger 50 personenheter (pe) 
(forurensningsforskriftens kap. 12) eller inntil maksimalt 10 boenheter. Forskriften erstatter 
§§ 12-8 til 12-11, samt 12-13 i Forskrift om begrensing av forurensning 
(Forurensningsforskriften) og er utarbeidet i medhold av § 12-6 i samme lov.  

For bebyggelse som kun slipper ut gråvann, gjelder denne forskrift bare dersom det er 
innlagt vann.  

§. 4. Definisjoner 

 I denne forskriften menes med 

a) Svartvann: Alt av avløpsvann fra vannklosett   
b) Gråvann: Avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom og etc.  
c) Avløpsvann: Er både svartvann og gråvann. 
d) Med innlagt vann menes:  

o Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning er 
ført innendørs. Hageslanger omfattes av «rør og ledning». 

o Oppfylling av tank ved hjelp av regnvann fra taknedløp eller med hageslange, som 
blir distribuert via innvendig røropplegg, oppfattes som innlagt vann dersom 
tanken er over 25 liter.  

o Cisterneanlegg med tank inntil 25 liter regner ikke som innlagt vann.  

e) Slamavskiller: En eller flere kummer for atskilling av slam fra avløpsvann. 
f) Renseløsning: Anlegg som er installert for å rense avløpsvann. 
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g) Resipient: Vannforekomst som mottar forurensning fra avløpsanlegg. For 
infiltrasjonsanlegg er det grunnvannet som er resipient. For alle andre typer anlegg er 
overflatevann (bekk, elv, sjø, tjern) resipient.  

h) Tot-P: er Total fosfor. Analysemetoden følger NS- EN 1899-1 eller NS- EN 1899-2, 
eller til enhver tid gjeldende standard.  

i) B0F5: er biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er mål på innhold av 
organisk stoff i vann. Analysemetoden følger NS-EN 1899-1 eller NS-EN 1899-2, 
eller til enhver tid gjeldende standard.  

j) Personekvivalent (PE): menes med den mengden organisk stoff som brytes ned 
biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g 
oksygen per døgn (NS 9426 eller til enhver tid gjeldende standard). Avløpsanleggets 
størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til 
renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for 
eksempel skyldes av kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer i gjennomsnittlig utslipp fra en 
person.  

k) Grunnvannsspeilet: Grunnvannets overfalte kalles grunnvannsspeilet. Grunnvann er 
når alle porer og sprekker er fylt med vann i grunnen. Hvis porene ikke er fylt igjen, 
kalles det markvann.    

§ 5 Krav til dokumentasjon av rensegrad og utslipp  

Erstatter § 12-10 i Forskrift om begrensning av forurensning. 

Kommunekartet er delt opp i områder med ulike prioriteringer. Formålet med 
oppdeling av områder er for å kunne prioritere områder som har behov for høyere oppfølging 
gjennom saksbehandling av kommunen, og at det skal være veiledende for prosjekterende av 
avløpsanlegg. Det vises til kart i Vedlegg 1. 

Tabell 1: Kart med inndelte områder som har ulike krav til dokumentasjon og utslipp. 

Soner :  Klassifiserte områder med ulike 
prioriteter, Vedlegg 1: 

Utslipp til: Infiltrasjon må 
dokumenteres med 

jordprøve: 

Sone A  Områder der det er langgrunt i 
sjø og/eller områder med dårlige 
grunnforhold: 

Utslipp til terreng X 

Prioritet 1:   
Utslipp til sjø. 

--- Sone B  Kystområder med gode 
grunnforhold og som kan ha 
utslipp til sjø.   

Prioritet 2: 
Alternativt med 

utslipp til terreng. 

X 
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Sone C  Sentrumsområder og andre 
områder som skal tilknyttes 
felles kommunale 
avløpsløsninger.  

--- --- 

Sone D 

 

Områder som har større 
kapasitet for infiltrasjon i 
terreng:  

Utslipp til terreng Ingen jordprøver er 
nødvendige. 

Sone E Områder uten klassifisering og 
som ikke er markert i kart.  

Utslipp til terreng X 

 

a) Dersom det kun slippes ut gråvann, kan gråvannet slippet urenset til stedegne 
løsmasser eller til sjø. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra 
dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann.  

b) Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at 
anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og 
grunnforholdene på stedet. Dette gjelder de områdene som det er satt av i tabell 1 med 
kryss. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon 
om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som 
rensemedium og risiko for forurensning.  

c) Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av 
laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i 
vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 i forurensningsforskriften skal benyttes. Alternativt 
kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 
2 punkt 2.2 til kapittel 11 i forurensningsforskriften benyttes. 

§ 6 Utslippssted  

Erstatter § 12-11 i Forskrift om begrensning av forurensning. 

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at 

a) Utslipp til sjø lokaliseres minst 2 meter under laveste vannstand  
b) Utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser.  
c) Utslipp direkte til elv/bekk/vann skal ikke forekomme.  

Avstand til drikkevannskilder skal være minst 100 m hvis grunnvannsspeilet ved 
avløpsanlegget ligger på samme eller høyere enn ved vannkilden. Minsteavstanden mellom 
avløpsanlegget og bekk/ elv/ vann uten drikkevannsinteresser er 10 meter.   

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at 
virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikten unngås, 
herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann 

§ 7 Utforming og drift av avløpsanlegg   
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Erstatter § 12-13 i Forskrift om begrensning av forurensning. 

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har 
tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. 
Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann 
i løpet av året. Kommunen krever avløpsanlegg som man vet fungerer i vårt klimamiljø. Det 
er avsatt i tabell 2 prioriteringsliste av avløpsanlegg.  

Tabell 2: Prioriteringsliste av type avløpsanlegg 

Prioritert 
avløpsanlegg  

Type anlegg  Krav  Nåværende 
miljøblad  

1 Slamavskiller med 
lukkende 
infiltrasjonsanlegg  

 Nr. 48- 
Slamavskiller 

Nr. 59- Lukkende 
infiltrasjonsanlegg  

Alternative 
avløpsanlegg;  

   

2 Biologisk - / 
Forbrenningstoalett 
for svartvann 

Forbrenningstoalett skal være i 
kombinasjon med biologisk filter 
for gråvann, eller i kombinasjon 
med infiltrasjonsanlegg   

Nr. 60- Biologisk 
filter for gråvann   

NB! Godkjennes bare for bolighus 
på grunn av manglende 
dokumentasjon og uttestingsnormer 
på ujevnt belastningsmønster 
grunnet betydelige 
sesongvariasjoner i bruk. 

Minirenseanlegg skal føres opp, 
slik at det er mulig å vedlikeholde 
anlegget året rundt.   

2 Slamavskiller med 
minirenseanlegg  

Minianlegg skal drives og 
vedlikeholdes i henhold til skriftlig 
drifts- og vedlikeholdsavtale, jf. 
Vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11 i 
forurensningsforskriften.  

Nr. 48- 
Slamavskiller  

Nr. 52- 
Minirenseanlegg  

Tanken skal være minimum 4 m3 3 Tett tank  

Tillates kun for 
fritidsboliger der 
annen 

Det skal monteres alarm som 
varsler om behov for tømming i god 
tid. 

NS-EN 12566 + 
NS 1545 pkt 9.2, 
9.3.7 og 9.3.8 
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avløpsløsning ikke 
kan benyttes.  

 

 Dimensjonering og utforming av avløpsanlegg skal også påse at de utformet og driftes 
i samsvar med disse punktene: 

1. Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes etter lokal forskrift 
«Forskrift om for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice 
AS». 

2. Tanken skal plasseres maksimum 30 m fra helårsvei/ sommervei når den spesifikke 
tanken er belaget på tømming. Ansvarlig prosjekterende skal planlegge egnet adkomst 
og oppstillingsplass for tømmebil og dokumentere dette i søknad. 

3. Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved 
dumping fra skip, utslipp fra rørledninger eller på noen annen måte. 

4. Det er ikke tillatt å føre avløp fra bolig/fritidsbolig til gjødselkjeller. Det er tillatt å ha 
toalett på driftsbygning tilknyttet.  

5. Det skal tilstrebes å etablere fellesanlegg der flere hytter ligger i en klynge. For 
grupper av bolig/fritidsbolig/hytter med antall av 7 eller flere boenheter, hvor 
avstanden mellom hver eiendom ikke overstiger 100 meter, skal avløpsforholdet for 
området være helhetlig vurdert og avklart før nye utslipp eller vesentlige økning av 
eksisterende utslipp kan tillates. Der det er hytter i klynge skal det alltid søkes og løse 
tilkoblingen i felleskap før andre løsninger søkes. Også bolig/fritidsbolig/hytter uten 
innlagt vann skal tas med i betraktningen. Er tallet på antall bolig/fritidsbolig/hytter 
som ligger innenfor 100 meter grense lik eller mindre enn 7, kan det søkes for utslipp 
av hver enkelt eiendom. 

§22 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft xx.xxxx.  

 

VEDLEGG I:  

Kart med områdeinndeling, tilknyttet § 5 Krav til dokumentasjon av rensegrad og 
utslipp. 
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Målestokk 1:80000  

VEDLEGG 1
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/1294-27 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 23.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 
71/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Søknad om å bli aktør under merkevaren Norges nasjonalparker 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Vedlegg til søknad om å bli aktør under merkevaren Norges nasjonalparker 
2 Særutskrift Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren Norges 

nasjonalparker 
  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune vedtar vedlagte oversikt over kriterier for nasjonalparkkommuner og 
legger den til grunn i søknad om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker».  
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet 21.06.2018 sak om å bli aktør under merkevaren Norges 
nasjonalparker. Vedlegget til søknaden, som beskriver hvordan Nordreisa kommune skal 
oppfylle de kriteriene som er satt for å bli godkjent aktør i henhold til nye regler, var på det 
tidspunktet ikke ferdigstilt. Dette kriteriesettet er oppdatert i 2019, og en komplett søknad er nå 
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klar for godkjennelse og innsending til Miljødirektoratet. Nærmere beskrivelse av kriteriene, se 
vedlagt sak fra juni 2018. 

 

Vurdering 
Miljødirektoratets nye kriteriesett krever at kommuner som ønsker å søke status som aktør under 
merkevaren Norges nasjonalparker skal oppfylle spesifikke krav knyttet til implementering i 
kommunens overordnede planer (kommuneplanens samfunnsdel og arealdel), kundereisen 
(legge tilrette for mer besøk til nasjonalparken og kommunen, økt verdiskapning og bedre vern) 
og kompetanse (øke kompetansen om nasjonalparkkommunen, verneområdene og gi god service 
til gjestene). Hvordan dette er foreslått gjort i Nordreisa kommune fremgår av vedlegget.  

Nordreisa kommune har allerede gjennomført en rekke tiltak for å kunne møte de nye krav som 
stilles til en nasjonalparkkommune som ønsker å drive under merkevaren. Kommunen har 
dessuten en plan for gjennomføring av andre tiltak som så langt ikke er på plass. Det fremgår av 
vedlegget. 

Med dette kriteriesettet er det administrasjonens oppfatning at Nordreisa kommune oppfyller 
kravene som stilles, og det anbefales at søknaden med vedlegg oversendes Miljødirektoratet.  

Kommunedirektøren anbefaler at søknaden nå sendes til Norges nasjonalparkkommuner. 
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KRITERIER FOR NASJONALPARKKOMMUNER UNDER MERKEVAREN NORGES NASJONALPARKER – NORDREISA KOMMUNE 
Nr. Kriterier Status Gjøremål Ansvarlig Frist 
1.0 Kommuneplan     

 Nasjonalparkkommunen skal forankre sin 
status som aktør under merkevaren Norges 
nasjonalparker i sitt planverk. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Ta inn kriteriene i samfunnsdelen til kommuneplanen Nordreisa kommune, ved 
sektorleder drift og 
utvikling DF 

2023 

1.0A Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Ta inn kriteriene i samfunnsdelen til kommuneplanen Nordreisa kommune, ved 
sektorleder drift og 
utvikling DF 

2023 

1.0.B Kommuneplanens arealdel Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Verneområdene blir vist som hensynssoner i arealplankartet Nordreisa kommune, ved 
arealplanlegger BS 

2023 

1.1 Nasjonalparkkommunens ansvar og rolle 
under merkevaren Norges nasjonalparker 
skal beskrives i kommuneplanen. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Ta inn kriteriene i samfunnsdelen til kommuneplanen Nordreisa kommune, ved 
arealplanlegger BS og 
nasjonalparkforvalterne  
RB / AB  

2023 

1.2 I kommuneplanens samfunnsdel beskrives mål 
og strategier 
for kommunen som nasjonalparkkommune. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Ta inn kriteriene i samfunnsdelen til kommuneplanen Nordreisa kommune, ved 
sektorleder drift og 
utvikling DF 

2023 

1.3 I handlingsdelen beskrives konkrete tiltak og 
hvordan de skal gjennomføres i kommunal 
virksomhet og ved medvirkning fra andre 
offentlige organer, frivillige organisasjoner og 
private 
aktører. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Ta inn kriteriene i samfunnsdelen til kommuneplanen  Nordreisa kommune, ved 
sektorleder drift og 
utvikling DF  

2023 

1.4 I kommuneplanens arealdel skal det tas hensyn 
til verneområdene og verneverdiene i 
områdene. Det må komme fram hvordan 
kommunen gjør dette ved bruk av arealformål 
og eventuelt hensynssoner. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Verneområdene blir vist som hensynssoner I arealplankartet Nordreisa kommune, ved 
arealplanlegger BS 

2023 

1.5 Nasjonalparkens plass som attraksjon og 
satsingsområde skal beskrives i 
kommuneplanen. Kommuneplanen skal støtte 
opp om besøksstrategien for nasjonalparken(e) 
og de øvrige verneområdene i kommunen og 
slik bidra til en funksjonell overgang mellom 
verneområdene og områdene utenfor. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Ta inn kriteriene i samfunnsdelen til kommuneplanen. Nordreisa kommune, ved 
arealplanlegger BS og 
nasjonalparkforvalterne 
RB / AB    

2023 

1.6 Nasjonalparkkommunen skal gjennom et aktivt 
og kontinuerlig arbeid vurdere behov for 
endringer og forbedringer som bidrar til 
merkevarens målsetting om mer besøk, 
øktverdiskaping og bedre vern. Forslag til 
forbedringer tas opp under den årlige 
revisjonen av handlingsdelen. 

Etablere prosedyre som del av kommunens års-
hjul, budsjett, økonomiplan og handlingsplaner. 
 
Etablere Forum for bærekraftig besøksforvaltning 
i Nordreisa med to planlagte samlinger pr. år.  

Etablere prosedyre som del av kommunens års-hjul, budsjett, 
økonomiplan og handlingsplaner. 
 
Gjennomføre samlinger med Forum for bærekraftig besøks-
forvaltning i Nordreisa. Initiere og gjennomføre tiltak i sam-
arbeid med ulike interessentgrupper, samt aktuelle lag og 
foreninger. 

Nordreisa kommune ved 
næringsutvikler og 
nasjonaparklandsby-
koordinator JFF, 
nasjonalparkforvalterne 
RB / AB, samt Visit 
Lyngenfjord ved GS 

2020 

1.7 Nasjonalparkkommunene skal gjennomgå 
status på kriteriene hvert fjerde år i forbindelse 
med rullering av kommuneplanen. Statusen 
sendes NPKL. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Tas opp til politisk behandling i kommunestyret ved rullering av 
kommuneplanen 

Nordreisa kommune 
 
Kommunedirektør J-HS 
følger opp med å få 
saken på sakslista  

2023 
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2.0 Kundereisen 
Nasjonalparkkommunen skal som aktør 
under merkevaren Norges nasjonalparker 
være med å innfri merkevarens målsetting 
om mer besøk, økt verdiskaping og bedre 
vern. 

Nordreisa kommunes næringsutvikler bidrar med 
rådgivning til nye og etablerte bedrifter.  
 
Naturbasert reiseliv, aktivitets- og opplevelses-
tilbud er et prioritert satsningsområde innenfor 
kommunens satsning på næringsutvikling. 
 
Kommunen arrangerer jevnlig nettverks-
byggende møteplasser for næringslivet. 
 
Nordreisa kommune samarbeider blant annet 
med Nord-Troms studiesenter og Halti nærings-
hage, som tilbyr en rekke kompetansehevende 
kurs og andre type kompetansetilbud til til nye og 
etablerte bedrifter med henblikk på å kunne tilby 
aktivitetstilbud og opplevelser med stadig høyere 
kvalitetsstandard. 
 
Nordreisa kommune er medeier i destinasjons-
selskapet Visit Lyngenfjord AS, som jobber med 
områdemarkedsføring av hele Nord-Troms-
regionen. Reiselivsaktører i kommunen kan 
inngå egen medlemsavtale med selskapet, og 
får da bistand til produktpakking, salg m.m. 
Visit Lyngenfjord ble i 2018 tildelt merket for 
bærekraftig reisemål av Innovasjon Norge. Dette 
arbeidet er kommunen aktivt med i. 
 
Nordreisa kommune har en egen landsby-
koordinator for Storslett nasjonalparklandsby, og 
samarbeider tett med nasjonalparkforvalterne / 
nasjonalparkstyrene og Halti nasjonalparksenter. 
Sammen har de tre aktørene etablert en felles 
informasjonsportal www.reisanasjonalpark.no. 
 
 

Kommunen skal ha et tilbud innenfor følgende områder: 
 
- rettlede og bistå etablerere i en etableringsfase,  
- bistå med å bygge nettverk mellom eksisterende bedrifter, 
- øke kunnskapsnivået i eksisterende bedrifter,  
- motivere til mer verdiskaping bygd på lokale ressurser 

gjennom fagturer og kurs 
- bistå til å bygge produktpakker mellom aktørene. 
 
Det årlige landsbymøtet som arrangeres i kommunens regi 
hver høst, samler 50-100deltakere som aktivt arbeider frem 
forslag til hvordan ulike utfordringer kan tilrettelegges bedre. 
Dette er Nordreisa kommunes årlige innovasjonsarena, som 
resulterer i en rekke konkrete tiltak som hever Nordreisas og 
Storsletts tilbud både til egen befolkning og tilreisende. 

Nordreisa kommune 
v/næringsutvikler og 
landsbykoordinator JFF 
 

Etablert 

2.1 Nasjonalparkkommunen er forpliktet til å delta i 
de arenaene nasjonalparkstyrene har etablert 
som faglig rådgivende utvalg og administrativt 
kontaktutvalg. 

Kommunens landsbykoordinator, samt en av 
kommunens arealplanleggere er medlem av 
Reisa nasjonalparks faglig rådgivende utvalg.  

Følge opp saker fra utvalget Nordreisa kommune 
 

Etablert 

2.2 Nasjonalparkkommunen skal ha minst en 
naturlig innfallsport til nasjonalparken i form av 
et tettsted. Tettstedet skal ha grunnleggende 
servicefunksjoner som dekker primære behov i 
et kundereiseperspektiv, herunder; 
informasjon, overnatting, matservering og 
dagligvarehandel. 

Storslett er kommunesenteret i Nordreisa, og har 
status som nasjonalparklandsby.   
Storslett har grunnleggende servicefunksjoner 
som dekker primære behov i et kundereise-
perspektiv, herunder; turistinformasjon, over-
natting, matservering og dagligvarehandel, i 
tillegg til en del andre servicetilbud. 
 
På samferdselssiden tilbyr Nordreisa flyplass i 
Sørkjosen, som p.t. trafikkeres flere ganger dag-
lig utenom lørdager til og fra Tromsø. I tillegg er 
det daglige bussavganger til og fra Tromsø og 
Alta fra Storslett og langs E6 gjennom 

Gjennom næringsarbeidet jobber kommunen for å ivareta 
ekisterende tilbud, samt bidra til at det skapes flere aktører 
innen lokal verdiskaping, særlig de som er bygd på lokale mat- 
og kulturopplevelser. 
 
Allerede arrangeres tilbud som Landsbymarked, hver høst, 
samt «Påskelandsbyen» med bl.a. det tradisjonelle treskirennet 
og tilbud til barna i påskeuken. I tillegg arrangeres Streetfood-
festivalen i sentrumsområdene av nasjonalparklandsbyen 
samme helg som Gorosofestivalen (musikkfestival) arrangeres 
utenfor Storsletts sentrumsområde. 
 

Nordreisa kommune med 
samarbeidspartnere på 
arrangementsiden. 
 
 

Igang-
satt 
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kommunen.  
 
I nasjonalparklandsbyen ligger Halti 
nasjonalparksenter, et autorisert besøkssenter 
for Reisa nasjonalpark. Halti nasjonalparksenter 
drifter innfallsporten Ovi Raishiin, som ligger i 
Reisadalen.  

2.3 Nasjonalparkkommunen skal ha en 
stedsutviklingsplan for tettstedet/tettstedene 
som er valgt som innfallsport til 
nasjonalparken. 

Nordreisa kommune har vedtatt 
stedsutviklingsplanen «Nye veger å gå». 
Det er utarbeidet reguleringsplaner for 
tettstedene Storslett, ferdig desember og 
Sørkjosen ferdig juni. 

Følge opp og revidere planen. Nordreisa kommune  2020 

2.4 Nasjonalparkkommunen skal ha 
turmuligheter og merkede stier. 

Nordreisa kommune har et stort utvalg mulig-
heter for ferdsel til fots, sykkel, båt og på ski.  
 
Ut i Nord i regi av Nord-Troms Friluftsråd 
produserer hvert år en brosjyre med turforslag i 
regionen, hvorav en rekke turmål er i Nordreisa. 
 
Gjennom nasjonalparken og ut i nasjonalparkens 
randsone finner vi både Nordkalottleden fra 
Kautokeino til Sulitjelma, samt E1 fra Nordkapp 
til Sicilia. Begge traséer går gjennom dette 
området, 
 
I tillegg er det opparbeidet et godt sti- og 
løypenett gjennom flere deler av kommunen. 
Særlig bør nevnes Saga skianlegg og det 
løypenettet NIL drifter med utgangspunkt i dette.  

Markedsføre alle aktivitetene bedre gjennom merkevaren 
Nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. 
 
Sørge for at det utarbeides nødvendig informasjon. Kommunen, 
nasjonalparksenteret, nasjonalparkstyrene, Visit Lyngenfjord og 
næringsaktører er involvert i dette arbeidet. 
 
Sikre at informasjon om turer og stier er tilgjengelig ved 
servicestedene i kommunen, særlig må denne informasjonen til 
enhver tid være tilgjengelig på turistinformasjonen på Halti. 
 
Jobbe med ivaretakelse/utbedring av eksisterende områder og 
stier, samt bidra til utvikling av nye områder og stier etter 
behov. 
 
Sørge for et tett samarbeid med øvrige aktører som 
tilrettelegger for friluftsliv i kommunen og i regionen forøvrig. 

Nordreisa kommune 
 

Igang-
satt 

2.5 Nasjonalparkkommunen skal legge til rette 
for stedsnære aktivitets-, friluftslivs- og 
opplevelsestilbud. 

Nordreisa kommune har over flere tiår jobbet 
med utvikling av stedsnære friluftsområder for 
lokalbefolkningen og tilreisende, herunder blant 
annet Kvænnes, Goppa, Saga og Elveparken. 
Store deler av disse områdene er universelt 
utformede, og inneholder et mangfold av stier, 
skiløyper, benker, bord, gapahuker, badstue, 
båthus, grillplasser, toalett, badeplasser m.m.  
 
Gjennom sitt næringsutviklingsarbeid og kontakt 
med lokalt næringsliv og frivillige lag og 
foreninger tilrettelegger kommunen for 
stedsnære aktivitets- friluftslivs- og 
opplevelsestilbud. 
 
Nordreisa kommune er medeier i Nord-Troms 
Museum, som i tillegg til sine faste lokaler og 
utstilling på Halti, også tilbyr omvisning og 
formidling av lokal kultur på uteanlegg på 
Tørfosstun.  
 
Sommerstid har Ut i Nord (Nord-Troms 
Friluftsråd) en lang rekke stier tilrettelagt for 
fotturer i kommunen. Det utgis en egen brosjyre 

Kommunen ivaretar og videreutvikler eksisterende områder, 
samt legge tilrette for og bidrar til utvikling av nye områder.  
 
Kommunen motiverer og bistår aktører som vil starte opp med 
aktivitets-, friluftslivs- og opplevelsestilbud, og særlig de som er  
koblet til lokal mat og kultur. 
 
I 2018 startet arbeidet med å lage en nærturbrosjyre for enkle 
fotturer med utgangspunkt i nasjonalparklandsbyen. Den vil 
være ferdigstilt innen halvårsskiftet 2020, og inneholder en 
beskrivelse av turer i Elveparken, med tre ulike traséer å velge 
mellom, Goppa med tre ulike traséer, Kvænnes med en rute, og 
Lundefjellet med to akternative traséer, totalt 9 ulike nærturer ut 
i fra nasjonalparklandsbyen.  
 
Parallelt med at brosjyren ferdigstilles, skal skilting i nasjonal-
parkdesignet utplasseres med informasjon om dette turtilbudet, 
samt generell informasjon om nasjonalparken og nasjonalpark-
landsbyen. Dette innebærer en kraftig opprustning av kom-
minikasjonen rundt Nordreisa som nasjonalparkkommune og 
Storslett som nasjonalparklandsby. Ikke minst oppgraderes i 
2020 Elveparken med utendørsmøblement flere steder langs 
bredden, og med belysning disse stedene, samt i forbindelse 
med gammelbrua. 
 

Nordreisa kommune med 
samarbeidspartnere 

Igang-
satt 
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over dette tilbudet, som revideres og oppdateres 
årlig. Særlig aktive deltakere belønnes med Ut i 
Nord koppen.  
 
Også Nord-Troms Turlag er aktive med å tilby 
organiserte turer, samt å vedlikeholde stinettet i 
kommunen. 
 
Vinterstid kjøres det opp løyper i flere deler av 
kommunen i regi av de lokale idrettslagene / 
grendelagene, samt enkelte andre dedikerte 
aktører. 

Nordreisa VGS har landslinje for skiidrett, med elever fra store 
deler av Nord-Norge. Løypenettet som stilles til disposisjon for 
disse dedikerte skiløperne er av vital betydning for dette tilbudet 
i Nordreisa.  
 
Visit Lyngenfjord har gjennom de seneste årene produsert en 
vandreguide, mountainbiking guide, samt en toppturguide (i 
samarbeid med Fri Flyt). Alle disse publikasjonene inkluderer 
en rekke attraktive turmål i Nordreisa.  
 
Nordreisa kommune har i 2018-2020 arbeidet med forprosjektet 
for etableringen av et Villaksenter på Storslett. Dersom dette 
blir realisert vil nasjonalparklandsbye få et nytt viktig 
trekkplaster overfor tilreisende. 

2.6 Nasjonalparkkommunen skal, i tett samarbeid 
med sitt respektive verneområde-/nasjonal-
parkstyre, informere om de nærliggende 
verneområdene og tilbudene i randsonen til 
disse. Dersom det skal informeres under 
merkevaren skal kommunens nasjonalpark-
kommunelogo benyttes, ikke respektivt 
kommunevåpen og det tilhørende malverket. 
All informasjon skal være i henhold til 
Designmanual for Norges nasjonalparker og 
holdes oppdatert. 

Storslett nasjonalparklandsby/Nordreisa 
kommune, Halti nasjonalparksenter og Reisa 
nasjonalparkstyre og nasjonalparkforvalterne har 
et tett samarbeid og har blant annet etablert 
informasjonsportalen www.reisanasjonalpark.no, 
som informerer om de nærliggende verne-
områdene og tilbudene i randsonene rundt disse.  
 
Storslett nasjonalparklandsby benytter seg av 
merkevaren per i dag.   
 
På en workshop på Halti 10/12 2019 orienterte 
nasjonalparkstyret v/nasjonalparkforvalter Asgeir 
Blixgård reiselivsnæringen om mulighetene for 
kommersiell bruk av merkevaren Norges 
nasjonalparker.  
 

Kommunen tar i bruk merkevaren for nasjonalparkkommune på 
alle infokanalene som brukes i dag.  
 
Kommunen har konkrete planer om å styrke sin tilstedeværelse 
på SoMe, og sørge for større oppmerksomhet på TripAdvisor 
etc. Likeledes har kommunen en klar plan på å bli mer aktive 
med å poste positive nyheter og tilbud til befolkningen på en 
annen plattform enn kommunens egen mer trauste nettside. 
Det skyldes et initiativ som ble forankret på Landsbymøtet 
2019, og som planlegges iverksatt i 2Q2020. 
 
Forslag til konkrete kriterier for kommersiell bruk av 
merkevaren skal presenteres for nasjonalparkstyret i mai, og 
deretter skal styret være klare til å behandle søknader fra 
næringslivet. 

Nordreisa  kommune/ 
Storslett nasjonalpark-
landsby, 
Halti nasjonalparksenter 
Reisa nasjonalparkstyre 

Igang-
satt 

2.7 Nasjonalparkkommunen skal være en 
aktiv pådriver og tilrettelegger for å 
høyne kvaliteten på alle punktene i 
kundereisen, innenfor sitt nedslagsfelt. 
Dette medfører tett dialog med 
kommersielle og ikke-kommersielle 
aktører. 

Det er per i dag god kontakt med kommersielle 
og ikke-kommmersielle aktører gjennom 
kommunens næringsutviklingsarbeid.  
 
Det gjennomføres bedriftsbesøk for å bli bedre 
kjent med tilbudene i kommunen.  
 
Møteplasser tilrettelegges for bedre 
informasjonsutveksling mellom kommunen og 
andre aktuelle aktører innenfor dette arbeidet. 

I denne sammenheng skal kommunen opprettholde og 
videreutvikle påbegynt arbeid  

Nordreisa kommune 
 

Igang-
satt 

3.0 Kompetanse 
Økt kompetanse skal sikre god lokal kunnskap 
om nasjonalparkkommunen, verneområdene og 
god service til gjestene. 

I 2015/2016 ble det produsert et Vertskaps- og 
lokalkunnskapskursopplegg i regi av Nord-Troms 
Studiesenter og Visit Lyngenfjord, som begge er 
institusjoner deleid av Nordreisa kommune. I 
begge år ble det arrangert kurs med en rekke 
deltakere blant kommunens reiselivsaktører, 
samt de som da betjente turistinformasjonen på 
Storslett og Nord-Troms Museums formidlings-
tilbud i kommunen, i tillegg til enkelte spesielt 
interesserte innbyggere. 

Vertskaps- og lokalkunnskapskurset er klart til å tas i bruk igjen 
når dette etterspørres. Lokalkunnskapsdelen er produsert som 
webinarer som kan kjøres når som helst. Tilsvarende er tilfellet 
med den praktiske oppsøkende delen av opplegget. 
Vertskapsdelen kan også igangsettes etter avtale med 
kursleder. Etter de to første årene, viste det seg mer krevende 
enn antatt å rekruttere et tilstrekkelig antall deltakere til å 
forsvare å gjennomføre nye kurs. De som ønskes som 
deltakere er i betydelig grad engasjert i egne virksomheter, og 
har begrenset med tid til å sette inn i slike kompetansetiltak. 
Nye initiativ tas, og med flere nyetablerte aktører på plass, vil 
behovet igjen være til stede i kommunen.  

Nordreisa  kommune, 
Nord-Troms studiesenter 
og Visit Lyngenfjord 

Igang-
satt 
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3.1 Nasjonalparkkommunen skal gjennomføre eller 
bidra til tiltak som styrker kompetansen 
innen verdiskaping, besøksforvaltning, vern og 
vertskapsfunksjon i egen kommune. 

Nordreisa kommune skal bestille og gjennomføre 
Folkevalgtopplæringsmodulen til KS 
Verdiskaping med natur og kultur så snart det 
lar seg gjøre i 2020.  

Kurset vil arrangeres for folkevalgte, næringslivet og deler av 
administrasjonen. I forbindelse med dette må administrasjonen 
gjøre en innsats på følgende områder: 
- Motivere deltakere 
- Gjennomføre kurs 
- Følge opp tiltak i ettertid 
Særlig er det aktuelt å arrangere besøksforvaltningskurs for 
bedrifter innenfor naturbasert reiseliv og organisasjoner, lag og 
foreinger innenfor dette interessefeltet i Nordreisa kommune. 

Nordreisa kommune 2020 

 
Henvisninger til ansvarlig personer med initialer: 
- kommunedirektør J-HS: Jan-Hugo Sørensen 
- sektorleder drift og utvikling DF: Dag Funderud 
- arealplanlegger BS: Birger Storaas 
- nasjonalparkforvalterne RB / AB: Rune Benonisen og Asgeir Blixgård 
- næringsutvikler og nasjonaparklandsby-koordinator JFF: Jan F. Fjære 
- Visit Lyngenfjord ved GS: Georg Sichelschmidt, reiselivssjef 
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Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren Norges nasjonalparker 

1 Kriterier for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker 
2 Merkevarestrategi Norges nasjonalparker 
3 Tildeling av status som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby 

4 Vedtekter for Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 
 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 07.06.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i 

kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for 
nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker». 

2. Nordreisa kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i 

kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for 

nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker». 

2. Nordreisa kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune ble i 2008 tildelt status som nasjonalparkkommune. Statusen som 
nasjonalparkkommuner ble gitt fram til 2018. Miljødirektoratet vil nå forlenge statusen som 
nasjonalparkkommuner fram til 2021. 
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Fra 2021 vil en ny ordning for godkjenning av nasjonalparkkommunene som aktør under 
merkevaren Norges nasjonalparker være etablert og ordningen med nasjonalparkkommuner etter 
kriteriene fra 2008 vil bli avviklet. Nasjonalparkkommuner som ikke har gjort vedtak om å 
implementere «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren 
Norges nasjonalparker» vil da ikke lenger ha status som nasjonalparkkommune. Videre betyr det 
at kommunen ikke lenger kan være medlem av Norges nasjonalparkkommuner og 
nasjonalparklandsbyer jfr. vedlagte vedtekters pkt. 4 og pkt. 6. 
 
Merkevaren «Norges nasjonalparker», som ble lansert 13. april 2015, har som målsetning at 
nasjonalparkene skal trekke flere besøkende og at verneområdene skal få et bedre vern, noe som 
igjen skal føre til større verdiskaping. Kommunenes oppgaver og roller gjør at de har gode 
forutsetninger for å kunne bli sentrale aktører under merkevaren «Norges nasjonalparker». 
Samtidig vil det kreve et målrettet arbeid med klare målsetninger og konkrete tiltak om 
målsetningene for merkevaren skal nås. Dette kan oppnås ved å implementere «Kriterier for 
nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker». 

Vurdering 

Som nasjonalparkkommune og medlem i foreningen Norges nasjonalparkkommuner og 
nasjonalparklandsbyer (NPKL), har Nordreisa kommune vært en pådriver for at vi som forening 
og medlem skal få ta i bruk den nye merkevaren «Norges nasjonalparker». Det var ikke gitt at 
nasjonalparkkommunene skulle få ta i bruk merkevaren, da status som nasjonalparkkommune 
ble gitt etter kvantitative kriterier mens merkevarens aktører er godkjent etter kvalitative 
kriterier, herunder nasjonalparklandsbyene. Derfor har NPKL laget «Kriterier for 
nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker». 
Kriteriene er godkjent av Miljødirektoratet. Det gjør det mulig for medlemmer med status som 
Nasjonalparkkommuner å søke om å bli en aktør under merkevaren. 
 
NPKL kjørte 2016-2017 en prosess for å få frem kriterier for nasjonalparkkommuner. Disse ble 
behandlet og vedtatt i styremøte 2. mai 2017. I brev fra Miljødirektoratet datert 31.05.2017, 
framgår blant annet at Miljødirektoratet mener kriteriene NPKL har utviklet er egnet for å 
vurdere om kommunene kan godkjennes som aktører under merkevaren «Norges 
nasjonalparker». 
Så snart kommunen er godkjent som aktør under merkevaren bør kommunen iverksette et 
systematisk arbeid for å nå målsettingene for merkevaren. 
De kan være ved at det det legges relevante tiltak i handlingsdelen i kommuneplanen, at det 
vedtas en kommunedelplan for temaet mm. Kriteriene skal være implementert i kommunenes 
planverk og virksomhet innen utløpet av kommunestyreperioden 2019-2023. 
 
Merkevaren «Norges nasjonalparker» sin rolle er å inspirere og invitere til besøk, og oppfordre 
besøkende til å ta del i vernet av nasjonalparkene. Det er satt kvalitetskrav til aktører som skal 
benytte merket. Alle som oppfyller kriteriene kan benytte merket. Siden Nordreisa kommune 
ikke er en aktør under merket, må vi implementere «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å 
være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker» i kommuneplanen. Dette vil gi oss et 
godt grunnlag for å vurdere hvordan vi som kommune arbeider for å nå målsetningene for 
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merkevaren "Norges nasjonalparker". Kriteriene forutsetter videre at vi som kommune arbeider 
for å heve kvaliteten på kundereisen, jfr. nedenstående illustrasjon. 
Kundereisen 
 

 
 
Kundereisen betinger høy kvalitet i alle ledd og hos alle aktører, og merkestrategien skal bidra 
til å sikre denne kvaliteten. Det er i kvaliteten på kundereisen vi som kommune og vertskap kan 
innfri merkevarens lovnad om gode opplevelser. Samtidig kan kommunen i samarbeid med 
vernemyndighetene og andre aktører legge til rette slik at verdiene i verneområdene blir tatt vare 
på. Det vil blant annet bli gjort gjennom lokale tilpasninger av kundereisen. 
Tettstedsutvikling og konkrete tiltak vil være sentralt i dette arbeidet. Det samme vil 
kompetanseoppbygging. Ved siden av å ivareta verneformålet, skal aktørene være vertskap for 
naturopplevelser. I det ligger det en klar intensjon om at besøkende skal føle seg velkommen 
uansett hvilke forutsetninger man har for å besøke nasjonalparkene. Besøkende skal føle seg 
velkommen og ivaretatt hele veien fra inspirasjon på nett til ekte naturopplevelser fra et 
utkikkspunkt. 
Som aktører under merkevaren kan nasjonalparkkommunene benytte logoen for sin 
nasjonalparkkommune og designmanualen. De andre aktørene under merkevaren er fra før 
nasjonalparker og øvrige verneområder representert ved sine styrer og forvaltere, besøkssentre 
for nasjonalpark, rovdyr, villrein, verdensarv og våtmark samt nasjonalparklandsbyene. 
Kriteriene forutsetter videre at kommunen arbeider for å heve kvaliteten på kundereisen. 
Tettstedsutvikling og konkrete tiltak vil være sentralt i dette arbeidet. Det samme vil 
kompetanseoppbygging. 
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Behandling av forprosjektrapporten og igangsettelse av hovedprosjekt for Reisa 
Villakssenter 

 
Vedlegg: 
Rapport og tilrådning Reisa Villakssenter  
Presentasjon brukt i møte med «Troms benken» og Klima- og miljøverndepartementet 
Reisa villakssenter i Stortings prop. 1 2019-2020  
Skissekonkurranse med kostnadsoverslag 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren stiller seg bak styringsgruppens tilrådninger, og innstiller på at det 
igangsettes et hovedprosjekt med de tre hovedgrepene som tilrådningen anbefaler. 

Hovedprosjektet anses som den arbeidsperioden som gjelder fra juni 2020 til mai 2021, der det 
blir ny rapportering til kommunestyret med anbefalinger om videre beslutninger og tiltak. Målet 
med hovedprosjektet er å planlegge, utrede og berede grunnlaget for finansiering av bygg, 
driftsmodell for bygget, eierskap og parter i organisasjonen samt innhold, løsninger og 
finansiering for utstilling og formidling. 

Hovedprosjektfasen gjennomføres i samarbeid Halti nasjonalparksenter og finansieres med 
eksterne midler og gjenstående midler fra forprosjektet. 

Dagens prosjektorganisering og styringsgruppe opprettholdes og går videre inn i 
hovedprosjektet. 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre vedtok juni 2017, i sak 37/17 et forprosjekt for å utrede, planlegge og 
beskrive grunnlaget for å bygge opp et mulig villakssenter i Nordreisa. Gjennomføringsperioden 
har vært oktober 2018 til mai 2020.  

Styringsgruppen behandlet i mai forprosjektrapporten for villakssenteret. Den er i to deler; 
hvorav del 1 er tilrådninger i forhold til et hovedprosjekt og del 2 er rapporten fra forprosjektet.  

I tilrådningen fra styringsgruppen står følgende: 
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https://nordreisa.custompublish.com/getfile.php/4703542.1386.npj7atzssutazj/Sluttrapport+forprosjekt+og+tilr%C3%A5dning+for+hovedprosjekt.docx.pdf
https://nordreisa.custompublish.com/getfile.php/4703542.1386.npj7atzssutazj/Sluttrapport+forprosjekt+og+tilr%C3%A5dning+for+hovedprosjekt.docx.pdf
https://nordreisa.custompublish.com/getfile.php/4702602.1386.snpk7npnnwstau/Presentasjon+Oslo.pdf
file:///C:/Users/df0402/Downloads/Reisa+villakssenter+i+Stortings+prop+1+2019+2020.pdf
https://nordreisa.custompublish.com/getfile.php/4702604.1386.zpnpsjlipjtjat/Skissekonkurranse-kostnadsoverslag.pdf


Styringsgruppen tilrår at Nordreisa kommune godkjenner forprosjektets rapport og går videre 
inn i et hovedprosjekt, med det formål å etablere Reisa Villakssenter. Hovedprosjektet vil bestå 
av tre ulike hovedgrep, som står i sammenheng med hverandre. Dette er:  

1) Etablering av organisasjonen Reisa villakssenter AS 

2) Realisering av tilbygg for nytt senter  

3) Oppbygging av utstillingen Fantastiske Reisa 

Hovedprosjektet anses som den arbeidsperioden som gjelder fra juni 2020 til juni 2021, der det 
blir ny rapportering til kommunestyret med anbefalinger om videre beslutninger og tiltak. Målet 
med hovedprosjektet er å planlegge, utrede og berede grunnlaget for finansiering av bygg, 
driftsmodell for bygget, eierskap og parter i organisasjonen samt innhold, løsninger og 
finansiering for utstilling og formidling. 

Hovedprosjektfasen gjennomføres i samarbeid Halti nasjonalparksenter og finansieres med 
eksterne midler og gjenstående midler fra forprosjektet. 

Gjennom denne strategien henter man inn verdifulle synergier for videre arbeid og utvikling, det 
legges et grunnlag for en god finansiering og ikke minst drift i framtiden. 

(for ytterligere informasjon henvises det til vedlagte rapport) 

 

Vurdering 
Det er gjennomført et omfattende forprosjekt, som ikke minst har gjort et viktig arbeid med å 
forankre og involvere et bredt spekter av ulike interessentgrupper rundt etableringen av et 
villakssenter i Nordreisa. Alle disse interessentene har gjennom ulike arrangementer fått 
anledning til å fremme forslag og innspill som er gjengitt i forprosjektrapporten med vedlegg. På 
det grunnlag sitter Nordreisa kommune nå med et meget godt forankret prosjekt, som har et godt 
grunnlag for å bli realisert på en vellykket måte. 

Kommunedirektøren anbefaler at arbeidet videreføres inn i et hovedprosjekt, som gjennomføres 
fram til juni 2021.
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Nordreisa kommune 
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Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/192-11 

Arkiv:                P70  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 25.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/20 Nordreisa næringsutvalg 04.06.2020 
73/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Deltakelse i felles havneprosjekt i Nord-Troms, del 3 

Vedlegg 
1 Innvilget - Søknad   Tilskudd til havnesamarbeid 2020 (3) 
2 Søknad havnesamarbeid 2020 Nord Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 04.06.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune deltar i del tre av det felles havneprosjektet i Nord-Troms. Kommunen 
deltar med egen arbeidsinnsats. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune deltar i del tre av det felles havneprosjektet i Nord-Troms. Kommunen 
deltar med egen arbeidsinnsats. 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommune, som vertskommune for det felles havneprosjektet i regionen, har nå fått 
innvilget søknaden om en del 3 av prosjektet for gjennomføring i 2020. Detaljene følger vedlagt.  
 
Prosjektet er beskrevet som et samarbeidsprosjekt som tar utgangspunkt i tidligere 
samarbeidsprosjekt fra 2018 og 2019 mellom 6 kommuner i Nord-Troms.  
 
Prosjektet i 2020 skal arbeide videre mot en mulig etablering av et interkommunalt 
havnesamarbeid (IKS) mellom de 6 kommunene. Aktiviteter i 2020 inkluderer konkret 
utvikling/implementering av fellesfunksjoner og utforme et beslutningsgrunnlag for 
interkommunalt havnesamarbeid. 
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Nordreisa kommune har deltatt i de to foregående delprosjektene.  
 
Kommunens bidrag er deltakelse med egen arbeidsinnsats. Dvs. at det arbeidet kommunens 
medarbeidere legger ned i havnerelatert virksomhet teller med som egeninnsats. I tidligere faser 
har Transportutvikling AS vært leid inn som prosessleder og kunnskapsleverandør. 

Vurdering 
Det er viktig at Nordreisa kommune deltar sammen med de øvrige kommunene i arbeidet med 
havneutviklingen i regionen. Det vil også kunne inspirere Nordreisa til å arbeide mer med 
havneutbygging i egen kommune.  
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OMSORGSBOLIG 
Postboks 145 
9189 SKJERVØY 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2019/3891-25 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Øyvind Sandbakk 

Dato: 
07.04.2020 

Innvilget - Søknad   Tilskudd til havnesamarbeid 2020 
 
Vi viser til søknad av 13. desember 2019 om statlig tilskudd til havnesamarbeid mellom 
Skjervøy kommune og 5 andre kommuner i Nord-Troms. 
 
Prosjektet er vurdert i henhold til Statsbudsjettets kapittel 1360, post 71 og 
Samferdselsdepartementets Retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeid. Kystverket har 
vedtatt tilsagn om tilskudd på inntil 719 500 kroner av de samlede støtteberettigede og 
dokumenterte prosjektkostnadene – se godkjent kostnadsramme. Tilsagnet er gyldig i to 
uker og gis til: 
Skjervøy kommune v/Silja Karlsen 
Eventuell endring av kontaktperson skal varsles til Kystverket. 
  
Prosjektet er beskrevet som et samarbeidsprosjekt som tar utgangspunkt i tidligere 
samarbeidsprosjekt fra 2018 og 2019 mellom 6 kommuner i Nord-Troms. Prosjektet i 2020 
skal arbeide videre mot en mulig etablering av et interkommunalt havnesamarbeid (IKS) 
mellom de 6 kommunene. Aktiviteter i 2020 inkluderer konkret utvikling/implementering av 
fellesfunksjoner og utforme et beslutningsgrunnlag for interkommunalt havnesamarbeid. 
 
Kystverkets vurdering er at søknaden peker på et konkret samarbeidsprosjekt, og at 
søknaden synliggjør mulige kostnadsreduksjoner for brukerne av havnene gjennom 
administrative forenklinger. Søknadens side 8-11 beskriver prosjektaktiviteter knyttet til 
bl.a. etablering av fellesfunksjoner, markedsføring samt styrke faglig kunnskap. Dette kan, 
etter Kystverkets vurdering, bidra til å redusere kostnadene for brukerne av havnene og 
føre til at mer gods transporteres på sjø. Kystverkets vurdering er derfor at prosjektet vil 
være i tråd med retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeid. 
 
Søker selv har en plikt til å overholde lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedkontoret

665



 Side 2 

Godkjent kostnadsramme 
Aktivitet Kostnad 
Prosessledelse og faglig bistand 545000 
Prosjektarbeid 330000 
Prosjektgruppemøter og samlinger 250000 
Lokaler, arrangement 60000 
Reiser 157000 
Regnskap, rapportering og revisjon 130000 
Totale prosjektkostnader 1472000 

 
De enkelte budsjettpostene kan ikke overskrides, eventuelle omdisponeringer må varsles 
Kystverket. Vi ber om at kopier av fakturaer på over kroner 100.000 sendes Kystverket i 
forbindelse med sluttrapportering. 
 
Tilskuddet tildeles under forutsetning av at prosjektet blir gjennomført i henhold til innvilget 
søknad, samt vedlagte Vilkår for tilskudd til havnesamarbeid og 
Samferdselsdepartementets Retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeid. 
 
Utbetaling av tilskudd forutsetter at prosjektet blir gjennomført og sluttrapportert innen 30. 
november 2019. Rapporten må inneholde rapportering på målene, samt tilhørende 
aktiviteter angitt under kostnadsoverslaget i søknad. Dersom reelle kostnader blir mindre, 
reduseres tilskuddet tilsvarende til 50 prosent av medgåtte støtteberettigede kostnader.  
 
Tilsagn om tilskudd og avslag på søknad om tilskudd anses som et enkeltvedtak og kan 
påklages, jf. forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes skriftlig og sendes Kystverket 
innen tre uker fra mottatt avslag. Klager har rett til å se sakens dokumenter, jf. 
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Dersom Kystverket opprettholder avslaget sendes klagen 
videre til Samferdselsdepartementet for endelig behandling. 
 
Vedlagte bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn signeres og oversendes Kystverket 
innen to uker.  
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Sven Martin Tønnessen 

 
 
 
 
Øyvind Sandbakk 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Anmodning om utbetaling 2020 
2 Bekreftelse på aksept av vilkår 
3 Mal for sluttrapport 2020 
4 Retningslinjer 
5 Vilkår for tilskudd 
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” Tilskudd til havnesamarbeid 2020” 
Skjervøy kommune 
Postboks 145 
9189 Skjervøy         

 
Kystverket         13. desember 2019 
Postboks 1502 
6025 Ålesund 
 

post@kystverket.no 

 
 
 

Prosjektinformasjon 
 

Prosjekttittel: På vei mot IKS for havnene i Nord-Troms i 2020 

Prosjektansvarlig: Skjervøy kommune  

Organisasjonsnummer: 941812716 

Bankkontonummer: 4740.05.04578 

Kontaktperson: Maritim næringsutvikler Silja Karlsen 

Telefon: 77 77 55 08/906 33 595 

E-post: silja@skjervoy.kommune.no 

Prosjektdeltakere: Skjervøy kommune 

Storfjord kommune 

Kåfjord kommune 

Lyngen kommune 

Nordreisa kommune 

Kvænangen kommune 

Type tiltak: Utvikling av formalisert havnesamarbeid (IKS) mellom 6 
kommuner/havner i Nord-Troms, for å bidra til økt godstransport 
på sjø. 

  

668



Søknad om tilskudd til havnesamarbeid i 2020 

2 

 

Innhold 
 
INNHOLD ____________________________________________________________________________________2 

1 PROSJEKTET ______________________________________________________________________________3 

1.1 INNLEDNING ___________________________________________________________________________3 
1.2 NÆRMERE OM BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTETS I 2020 ______________________________________________5 
1.3 AVGRENSNING OG HOVEDMOMENTER I PROSJEKTETS I 2020 ___________________________________________7 
1.4 KONKRET OM PROSJEKTAKTIVITETER ___________________________________________________________8 

1.4.1 Konkret utvikling/implementering av fellesfunksjoner (aktivitet 1) ____________________________8 
1.4.2 Utforme beslutningsgrunnlag for IKS (aktivitet 2) __________________________________________9 
1.4.3 Styrke faglig kunnskap (aktivitet 3) _____________________________________________________9 
1.4.4 Formalia, administrative forhold og organisering/gjennomføring (aktivitet 4) __________________10 

2 MÅL ___________________________________________________________________________________11 

3 FREMDRIFTSPLAN ________________________________________________________________________11 

4 KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN ________________________________________________12 

5 SIGNERING ______________________________________________________________________________14 

 

 
Utsnitt fra Skjervøy havn 
 
  

669



Søknad om tilskudd til havnesamarbeid i 2020 

3 

1 Prosjektet 
Dette prosjektet er en videreføring av tidligere samarbeidsprosjekt, støttet av Kystverket. 
Vellykkede resultater fra tidligere prosjektarbeid vil bli konkretisert og implementert i 
prosjektfasen som gjennomføres i 2020. 
 

1.1 Innledning 
6 kommuner i Nord-Troms står bak prosjektet som har som målsetting å styrke sjøtransportens 
konkurranseevne gjennom bl.a. økt samarbeid, forbedret transportkvalitet og lavere kostnader 
for brukerne. Kommunene er alle tilknyttet Nord-Troms Regionråd. Kommunene er: 
 

 Skjervøy kommune 
 Storfjord kommune 
 Kåfjord kommune 
 Lyngen kommune 
 Nordreisa kommune 
 Kvænangen kommune 

 

KVÆNANGEN

NORDREISA

STORFJORD

KÅFJORD

LYNGEN

SKJERVØY

TROMSØ

HARSTAD

ALTA

 
Regionen Nord-Troms 
 
Kommunikasjonsmessig ligger regionen godt plassert, og alle kommunene har tilknytning til 
havet. Hovedleia går i ytre del av regionen og det er bileder til alle kommunene. Landsdelens 
mest trafikkerte godsveier går gjennom regionen; E6 i nord-sør retning og E8 øst-vest mellom 
Tromsø og Finland.  
 
De seks kommunene er små og har til sammen rundt 16.000 innbyggere. De har forskjellige 
former for sjøtransport, fra lokale båt- og fergeruter til hurtigruten, kystruter, oppdrettsfartøy 
og ulike former for fraktefartøy/løsfart/prosjektgods.  
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Godsvolumene er variable og i 2017 ble det totalt håndtert 726.012 tonn i de 6 kommunene. I 
2018 utgjorde volumene 231.769 tonn. Mye av godsvolumene i 2018 var knyttet til tørrbulk og 
veiprosjekter. 
 
Tidligere prosjektarbeid har bidratt til å avklare sentrale føringer som vil være viktig ved videre 
havneutvikling, både innenfor markedsmuligheter, infrastruktur, næringsmessige og 
organisatoriske forhold. Grunnlaget for et tettere havnesamarbeid er avklart, utvikling av 
havnene og fokus på økt konkurranseevne for sjøtransporten. 
 
Da prosjektet startet var havnene usikre på hvor langt man kunne gå mht til formalisert 
samarbeid, f.eks. IKS.  Nord-Troms Regionråd har både tatt initiativ til samarbeidsprosjektet, og 
vært positive til at havnesamarbeidet i region utvikles på en god måte. 
 
Den 5. november 2019 ble det gjennomført et møte i Regionrådet.  I saksdokumentene ble det 
lagt til grunn at erfaringene fra prosjektarbeidet var gode og kommunene er positive til å 
arbeide videre med samarbeidsløsninger. Regionrådet la videre til grunn at 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. 
  
På Regionrådsmøtet ble det fattet et vedtak som vil være førende for det videre arbeidet: 
 

«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.» 

 
Regionrådet er dermed positive til at det etableres et IKS for havnesamarbeidet i Nord-Troms, 
med tanke på endelig beslutning i løpet av 2020. 
 

 
Regionrådets vedtak den 5.11.19 ble fattet på Senter for nordlige folk i Kåfjord kommune 
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1.2 Nærmere om bakgrunnen for prosjektets i 2020 
I 2018 og 2019 gjennomførte de seks kommunene havnesamarbeidsprosjekt støttet av 
Kystverket.  Bakgrunnen for arbeidet var at kommunene hadde utviklet et godt samarbeid 
gjennom Regionrådet, - på flere områder, men ikke innenfor havneaktiviteter. Kommunene 
hadde en ambisjon om en koordinert satsing i forhold til sjøtransport og havner, og å øke fokus 
på sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom havnene i de respektive kommunene.  
 
I november 2019 ble det levert sluttrapport til Kystverket for prosjektarbeidet i 2019. 
Sluttrapporteringen besto av en Kystverkets standardrapport og en prosjektrapport som var 
mer utfyllende. I løpet av prosjektet i 2019 ble det gjennomført flere samarbeidstiltak knyttet til 
bl.a. markedsføring/ synliggjøring, felles dokumentasjon, infrastrukturoversikter mv.  I 
prosjektperioden har også faglig utvikling vært vektlagt, bl.a. ved besøk til Helgeland Havn IKS. 
 
Prosjektrapporten er vedlagt denne søknaden.  
 
Prosjektrapporten inneholdt bl.a.  følgende momenter/konklusjoner: 
 

 Prosjektarbeidet er gjennomført i tråd med målsettinger og tidsplan 
 Kaioversikten for de kommunale kaianleggene ble videreutviklet, slik at relevante data 

kommer frem. Data ble utarbeidet i en slik form at de ble tilgjengelig for alle kommuner 
(Excel-database). De enkelte kommuner har 
vurdert muligheter og utfordringer for 
kaianleggene, -herunder prosjekter og 
forbedringspotensial 

o Fiskerihavnene ble konkret vurdert da 
disse er av vesentlig interesse for 
regionen 

 De enkelte havners markedsmuligheter ble 
vurdert, herunder kommunenes egne 
vurderinger og prioriteringer 

 Det ble konkludert med at havnene var lite 
synlige i markedet og flere tiltak vil bli satt i 
verk. Bl.a. ble det som en del av prosjektet 
utformet en informasjonsbrosjyre for havnene 
i Nord-Troms. 

 
Brosjyren er vedlagt søknaden for 2020. 
Forsiden er vist i figuren til høyre. 

 
 

 Mulige fellesfunksjoner ble grundig vurdert. I løpet av prosjektet ble følgende 
muligheter, med tanke på videre utvikling, vurdert: 

o Felles dokumentasjon og maler 
o Utvikle planforslag, strategier 
o Markedsføring og synliggjøring 
o Felles ISPS koordinering/kursing/revisjon osv. 
o Annen utdanning, opplæring, kurs mv  
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o Felles innkjøp til havnevirksomheten 
o Forvaltningsoppgaver, saksbehandling mv etter Havne- og farvannsloven 
o Forvaltningsoppgaver fiskerihavner 
o Bistå ved anbudsutsetting 
o Praktisk havnedrift 
o Innkreving av vederlag og avgifter 
o Oppfølging av anløp 
o Statistikk, rapportering til det offentlige, internregnskap mv 
o Følge opp leieavtaler 
o Søke utviklingsmidler 
o Eiendomsdrift, vedlikehold mv 

 Kommunene har en uensartet standard for regulativer, betingelser og 
beregningsmetoder. Det er benyttet beregningsmetoder som ikke skal brukes i dag og 
markedsaktørenes har ikke lett tilgang til slik informasjon. Det ble utarbeidet en enhetlig 
mal (ikke prising, men struktur) for regulativ for kommunene. 

 Styrking av faglig kunnskap om sjøtransport, havner og rammebetingelser var en viktig 
del av prosjektet. Gjennom prosjektmøter og studietur har man diskutert 
sjøtransport/havn, Havne- og farvannsloven, dokumentasjonskrav i regulativer, 
organisasjonsmuligheter, markedsmuligheter mv. Dette er viktige forhold som skal i 
kommende prosjektarbeid. 

o I oktober 2019 gjennomførte havnene en to dagers studietur til Helgeland og 
Helgeland havn IKS.  Hovedformålet var å hente erfaringer fra andre havner som 
samarbeider. Studieturen ga god informasjon om både lokalt næringsliv og 
spesielt om mulighetene for havnesamarbeid og samarbeid gjennom IKS. 12 
personer deltok på studieturen.  

 Et vesentlig resultat fra prosjektarbeidet er at Nord-Troms regionråd, den 5.11.2019, 
vedtok at de er positive til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms havn, og at 
arbeidet med dette skal gjennomføres i 2020. 

 
Med dette som utgangspunkt ble hovedkonklusjonen far Regionrådets vedtak som følger: 
 

«Prosjektarbeidet har gitt et meget godt grunnlag for videre samarbeid mellom 
kommunene/havnene.  Kommunene ønsker videre samarbeid og Nord-Troms regionråd 
vedtok den 5. november 2019 de var positive til at det etableres et felles IKS for Nord-
Troms havn.  
 
Fremdriften styres i stor grad av vedtaket i Regionrådet. Dette innebærer at 
utviklingsarbeidet mot et IKS starter, samtidig som det konkret avklares hvilke funksjoner 
som kan løses i fellesskap, enten gjennom et IKS eller uavhengig av et IKS. 
 
IKS er basert på et kjent lovverk for kommuner, bla. er Nord-Troms brannvesen et IKS. 
Dette kan forenkle utviklingsarbeidet, da man har bedre kjennskap til utfordringer og 
muligheter. 
 
Fremdriften baserer derfor på følgende hovedmomenter: 
 

1. Det søkes om midler til et samarbeid-/utviklingsprosjekt i 2020 
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2. Det legges opp til to hovedaktiviteter: 

a. Konkret utvikling av fellesfunksjoner, de mest aktuelle i oppstarten av det 
konkrete samarbeidet antas å være: 
 Felles dokumentasjon og maler 
 Markedsføring og synliggjøring 
 Faglig utvikling 

 
b. Forberede et beslutningsgrunnlag for etablering av et «Havne-IKS» i Nord-

Troms, herunder vurdering av flere alternative IKS-former. 
Beslutningsgrunnlaget må omfatte både praktiske/organisatoriske, 
økonomiske, juridiske og politiske rammebetingelser.  
 

3. Det utarbeides en konkret tids- og ansvarsplan for 2020.» 
 
 
Videreføringen av prosjektet i 2020 tar utgangspunkt i konklusjonene/anbefalingene fra 
arbeidet i 2019 og den kunnskap og de erfaringer en har opparbeidet gjennom tidligere 
prosjektarbeid støttet av Kystverket. 
 
 

1.3 Avgrensning og hovedmomenter i prosjektets i 2020 
Prosjektet er i utgangspunktet avgrenset til 6 kommuner i Nord-Troms.  Andre 
havner/kommuner kan inngå på sikt. 
 
Hovedaktivitetene i 2020 er som følger: 
 

OPPSTARTSMØTE - SAMLINGER

(1) KONKRET UTVIKLING/IMPLEMENTERING
AV FELLESFUNKSJONER

VIA PROSJEKTMØTER, SAMLINGER O.L.
(3) FAGLIG UTVIKLING

(2) UTFORME BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR
INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID (IKS)

(4) FORMALIA, ADM. FORHOLD OG
ORGANISERING/GJENNOMFØRING

ORGANISATORISKE OG DRIFTSMESSIGE FORHOLD

FELLES DOKUMENTASJON OG MALER

ØKONOMISKE FORHOLD

FREMDRIFT OG ANBEFALINGER TIL VEDTAK

VURDERE ALTERNATIVE IKS-FORMER

JURIDISKE FORHOLD

MARKEDSFØRING OG SYNLIGGJØRING

PROSJEKTLEDELSE, REGNSKAP OG RAPPORTERING

HOVEDAKTIVITETER SENTRALE MOMENTER

NORD-TROMS
HAVNSAMARBEIDSPROSJEKT

«PÅ VEI MOT IKS FOR HAVNENE
I NORD-TROMS I 2020»

ANNET

ANBEFALINGER, FREMDRIFT OG PROSESS

POLITISKE FORHOLD

ANNET

STUDIETUR
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Hovedaktivitetene er markert med mørk blå farge (1-2), mens aktiviteter som kan betraktes 
som «mykere» resultater fra hele prosjektet (3 og 4) er markert med en lysere farge. 
 
Det vil bli gjennomført flere samlinger/prosjektmøter i prosjektperioden. Formalia som 
målrapportering, regnskap og andre administrative forhold vil bli ivaretatt. 
 
 

1.4 Konkret om prosjektaktiviteter 
Aktivitetene i prosjektet er integrert i den forstand at hovedaktivitetene påvirker hverandre, 
f.eks. ved at resultatene utvikling av fellesfunksjoner vil kunne benyttes som en del av et IKS.  
 
 

1.4.1 Konkret utvikling/implementering av fellesfunksjoner (aktivitet 1) 
 
Felles dokumentasjon og maler 
I 2019 ble det utarbeidet en felles mal for utforming av regulativer/beregningsmetoder. Denne 
vil bli utviklet videre, og sett i sammenheng med utvikling av IKS. 
 
I løpet av 2020 legges det opp til ytterligere praktisk utvikling av felles dokumentasjon og maler.  
 
Det vil bli sett på muligheter for felles modeller/hjelpemidler knyttet til forvaltningsoppgaver og 
saksbehandling etter Havne- og farvannsloven. Det samme vil gjelde for fiskerihavnene som 
1.1.20 overføres til de nye regionene. 
 
I tillegg er det flere praktiske oppgaver som har et forbedringspotensial i den enkelte 
kommuner. Det dreier seg om forhold som f.eks. innkreving av vederlag og avgifter, oppfølging 
av anløp. statistikk, rapportering til det offentlige mv. 
 
 
Markedsføring og synliggjøring 
Markedsmuligheten er der, men det må arbeides innenfor flere områder for å øke aktiviteten. 
Det må finnes et kommersielt grunnlag og havnene må synliggjøre sitt tilbud. Havnene og 
kaianleggene i Nord-Troms er lite synlige for markedet. Med dette menes at de færreste vet 
hvor kaianleggene ligger og hvilket tilbud som finnes. Informasjon om havnene er heller ikke 
lett tilgjengelig via nettsider, trykket materiell mv. 
 
I 2020 skal havnene synliggjøres på en god måte. Infrastrukturoversikten må videreutvikles og 
synliggjøring av kaianleggene må intensiveres.  
 
Det må videre arbeides for at det avsettes organisatoriske ressurser til slikt arbeid. Her kan 
f.eks. en fellesfunksjon for kommunene etableres, gjerne via et IKS. 
 
Det vil bli arbeidet fro at det utarbeides nettsider som gjør det enkelt for eksterne aktører å 
finne både havneinformasjon og kommersielle betingelser. Også her kan det være mulig å gjøre 
arbeid i fellesskap. F.eks. en nettside for «Nord-Troms havn», eventuelt med tilknytninger til de 
kommunale nettsidene. Også her må det avsettes ressurser til slikt arbeid. 
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Havnene i Nord-Troms også få inn informasjon i offentlige databaser, f.eks. Barents Watch. 
 
Annet 
Flere andre forhold kan bli vurdert, f.eks. felles ISPS koordinering, opplæring, kurs osv. 
 
 

1.4.2 Utforme beslutningsgrunnlag for IKS (aktivitet 2) 
Den mest krevende prosjektaktiviteten er å utforme et beslutningsgrunnlag for kommunene 
knyttet til etablering av et IKS for havnene i Nord-Troms. 
 
Her vil forskjellige IKS-former bli vurdert, for hvert alternativ vil det bli foretatt vurderinger 
knyttet til bl.a.: 
 

 Organisatoriske og driftsmessige forhold 
 Økonomi 
 Juridiske forhold 
 Politiske rammebetingelser 
 Andre forhold 

 
Det vil bli laget et forslag til fremdrift og anbefalinger til vedtak i de enkelte kommuner. 
 
 

1.4.3 Styrke faglig kunnskap (aktivitet 3) 
Faglig kunnskap er viktig for å utvikle havnesamarbeid og hvilke forhold som påvirker 
samarbeidet. Tidligere prosjektarbeid har bidratt til dette og arbeidet i 2020 skal bidra til å 
tilføre ytterligere relevant kunnskap som kan være nyttig ved et mer formalisert samarbeid. 
 

 
Deltagere studietur til Helgeland, Mosjøen havn, oktober 2019 
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Prosjektet skal styrke kommunenes faglige kunnskap om havn, sjøtransport og konkret 
havnesamarbeid, og det skal leies inn en prosessleder som kan tilføre nødvendig kunnskap.  
 
Prosessleder skal organisere og formidle slik kunnskap gjennom prosjektmøter, samlinger og 
eventuelt sørge for deltagelse på arenaer hvor slik kunnskap kan oppnås. 
 
Vi ser gjerne at Kystverket bidrar i kunnskapsutviklingen. 
 
Kunnskapsutviklingen i 2020 baseres på følgende hovedelementer: 
 

 Tilføre faglig kunnskap gjennom prosjektmøter/samlinger 
 Gjennomføring av en studietur til en havn/havneorganisasjon med erfaring fra IKS-

samarbeid, der kunnskap kan overføres til Nord-Troms 
 
 

1.4.4 Formalia, administrative forhold og organisering/gjennomføring (aktivitet 4) 
Prosjektet skal gjennomføres på en profesjonell måte og etter offentlige myndigheters og 
Kystverkets regelverk.  
 
Det skal utarbeides to sluttrapporter og et beslutningsgrunnlag: 
 

 En sluttrapport etter Kystverkets retningslinjer, -innen slutten av november 2020 
 En sluttrapport egnet for intern videreføring 
 Et beslutningsgrunnlag knyttet til etablering av IKS, for saksbehandling i kommunene.  

 
Det skal gjennomføres rapportering til Kystverket etter gjeldende retningslinjer. 
 
Det vil bli: 
 

 Utarbeidet timelister 
 Gjennomført separat regnskapsførsel, rapportering/revisjon og økonomirapportering 
 Utarbeidet referater fra prosjektmøter og samlinger 

 
Ved regnskapsavleggingen skal de enkelte kommuner/havner ha utarbeidet nødvendige inn-
/utbetalingsbilag, reisekostnadsoversikter og timelister.  
 
 
Ad. organisering/gjennomføring 
Skjervøy kommune vil være prosjektets eier og prosjektleder. Fem andre kommuner/havner i 
Nord-Troms Regionråd vil være involvert i prosjektet. Disse er: 
 

 Storfjord kommune 
 Kåfjord kommune 
 Lyngen kommune 
 Nordreisa kommune 
 Kvænangen kommune 
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Det planlegges 3 prosjektmøter og en studietur (jfr. også aktivitet 3 «Styrke faglig kunnskap»). 
Det er viktig at samlingene/prosjektmøtene inngår i en naturlig rekkefølge/prosess og at de ikke 
er løsrevet fra hverandre.  

 
Det vil bli leid inn en egen prosessleder som også har høy faglig kunnskap og 
prosessledererfaring. Prosessleder må ha: 
 

 Prosessledererfaring fra havnesamarbeidprosjekter 
 Evne til god pedagogisk fremstilling og visualisering 
 Regional kunnskap om marked, næringsliv og politisk/adm. rammebetingelser i Nord-

Troms 
 Erfaring fra, og faglig kunnskap om havnedrift og sjøtransport 
 Kunnskap om havnenes rammebetingelser 

Tilbyder (for prosessledelse og faglig kunnskap) skal i eget vedlegg beskrive sin 
prosessledererfaring, kjennskap til de regionale aktørene, rammebetingelser, rederidrift, 
havnedrift og havnesamarbeid. Det vil også bli vurdert som en fordel med kunnskap om andre 
transportformer som f.eks. jernbanedrift og lufttransport. 
 
 

2 Mål 
Hovedmålet er å konkretisere/implementere erfaringene/resultatene fra tidlige prosjektarbeid 
ved videre faglig arbeid, utvikling og forberede etablering av et havne-IKS i Nord-Troms. 
 
Dette skal bidra til 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.  
 
 

3 Fremdriftsplan 
Prosjektet planlegges gjennomført i perioden mars-november 2020. For en beskrivelse av de 
enkelte aktiviteter vises det til kapitlene 1.3 og 1.4. Prosjektdokumentasjon og rapportering vil 
være ferdigstilt i god tid før rapporteringsfristen til Kystverket (30.11.20).  
 
Nedenfor vises en overordnet skisse til prosjektfremdrift. Tidspunkter for møter vil bli justert ut 
fra praktiske hensyn. 
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Prosjektoppstart og oppstartsmøte (mars)
Anbud prosessledelse og faglig bistand

Utvikle felles dokumentasjon og maler
Markedsføring og synliggjøring
Annet
Utforme beslutningsgrunnlag for IKS

Fremdriftsplan og anbefalinger
Annen bistand til prosjektleder

Prosjektmøter m/faglig innhold
Studietur

Rapportering til Kystverket
Prosjektavslutning og sluttdokumentasjon (30.11)

2020

TIDS- OG AKTIVITETSPLAN                                                           
"På vei mot IKS for havnenen i Nord-Troms"

AKTIVITETER

Noter

Møter/samlinger

NovemberMars JuliJuni

 
 
 
 

4 Kostnadsoverslag og finansieringsplan 
Prosjektets totalbudsjett er kr. 1.469.801, fordelt i henhold til tabellen nedenfor. Budsjettallene 
er kalkulerte kostnader. 
 

Total
Egen-

finansiering
Ekstern 

finansiering
Prosess ledelse og fagl ig bis tand 535 600 - 535 600
Pros jektarbeid 304 800 304 800
Pros jektruppemøter og saml inger 189 600 189 600 -
Lokaler, arrangement, jur. bis tand 112 000 - 112 000
Reiser (kommuner og prosess leder) 157 001 112 500 44 500
Regnskap, rapportering og revis jon 170 800 160 800 10 000
Andre aktivi teter/diverse - - -
Sum 1 469 801 767 700 702 100

-

Egen finans iering 767 700 52,2 %
Søknad ti l  Kystverket 702 100 47,8 %
SUM 1 469 800 100,0 %

Finansiering

Post
Budsjett

 
 
Posten «Prosessledelse og faglig bistand» inkluderer i tillegg til løpende prosessledelse også 
gjennomføring av faglige analyser og utforming av beslutningsgrunnlag for IKS, bistand ved 
felles dokumentasjon/annet, organisering/gjennomføring av studietur mv. 
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«Prosjektarbeid» og «Prosjektgruppemøter og samlinger» er prosjektdeltagernes eget arbeid 
knyttet til de enkelte prosjektaktiviteter, input til beslutningsgrunnlag IKS og 
møtevirksomhet/faglig utvikling. 
 
«Lokaler, arrangement, jur. bistand» er direkte utlegg ved prosjektmøter, lokaler, samlinger og 
kjøp av en ekstern juridisk vurdering (legal opinion ved etablering av IKS). 
 
«Reiser» omfatter prosjektets samlede reiser, for prosjektdeltagere og eksterne 
aktører/prosessleder. 
 
«Regnskap, rapportering og revisjon» vedrører prosjektdeltagernes arbeid knyttet til løpende 
rapportering, timelister, sluttrapportering, regnskap og revisjon. 
 
Det er ikke budsjettert med «Annet» eller diverseposter. 
 
Ved beregning av er prosjektdeltagernes egentid er det benyttet en timesats på kr.600,-. 
 
Kystverket søkes om et tilskudd på kr. 702.100, tilsvarende 47.8 % av totalbudsjettet. Kr. 
767.700 (52,2%) dekkes av kommunene/havnene. 
 
Prosjekteier, Skjervøy kommune, har ikke mottatt tilskudd etter reglene om Bagatellmessig 
støtte de siste 3 år, utover tilskuddet fra Kystverket i 2018 og 2019. 
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5 Signering 
 
Dato: 13. desember 2020 
 
Kommunene i Nord-Troms Regionråd 
 
Med vennlig hilsen 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/123-5 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Ruth Uhlving 

 Dato:                 11.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 10.06.2020 
57/20 Driftsutvalget 16.06.2020 
74/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Oppstart av planarbeid - kulturminneplan for Nordreisa 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.06.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen, med redaksjonell endring, enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Driftsutvalget vedtar oppstart av planarbeid for «Kulturminneplan for Nordreisa» 
 Formålet med planen er å få oversikt over prioriterte kulturminner som kommunen 

vurderer som verneverdige og som skal bevares og forvaltes på en god måte. 
 Planen inngår i kommunens planstrategi 2020-2023 

 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Oppvekst- og kulturutvalget vedtar oppstart av planarbeid for «Kulturminneplan for 
Nordreisa» 

 Formålet med planen er å få oversikt over prioriterte kulturminner som kommunen 
vurderer som verneverdige og som skal bevares og forvaltes på en god måte. 

 Planen inngår i kommunens planstrategi 2020-2023 
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Kommunedirektørens innstilling 

 Oppvekst- og kulturutvalget vedtar oppstart av planarbeid for «Kulturminneplan for 
Nordreisa» 

 Formålet med planen er å få oversikt over prioriterte kulturminner som kommunen 
vurderer som verneverdige og som skal bevares og forvaltes på en god måte. 

 Planen inngår i kommunens planstrategi 2020-2023 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet i 2017 sluttrapport om krigsminner i Nordreisa. Siste punkt i vedtaket 
er: «For å ivareta krigsminner og øvrige kulturminner bør det tas inn i kommunens planstrategi i 
neste periode å få laget kulturminneplan for kommunen.»  
 
Kommunen har i brev av 1.04.2020, fått tilsagn om tilskudd på kr 100 000 fra Riksantikvaren til 
arbeidet med planen. I søknaden var innholdet i planen beskrevet slik: 

 Beskrivelse og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen 
 Forslag til forvaltning og skjøtsel av disse kulturminnene 
 Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal 

planlegging og virksomhet 
 Handlingsdel  

Planarbeidet vil bli gjort av kulturavdeling og utviklingsavdeling (arealplanlegger), og 
fylkeskommunen vil være kommunens nærmeste rådgiver i arbeidet. Nord-Troms museum 
kan også bistå som rådgivende instans og kan bidra med arkivinformasjon og annen faglig 
informasjon. Videre vil Sametinget være en aktuell samarbeidspart. Det vil bli behov for å 
kjøpe inn kompetanse innenfor kulturminnevern og arkeologi.  

Kulturminneplanen blir et ledd i den nasjonale målsettingen om å redusere tapet av verneverdige 
kulturminner. Riksantikvaren har et mål om at 90 % av kommunene skal ha vedtatte 
kulturminneplaner innen 2020. Framdriften er planlagt til at planforslag (høringsutkast) blir klart 
neste vår og at planen ferdigbehandles med vedtak i Kommunestyret før sommeren 2021. 

Vurdering 
Kulturminneplanen vil være viktig for å motvirke at kulturminner går tapt. De siste 50 årene har 
2-3 % av kulturminner gått tapt eller blitt skadet årlig. Tapstallet har gått nedover de siste årene 
og ligger nå på rundt 1 %, nasjonalt mål er 0,5 % årlig tap. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/70-2 

Arkiv:                223  

Saksbehandler:  Ruth Uhlving 

 Dato:                 05.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 20.05.2020 
24/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 10.06.2020 
75/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Nordreisa kommune har etablert et fond 
hvor frivillighet sektor kan søke støtte. Fondet har til hovedformål å fremme og styrke 
frivilligheten og deres arbeid. Fondet er begrenset til engangsbevilgning. 
 
Tillegg til punkt 1: i Nordreisa kommune. 
Tillegg punkt 3: Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller 
dugnadsinnsats, eller som tillegg til annen finansiering.  
Eget punkt (6): Maks tilskudd per tiltak settes til kr 50 000.  
 
Tilleggsforslaget til Benonisen (Ap) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune har etablert et fond hvor frivillighet sektor kan søke støtte. Fondet har til 
hovedformål å fremme og styrke frivilligheten og deres arbeid. Fondet er begrenset til 
engangsbevilgning. 
 
Retningslinjer for fond til kultur og idrett i Nordreisa: 

1. Tiltaket må være rettet mot lokalsamfunnet i Nordreisa kommune.  
2. Det legges vekt på at tiltaket bidrar til trivsel og vekst i Nordreisa. Tiltaket bør være 

tidsavgrenset og/eller benyttes til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter. 
3. Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats, eller 

som tillegg til annen finansiering. 
4. Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret. 
5. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende, og alle vil få svar innen tre 

måneder. Søknadsskjema må benyttes. 
6. Maks tilskudd per tiltak settes til kr 50 000. 

Eksempler på hva som ikke støttes: 
7. Ordinær drift. 
8. Religiøst forkynnende virksomhet, partipolitisk virksomhet o.l. 
9. Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet. 
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Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  
 

Behandling: 
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 
Utsettelsesforslaget fra Rune Benonisen (AP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

 

Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa 

Kommunedirektørens innstilling 
Retningslinjer for fond til kultur og idrett i Nordreisa: 

 Tiltaket må være rettet mot lokalsamfunnet.  
 Det legges vekt på at tiltaket bidrar til trivsel og vekst i Nordreisa. Tiltaket bør være 

tidsavgrenset og/eller benyttes til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter. 
 Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats. Maks 

tilskudd per tiltak settes til kr 50 000. 
 Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret. 
 Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende, og alle vil få svar innen tre 

måneder. Søknadsskjema må benyttes. 
Eksempler på hva som ikke støttes: 
 Ordinær drift. 
 Religiøst forkynnende virksomhet, partipolitisk virksomhet o.l. 
 Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018 sak 81/18, vedtak:  
Det settes av inntil 1 mill kroner til et fond som går innenfor temaet «Kultur- og idrett for trivsel 
og vekst i Nordreisa» som frivillig sektor kan søke midler fra. Fondet ses i sammenheng med 
vedtak i sak 63/18 punkt 10. Retningslinjer for fondet legges fram til behandling i oppvekst og 
kulturutvalget.  
Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018 sak 63/18, punkt 10: 
Kommunestyret ber om egen sak til kommunestyret om hvordan kommunen kan bidra til å styrke 
og fremme frivilligheten i Nordreisa, under dette innvirkning på kommunale gebyrer og 
betalingssatser.  
 

685



Oppvekst- og kulturutvalget definerte under drøfting i møte 29. januar at dette behandles som to 
adskilte saker. Administrasjonen har nå utarbeidet forslag til retningslinjer for fondet. 
 
Nordreisa kommune har opprettet et fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa, som 
frivillig sektor kan søke midler fra.  
 
Forslag til retningslinjer for tildeling av midler fra fondet: 

 Tiltaket må være rettet mot lokalsamfunnet.  
 Det legges vekt på at tiltaket bidrar til trivsel og vekst i Nordreisa. Tiltaket bør være 

tidsavgrenset og/eller benyttes til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter. 
 Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats. Maks 

tilskudd per tiltak settes til kr 50 000. 
 Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret. 
 Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende, og alle vil få svar innen tre 

måneder. Søknadsskjema må benyttes. 

Eksempler på hva som ikke støttes: 
 Ordinær drift. 
 Religiøst forkynnende virksomhet, partipolitisk virksomhet o.l. 
 Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet. 

Søknadene behandles administrativt og vedtakene blir referatsaker til oppvekst- og 
kulturutvalget. 

Vurdering 
Retningslinjer er utarbeidet på bakgrunn av drøfting i oppvekst- og kulturutvalget 29. januar. 
Retningslinjene kan ikke utformes helt presis da dette vil kunne utelukke gode prosjekter fra 
søkerne. Bruk av skjønn vil derfor inngå som et element i behandling av søknadene. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/809-19 

Arkiv:                B20  

Saksbehandler:  Edel 
Gulbrandsen 

 Dato:                 29.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
52/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 
76/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Revidering av vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord- og Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 27 
 
Vedlegg: 
1 Reviderte vedtekter PP-tjenesten for Kåfjord- og Nordreisa kommune 01.01.2020 
2 Vedtekter 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Forslag til nye vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord- og Nordreisa kommune vedtas. 
 
 

687



Saksopplysninger 
Vedtektene er revidert på bakgrunn av at styret sin sammensetning er endret. Virksomheten 
Forebyggende tjenester ble omstilt og virksomhetslederstillingen ble tatt ned.  

PPT har økonomi- og personalansvar og rapporter direkte til sektorleder ved oppvekst og kultur. 

Endringene i vedtektene gjelder § 5, 6, 8 og 13.  
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Forslag til endringer etter styremøte 12.11.2019, og justeringer i styremøte 22.4.2020, behandles politisk i 
begge kommuner. 

Vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord og Nordreisa kommuner  

 § 1 Samarbeide  

PP-tjenesten er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Nordreisa kommune og 
Kåfjord kommune er deltakere i samarbeidet.  

 § 2 Rettslig status  

PP-tjenesten er ikke et eget rettssubjekt. Vertskommunen har det juridiske ansvar.  

 § 3 Vertskommune 

 Nordreisa kommune er vertskommune og hovedkontoret ligger på Storslett. Vertskommunen skaffer 
nødvendig areal til kontoret. Vertskommunen har ansvar for administrative oppgaver med lønn og 
regnskap og revisjon.  

 § 4 Formål 

 PP-tjenesten skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 
legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov. PP-tjenesten skal sørge for at det blir 
utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.   

 § 5 Styret  

Styret består av sektorledere fra samarbeidskommunene, faglig leder PPT og representant for 
ansatte. Faglig leder er styrets sekretær. Ved avstemming har ikke fagleder stemmerett. 

 § 6 Ledelse 

PP-tjenesten ledes av vertskommunen ved fagleder for PPT, som er underlagt sektorleder oppvekst 
og kultur. Sektorleder er underlagt rådmannen i vertskommunen. Fagleder administrerer 
virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med årlig 
virksomhetsplan utarbeidet av styret.  

Fagleder for PPT skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 
virksomheten. Vedkommende skal rapportere budsjett og fravær/ tilstedeværelse personale til 
vertskommunens sektorleder. Rapporteringer følger rutinene til vertskommunen.  

 § 7 Personvern og offentlighetsloven  

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal 
gjelde for samarbeidet.  

 § 8 Arbeidsgiveransvar 

Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i samarbeidet.    

PP-tjenestes personale har de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og 
fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. PP-tjenesten følger vertskommunens 
personalpolitikk.   

Vertskommunens forhandlingsutvalg gjennomfører lokale lønnsforhandlinger og ivaretar 
samarbeidets interesser under lokale forhandlinger.   
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Styret har ansettelsesmyndighet og vertskommunen har oppsigelsesmyndighet for PP-tjenestens 
personell.  

 § 9 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering 

Kostnadene fordeles mellom kommunene etter innbyggertall. Vertskommunen fakturerer kvartalsvis.  

 § 10 Eiendeler  

Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand for 
avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal 
regnskapsskikk.  

 § 11 Ved eventuell oppløsning 

 Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Frister og bestemmelser om 
opphør følger av Kommunelovens § 27. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp 
sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det.  

 

 § 12 Regnskap og revisjon  

Vertskommunen ved sektorleder har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det 
foretas revisjon av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.   

Samarbeidets regnskap skal revideres av vertskommunens revisor.  Et eventuelt overskudd i 
regnskapet tilbakebetales samarbeidspartnerne, mens eventuelt underskudd dekkes av deltakerne 
etter fordelingsnøkkelen i §9.   

 § 13 Endring av vedtektene 

Disse vedtektene gjelder fra 1. januar 2020. Forslag om vedtektsendringer skal behandles av styret 
før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de er godkjent av 
kommunestyrene i deltakerkommunene. 
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Vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord og Nordreisa kommuner 
 
§ 1 Samarbeidet 
PP-tjenesten er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Nordreisa kommune og 
Kåfjord kommune er deltakere i samarbeidet. 
 
§ 2 Rettslig status 
PP-tjenesten er ikke et eget rettssubjekt. Vertskommunen har det juridiske ansvar. 
 
§ 3 Vertskommune 
Nordreisa kommune er vertskommune og hovedkontoret ligger på Storslett. 
Vertskommunen skaffer nødvendig areal til kontoret. Vertskommunen har ansvar for administrative 
oppgaver med lønn og regnskap og revisjon. 
 
§ 4 Formål 
PP-tjenesten skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for 
å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov. PP-tjenesten skal sørge for at det 
blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.  
 
§ 5 Styret 
Styret består av sektorleder og virksomhetsleder i vertskommunen og representant fra 
samarbeidskommunen. Faglig leder PPT er styrets sekretær. 
 
§ 6 Ledelse 
PP-tjenesten ledes av vertskommunen ved virksomhetsleder for Forebyggende tjenester, som er 
underlagt sektorleder oppvekst og kultur. Sektorleder er underlagt rådmannen i vertskommunen. 
Virksomhetsleder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave 
utføres i overensstemmelse med årlig virksomhetsplan utarbeidet av styret.  PP-tjenesten skal i 
tillegg ha en faglig leder. 
 
Virksomhetsleder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 
virksomheten. Vedkommende skal rapportere til vertskommunens sektorleder. Rapporteringer 
følger rutinene til vertskommunen. 
 
§ 7 Personvern og offentlighetsloven 
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern 
skal gjelde for samarbeidet. 
 
§ 8 Arbeidsgiveransvar 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i 
samarbeidet.  
 
PP-tjenestes personale har de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og 
fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. PP-tjenesten følger vertskommunens 
personalpolitikk. 
 
Vertskommunens forhandlingsutvalg gjennomfører lokale lønnsforhandlinger og ivaretar 
samarbeidets interesser under lokale forhandlinger. 
 
Vertskommunen har ansettelses- og oppsigelsesmyndighet for PP-tjenestens personell. 
 
§ 9 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering 
Kostnadene fordeles mellom kommunene etter innbyggertall. Vertskommunen fakturerer 
kvartalsvis. 
 
§ 10 Eiendeler 
Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand 
for avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal 
regnskapsskikk. 
 
§ 11 Ved eventuell oppløsning 
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Frister og bestemmelser om 
opphør følger av Kommunelovens § 27. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si 
opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det. 
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§ 12 Regnskap og revisjon 
Vertskommunen ved sektorleder har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det 
foretas revisjon av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. 
 
Samarbeidets regnskap skal revideres av vertskommunens revisor.  
Et eventuelt overskudd i regnskapet tilbakebetales samarbeidspartnerne, mens eventuelt 
underskudd dekkes av deltakerne etter fordelingsnøkkelen i §9.  
 
§ 13 Endring av vedtektene 
Disse vedtektene gjelder fra 1. januar 2018. Forslag om vedtektsendringer skal behandles av 
styret før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de 
er godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene.

692



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/2050-5 

Arkiv:                A22  

Saksbehandler:  Edel 
Gulbrandsen 

 Dato:                 11.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 20.05.2020 
30/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 10.06.2020 
77/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Opplæringsloven 
Forvaltningsloven 
SFS 2201 – Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager 
 
Vedlegg 
1 SSB Befolkningsframsriving 2020-2040 Nordreisa kmmune 
2 Epost SFO leder 
3 SFO vedtekter 2015 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Agnes Bjørgve (Ap):  
Nytt punkt i vedtektene: Om det viser seg at det er flere barn ved skolestart, behandles SFO 
retningslinjene på nytt i utvalget. 
Punkt 2: Endre ordlyd i nestsiste kulepunkt, fjerne ordet «svært». 
 
Det ble stemt over tilleggsforslaget til Bjørgve (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Forslag til nye vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune vedtas. 
 
Nytt punkt i vedtektene: Om det viser seg at det er flere barn ved skolestart, behandles SFO 
retningslinjene på nytt i utvalget. 
Punkt 2: Endre ordlyd i nestsiste kulepunkt, fjerne ordet «svært». 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  
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Behandling: 
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 
Utsettelsesforslaget fra Rune Benonisen (AP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Forslag til nye vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune vedtas. 
 
 

Saksopplysninger 
Skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal 
som et minimum inneholde eierforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode, 
oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider 
og bemanning og ledelse. 
Gjeldende vedtekter for de kommunale skolefritidsordninger i Nordreisa kommune ble sist 
revidert i 2018. Det er behov for å gjøre justeringer i vedtektene. 
 
Endringene som foreslås forandret er:  
 
Punkt 3. Ledelse, bemanning, leke- og oppholdssted.  
 
Endring av tekst i første avsnitt forslås til: Bemanningsnormen gir 1 årsverk pr 15 
heldagsplasser. I forhold til barn med særskilte behov kan man etter faglig begrunning vurderer 
å styrke bemanningen.  
 
Ny tekst forslås lagt til opprinnelig tekst: Det settes et øvre tak på 59 barn ved den enkelte skole 
som tilbyr skolefritidsordningen.  
 
Punkt 4. Opptak/oppsigelse. 
 
Ny tekst foreslås lagt til opprinnelig tekst: Det må leveres inn ny søknad om skolefritidsplass for 
hvert år. 
  
Gjelder hvis vedtektene setter tak på 59 barn. Tillegg av tekst til tredje avsnitt etter setning en 
forslås til: Hvis ledig kapasitet kan opptak foretas gjennom hele året.  

Vurdering 
I Sentral forbundsvis særavtale vedrørende SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole 
og familiebarnehager, punkt 3.1.2 Daglig leder i skolefritidsordningen: «I skolefritidsordninger 
som samlet har innskrevet 60 barn eller mer, skal det som hovedregel tilsettes daglig leder i hel 
stilling. I mindre skolefritidsordninger kan daglig leder også utføre andre arbeidsoppgaver 
utover funksjonen som daglig leder. Det foretas en forholdsmessig reduksjon av tid til ledelse, 
dog slik at minimum 20 % av hel stilling skal avsettes til ledelse.»  
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Ut fra barnehagetallene i Nordreisa kommune er det laget en tabell som viser kommunen sine 
faktiske barnetall og SSBs befolkningsframskriving 2020-2040. Se vedlegg 1- tabell 2 og 3. 
Tabellen viser hvilke avvik tallene fra SSB har mot de faktiske tallene for kommunen for 
tidsperioden 2020-2025. I følge Nordreisa går antall barn som skal i første klasse fra år 2020 til 
2025 fra 56 barn til 35 barn. I følge SSB skal disse tallene holde seg stabile over de neste 6 
årene hvor 2020 viser 55 barn og år 2025 viser 56 barn. Basert på tallene fra barnehagene i 
kommunen ser vi at barnetallet er synkende. På bakgrunn av dette vil det kunne være rettmessig 
å sette tak på antall barn i skolefritidsordningen på 59 barn.  
 
Per i dag er det kun Moan skolefritidsordning som har stor nok søkermasse til å komme over 60 
elever. For skoleåret 2018/2019 hadde Moan SFO ved oppstart 62 barn samlet med hele og 
halve plasser. Dette skoleåret hadde de ved oppstart 60 SFO barn samlet med hele og halve 
plasser. Basert på tallene fra SFO for de to siste årene, ser vi det er første og andre klassingene 
som utgjør det største gruppen. Det er betraktelig færre barn som er i SFO når de begynner i 
tredje og fjerde klasse. Se vedlegg 2. For kommende skoleår er det per dags dato registrert inn 
samlet 56 førsteklassinger. 31 av barna er registrert på Moan skole. Det utgjør 55,4 % av 
gruppen.  
 
Moan skole har en pedagogisk leder i SFO som i 2019 gikk over fra 60 % administrativ stilling 
og 40% avdeling til 100 % administrativ stilling. Bakgrunnen var at SFO ved oppstart hadde 
mer enn 59 påmeldte barn til SFO. Dette førte til at Moan skole måtte øke assistentbemanningen 
med tilsvarende 40 % og fikk merkostnader i tilknytning til dette. Ved å sette tak på 59 barn i 
SFO, kan skolen ta ned assistentbemanningen med 40 %. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at det i fremtiden settes et tak på 59 barn ved den enkelte skole 
som tilbyr skolefritidsordning. 
 
I Nordreisa er bemanningsnormen på SFO 12 barn per ansatt. Til sammenligning er 
lærertetthetsnormen for 1.-4.klasse på 15 elever per ansatt. Ved å undersøke SFO vedtekter i 
andre liknede kommuner (KOSTRA 2) har Sørreisa 17 barn per ansatt, Øksnes 14 barn per 
ansatt og Ballangen har 15 barn per ansatt. En større kommune som Tromsø har 18 barn per 
ansatt. Ved å øke bemanningsnormen fra 12 til 15 barn per ansatt, vil behovet for assistentbruk 
være lavere. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at Nordreisa kommune bruker bemanningsnormen til småtrinnet 
og øker bemanningsnormen på SFO til 15 barn per ansatt. 
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Hei! 
Viser til telefonsamtale av i dag ang. barn i SFo ved Moan skole. 
 
Jeg startet på Moan SFO høsten 2018 – og har ikke tilgang på opplysninger om barn på skolen og SFO 
før dette, altså skoleåret 2017/2018. Da alt skal arkiveres elektronisk, finnes ingen papirutgaver. 
 
Høsten 2018 ble det sendt (oppstarts)liste over barn til økonomimedarbeider. I ettertid mistet jeg 
alle data på PC`en etter virusangrep – dette gjelder også e-post og 
tilgang på Ephorte. Det jeg husker er at vi hadde over 60 barn ved oppstart. Dette fordi vi diskuterte 
administrasjonstid for SFO-leder. 
 
For skoleåret 2019 har jeg flg. tall 
SFO plasser ved oppstart                                                                                       pr.18.02.20  

1. klassinger:  21 hele og 3 halve plasser                                                 21 hele og 4 halve plasser 
2. klassinger:  15 hele og 4 halve plasser                                                12 hele og 6 halve plasser 
3. klassinger:    3 hele og 6 halve plasser                                                    2 hele og 8 halve plasser 
4. klassinger:    6 hele og 2 halve plasser                                                    3 hele plasser 

      Totalt:   60 barn                                                                  Totalt:   54 barn 
 
Vi har åpent fra kl. 07.00 ved behov og til kl. 16.30. 
De fleste benytter plassen i kjernetida, dvs. etter skoletid. Inneværende år har vi en «langdag» i uka, 
dvs. fra kl. 12.45. De øvrige dagene fra kl. 13.45. 
 
Endringer i barnegruppa skjer kontinuerlig grunnet endret behov. 
Mine interne lister revideres fortløpende når jeg får melding om inn eller utmeldinger. Sist revidert 
pr. 18.02 
 
Det jeg ser er at Nordreisa kommune mangler dataverktøy som «snakker sammen» slik at det kunne 
være enklere å samordne lister,  
eks. inn og utmeldinger via ephorte, fakturering etc. 
 
Oppsummert: Vi har ca 60 barn i SFO ved oppstart og et frafall på rundt 10 grunnet endret behov i 
løpet av et skoleår 
 
God helg! 
 
Mvh 
 
Sigrund Hestdal 
SFO-leder 
 
 
From: Edel Gulbrandsen  
Sent: Thursday, March 26, 2020 9:19 AM 
To: Tonje Holm <tonje.holm@nordreisa.kommune.no> 
Cc: 'Sigrund Hestdal' <sigrund.hestdal@nordreisa.kommune.no>; Johanne Olaussen 
<Johanne.Olaussen@nordreisa.kommune.no> 
Subject: SFO 
 
Hei 
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Vi ønsker en oversikt over antall barn som har SFO på Moan skole for de tre siste skoleårene (17/18, 
18/19 og 19/20) 
 
Oversikten må inneholde antall barn per klassetrinn og hvor mange barn som har benyttet SFO per 
trinn. Oversikten skal også vise om de har hatt fulltidsplass eller redusert plass. 
 
Om det er store differanser i antallet fra oppstart av SFO- året til slutte av året, legg inn en 
kommentar om det også. 
 
Ønsker tilbakemelding innen uke 15.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Edel Gulbrandsen 
Pedagogisk konsulent  
Oppvekst og kultur 
edel.gulbrandsen@nordreisa.kommune.no 
tlf 77588019  
 

698

mailto:edel.gulbrandsen@nordreisa.kommune.no


 

Vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune 
1. Den kommunale forvaltning 

Nordreisa kommune eier og driver skolefritidsordningene, og er ansvarlig for driften i samsvar med 
statlige lover og forskrifter, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte virksomhet. 

Oppvekstutvalget er det politiske styringsorgan for skolefritidsordningene. 

Sektor for oppvekst og kultur er utvalgets administrative tilknytning. 

 

2. Styringsverket i skolefritidsordningene 

Skolefritidsordningen er en del av skolens virksomhet.  

Foresatte til barn i skolefritidsordningen skal sikres representasjon i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 
og i skolens og/eller barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Representant velges av og blant foresatte 
med barn i skolefritidsordningen.  

 

3. Ledelse, bemanning, leke- og oppholdsareal 

Rektor ved skolen er den administrative og pedagogiske leder av skolefritidsordningen. Dersom 
skolefritidsordningen er lokalisert til barnehage, er styrer den administrative og pedagogiske leder for 
ordningen. Skolefritidsordningen kan ha 12 barn per ansatt. For skolefritidsordninger med mer enn 12 
barn skal det vurderes om det er behov for en pedagogisk leder. 

Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet. SFO bør ha en egen base, og benytter skolens 
øvrige arealer og rom etter behov.  

 

4. Opptak/oppsigelse 

Skolefritidsordningen er et tilbud til barn i 1.-4. klasse. Barn med funksjonshemming/spesielle behov 
kan tilbys plass til og med 10. klasse. 

Søknad til skolefritidsordningen gjøres til den enkelte skole. Det oppfordres til å benytte elektronisk 
søknadsskjema på Nordreisa kommunes hjemmeside. 

Hovedopptak til skolefritidsordningen foretas etter søknadsfrist 1. april. Opptaket gjøres av 
administrativ leder for skolefritidsordninga. Opptak til skolefritidsordning følger barnehageårets 11 
måneder. 

Klage på vedtak om opptak i skolefritidsordningen rettes til den enkelte skole som underinstans. 
Skolen kan endre vedtaket eller avvise klagen. Ved avvisning av klagen kan vedtaket klages inn til 
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klageorganet som i Nordreisa kommune er brukerutvalget. Brukerutvalget er klageinstans, men 
kommunens klagenemd tar endelig avgjørelse. 

Oppsigelse av plass skal rettes skriftlig til administrativ leder for skolefritidsordninga. 
Oppsigelsesfristen er en -1- måned, fra dato til dato.  

 

5. Oppholdstid/åpningstid 

Det gis tilbud om hel og halv plass i skolefritidsordning. 

Halv plass tilsvarer inntil 9 timer per uke. Hel plass tilsvarer mer enn 10 timer per uke. 

I skoleferier der skolen holder stengt hele uker, kan barn med halv plass i skolefritidsordningen 
benytte seg av ordningen inntil 22,5 timer per uke.  

Skolefritidsordningen skal være åpent etter behov før og etter skoletid, men normalt ikke før klokka 
07.30 og ikke senere enn klokka 17.00. Nærmere presisering av åpningstidene gjøres i årsplanen for 
den enkelte skolefritidsordning. Unntak fra åpningstidene kan gis ved særskilte behov - og etter 
nærmere avtale for det enkelte barn. Der tilbudet gis i barnehagens lokaliteter, følges barnehagens 
åpningstid. 

Årsplanen inneholder bestemmelser om personalets 5 planleggingsdager.  

 

6. Betaling 

Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. 

Det gis 50% søskenmoderasjon for opphold i skolefritidsordning - og for opphold i krysning mellom 
barnehage og skolefritidsordning. Eventuelle kostpenger fastsettes av foreldrene. Det gis ikke 
søskenmoderasjon på kostpenger. 

Betaling for opphold i skolefritidsordning skjer forskuddsvis. Dersom faktura for barnehage- og/eller 
SFO-opphold ikke er betalt innen en - 1 - måned etter forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet 
må tas ut av skolefritidsordninga med en ukes varsel.  

Ved fravær utover en måned kan det søkes om betalingsfritak. Søknad om betalingsfri kan      
innvilges i særlige tilfeller ved sykdom, opphold på sykehus el. Rektor ved den aktuelle skole avgjør 
søknaden. 

Det er mulig å søke friplass i skolefritidsordning etter Lov om sosiale tjenester. 

Henvendelse gjøres til helse- og omsorgsavdelinga, som vil gjøre en vurdering av den enkelte søknad.  

  

7. Kriterier for opptak 

Følgende barn prioriteres ved opptak: 

1. Funksjonshemmede barn som kan ha nytte av opphold i skolefritidsordning. 
Dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller fagpersonell ved              
sosiale/medisinske institusjoner. Det kan vises til dokumentasjon fra tidligere år i                    
barnehage eller SFO. Rektor kan etterspørre ny dokumentasjon ved behov. 

2. Barn som kommer inn under et eller flere av flg. kriterier: 
 Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller funksjonshemming 
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Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske institusjoner. 
Dokumentasjonen må bekrefte at foresatte grunnet sykdom eller funksjonshemming i 
familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for barnet. 

 Barn med svært utrygt/farlig bomiljø 
 Barn med foresatte under utdanning/i arbeid det året det søkes plass for 

Ved opptak vil barn bli prioritert etter klassetrinn. 1. klassingene har 1. prioritet, 2. klasse har 2. 
prioritet osv. Barn som kommer inn under flere av kriteriene under dette punktet, får høyest prioritet. 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 20.05.2020 
26/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 10.06.2020 
78/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Reisa friluftssenter AS 

Henvisning til lovverk: 
Opplæringsloven § 2-3 og § 13-7 b 
 
Vedlegg: 
1. Søknad fra Reisa friluftssenter AS om midlertidig ansettelse av leirskolelærere 
2. Saksframlegg 2016 Ansettelse leirskolelærere/assistenter 
3. Saksframlegg PS 17/7 Ansettelse av leirskolelærere/assistenter 
4. Kommunestyre 09.02.17 møteprotokoll fra sak PS 17/7 
5. Avtale mellom Nordreisa kommune og Reisa friluftsenter AS om ansettelse av leirskolelærer 
6. Svar på innbyggerspørsmål til kommunestyret- leirskole og tilskudd til Reisa Friluftsenter 
08.02.18 
7. Intensjonsavtale om leirskoledrift mellom vertskommune og leirsted 14.05.18. 
8. Brev til Oppvekst- og kulturutvalget fra administrasjonen ved Storslett skole Ang. 
intensjonsavtale om leirskoledrift mellom vertskommune og leirsted 
9. epost Reisa friluftssenter AS 
10. Leirskoleopphold ved Sappen Feriesenter 
11. Innlegg i utvalgssak 9-20, arkivsak 2015-1536-16 til NK fra Reisa Friluftssenter AS 
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Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  

 

Behandling: 

Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende forslag: 

Nordreisa kommune fortsetter som samarbeidspartner for Reisa friluftssenter AS og ansetter 

fagpersonell for leirskolen. Det er hovedsakelig fagansvar for pedagogisk opplegg på leirskolen 

skal ligge til stillingen. 

 

Stillingens størrelse skal avklares med Reisa friluftssenter gjennom avtale.  

 

Det forutsettes at avtalen utformes slik at den ikke gir kommunen ekstra utgifter.  

 

Forslaget fra Benonisen (Ap) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune fortsetter som samarbeidspartner for Reisa friluftssenter AS og ansetter 

fagpersonell for leirskolen. Det er hovedsakelig fagansvar for pedagogisk opplegg på leirskolen 

skal ligge til stillingen. 

 

Stillingens størrelse skal avklares med Reisa friluftssenter gjennom avtale.  

 

Det forutsettes at avtalen utformes slik at den ikke gir kommunen ekstra utgifter.  

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  

 

Behandling: 

Rune Benonisen (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 

Utsettelsesforslaget fra Rune Benonisen (AP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune avslutter samarbeidet med Reisa friluftssenter AS.  

 

 



Saksopplysninger 
27.06.17. ble en avtale mellom Nordreisa kommune og Reisa friluftssenter AS signert. Avtalen 
ble utarbeidet på bakgrunn av en søknad fra Reisa friluftssenter AS. De ønsket en avtale hvor 
kommunen ansetter leirskolepersonell. Avtalen med kommunen som vertskommune og med 
kommunalt ansatte leirskolelærere, skulle gi Reisa friluftssenter AS muligheten til å søke 
medlemskap i Norsk Leirskoleforening. De mente videre at kun kommunen kunne søke 
refusjoner fra fylkeskommunen for leirskolelærere. 
I avtalen som ble signert, sier punkt 6 at Storslett skole ved rektor er ansvarlig for og godkjenne 
det pedagogiske opplegget, og som også er arbeidsgiver for leirskolens undervisningspersonell. 
 
Storslett skole v/undervisningsinspektør har i brev datert 02.01.20 til utvalgsleder ved 
Oppvekst- og kulturutvalget, gitt uttrykk for at leirskolelæreransvaret har ført til en 
merbelastning for skolen.  
Skolen sender to lærere som bruker opptil fire av de første ukene i oppstarten av hvert skoleår 
som leirskolelærer. Dette er kontaktlærere og faglærere som må erstattes av vikarer. Viktige 
forutsetninger for å etablere og opprettholde et trygt og godt skolemiljø handler om 
klasseledelse og tilstedeværelse. Å få en god start i begynnelsen av skoleåret er viktig for resten 
av året. Ledelsen ved skolen trekker også fram ansvaret skolen og kommunen har for elever som 
kommer tilreisende, det pedagogisk opplegget og også ansvaret for andre elevers sikkerhet. 
 
På kommunestyremøtet 08.02.18 svarer ordfører Øyvind Evanger på innbyggerspørsmål fra 
Terje Nordberg. Spørsmålet var om Nordreisa kommune har søkt om tilskudd fra statsbudsjettet 
kap. 255 post 66 for 2017.  
Ordfører gir som svar at det er kun én ordning som kommuner som har elever på leirskole kan 
søke på, og det er Tilskudd til leirskoleopplæring. Det er ingen refusjonsordning for 
leirskolelærerlønn.  
 
14.05.18 ble en ny avtale signert av daværende oppvekstleder Bernt Sandtrøen og Terje 
Nordberg fra Reisa friluftssenter AS. 
I den siste avtalen er det ikke spesifisert at det er Storslett skole som skal ha ansvaret for 
leirskolens undervisningspersonell, men ordningen har blitt valgt å fortsette slik den opprinnelig 
var.  
 
Et søk etter leirskolen til Reisa friluftssenter AS på nettsiden til Norsk Leirskoleforening ga ikke 
resultater, og en telefon til foreningen bekreftet at Reisa friluftssenter AS ikke er medlem. Norsk 
leirskoleforening informerer at leirskolen til Reisa friluftssenter AS ikke har vært medlem. 
 
Reisa Friluftssenter As har fram til nå stått som ansvarlig for alle lønnsutgifter til 
leirskolelærerne, og Nordreisa kommune har ikke økonomiske utfordringer ved samarbeidet.  
 
Reisa Friluftsenter AS ønsket å levere et tilsvar, samt et dokument forfattet av inspektør på 
Storslett skole til utvalgssak 9/20. 

Vurdering 
Nordreisa kommune ser verdien i å ha leirskole i egen kommune. Dersom kommunen ønsker å 
bruke leirskole som en del av undervisningsopplegg og må sende egne elever ut av kommunen 
vil det utgjøre større kostnader. 
 
Leirskoletilbudet til elevene er ikke et lovpålagt tilbud i grunnskolen. Opplæringsloven § 13-7 b 
som er gjeldende f.o.m. skoleåret 2019/2020 sier:  
«Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller 
annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.» 
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Opplæringsloven gir rom at skolene kan planlegge andre opplegg enn etablerte 
leirskoleopphold. 
 
En av begrunnelsene fra Reisa Friluftssenter AS når de søkte om at kommunen skulle ansette 
leirskolelærer, var at de ønsket status som godkjent leirskole i Norsk Leirskoleforening. 
Foreningen har som krav at vertskommunen ansetter leirskolelærerer for at leirskolen skal kunne 
være medlem. Det viser seg at Reisa friluftssenter AS ikke har vært medlem i perioden hvor 
avtalen med kommunen har vært gjeldende. Da må en kunne anta at dette ikke lengre er et 
prekært behov for driften av leirskolen. 
 
Utfordringene til kommunen er meldt inn fra Storslett skole som har stått med 
arbeidsgiveransvar og pedagogisk ansvar for opplegget til leirskolelærerne.   
Storslett skole v/undervisningsinspektør har i brev datert 02.01.20 til utvalgsleder ved 
Oppvekst- og kulturutvalget, gitt uttrykk for at leirskolelæreransvaret har ført til en 
merbelastning for skolen.  
Ledelsen ved skolen trekker fram ansvaret skolen og kommunen har for elever som kommer 
tilreisende, det pedagogisk opplegget og også ansvaret for andre elevers sikkerhet. 
 
Avtalen fordrer at det er en person med pedagogisk kompetanse i skolen som har ansvaret som 
leirskolelærer. Om dette er en avtale som skal videreføres bør avtalen mellom kommunen og 
Reisa friluftssenter gi større forutsigbarhet i blant annet hvor mange uker og hvilke uker per år 
avtalen er gjeldende. Vi vil trekke fram at det er en sårbar stilling kommunen er ansvarlig for. 
Dette er en stilling som ikke mange innehar riktig kompetanse for å utføre. Skulle 
vedkommende som er satt til å fylle stillingen for eksempel bli syk, vil det gi kommunen store 
utfordringer med å finne stedfortreder, og det vil også påføre kommunen kostnader i form av 
sykepenger. 
 
Reisa friluftssenter AS er en privat bedrift. De har selv muligheten til å ansette lærere med 
relevant kompetanse. Slik sikrer bedriften selv et godt pedagogisk opplegg til barn som deltar på 
leirskolen. Da tidligere behov for å være medlem i Norsk leirskoleforening ikke virker å være 
tilstede og det har vist seg at kommunen ikke kan søke refusjoner fra Troms- og Finnmark 
fylkeskommune for å dekke lønnsutgifter til leirskolelærere, ser ikke kommunen hvorfor 
samarbeidsavtalen skal fortsette og være gjeldende.
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Fra: Reisa Friluftssenter (reisafriluftssenter@hotmail.com)
Sendt: 12.03.2020 07:43:38
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Innlegg i utvalgssak 9/20, arkivsak 2015/1536-16 til Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg.
Vedlegg: leirskolen planer og ansvar.pdf;Tilsvar til rådmannen 1.pdf
Hei!

Vi ønsker å levere et tilsvar, samt et dokument forfattet av inspektør på Storslett skole til utvalgssak 9/20
som skal behandles i oppvekst og kulturutvalget 18.mars.
Håper dette kan komme med.

Vennlig hilsen

Karina Nordberg

Reisa Friluftssenter AS, tlf 77765501
Reisafriluftssenter@hotmail.com
www.reisafriluftssenter.no www.reisariverhostel.com
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Storslett skole                

  
 

 
 
 
                                                                                                           Storslett 25.8.2019 
 
 
 

 

 

Leirskoleoppholdet ved Sappen Feriesenter 
 

Kunnskapsløftet sier følgende om leirskole. «Det er lov å dra på skoleturar og på leirskole som ein del 

av opplæringa.» Det er opp til skolene og kommunene om de vil benytte seg av en leirskole eller ikke. 

I juni 2019 ble det lovfestet at skolene har plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur.  

 

Opplæringsloven  i § 13-7 b.Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur. 

(Føyd til med lov 21 juni 2019 nr. 60res. 21 juni 2019 nr. 778 

. 

Det stilles krav til varighet og minst 3 overnattinger og 4 undervisningsdager, med minst 5,5 

klokketimer undervisning pr dag. Det er da valgfritt for kommunene eller skolene om de vil ha et 

leirskoleopphold eller en annen tur, men det er like krav til undervisning og overnattinger. Det er ikke 

anledning å fravike kravet. 

Staten legger også til rette for tilskuddsordninger for kommunene om det brukes leirskole i 

opplæringa. Som en følge av bruk av leirskole i opplæringa, så har det også tvunget seg fram egne 

avtaler, for godtgjøring for overtid av pedagogisk personale, «Leirskoleavtalen». Avtalene ble 

forhandlet fram av Utdanningsforbundet og kommunene. 

Det finnes forskjellige alternativer for leirskoler. De deles i to hovedgrupper, bemannet og ubemannet 

leirskole. De bemannede leirskolene har etablert lokale og egne tilsatte, i tillegg til pedagogisk 

personale, mens de ubemannede ikke nødvendigvis har det. Ubemannede leirskole kan blant annet 

være en provisorisk teltleir eller et lokale som ikke har regulær drift, for eksempel et opplegg rundt ei 

hytte eller en fjellgård. Det stilles strenge krav til brann og vaktordninger, til de ulike alternativer, men 

det tar jeg ikke stilling til her. Ubemannede og bemannede leirskolealternativ har ulike krav til 

leirskolelærere og annet pedagogisk personale, i forhold til leirskoleavtalen og godtgjøring. I våre 

nabokommuner gjennomføres leirskole med ubemannet leirskole, mens Nordreisa benytter Sappen 

Feriesenters leirskoletilbud. 

Ved bemannede leirskolealternativ er det leirskolen som stiller med nødvendig utstyr. Det kan i en 

overgangsperiode inngås avtale mellom skolene og leirskolen om lån av nødvendig utstyr. Ved 

ubemannede leirskolealternativ er det skolene som har alt ansvar, om ikke annet er avtalt. 

Hvor vidt et leirskoleopphold er i samsvar med opplæringsloven avhenger om den har et opplegg som 

kan forsvares i forhold til Kunnskapsløfters K-06 sine kompetansemål. Det at den også harmonerer 

med Opplæringslovens formålsparagraf, er et absolutt pluss i forhold til oppholdet. Leirskoleoppholdet 

defineres ofte som undervisning eller program, og tid utenom. 
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Opplæringsloven sier følgende om personell ved leirskoler: § 10-3.Personell ved leirskolar 

Undervisningspersonalet ved leirskolar med fast pedagogisk bemanning skal vere tilsett i den 

kommunen der leirskolen ligg. Departementet kan gi forskrifter om kompetansekrav for personalet 

ved faste leirskolestader. 

0 Endra med lov 17 sep 1999 nr. 74 (ikr. 17 sep 1999 iflg. res. 17 sep 1999 nr. 1011). 

 

 

Leirskoleforeningen begrunner bruk av leirskole mot formålsparagrafen 

«Formålsparagrafen – Opplæringsloven §1-1 

Opplæringslovens §1-1 beskriver formålet med opplæringen. Gjennom sju ledd angir denne 

paragrafen det grunnleggende og overordnede helhetssyn skolen skal ivareta. 

Gevinstene ved leirskole samsvarer svært godt med formålsparagrafen. 

§1-1 innleder med: 

Opplæringa i skolen skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og 

gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

På leirskole får elevene historisk og kulturell innsikt på en praktisk måte. De får trening i å stå på egne 

bein, blir mer selvstendige og øker forståelsen for egen kulturell forankring. 

Elever og foreldre ønsker tilbudet. 

Lovens tredje ledd understreker dette mandatet: 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår 

felles internasjonale kulturtradisjon. 

Det er nettopp dette leirskole handler om, møtet med nye kulturer, norske og utenlandske. Elevene får 

positive fellesopplevelser som skaper forståelse og setter varige spor. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal 

fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 

En uke på leirskole representerer en verdifull læringsarena for å gi innsikt i kulturelt mangfold, vise 

respekt og fremme toleranse.Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre 

liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. 

En uke på leirskole, for mange første uka alene uten foresatte, er en stor utfordring. Mange elever får 

kjenne på hjemlengselen. Leirskolen blir en realistisk øvings-arena å teste seg på og gir verdifull sosial 

trening. Arbeidsoppgaver må løses i fellesskap. Elevene blir bedre kjent med andre, men ennå 

viktigere, de blir bedre kjent med seg selv. På hjemreisedagen er det mange stolte ungdommer som går 

på bussen hjem. Den mestringsfølelsen hver og en sitter med etter vel gjennomført uke «helt aleine» 

har en betydning som ikke skal undervurderes. Det skjer mer personlig utvikling på en leirskoleuke 

enn kanskje noen annen skoleuke. Trygge omgivelser og erfarne voksne sikrer at alle lykkes. 

Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. 

 

 

 

Dette er sentrale elementer i leirskoleidèen. Elevene får utforske et nytt miljø og utfolde seg i frie 

rammer som skaper glede og engasjement. Elever som sliter med en teoritung skolehverdag har særlig 

utbytte av oppholdet. De blomstrer, bygger et bedre selvbilde og endrer status i gruppa. Det fremmer 

motivasjon og læring videre i skoleløpet. 

Elevane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til 

medverknad. 

Leirskole bruker naturen som læringsarena. Enkelt friluftsliv basert på miljøhensyn og sporløs ferdsel 

setter dagens livstil i et kritisk lys og åpner for etiske refleksjoner. Leirskole er praktisk læring 

gjennom handling. Elevene utfordres på deltakelse og ansvar. 

Skolen skal møte elevane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og 

lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 

Dette er kvaliteter og holdninger som elevene møter på en særlig tydelig måte gjennom leirskolens 

rammer og egenart. Elevene får kjenne på betydningen av disse grunnleggende begrepene i praksis.  
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Leirskoleuka blir et mini-samfunn som utfordrer og bevisstgjør betydningen av de verdiene vi ønsker å 

bygge stor-samfunnet på.  

Leirskole er tverrfaglig opplæring som direkte kan relateres til og forsvares ut fra hele skolens 

formålsparagraf. Derfor er leirskoleopplæring spesielt nevnt i Opplæringslovens §2-3 sammen med 

opplistingen av alle skolefagene. Det er et sterkt signal om leirskolens verdi, og det lovfester 

leirskoleopplæring som grunnskoleopplæring. Det betyr f.eks. at det ikke er nødvendig å søke om fri 

for å reise på leirskole.» 

(nettsiden til www.leirskole.no) 

 

Ansvar 

 Sappen Feriesenter og Nordreisa kommune inngikk en intensjonsavtale om å forsøke å få til 

permanent drift ved leirstedet. I avtalen påtar Nordreisa kommune ansvar for at opplæringa foregår 

etter gjeldede lover og forskrifter. Når denne avtalen gjelder, vil Nordreisa kommune ha et overordnet 

ansvar for elevenes opphold i undervisninga, men det vil være kommunene til hjemmehørende elev 

som har ansvaret for eleven generelt. Elevene som er på leirskole skal ha ulykkesforsikring fra egen 

kommune. Men dersom undervisningspersonale har opptrådt uaktsomt så vil det kunne oppstå 

erstatningsansvar, for det pedagogiske personalets arbeidsgiver, altså Storslett skole og Nordreisa 

kommune. Leirskolen har ansvar for utstyr, mat og forpleining, samt eleven utenom undervisning, 

sammen med elevens hjemmehørende skole. 

Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål om skoleeiers erstatningsansvar når elever er på 

leirskole. Dette kan for eksempel bli aktuelt dersom en elev blir skadet under leirskoleoppholdet. Krav 

om forsvarlighet etter Opplæringsloven s §12-1 vil stå sentralt dersom ulykker skjer og krav om 

erstatning rettes. En del av undervisningstiden  brukes til fag og aktiviteter som skolen og elevene 

velger, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skoler eller på en arbeidsplass utenfor skolen. 

Det følger av opplæringsloven § 2-3. 

 

All offentlig grunnskoleopplæring, inkludert opplæring på en leirskole eller en skoletur, skal være i 

samsvar med opplæringsloven med forskrifter, inkludert Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skolen 

har blant annet plikt til å sørge for at tilsynet med elevene er forsvarlig ut fra risikoen for at skade eller 

ulykke kan skje, jf. forskrift til opplæringsloven § 12-1. Se også opplæringsloven § 8-2 første ledd. 

Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen er også omhandlet i rundskriv Udir-3-2010. 

Kommunen har altså det overordnede ansvaret for elevenes trygghet ved leirskoleopphold. Kravet til 

forsvarlig tilsyn gjelder for hele leirskoleoppholdet, og for reisen til og fra. Når undervisninga 

overlates til andre, som for eksempel et annet undervisningssted, vil det pedagogiske personalet og 

ansvarlig eier ha ansvar. Medfølgende lærere har ikke pedagogisk ansvar som leirskoleundervisninga, 

men har et overordnet ansvar for sine elever, når det gjelder å se til at elevene er trygge og har det bra. 

De kjenner til elevene, til spesielle hensyn både sosiale og faglige. De skal sørge for å overføre 

relevant informasjon, i forhold til elevenes opphold. Taushetsbelagte opplysninger utveksles ikke. 
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 Som en følge av lover og forskrifter, nevnt i teksten over, vil det vi ha flere hensyn som må tas. 

 Oppleggetvi har hatt tidligere år  har blitt justert noe, ut i fra sikkerhetshensyn for elevene. Det legges 

vekt på at det skal være kvalifisert personale til risikoaktiviteter, som for eksempel rappellering. 

Hvilke sertifiseringer som er nødvendig må vurderes til hvilken aktivitet. For klatre-aktiviteter vil 

«Bratt-kortet» kunne være godt nok, mens det er vanskeligere å finne sertifisering for padling i elv. 

Her må det legges vekt på erfaring, da godkjennings-ordningene, med «Våtkortet» ikke handler om 

padling med kano i elv. Det er tatt hensyn til risiko ved padling på Reisaelva og det er utelatt tur til 

Soutsis-juvet, da sikringstiltakene med bolting, tauverk og vann ikke er gjennomført. Her ble det avtalt 

risikovurdering med alpin certefiserer, men denne avtalen har ikke latt seg gjennomføre, av 

vedkommende. 

Det settes en vannstandsbegrensing på 2,20 ved målestasjon på Svartfoss-berget, ved fergekryssing 

med kano i Sappenstilla, om Sousis-juvet senere skal brukes. Dette skjer da ferdighetene til elevene, så 

tidlig i oppholdet, ikke ennå er gode nok. Leirskolelærerne skal ha godkjent livredningskurs, med 1 års 

varighet, eller tilsvarende. Ved all bruk av kano eller hvor det er risiko for at elevene kan falle i vann, 

der det er fare for å drukne, skal det brukes godkjente flytevester. Ved padling på Reisaelva skal det 

være kaste-line beregnet for redning, i første og siste kano. Utstyret skal demonstreres for deltakerne. 

Klatreutstyr skal tilfredsstille gjeldende krav. Kokeapparat skal ikke inne inneholde rødsprit, 

lampeolje eller bensin, på grunn av flere alvorlige hendelser med skoleelever. Det sikreste er gass. 

Her i denne redegjørelsen vil jeg bare gå inn på opplegget/programmet som ledes av pedagogisk 

personale og knytte aktivitetene til kompetansemålene i Kunnskapsløftet., K-06. 

Opplegget rundt måltidene, vask og rom-orden besørges av leirskolens personale.  

I læreplanen for kroppsøvingsfaget om idrett sier planen at elevene skal «utføre varierte aktivitetar og 

delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling.» Padling, orientering og 

rappellering oppfyller alle overnevnte mål for elevene.I «Full fræs» aktiviteten oppfylles de fleste av 

kompetansemålene «praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og sikkerheitsvurderingar i, ved og på 

vatn under varierte vêrforhold» . Elevene skal«følgje enkle reglar og prinsipp for samhandling og 

samspel og respektere resultata». Opplegget bygger på samarbeid i gruppen. Det er ulike aktiviteter for 

elevene, både fysiske og teoretiske. Under kompetansemål for friluftsliv sier Kunnskapsløftet at 

elevene, etter 7. klasse, skal «vere med i ulike friluftslivsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel under 

varierte vêr tilhøve». De skal også «kunne utføre enkel førstehjelp». Hver morgen gjennomfører 

leirskolelærerne undervisning om ulike tema. Enkel førstehjelp som elevene trener på i uka, blir 

presentert. Elevene skal også kunne «orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng». I løpet av uka er 

elevene i det samme skogsområdet. De får daglig trening i å bruke kart til å orientere seg i terrenget. 

«Elevene skal også få kjennskap til hvorfor fysisk aktivitet er viktig hver dag».  

Læreplanen i «Mat og helse» sier at elevene skal lære å lage mat ute. 

«lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs». Dette er et kompetansemål etter 7. klasse. Høsting 

har lange tradisjoner i Norge, men er dessverre på retur. De lærer å lage bær-suppe ute, med 

selvplukkede skogsbær. De lærer bruk av trygge koke-apparat. 

 

I skogsområdet som brukes ligger det mange gjengrodde «tjære-miler». Elevene skal også bli 

oppmerksomme på menneskers bruk og påvirkning av naturen. De blir kjent med gamle tradisjoner, 

med hvordan mennesker utvant tjære i furuskogen. Jfr «observere og gi eksempler på hvordan 

menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på 

påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner». Det er et 

kompetansemål fra naturfag etter 7. klasse. Det er spennende å trekke parallell til dagens fokus på 

bærekraftig utnyttelse av naturen. Hvilken plass har dagens utvinning av petroleum i dagens samfunn. 

Kan kveners utvinning av tjære sies å ha vært bærekraftig? Og hva med dagens produksjon av olje? 
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Under mangfold i naturen, etter 4. klasse, går læreplanen inn på «beskrive hva som kan gjøres for å ta 

vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen». Sporløs ferdsel er 

en gjennomgangstone for hele leirskoleoppholdet. Området er mye brukt av elever og det er dermed 

ekstra viktig at området bevares, mest mulig i opprinnelig standard. 

 

I opplegget med «Full fræs» prøves elevene i aktiviteter, oppgaver og sosiale ferdigheter. De faglige 

oppgavene er oppgaver de enten har blitt presentert under leirskoleoppholdet, eller fra foregående 

skoleår. Det kan være oppgaver som må løses sammen på land eller oppgaver elevene må hente på 

vannet i kano. Det er leirskolelærerne og elevenes lærere fra medfølgende skole som i samarbeid lager 

oppgavene til elevene. Disse gjøremålene kan være av tverrfaglig karakter. 

Under avslutningen, siste kveld med gjengen, har gruppene ulike underholdningsinnslag. Avhengig av 

hva som gjennomføres vil det kunne favne flere kompetansemål for elevene. Her er ikke 

leirskolelærerne involvert i planlegging og gjennomføring, men lærerne fra skolen vil kunne ha en 

rolle. 

 

 

 

Vurdering  

Hver morgen leder leirskolelærerne et morgenmøte, hvor medfølgende lærere møter. Leirskolelærer 

bistår og gir tilbakemeldinger til lærerne, om det de ser i forhold til elene. Da elevene bare er noen få 

dager på leirskolen, er der lærerne på den enkelte skole som må vurdere elevene. Det er viktig at 

foreldre og elever får gode tilbakemeldinger. Medfølgende lærere fra de enkelte skole er med elevene 

på de forskjellige aktivitetene,og vil da ha utmerket anledning og god tid til de å gi elevene 

tilbakemeldinger på mestring og utvikling. De har langt bedre forutsetninger til å gi gode 

tilbakemeldinger. 

Leirskolelærerne gir muntlige tilbakemeldinger på enkeltaktiviteter og mestring. 

 

 

 

Programmet legges ved til hver enkelt skole. Programmet kan justeres fra uke til uke. Leirskolelærerne 

legger inn «Full Fræs» dagen etter gjennomført opplegg, slik at justeringer kan bli tatt med. 

 

 

 

 

Ottar Remmen 

Storslett skole 

Pedagogisk ansvarlig  2019 for leirskoleoppholdet i Sappen 
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Innlegg i utvalgssak 9/20, arkivsak 2015/1536-16 til Nordreisa 

oppvekst- og kulturutvalg. 
 

I anledning innstilling av kommunedirektør i Nordreisa kommune om avslutning av avtale om 

samarbeid som vertskommune med Reisa Friluftssenter AS ber vi om at følgende blir tatt i 

betraktning ved behandling av kommunedirektørens innstilling på møtet den 18.03.2020. 

Tilsvar til kommunedirektørens innstilling og skoleinspektørens brev til 

administrasjonen. 
 

Som sakspapirene viser bygger samarbeidet mellom Nordreisa kommune og Reisa Friluftssenter AS 

på videreføring av avtale fra 2017 og en ufullstendig intensjonsavtale fra 2018. Begge avtalene bærer 

til tross for støtte fra politisk hold preg av en uvilje fra administrasjonens side til en langsiktig 

forpliktelse til samarbeid med Reisa Friluftssenter AS som kan gi forutsigbar drift og vekst for 

bedriften.  

I den opprinnelige avtalen fra 2017 ligger det en oppsigelsesklausul på 6 måneder. I 

intensjonsavtalen fra 2018 er det ingen oppsigelsesklausul. Dette til tross for at vi fra Reisa 

Friluftssenters side under avtaleforhandlingene har gitt uttrykk for at avtalen slik den står i dag gir 

lite forutsigbare kår for videre leirskoledrift. Grunnen er at bestillinger fra hospitantskolene ofte 

gjøres allerede når elevene går i første klasse i grunnskoletrinnet, mens selve oppholdet ikke skjer før 

elevene går i sjette klasse.  

En avtale som har 6 måneders oppsigelsesfrist skaper unødig usikkerhet for både hospiterende skoler 

og oss som vertskap. Det vanskeliggjør også opplæring og ansettelse av kompetent personell til 

driften og åpner for at de ansatte i kommunen som er ansvarlig for driften kan drive lobbyvirksomhet 

for å si opp avtalen og vri seg unna sine arbeidsoppgaver. Vi forstår at det i skoleverket er en hektisk 

hverdag, men om det er en trøst så kan vi forsikre om at det i det private næringslivet i kommunen 

heller ikke er et slaraffenliv.  

Avtalen slik den står gjør det også fristende for kommunedirektøren å si opp avtalen for kortsiktig 

balanse i sine sektorbudsjetter på bekostning av god langsiktig næringspolitikk og skolepolitikk til 

tross for de positive signalene fra bredt politisk hold angående leirskoledriften i kommunen.  

Vi mener at saken slik den foreligger for utvalget bærer tydelige tegn på at avtalen er for dårlig slik 

den står og påpeker at verken skolens inspektør eller kommunedirektøren har invitert oss til å 

komme med innspill før saken ble fremlagt for utvalget. Dette vitner etter vårt syn om dårlig 

forvaltningsskikk, slett arbeid og en uvilje fra kommunens ansatte til å utføre de arbeidsoppgaver de 

er satt til å gjøre. Det avslører også en motstand mot å følge den positive linjen angående 

leirskoledrift i kommunen som gjentatte ganger er gitt fra politisk hold. Både nasjonalt og lokalt er 

leirskoleordningen omtalt i rosende ordelag på tvers av partilinjene. Vi skulle gjerne sett at Nordreisa 

som vertskommune for leirskolen uttrykte mer stolthet og støtte til dette viktige 

samfunnsoppdraget. 
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Dersom det ærverdige politiske utvalget kommer til at avtalen ikke skal sies opp vil vi derfor be om 

politisk engasjement til støtte for at forhandlingene etter intensjonsavtalen fra 2018 gjenopptas og 

fullføres med en mer langsiktig perspektiv til det beste for alle parter. Vi ser for oss en tidfestet 

avtale med minimum 6 års perspektiv, en tydeligere ansvarsfordeling mellom partene som kan 

avlaste skolens inspektør og årlige evalueringer av spørsmål knyttet til sikkerhet og opplæring. 

 

Sakens kjerne. 

Om tilskuddsordningen og finansiering av leirskolelærer og assistenter. 
Av sakspapirene fremgår det at kommunedirektøren har pekt på usikkerhet knyttet til finansiering av 

leirskolelærerne som begrunnelse for oppsigelse av avtalen. Vi kan ikke forstå at det kan herske noen 

usikkerhet knyttet til dette. Etter avtale med kommunen har Reisa Friluftssenter AS påtatt seg all 

risiko knyttet til finansiering av leirskoledriften, inkludert kostnader med leirskolelærer og 

assistenter. Nordreisa kommune fakturerer oss direkte for disse kostnadene og vi tar selv jobben 

med å inndrive dette utlegget fra de respektive hospitantskolene.  

Reisa Friluftssenter har påtatt seg dette ansvaret etter at kommunen tidligere bar det.  

Av sakspapirene fremgår det at «På kommunestyremøtet 08.02.18 svarer ordfører Øyvind Evanger 

på innbyggerspørsmål fra Terje Nordberg. Spørsmålet var om Nordreisa kommune har søkt om 

tilskudd fra statsbudsjettet kap. 255 post 66 for 2017. Ordfører gir som svar at det er kun én ordning 

som kommuner som har elever på leirskole kan søke på, og det er Tilskudd til leirskoleopplæring. Det 

er ingen refusjonsordning for leirskolelærerlønn». 

Av ukjent grunn hadde kommunen problemer med å få dekket tilskudd til leirskolelærerlønn og 

assistenter og gikk en kort tid i underskudd på grunn av dette. Etter av vi tok over ansvar for 

inndriving av disse midlene fra hospitantskolene kan vi bekrefte med sikkerhet at leirskolelærerlønn 

dekkes av tilskuddsordningen. Vi har overfor kommunen dekket alle deres kostnader og påtatt oss all 

økonomisk risiko ved at kommunen fakturerer oss direkte. Vi har her vist velvilje til å påta oss 

administrative oppgaver som kan avlaste kommunens tjenestemenn og vil fortsette å vise samme 

velvilje i alle spørsmål hvor vi har mulighet til å bidra til å «dra lasset».  

Alle faktura fra Nordreisa kommune er prompte betalt av oss, vi har for fremtiden ingen problemer 

med å fortsette å ta ansvar for inndrivelse av tilskudd fra hospitantskolene all den tid 

tilskuddsordningen videreføres fra regjeringshold. I motsetning til kommunen som har gått i tap i 

forbindelse med inndriving av tilskudd så har vi fra vår side hatt et moderat overskudd av samme 

ordning.  

Hva som er grunnen til dette er det opp til kommunens administrasjon å besvare. Men la det for 

fremtiden ikke sås noen usikkerhet om tilskuddsordningen dekker kostnader med leirskolelærer og 

assistenter. Vi fremlegger gjerne kvittering for betalt faktura som bekreftelse på at ordningen dekker 

dette.    
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Om godkjenning av Reisa Friluftssenter AS som medlem i Norsk leirskoleforening. 
Rådmannen viser til av Reisa Friluftssenter AS ikke er medlem i Norsk leirskoleforening og uttaler i sin 

vurdering at behovet for å være medlem ikke virker å være tilstede.  

Vi avviser kommunedirektørens vurdering og poengterer at behovet for å være medlem i aller 

høyeste grad er tilstede. Det utgjør en viktig del av planen for utvikling av leirskoletilbudet. Formålet 

med medlemskap er å vise at driften og opplæringa holder høy kvalitet. Medlemskap vil også gi 

tilgang på oppdatert informasjon om leirskoledrift, samt tilbud om deltakelse på Nasjonalt 

leirskolekurs hver høst. Som medlem kan NFL (Norsk leirskoleforening) sikre at elevene får et 

pedagogisk tilrettelagt leirskoleopphold i tråd med gjeldende læreplan, de kan veilede oss som 

leirskole og skolemyndighetene i kommunen om ulike sider ved leirskoledrift, de kan være med på å 

sikre kontinuerlig drift, pedagogisk utviklingsarbeid, samt sikre utvikling av leirskoler med miljøprofil.  

En leirskole med medlemskap i Norsk leirskoleforening vil dermed også gagne Nordreisa kommune, 

det vil bidra til å avlaste pedagogisk ansvarlig for leirskoledriften ved å være en kilde til opplæring for 

leirskolelærer og assistenter. Leirskoleforeningen er en kilde til kunnskap for mange typer 

friluftsaktivitet som også vil bidra til å øke kompetansen i det lokale næringslivet, noe som igjen kan 

øke aktiviteten på tilbudssiden og bidra til verdiskapning for fellesskapet.  

Det kan vanskelig brukes som et argument mot Reisa Friluftssenter at vi ikke er medlem i 

leirskoleforeningen når det er pedagogisk leder som skal skrive læreplanen til denne søknaden. Vi har 

i skrivende stund enda ikke mottatt en tilfredsstillende læreplan til tross for at det når er to år siden 

avtalen først ble inngått.  

Høsten 2018 fikk vi tilsendt et dokument fra inspektør ved Storslett skole. Dokumentet viste seg å 

være ufullstendig i forhold til hvilke læreplanmål som ble oppnådd ved leirskoleoppholdet. 

Dokumentet var på kun 1280 ord.  

Dokumentet bærer omfattende mangler, for eksempel omtaler det kun kompetansemål i faget 

Kroppsøving. Til orientering kan et leirskoleopphold gi fagkompetanse i: Naturfag, Norsk, 

Samfunnsfag, KRLE, Kroppsøving, Mat og Helse, Musikk, Kunst og Håndverk og Matematikk, i tillegg 

til mål i generell del av kunnskapsløftet som omfatter kulturelle opplevelser. Sappen skole har jo vært 

internatskole for norske, samiske og kvenske barn i etterkrigstiden og er i seg selv en 

kulturinstitusjon med mye historie knyttet til seg. 

Vi ga tilbakemelding på at kompetansemålene måtte konkretiseres mer, samt at det må gis en 

beskrivelse av hvilke aktiviteter som gir hvilken måloppnåelse. Før leirskolestart i 2019 fikk vi tilsendt 

et nytt dokument. Dokumentet som bærer navnet «Leirskoleoppholdet ved Sappen Feriesenter» og 

beskriver lovverk for leirskole som læringsarena, beskrivelse av ansvar, og beskrivelse av 

kompetansemål innen Kroppsøvingsfaget, Mat og Helse og Naturfag.  

Vi påpeker i den sammenheng at vårt selskap bærer navnet Reisa Friluftssenter AS og at brevet om 

innstilling til kommunedirektøren konsekvent anvender feilaktig navnebetegnelse på vår bedrift.  

Dokumentet viste stor grad av klipp og lim fra diverse internettsider og planen relateres i liten grad til 

oppholdet ved leirskolen i Sappen. Det fremkommer elementer av risikovurdering til deler av 

aktivitetene, hvorpå Reisa Friluftssenter AS har etterfulgt alle tiltak påpekt i dokumentet.   

I delen som omhandler kompetansemålene, beskrives det i liten grad hvilke konkrete mål som 

oppnås, ei heller ved hvilke aktiviteter som oppfyller kompetansemålene. Det gis ingen beskrivelse av 

konkrete aktiviteter som gjøres i løpet av leirskoleuka. 
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Vi ga tilbakemelding på dette. Leirskolelæreren og assistenten som arbeidet i leirskoleukene 2019 

laget under oppholdet en oversikt over aktivitetene som gjøres i løpet av uka, samt detaljert 

beskrivelse av oppnådde kompetansemål ihht aktivitetene. Vi har ikke mottatt denne oversikten 

enda, dersom dokumentet omorganiseres litt og påføres det arbeidet leirskolelærer nedla i fjor høst 

så har vi endelig fått utarbeidet et dokument av en slik kvalitet som kreves for medlemskap i 

leirskoleforeningen. Dette arbeidet er altså allerede gjennomført, vi venter nå kun på sluttproduktet. 

Det vil være paradoksalt om kommunen velger å kaste dette arbeidet ut vinduet nå når vi er så 

nærme resultatet. 

Leirskolen i privat regi. 
Videre har kommunedirektøren vurdert muligheten for at Reisa Friluftssenter kan fortsette å drive 

leirskolen i privat regi. Vi påpeker i den sammenheng at kommunedirektøren ikke har konferert med 

oss om denne muligheten før han kom til sin konklusjon. Saksbehandlingen opp til dette punkt er 

derfor utilstrekkelig for en slik konklusjon.  

Privat leirskoledrift vil ikke gi foresatte og hospitantskoler sikkerhet for at deres barn får oppfylt 

nødvendige kompetansemål. Det er også knyttet stor usikkerhet til hvorvidt en privat bedrift kan 

fakturere kommunene for tilskuddet for leirskoleopplæring når det ikke er sikret pedagogisk. I tillegg 

går lokalmiljøet glipp potensiale for den kompetanseøkning som leirskoleforeningen tilbyr. 

Kommunen kan miste verdifulle arbeidsplasser, et stort arbeidsverk som er gjennomført i samarbeid 

mellom Nordreisa kommune og Reisa Friluftssenter AS gjennom årtier vil gå tapt. 

 

Ansvarsforholdene. 
Pedagogisk leder har i sitt brev til kommunedirektøren påpekt det store ansvaret som pålegges ham 

og kommunen i forbindelse med leirskoleoppholdet. Til det vil vi bemerke at Reisa Friluftssenter AS, 

som redegjort for overfor, bærer all økonomisk risiko. Når aktiviteten pågår i felt er det lærer fra 

hospitantskolen som har ansvar. Når elevene oppholder seg på anlegget er det Reisa Friluftssenter 

som har ansvar. Kommunen bærer kun ansvar for det pedagogiske opplegget og at det er ansvarlig 

personell tilstede for å gjennomføre aktivitetene. Kommunen er også ansvarlig for at pedagogisk 

leder lærer fra kommunen gjennomfører aktivitetene på forsvarlig måte – i samråd med 

klassekontakten. Eksempel på forsvarlig gjennomføring er en person med brattkort når 

rappelleringsøvelsen skal gjennomføres. Og som utvalget forstår så er det nettopp denne 

kompetansen leirskoleforeningen kan bidra med, pedagogisk leder vanskeliggjør dermed sin egen 

jobb ved å trenere læreplanen. Dernest brukes dette som et argument av kommunedirektøren til 

fordel for å si opp avtalen med oss. Det faller på sin egen urimelighet.    

Vi vil også i denne sammenhengen bemerke at opplegget på leirskolen er nærmest uendret gjennom 

over 30 år. Aktivitetene som gjennomføres er kanopadling på Reisaelva, rappellering, orientering i 

ukjent skogsterreng og vandretur/skogstur med konkurranser basert på det elevene har lært. Dette 

har gjennom tiårene vært gjennomført uten alvorlige ulykker. Vi ønsker derfor en redegjørelse for 

hvilken ny risikovurdering som ligger til grunn for at ansvaret nå plutselig er en for stor byrde å bære 

for kommunen.  

Vi inviterer både kommunens ansatte og politiske ledere til samtale om dette for å avklarere 

ansvarsforholdet i detalj, vi kan ikke se at dette skal by på spesielle problemer. Vi foreslår at disse 

spørsmålene kontraktsfestes i forbindelse med en evt. gjenopptakelse av forhandlinger for den 

ufullstendige intensjonsavtalen fra 2018. Dette burde gi kommunen den nødvendige sikkerhet de 
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trenger for å beroliges om at dette i praksis er uproblematisk og at risikoen for kommunen er 

minimal med tanke på hva kommunen tilføres. 

Når der gjelder frigjøring av leirskolelærer med andre oppgaver i skolen så forstår vi utfordringene 

knyttet til dette. Det er derimot ingen juridiske grunner til at denne stillingen ikke kan utlyses som en 

deltidsstilling og en kompetent person utenom det etablerte skoleverket kan overta disse 

arbeidsoppgavene. Det kreves kun 1 leirskolelærer, assistenter med nødvendig kompetanse kan 

hentes inn utenfor skoleverket og opplæres med hjelp fra leirskoleforbundet. Oppegående politikere 

vil se at dette tilfører arbeidsplasser og verdier til fellesskapet uten særlig risiko og kostnader. 

Dersom vi nå får på plass en avtale som kan skape forutsigbare rammer for leirskoledriften vil 

stillingen som leirskolelærer med tiden øke i omfang. Stillingen vil være godt betalt og attraktiv for 

friluftsinteresserte. 

 

Personlig appell til politikerne 
Avslutningsvis vil vi rette en personlig appell til politikerne om å engasjere seg for ærverdige Sappen 

skole og leirskoletilbudet i kommunen. Sappen skole er i seg selv en kulturinstitusjon som bærer mye 

av Reisadalens sjel i seg. Skolebygget og internatet har bestått siden det ble påbegynt på 1950 tallet 

som en del av gjenoppbyggingen etter krigen og vitner om en historisk tidsalder. Siden den gang har 

mange norske, kvenske og samiske barn hatt sin norskopplæring på skolen, kulturen ligger i veggene, 

det kjennes det øyeblikket man går inn dørene. Leirskoledriften har pågått siden 1970 tallet. 

Vi spør hvem med hjerte for Reisadalen er det som ønsker å se dette bygget på over 2000 

kvadratmeter stå mørklagt, forfallent og tomt når det finnes engasjerte ildsjeler som har nedlagt 

tusenvis av dugnadstimer for å bevare det? Og når utsiktene for en kjernebedrift i hjertet av 

Reisadalen er så lyse! 

Vi føler ikke at vi ber kommunen om mye når vi ber om at samarbeidsavtalen videreføres på 

forutsigbare vilkår. Vi føler heller ikke at oppgaven og ansvaret som faller på kommunen er 

uforholdsmessig stor. Det må tas i betraktning verdiskapningen som bidrar til sysselsetting, bosetning 

og kompetanseheving i Reisadalen, når dalen for øvrig lider sterkt av gentrifisering.  

Vi som eier og driver leirskolen har bosatt oss i og rundt Sappenbygda med partnere og barn. Vi har 

et drivende ønske om å restaurere skolen, utvikle den og videreføre de stolte leirskoletradisjonene 

som Sappen og Reisadalen er kjent for. Overalt hvor vi er møter vi de tusentalls mennesker fra hele 

Troms og Finnmark, fra Harstad til Kirkenes som alle uttrykker varme minner fra sitt leirskoleopphold 

på 70-80-90 og videre inn i 2000 tallene og nå ønsker å sende sine barn til Sappen for at de også skal 

få samme opplevelse. Nordreisa kommune ligger nå i sentrum av det nye storfylket Troms og 

Finnmark, leirskolen er den perfekte ambassadør for kulturell utveksling og tilknytning på tvers av 

gamle grenser.  

Vi ber det politiske utvalget om å ta i betraktning det alvor som ligger i å nedlegge et leirskoletilbud 

som har bestått så lenge som det har gjort. Det er en tradisjon kommunen har all grunn til å være 

stolt av og som kommunen også godt kan skryte av uten sjenanse. 
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Vi vil også vise til at Reisa Friluftssenter AS er i sterk vekst og at vi nylig har gjort store investeringer i 

skolebygget, blant annet er det investert nytt miljøvennlig varmepumpeanlegg til mange hundre 

tusen kroner. Vi har også konkrete planer for, og gjør et omfattende arbeid for bevaring av 

skolebygget. Vi viser med dette at vi er en seriøs aktør med et svært langsiktig perspektiv for driften.  

Nye kontrakter blant annet med Røde Kors med sitt «Ferie for alle» konsept bidrar til vår vekst. 

Denne type aktivitet bygger på leirskoleopplegget og de erfaringer vi har gjort der. Vi har fått svært 

gode tilbakemeldinger fra våre gjester på opplegget og ønsker å videreutvikle dette for det private 

markedet. Utvalget kan lese om dette som denne ukes gladsak i Fremtid i Nords søndagsavis. 

Vi har stor etterspørsel fra lag og foreninger av alle slag, denne etterspørselen har vært jevnt økende 

siden vi startet i 2014. 

Vi opplever også vekst på våre andre satsningsområder. Blant annet forvalter vi en strekning på ca. 

1,3 mil av Reisaelva på vegne av hele 14 grunneiere, det er dermed det største private samarbeidet 

og tilbudet i kommunen av grunneierkort for elva under en parasoll. 

Alle piler peker dermed oppover for Reisa Friluftssenter AS. Ved inngangen til 2020 så utsiktene for 

helårsdrift svært lyse ut og opprettelse av flere faste fulltidsstillinger ligger i våre konkrete planer. 

Det er likevel slik at vårt konsept bygger på leirskoledriften og er avhengig av den.  

Samarbeidet med Nordreisa kommune bærer et stort potensiale med seg, men synes mot den 

politiske viljen å bli motarbeidet av kommunens ansatte. Kommunedirektørens forslag om oppsigelse 

av samarbeidsavtalen er i seg selv et hardt slag for baugen for oss siden det bidrar sterkt til å så tvil 

om leirskoletilbudet vil bestå. Skoler som vurderer å legge inn bestillinger for flere år frem i tid vil 

ikke risikere at tilbudet forsvinner og velger da andre alternativer.  

Vi har for kort tid siden mottatt forespørsler fra noen av fylkes største kommuner, bla Alta kommune, 

noe som alene vil kunne forlenget leirskolesesongen betraktelig. Vår målsetning er at det skal drives 

leirskole i minst 16 uker av året, i skrivende stund er det planlagt 5 uker for årets sesong. For å oppnå 

denne veksten er vi avhengig av en minimal innsats fra kommunens side for å få på plass en læreplan 

som holder mål og opprettelse av en stilling som fast leirskolelærer som ikke går på bekostning av 

den lokale skolens drift forøvrig. Vi inviterer med åpne armer til et samarbeid som vil gagne hele 

kommunen og gi nytt liv til Sappen i hjertet av Reisadalen. 

Vi ber om at dette blir siste runde på lang tid hvor det sås tvil om leirskolens leverett i kommunen. Vi 

ber utvalget ta endelig stilling til om det skal utarbeides en langtidsavtale som sikrer leirskoledriften 

eller om lysene og varmen i Sappenbygda nå skal slukkes etter 65 år. 

 

 Vi takker utvalget for at vårt innspill blir tatt i betraktning når avgjørelsen blir tatt. 

Vedlagt ligger omtalt dokument fra 2019 forfattet av Storslett skoles inspektør. 

 

Mvh 

 

Terje, Hege og Karina Nordberg 

Reisa Friluftssenter AS 
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Revidering av Forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
 Kommuneloven §§ 9 og 10 
 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 06.02.1989 
 Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 06.08.2005l 
 Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 16.06.2016 

nr 961 
 Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa, Troms av 24.06.2010 nr 

1252 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol godkjennes 
som høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist er fire uker fra 
kunngjøringsdato og innspill behandles av Nordreisa helse-og omsorgsutvalg og Nordreisa 
kommunestyre for endelig vedtak. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol ble vedtatt april 2004, 
revidert juni 2010 og juni 2016. Forskriften regulerer: 

- Åpnings- og skjenketider for serveringssteder  
- Salgstider for salg av øl og rusbrus i forretninger med slik bevilling  
- Åpnings-/skjenketider for overnattingssteder  
- Ambulerende skjenkebevilling  
- Dispensasjon/bevillingsrettigheter  
- Stengningsadgang  
- Kontroll  
- Overtredelse/inndragning  
- Bevillingsgebyr  
- Ikrafttredelse 
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Endringen i 2015/2016 var forholdsvis stor, jfr Stortingets endringer bl.la. på kontroll og 
overtredelsesregler.  
 
Etter praksis på 4 år er det meldt inn behov for endring i forskriften. Halti kulturscene formidler 
et ønske om å skjenke vin og øl før og under arrangement, feks forestillinger eller konserter, 
selv om barn under 18 år er tilstede.  
 
Forskriftens § 5 regulerer ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt 
anledning. §5, punkt c, 2 ledd sitat: «Det skal ikke gis skjenkebevilling til stevner og 
utearrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensning eller som er rettet spesielt 
mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder selv om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset 
område».   
 
Eksempelvis betyr dette at dersom det skal arrangeres teaterforestilling, revy eller Molliskonsert, 
så kan det ikke selges billetter til barn under 18 år dersom der er gitt skjenkebevilling for 
alkohol. Etter innspill fra virksomhet for kultur er det ønskelig med endring av dette forholdet. 
Dette betyr at man ønsker ta ut § 5c, andre ledd, andre og tredje setning.  
 
Jfr § 5, c, første ledd, er det ordfører som er delegert å tildele ambulerende skjenkebevilling for 
bestemt anledning for deltaker ei åpent arrangement.  
 
Saksgangen for endring av lokal forskrift er at någjeldende forskrift med endringer vedtatt i 
kommunestyret, sendes ut på 4 ukers høring, med høringsbrev til nåværende bevillingshavere / 
høringsparter, annonsering på sosiale medier, nettsted og lokal avis. Høringsdokumenter med 
forskrift vil ligge på Servicetorget og nettsted i høringsperioden. Deretter skal saken behandles i 
helse- og omsorgsutvalget og så i kommunestyre for endelig avgjørelse. Vedtatt forskrift 
kunngjøres så i Norsk Lovtidend og gjelder fra kunngjøringsdato. 
 
Høringsparter i saken med eget høringsbrev: 
- Samtlige bevillingshavere 
- Politi 
- Nav Storslett 
- Familiesenter 
- Rus og psykisk helsetjenester 
- Kommuneoverlege 
- Alkontroll AS 
- Nordreisa ungdomsråd 
- Nordreisa Næringsforening 
- Nordreisa næringsutvalg 
- Nordreisa oppvekstutvalg.  
- Fylkesmannen i Troms – avd for sosial- og familiesaker 
- AA Nordreisa 
 

Vurdering 
Med jevne mellomrom oppstår det behov for å foreta justeringer i lovgivningen og også i lokale 
forskrifter.  
 
Formålet med alkoholregulering er ifølge alkoholloven § 1-1 sitat «å begrense i størst mulig 
utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et 
ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.»  
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Salg av øl og vin (under 22 volumprosent alkohol) er ulovlig til personer under 18 år, og ulovlig 
å selge over 22 volumprosent etanol til personer over 20 år. Dette innebærer at det er forbudt å 
skjenke eller utlevere alkohol til personer som er yngre enn 18/20 år. Videre sier alkoholloven § 
8-9 første ledd nr 5 at det er forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på offentlig 
sted. Det er likevel ikke forbudt å drikke alkohol når man er under 18/20 år, og forskning viser 
at de fleste debuterer før de fyller 18 år. Drikkefrekvensen er lavere blant norske 15-16 åringer 
enn i de fleste andre land i Europa.  
 
Kommunestyret står relativt fritt til å ta alkoholpolitiske hensyn når bevilling skal gis. 
Alkoholloven åpner for store variasjoner mellom kommunene. Alkoholloven oppstiller visse 
vilkår som må være oppfylt for at bevilling skal kunne gis. Når disse vilkårene er oppfylt, er det 
opp til kommunen, på fritt skjønn, å bestemme om bevilling skal gis. Den enkelte kommune kan 
velge ikke å gi salgs- eller skjenkebevillinger i det hele tatt, mens andre ønsker å føre en liberal 
politikk. Bl.a. kan det legges det vekt på antall skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, 
målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til 
lokalmiljøet for øvrig. Kommunens skjønn kan ikke overprøves av fylkesmannen. Det er vide 
rammer for hvilke hensyn som kan tillegges vekt ved avgjørelsen av bevillingssøknader.  
 
Hensynet til å begrense tilgjengeligheten av alkohol faller innenfor lovens ramme. Under 
behandling av forrige revidering av forskriften i kommunestyre desember 2015, ble saken utsatt, 
og helse- og omsorgsutvalget ble bedt om å vurdere bla. aldersgrense hvor det serveres alkohol. 
I kommunestyrets vedtak landet da på dagens regler, om at det ikke gis ambulerende bevilling 
på arrangement med ungdom tilstede. Den lokale alkoholpolitikken bør handle om mer enn hva 
som er lønnsom business. Signaleffekten på at man kan skjenke alkohol i offentlig bygg med 
barn tilstede er motstrid til alkoholforebyggende arbeid blant unge. Det er mange gode grunner 
til at aldersgrensen for alkohol er 18 år. Den viktigste er å bidra til å utsette ungdommers 
alkoholdebut lengst mulig. Forskning viser at aldersgrenser er et av de viktigste tiltakene for å 
utsette unges alkoholdebut og redusere forbruket.  
 
På den annen side kan også hensynet til en rimelig tilgjengelighet for publikum tillegges vekt. 
Bl.a. kan næringspolitiske hensyn kan være relevante i vurderingen. Feks kan kommunen legge 
vekt på ønsket om å stimulere utviklingen i visse deler av kommunen. Bl.a fastslo Høyesterett i 
dom Rt. 1996 side 78, at en kommune har adgang til å legge vekt på ønsket om å skape et 
levende sentrum og å øke trivselen der. 
 
Med bakgrunn i det ovenstående vil kommunedirektøren foreslår at forslag endring av forskrift 
sendes ut til høring. Deretter at helse- og omsorgsutvalget behandler alle høringsinnspill og gir 
sitt innspill til kommunestyret, som behandler endelig revidering av forskriften. Høringsfrist er 
fire uker fra kunngjøringsdato.  
 
Kommunedirektøren foreslår følgende e endringer i lokal forskrift legges ut til høring og 
offentlig ettersyn i fire uker: 
 
Fra gjeldende regler,§ 5, bokstav c), 2 ledd sitat:   
 
Det innhentes uttalelse fra lensmannen før bevilling gis etter § 5 a og § 5 b. Det skal ikke gis 
skjenkebevilling til stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang uten 
aldersbegrensning eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder selv 
om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset område. 
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Til § 5, bokstav c), 2 ledd:  
 
Det innhentes uttalelse fra lensmannen før bevilling gis etter § 5 a og § 5 b.  
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Søknad om skjenkebevilling - Reisa friluftsenter AS 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 Reisa friluftsenter AS ved Terje Nordberg gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 fra 
Reisa friluftsenter, Reisadalen 2912, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad. 
Skjenkebevillingen gjelder fra 26.06.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Reisa friluftsenter AS har et 
fullverdig mat/menytilbud.  

 Reisa friluftsenter AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs, på området 
som beskrevet i søknaden. Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke 
bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs.  

 Reisa friluftsenter AS gis bevilling for skjenking til følgende klokkeslett:  
Gruppe 1 og 2 mandag – torsdag fra kl. 11.00 – kl. 23.00 – inne og ute med unntak av 
de dager stedet drives som leirskole.  
Gruppe 1 og 2 fredag/lørdag/søndag/helligdag fra kl. 11.00 – kl. 02.00 – inn og ute med 
unntak av de dager stedet drives som leirskole.  
Gruppe 3 mandag – torsdag fra kl. 13.00 – kl. 02.00 – innendørs med unntak av de 
dager stedet drives som leirskole. 
Gruppe 3 fredag/lørdag/søndag/helligdag fra kl. 13.00 – kl. 02.00 – innendørs med 
unntak av de dager stedet drives som leirskole.  

 Terje Nordberg godkjennes som styrer. Reisa friluftsenter AS gis fritak fra kravet om 
stedfortreder.  

 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.  
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Saksopplysninger 
Reisa friluftsenter AS ved Terje Nordberg søker om ny bevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk fra Reisa friluftsenter, Reisadalen 2912, 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 og 2 utendørs. 
 
Skjenkestedets åpningstid:  
Mandag – torsdag fra kl. 08.00 – kl. 23.00. 
Fredag/lørdag/søndag/helligdag fra kl. 08.00 – 02.00. 
 
Reisa friluftsenter ønsker følgende skjenketid: 
Gruppe 1 og 2 mandag – torsdag fra kl. 11.00 – kl. 23.00 – inn og ute.  
Gruppe 1 og 2 fredag/lørdag/søndag/helligdag fra kl. 11.00 – kl. 02.00 – inne og ute.  
Gruppe 3 mandag – torsdag fra kl. 13.00 – kl. 23.00 – innendørs.  
Gruppe 3 fredag/lørdag/søndag/helligdag fra kl. 13.00 – kl. 02.00 – innendørs. 
 
Skjenkeareal innendørs:  
Spisestue 1.etasje med 58 gjesteplasser og stue i 2 etasje med 40 gjesteplasser, totalt 98 
sitteplasser.  Skjenkeareal 98 m2. 
 
Skjenkeareal utendørs:  
Skjenkeområdet utendørs er på veranda ved inngangspartiet og i en lavvo som er plassert like 
ved hovedbygningen. Skjenkeareal 96 m2. 
 
 
Stedet drives som leirskole i ukedagene i skoleperioden.  
Utenom leirskole drives stedet som overnattingssted, kurs, konferanser, kafè og pub. 
 
Terje Nordberg søkes godkjent som styrer. Styrer har bestått kunnskapsprøven om 
alkohollovgivningen.  
 
Reisa friluftsenter AS søker om fritak fra kravet om stedfortreder på grunn av liten omsetning. 
Det opplyses i søknaden at forventet omsetning i 2020 av alkoholholdig drikk gruppe 1 er 120 
liter, gruppe 2 til 30 liter og gruppe 5 til 40 liter. 
Alkohollovens §1-7c åpner for at det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil 
virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse.  
Reisa friluftsenter AS har tidligere fått innvilget fritak fra kravet om stedfortreder. 
 
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.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
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Vurdering 
Stedet drives som leirskole i ukedagene i skoleperioden. Utenom leirskolevirksomhet driver 
stedet med overnatting, kurs, konferanser, kafè og pub. 
Opplæringsloven regulerer muligheten for å bruke lokalene som nyttes til leirskole også til  
annen virksomhet. 
 
Opplæringsloven § 9-5:  
«På grunnskolar og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikkje kunne serverast 
alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som privat regi. I  
kombinerte anlegg for skole og andre formål kan det i særlege høve gjerast unntak når desse 
anlegga vert nytta til kulturelle og sosiale føremål utanom skoletida.» 
 
Det er ved tidligere behandling av søknad om skjenkebevilling til Reisa friluftsenter (og Sappen 
leirskole) avklart at i den tiden leirskolen ikke har elever og ikke driver leirskolevirksomhet, 
men driver annen næringsvirksomhet, er leirskolen ikke å betrakte som skole. 
 
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 Reisa friluftsenter AS gikk ut 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 Reisa friluftsenter AS har et fullverdig 
mat/menytilbud.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at bevilling gis.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/405-8 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 14.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
81/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Søknad om bevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (inntil 4,7 
volumprosent alkohol) - Lokalbrygg AS 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift til salgs- og skjenkebevilling 
 
Vedlegg 
1 Retningslinjer for utlevering av alkohol 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Lokalbrygg AS ved Eirik Petter Tomter gis bevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent alkohol). 

 Salgsbevillingen gjelder fra 26.06.2020 til 31.12.2023. 
I henhold til kommunal forskrift kan Lokalbrygg AS selge alkoholholdig drikk på 
nettsalg 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. 
15.00. 

 Utlevering av alkohol fra posten skal følge Lokalbrygg AS sine retningslinjer for 
utlevering av alkohol: Mandag – fredag innen kl. 18.00.  Lørdag innen kl. 15.00. 

 Som styrer godkjennes Eirik Petter Tomter og som stedfortreder godkjennes Pia Rødsten 
Dahlstrøm. 

 Innehaver 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 
Lokalbrygg AS ved Eirik Petter Tomter søker om salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 
1 (inntil 4,7 volumprosent alkohol). 
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Styrer er Eirik Petter Tomter med stedfortreder Pia Rødsten Dahlstrøm.  Styrer og stedfortreder 
har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. 
Lokalbrygg AS har ikke et fysisk utsalgssted fordi det skal selges via nettsalg med levering på 
posten.  Firmaet er lokalisert i Oslo og må ha salgsbevilling fra alle landets kommuner. 
 
Lokalbrygg.no er et konsept som skal tilby et bredt utvalg av lokale drikkevarer på nett til 
Norges befolkning.  Konseptet er basert på å tilby et stort utvalg av drikkevarer som du ellers 
ikke får kjøpt i butikker.  Ønske er å tilby lokale produsenter en helt ny distribusjonskanal som 
ikke har vært tilgjengelig tidligere.  I Norge finnes det mange ølbryggerier som klassifiseres som 
«småskala» bryggerier.  Disse har begrenset med kanaler for å selge sine produkter med alkohol 
gruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent alkohol). 
 
Lokalbrygg.no ønsker å være en markedsplass hvor kundene aktivt kan velge norske produkter 
og bidra til å sikre arbeidsplasser i Norge. Lokalbrygg.no presiserer at det ikke vil føre til økt 
forbruk av alkohol.  Kjøp hos Lokalbrygg.no vil kreve en større grad av planlegging enn kjøp i 
butikker. Dette vil bidra til å hindre impulskjøp i butikker. 
 
Lokalbrygg.no vil selge alkohol i gruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent alkohol) som er produsert 
hos små produsenter hvor fokus vil være på kvalitet og andre smaker enn f.eks. 
industriprodukter.  Prisene hos Lokalbrygg.no vil ligge vesentlig høyere enn tradisjonelle varer. 
 
Konseptet vil fungere på lik linje som tradisjonell netthandel.  Kunden betaler med 
visa/mastercard eller vipps.  Etter bestilling vil varene bli sendt til nærmeste postkontor. 
Lokalbrygg AS har interne rutiner og bruk av underleverandør for utlevering av alkoholholdig 
drikke. 
 
Det er bedt om uttalelser fra politi, rus- og psykisk helsetjeneste og sosialtjenesten. 
 
Uttalelse fra politi: 
«Politiet har ingen anmerkning, eller tidligere kjennskap til søker. Politiet har ingen 
anmerkninger til søknaden. 
Politiet har ingen anmerkninger til styrer eller stedfortreder.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten NAV: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
« I Nordreisa kommune sin kommuneplan, samfunnsdelen, heter det at kommunen skal fremme 
økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og 
likestilling samt forebygge sosiale og helsemessige problemer.  
 
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). 
 
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 
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folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen rusmiddelbruk, jmf. Folkehelseloven av 2011 
og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011.  
 
Rus- og psykisk helsetjenesten stiller seg tvilende til søkers påstand om at alkoholbruken ikke 
vil endres ved salg gjennom nettet. Slikt nettsalg vil øke tilgjengeligheten.  
Tjenesten er også usikker på hvordan salg til mindreårige kan utelukkes ved nettsalg. 
 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  
§ 1. Formål  
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, 
gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 
skade eller lidelse. 
 
7. Folkehelsetiltak  
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 
5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, 
utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og 
ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.» 

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.  
 
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 (inntil 4,7 
volumprosent alkohol) 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.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at bevilling gis. 
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Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/531-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Jan-Hugo 
Sørensen 

 Dato:                 12.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
82/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Felles eierstrategi for Ymber 

Henvisning til lovverk: 
 
Lenker: 
KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 
Årsrapport Ymber 2018  
 
Eierskapsmelding Nordreisa kommune vedtatt 13.10.2016 
 
Vedlegg 
1 Felles eierstrategi for Ymber 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Nordreisa kommunestyre forutsetter at eventuelle tilbud og planer om 
fusjon/oppkjøp av Ymber AS forelegges kommunestyret før styret i Ymber AS går videre 
med slike prosesser.  
2. Nordreisa kommunestyre ber om at samtlige aksjonærer blir representert i selskapets 
valgkomite.  
3. For øvrig godkjennes forslag til eierstrategi for Ymber AS.   

 
 

Tidligere behandlinger 
Forslag til felles eierstrategi for Ymber AS 
 
PS 42/20 - saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  
 
Behandling:  
Tom Kiil (Sv) fremmet følgende utsettelsesforslag:  
På grunn av mangelfull saksutredning og vurdering av konsekvensene ved forslaget (jfr 
utredningsinstruksen) fremmes det forslag om at saken utsettes og ber administrasjonen saksutrede 
forslaget på en skikkelig måte før forslaget fremmes for Kommunestyret på nytt.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
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På grunn av mangelfull saksutredning og vurdering av konsekvensene ved forslaget (jfr 
utredningsinstruksen) fremmes det forslag om at saken utsettes og ber administrasjonen saksutrede 
forslaget på en skikkelig måte før forslaget fremmes for kommunestyret på nytt. 
 
 
 
PS 29/20 –Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  
 
Behandling:  
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Forslag til felles eierstrategi for Ymber AS godkjennes. 
 

Saksopplysninger til kommunestyrets møte 25.06.2020 
 
TILLEGG TIL SAKSUTREDNING 
  
  
Kommunestyrets myndighet  
 
Kommunestyret har etter kommuneloven det overordnede ansvaret for kommunens virksomhet, og 
dette utøves via folkevalgte organer og delegasjon til kommunedirektøren.  I tillegg til kommuneloven 
har vi en rekke særlover som regulerer kommunens plikter og innbyggernes rettigheter.  
Hvis kommunestyret velger å organisere virksomheter og tjenester via selskaper, så overlater man 
samtidig styringsmyndigheten til selskapsorganene i henhold til aktuelle lover og selskapenes 
vedtekter.  I slike tilfeller utøver kommunestyret sin myndighet ved at man bestemmer hvem som skal 
representere kommunens eierandeler på selskapets generalforsamling eller representantskap.  Videre 
anbefales at kommunestyret følger KS sine forslag om anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og 
kontroll.  
  
Selskapsformer   
 
Kommuner som organiserer tjenesteproduksjon og annen virksomhet via egne selskaper kan velge 
følgende alternativer:  

 Interkommunalt selskap (IKS) som forvaltes av eget styre og daglig leder, med 
representantskapet som øverste myndighet.  IKS etableres i medhold av lov om interkommunale 
selskaper.  
 Aksjeselskap (AS) som forvaltes av eget styre og daglig leder, med generalforsamlingen som 
øverste myndighet.  AS etableres i medhold av lov om aksjeselskaper.  
 Kommunalt foretak (KF), som forvaltes av eget styre og daglig leder.  Styret er utpekt av 
kommunestyret.  Daglig leder er underlagt styret, og styret rapporterer til kommunestyret som har 
budsjettmyndigheten over foretaket.  De ansatte har kommunen som arbeidsgiver, men 
kommunedirektøren har ikke instruksjonsmyndighet i forhold til daglig leder.  KF etableres i 
medhold av kommunelovens kapittel 11.  
 Samvirkeforetak, som ikke er et selskap, styres av foretakets medlemmer.  Samvirkeforetak 
etableres i medhold av lov om samvirkeforetak.  
 Stiftelse, som er et selvstendig rettssubjekt.  Stiftelse benyttes som organisasjonsform når det 
er ønskelig at virksomheten skal være helt uavhengig av kommunen.  Stiftelse etableres i medhold 
av lov om stiftelser  
 Interkommunalt samarbeide etter kommunelovens paragraf 27 har vært brukt mye tidligere, 
men benyttes nå i mindre grad.  
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God folkevalgt styring  
 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, herunder kommunens 
eierandeler i selskap.  KS definerer god folkevalgt styring gjennom følgende rammer:  

 Pålitelig styre  
 Ansvarlig styre  
 Borgernært styre  
 Effektivt styre  

Kommunestyrets styring bør nedfelles i en eierskapspolitikk som kan ta utgangspunkt i 
kommuneplanens rammer.  
  
Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll  
 
KS anbefaler følgende i forhold til kommunenes eierskap i selskaper, jfr. vedlegg:  

 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  
 Vurdering og valg av selskapsform  
 Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  
 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger  
 Utarbeidelse og revidering av styringsdokumenter  
 Eiermøter  
 Eierorganets sammensetning og funksjon  
 Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter  
 Sammensetning av styret  
 Valgkomite og styreutnevnelser  
 Kjønnsmessig balanse i styrene  
 Rutiner for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyrene  
 Styresammensetning i konsernmodell  
 Oppnevnelse av vararepresentanter  
 Habilitetsvurderinger  
 Godtgjøring av styreverv  
 Registrering av styreverv  
 Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  
 Utarbeidelse av etiske retningslinjer  
 Særlig om kommunedirektørens rolle i kommunale foretak  
 Utøvelse av tilsyn og kontroll  

  
Anbefaling om utarbeidelse og revidering av styringsdokumenter  
 
KS anbefaler at kommunestyret utarbeider og jevnlig reviderer styringsdokumentene og avtalene som 
regulerer styringen av selskapet.  Kommunen bør ha en åpen og klart uttrykt eierstrategi for sitt 
eierskap i ulike selskaper.  
Det er den aktuelle særlov, selskapets vedtekter og eventuelle aksjonæravtaler som setter rammene for 
selskapets virksomhet.  I tillegg kan eierne av selskapet utarbeide en felles eierstrategi som gir tydelige 
rammer for styrets virksomhet.  
  
Eierstrategi for Ymber AS  
 
Aksjonærene i Ymber AS er tidligere blitt enig om å utarbeide en felles eierstrategi for selskapet.  PWC 
er innleid og har, på bakgrunn av en prosess som har involvert styret og aksjonærene, kommet med 
forslag til eierstrategi for selskapet.  
  
Kommunedirektørens vurderinger  
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Ymber AS er et regionalt kraftselskap i Nord-Troms som i tillegg til produksjon og leveranse av kraft har 
satset på utbygging og leveranse av bredbånd til markedet i regionen.  Selskapet har sitt hovedkontor i 
Nordreisa og flere avdelingskontorer i de andre kommunene.  Ymber AS har mange ansatte i 
kommunene i Nord-Troms, og selskapet er som sådan en kompetansebedrift av stor betydning for 
samfunnsutviklingen i regionen vår.  
 
Energisektoren er preget av tøff konkurranse og vi ser at mange selskaper kjøpes opp av større 
aktører.  Siktemålet er alltid å oppnå stordriftsfordeler som kan gi bedre konkurransekraft for å sikre 
større markedsandeler.  
 
Vi må påregne at større kraftselskap fortsatt har interesse av å kjøpe opp Ymber AS, som har en solid 
markedsrolle innenfor vannkraft og brebånd.  Isolert sett kan et oppkjøp av Ymber AS resultere i noe 
lavere strømpriser for kundene, men dette behøver nødvendigvis ikke å gi en samlet samfunnsgevinst. 
Ved oppkjøp, fusjon eller lignende så viser erfaringene fra andre bransjer at man etter forholdsvis kort 
tid vil miste hovedkontor- eller avdelingskontorfunksjonen, alternativt at størrelsen på kontoret 
reduseres betydelig.  Derved mister man lokalt kompetansearbeidsplasser og sannsynligvis også andre 
arbeidsplasser (eksempelvis montører og servicemedarbeidere) i selskapet.  Den innflytelse som dagens 
eiere har over Ymber AS vil ved et eventuelt oppkjøp reduseres betydelig, og selskapet vil ikke lengre ha 
en viktig selvstendig rolle i samfunnsutviklingen i regionen.    
 
Kommunedirektørens anbefalinger 
 
Kommunedirektøren vil anbefale at kommunestyret slutter seg til den foreslåtte eierstrategi, men at 
man legger tydelige føringer for at eventuelle planer og tilbud om fusjon/oppkjøp først skal avklares 
med behandling i kommunestyret før selskapets styre kan jobbe videre med slike planer.  
 
Kommunedirektøren vil samtidig anbefale at selskapets valgkomite for framtiden får representasjon fra 
samtlige eiere.  
  
 
 
Saksopplysninger  
 
Eiermøtet i Ymber har i januar 2020 utarbeidet forslag til «felles eierstrategi for Ymber». I mars 
2020 ber de om uttalelse til forslaget fra de forskjellige eierorganer. Nordreisa kommunes 
eierorgan er kommunestyret. 
 
Det er vesentlig for en aktiv eierstyring at det utarbeides en tydelig eierstrategi for hvert enkelt 
selskap man har eierskap i, som tydeliggjør eiers styringssignaler til dette selskapet. 
 
Eierskapsmeldingens punkt 2.7 omhandler eierstrategi. Eierstrategi for hvert enkelt selskap skal 
inngå i eierskapsmeldingen så snart selskapet har vedtatt den. Eierstrategi for kommunens 
selskaper skal fremkomme i eierskapsmeldingen. «Felles eierstrategi for Ymber» punkt 1 sier 
noe om formålet med å være eier. 
 
Punkt 2 ser ut til å ivareta de overordnede og langsiktige strategiene for eier ved tilstedeværelse 
i forsyningsområdene, pådriver for utvikling og innovasjon i regionen innenfor sitt fagområde.  
 
Punkt 3 gir signaler om forventninger eier stiller til finansiell avkastning slik som lønnsomhet på 
nivå med sammenlignbare energikonsern, gjøre en ekstern verdivurdering av konsernet hvert 4. 
år inkludert vurdering av lønnsomhet som presenteres eierne på det andre eiermøtet etter 
kommunevalg. Levere stabilt og forutsigbart årlig utbytte. 
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Punkt 4 sier noe om eiers forventning til vekst og utvikling samt utvikling i 
virksomhetsområder. Alle vesentlige initiativ til eventuelle strukturelle prosesser (fusjoner eller 
oppkjøp) skal avklares med eier.  
 
Punkt 5 sier noe om forventninger til utvikling i virksomhetsområdene.  
 
I punkt 6 legger de til grunn prinsipper for utøvelsen av eierskapet slik som valgkomite som 
innstiller på valg til styret. Videre legges det opp til to årlige eiermøter og det avklares hva disse 
møtene bør inneholde av temaer.  
 
Samtlige punkter i «Felles eierstrategi for Ymber» ser ut for å ha fanget det vesentlige en eier 
bør ha med i eierstrategiene ovenfor et selskap for å kunne utøve sitt eierskap på en god måte.  
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Felles eierstrategi for Ymber 
 
Dette dokumentet beskriver Kåfjord kommune, Skjervøy kommune, Kautokeino kommune, 
Nordreisa kommune, Troms Kraft AS, Kvænangen kommune og Loppa kommunes felles 
strategi for eierskapet i Ymber. Strategien er utarbeidet i fellesskap mellom eierne.  
 
Målet med strategien er å synliggjøre eiernes formål med eierskapet i Ymber og hvilke 
forventninger eierne har til selskapet. Videre setter strategien noen retningslinjer for hvordan 
eierne skal utøve sitt eierskap i selskapet. 
 
 
1. Formål med eierskapet i Ymber 
Ymber forvalter store fellesskapsverdier og er et selskap med stor betydning for regionen. 
Derfor har eierne i Ymber et langsiktig perspektiv på sitt eierskap, samtidig som det viktigste på 
lang sikt er å sikre gode og effektive tjenester og god beredskap for innbyggerne i 
forsyningsområdet. 
 
Eierne har klare forretningsmessige mål for eierskapet, med tydelige krav til lønnsomhet og 
stabil avkastning. Samtidig er eierne opptatt av at Ymber har en viktig rolle som samfunnsaktør i 
regionen gjennom å sikre forsyningssikkerhet, og gjennom å bidra til å utvikle infrastruktur i 
forsyningsområdet.  
 
2. Eiernes overordnede forventninger til selskapet 

A. Ymber skal opprettholde nødvendig tilstedeværelse for å sikre et høyt nivå på 
forsyningssikkerhet og beredskap i hele forsyningsområdet. 

B. Ymber skal, innenfor rammene av en forretningsmessig drift, legge til rette for at ansatte 
skal kunne bo i hele forsyningsområdet. 

C. Eierne forventer at Ymber er synlige i hele forsyningsområdet. 
D. Ymber skal være en pådriver for utvikling og innovasjon i regionen på områder der 

Ymber har kompetanse. Dette gjelder blant annet elektrifisering. 
 
3. Eiernes forventninger til finansiell avkastning 

A. Ymber skal ha lønnsomhet på nivå med sammenlignbare energikonsern innen alle sine 
forretningsområder. 

B. Det skal gjøres en ekstern verdivurdering av konsernet hvert 4. år, inkludert en relativ 
vurdering av Ymbers lønnsomhet. Verdivurderingen skal presenteres for eierne på det 
andre eiermøtet etter kommunevalg.  

C. Ymber skal levere et stabilt, forutsigbart årlig utbytte. 
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4. Eiernes forventninger til vekst og utvikling 

A. Ymber skal vurdere oppkjøp av kraftproduksjon der det er naturlig. 
B. Eierne er åpne for at Ymber deltar i strukturelle prosesser (fusjoner eller oppkjøp). 

Vesentlige initiativ skal avklares med eierne på et tidlig tidspunkt. 
 
5. Forventninger til utvikling i virksomhetsområder 

A. Ymber skal se aktivt etter utvikling av nye forretningsmuligheter på områder der 
selskapet har kompetanse, og der Ymber kan være en bidragsyter i utvikling av 
regionen. 

B. Ymber skal ta en aktiv rolle i utbygging av infrastruktur på områder som relaterer seg til 
Ymbers virksomhet. 

 
 
6. Eierne er enige om at følgende prinsipper skal legges til grunn for utøvelsen av 
eierskap i Ymber: 

A. Det skal nedsettes en valgkomite bestående av 3 representanter. Valgkomiteen velges 
av generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller på valg til styret. 

a. I sitt arbeid for å finne styrekandidater skal valgkomiteen involvere samtlige eiere. 
Valgkomiteen står fritt til å foreslå de kandidatene de mener er best egnet til å 
sikre komplementær kompetanse til styret, uavhengig av kandidatenes 
forbindelser til eierne. Valgkomiteen må sikre at forslaget til nytt styre er i tråd 
med kravene til kjønnsbalanse i aksjeselskap med kommunale eierinteresser, jf. 
kommuneloven § 21-1.  

b. Valgkomiteen bør sikre at følgende kompetanse så langt som mulig er 
representert blant de kandidatene komiteen innstiller på: 

i. Økonomisk kompetanse 
ii. Erfaring fra energisektoren 
iii. Forståelse for regionalpolitiske spørsmål 
iv. Erfaring fra styrearbeid i aksjeselskap, gjerne med forretningsjuridisk 

kompetanse 
v. Erfaring fra lederstillinger i privat eller offentlig sektor 

B. Det skal arrangeres to årlige eiermøter: ett i forbindelse med ordinær generalforsamling 
og ett på høsten. 

a. Tema på vårmøtet skal blant annet være gjennomgang av fjorårets resultat, med 
fokus på alle konsernets virksomhetsområder. 

b. Tema på høstmøtet skal blant annet være gjennomgang av langtidsprognoser, 
strategiplan og eventuelt dypdykk i utvalgte relevante utviklingstrekk i bransjen. 
Eierstrategien skal også behandles årlig på høstmøtet.  

c. På det første eiermøtet etter kommunevalg skal styret legge til rette for at 
eierstrategien presenteres for eierne, og det skal legges opp til drøfting av 
innholdet i strategien og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse. 
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Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 03.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
83/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Vedtatt i representantskapsmøtet 28.04.2020: Nord-Troms strategier2020-2023 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Forslag til Nord-Troms strategier 2020-2023 

 
Tidligere behandling av saken:  
1. 29.01.20 Vedtak i Nord-Troms Regionråd (oppstart)  
2. 24.-25.02.20 Felles strategisamling styret og rådmannsutvalget i regionrådet  
3. 18.03.20 Innspillmøte med RUST (regional ungdomssatsing i Nord-Troms)  
4. 30.03.20 Planforslag behandlet i Nord-Troms Regionråd  
5. 28.04.20 Nord-Troms strategier 2020-2023 behandlet i representantskapsmøte  
 

Ordføreres innstilling 
Nordreisa kommunestyre godkjenner Nord-Troms strategier 2020-2023 for Nord-Troms regionråd 
 
 

Saksopplysninger 

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. Strategiene skal 
drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling i kommunene. 
 
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en fireårsperiode. Forslaget 
behandles av representantskapet i april, før det går videre til drøfting og vedtak i kommunene 
(juni). 
 

Signalet fra dagens regionråd er at det er behov for en felles strategisk plan som 
styringsverktøy for inneværende valgperiode. 
 
Følgende prosess er gjennomført for utarbeidelse av Nord-Troms Strategier 2020-2023: 

Milepæler og framdrift 
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 Beskrivelse: milepæler 

M1 Utarbeidelse av prosessplan – behandles RR 29.01 
Avtale kjøp av tjenester. Kunnskapsgrunnlag 

M2 Planlegge og gjennomføre strategisamling for regionråd og rådmannsutvalg, 24.- 
25.02. Etterarbeid – utarbeide forslag. Forslag til høring til RUST (Nord-Troms 
ungdomsråd) 18.03.20 

M3 Forslag til behandling i RR og RU – 23. og 24.03. (endret til fellesmøte 30.03.) 

Revidering av forslag etter vedtak i RR og RU 

M4 Behandling av forslag til Nord-Troms Strategier på representantskapsmøte 28.04. 
 
Innarbeide innspill fra representantskap og utarbeide saksfremlegg til k- 
styrebehandling, frist 1. juni 

M5 Behandling i alle k-styrer (juni) 

 
 
Hovedføringer i forslaget til Nord-Troms Strategier 2020-2023: 

 
1. Nord-Troms Strategier 2020-2023 er regionrådets styringsdokument for perioden med 
følgende visjon: “våre kontraster, vår framtid” 

 
2. Mål for perioden: «Nord-Troms Regionråd har som mål å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig 
region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet gjennom fokus på miljø og klima.» 

 
3. Nord-Troms Strategier 2020-2023 skal ha følgende satsingsområder: 

a. Infrastruktur b. 
Kompetanse 
c. Samfunnsutvikling 

4. I tillegg skal regionrådet ha fokus på utvalgte interne områder: 
a. Organisering b. 
Samarbeid 
c. Kommunikasjon 

 
Vurdering 
 

Dette overordnede strategi- og styringsdokumentet er utarbeidet for å bidra til en klar og felles 
forventning om hva regionrådet skal prioritere i perioden 2020-2023.  De satsingsområdene 
og strategier som her er utpekt blir førende for arbeidet i denne perioden. 
 
Hver av eierkommunene har derved et medansvar for at dette blir gjennomført. Det 
overordnede strategi- og styringsdokumentet skal rulleres hvert fjerde år. 
 
Gjennom å involvere flere i utarbeidelsen av strategiene har vi forventinger om en bredere 
forankring av planen. Vi har i planprosessen hatt fokus på at planen skal være kort, 
oversiktlig og ha konkrete tiltak som er gjennomførbare. 
 
I første del av planperioden må vi ha fokus på ny organisering av samarbeidet. I juni 2018 ble det 
vedtatt ny Kommunelov som også vil ha innvirkning på organiseringen av regionrådet. Dette er tatt 
hensyn til i gjeldende selskapslov, for å forenkle overgangen til ny organisasjonsform som blir 
«interkommunalt politisk råd» (erstatter dagens DA). Overgang til interkommunalt politisk råd 
krever utarbeidelse av ny samarbeidsavtale som må behandles i alle eierkommuner. Dette er planlagt 
høsten 2020. 
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Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i Regionrådets møte til høsten. 
Ønskede effekter av en slik behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for 
eierkommunene til felles regional plan. 
 
 

763



1 
 

 

 

Vedtatt i representantskapsmøtet 28.04.2020 

 

Utkast: Nord-Troms strategier  

2020-2023 

 

        

           

Alle bilder: Jan R. Olsen 
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1 BAKGRUNN  
  

Nord-Troms Regionråd DA ble stiftet 13. november 1997 av 

Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen 

kommune.   

  

Dette overordnede strategi- og styringsdokumentet er utarbeidet 

for å bidra til en klar og felles forventning om hva regionrådet 

skal prioritere i perioden 2020-2023.  De satsingsområdene og 

strategier som her er utpekt blir førende for arbeidet i denne 

perioden. Hver av eierkommunene har derved et medansvar for 

at dette blir gjennomført. Det overordnede strategi- og 

styringsdokumentet skal rulleres hvert fjerde år.  

  

Regionrådet er bygd opp med representantskapet som øverste organ, derunder styret, 

rådmannsutvalget og sekretariatet. 

 

Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av formannskapet fra hver kommune. 

Representantskapet avholder møte en gang i året. Styret er sammensatt av ordførerne i de 6 

medlemskommunene. Styret betegnes som regionrådet. 

 

Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av 

rådsordfører, leder og sekretær i rådmannsutvalget samt daglig leder. 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Organisasjonskart 
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2 VISJON   
 

 “Våre kontraster, vår framtid” 

 

3 FORMÅL  
 

Nord-Troms Regionråd er et politisk samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse 

mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i regional- og nasjonal sammenheng.    

  

4 HOVEDMÅLSETTING  
 

Nord-Troms Regionråd har som mål å 

utvikle Nord-Troms til en bærekraftig 

region med positiv befolkningsutvikling 

og vekst i arbeidslivet. 
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5 SWOT  
  

Styrker  

• Aktivt og engasjert regionråd  

• Tradisjon for godt samarbeid  

• Likeverdige parter med samsvarende 

utfordringer.  

• Lik kommunestørrelse  

• Kulturelt mangfold  

• Felles kultur  

• Sterke kulturinstitusjoner 

• Attraktiv region  

• Sentralt plassert i den nye regionen  

• Potensiale for interkommunalt samarbeide  

• Digital motorvei   

• Gode forutsetninger for å nå bærekraftmål  

• Store vekstmuligheter (areal, ressurser, 

turisme)  

• Kyst og innland.  Fjord og fjell  

• Store og verdifulle verneområder 

• Sterke næringer/virksomheter: reiseliv, sjømat, 

kraft, helse 

• Svært stor på sjømat (fremhev sterkere enn det 

som står) 

• Vi bidrar til landes selvforsyning av mat 

• Arbeidsinnvandring  

• Grense mot Finland og Sverige  

• Nærheten til Tromsø og Alta 

• Internasjonalt samarbeid -Tornedalsrådet  

Svakheter  

• Rolleavklaring  

• Forankring  

• Informasjon  

Muligheter  

• Store fornybare ressurser kan skape 

næringsaktivitet  

• Småbedrifter en kvalitet –enklere 

beslutningsprosess  

• Gunstige økonomiske incentiver kan utnyttes 

bedre for bedriftsetablering og tilflytting  

• Desentralisere flere 

utdanningsløp (studiebibliotek, digitalisering)  

• Livskvalitet i distriktet – en verdi som forsterkes 

framover?  

• Vi kan rigge oss som en bærekraftig region  

• Digital motorvei muliggjør bedriftsetablering  

• Prosjekt Trainee  

• Nord-Troms konferanse  

• Infrastruktur  

• I midten, god plass  

• Utdanningstilbud: VGS og NTSS  

• Mye turister i regionen  

Trusler  

• Avstander og kommunikasjon  

• For få unge flytter tilbake etter 

utdanning  

• Demografi  

• Lave fødselstall  

• Manglende inkludering  

• Stor turnover blant innbyggerne  

• Infrastruktur: FV og E6/E8  

• Lavt kompetansenivå i deler av 

regionen  

• Arbeidsinnvandring  

• Lite tradisjon for FoU i næringslivet  

• Færre, relativt sett i forhold til 

snitt tall for Norge, tar 

høyere utdanning  

• Vanskelig å skaffe arbeidskraft  
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6 SATSINGSOMRÅDER   
  

Følgende områder skal regionrådet prioritere i perioden 2020-2023 for å nå målet om å utvikle Nord-

Troms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet. 

  

1. Infrastruktur   

2. Kompetanse   

3. Samfunnsutvikling  

o Næringsutvikling 

o Omdømmebygging 

 

 

FNs bærekraftsmål skal være førende for hvordan vi jobber i regionen. Bærekraftmålene består av 17 

mål og 169 delmål og er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og 

sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer 

enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.  

 

Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner, ref. Sundvolden-

erklæringen fra 2013. Viktige bærekraftsprinsipper er (Regjeringen.no 18.02.2018):  

 

 

• Økt kvalitet og gjennomføring i opplæring og utdanning  

• Økt verdiskaping i nordnorske bedrifter basert på de rike ressursene som finnes i nord 

• Effektiv infrastruktur er en forutsetning for bedriftenes konkurranseevne og for grønn 

omstilling.  

• Internasjonalt samarbeid er viktig for en 

bærekraftig regional utvikling i nord  

 

 

Vi skal bruke de bærekraftsmålene som er tilpasset 

vår region som utgangspunkt for 

satsingsområdene. Utdanning, næringsutvikling og 

infrastruktur er sentrale sektorer for regional 

utvikling i nord, og dette sammenfaller med Nord-

Troms regionråd sine satsingsområder. 
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6.1 Satsingsområde 1: Infrastruktur 

 

Godt utbygde kommunikasjonstilbud er avgjørende for nærings- og befolkningsutvikling. Det er et 

stort behov for oppgraderinger av flere strekninger på fylkesveiene samt på E6 og E8. Det må arbeides 

for bedre regularitet og flere avganger på Sørkjosen Lufthavn, samt på flere hurtigbåt og 

fergestrekninger. Utbygging av telekommunikasjon vil være et viktig regionalt satsingsområde i 

perioden. Det gjelder både bredband og mobiltelefoni med særlig fokus på 5G nettet.  

  

Status:  

  

Regionrådet har igangsatt et arbeid med å utvikle en sammenhengende infrastruktur som skal binde 

de ulike regionene i fylket og Nord-Norge tettere sammen.  I 2019 kom det 2 rapporter: 

«Kunnskapsgrunnlag 2018-infrastruktur i Nord-Troms» og «Status og strategier transportinfrastruktur 

Nord-Troms. Rapportene synliggjør regionale fordeler og mulig verdiskaping, og setter fokus på 

sammenhengende transportkorridorer og fjerning av flaskehalser langs E6 sør for Langslett og på E8 

øverst i Skibotndalen.  I tillegg har vi E6 Kvænangsfjellet som deler Norge i to når det er stengt.  Flere 

strekninger i Nord-Troms er rasutsatte. 

 

Nord-Troms dekker et stort 

geografisk område med spredt 

bosetting, og hvor det er 

avgjørende med gode 

kommunikasjoner også sjøveien. 

Både på ferger og hurtigbåter er 

det et stort behov for flere 

avganger, bedre materiell og 

reduserte takster for å kunne 

møte behovet til næringslivet og 

befolkninga.  

  

På energiforsyning mangler det 

tilstrekkelig kapasitet for fremtid 

vekst i befolkninga og i 

næringslivet, og 

spesielt for kraftkrevende virksomheter. Det er også på gang en omlegging fra fossil fremdrift på 

kjøretøy og fartøy som vil kreve tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft, men også utbygde løsninger 

med hurtigladestasjoner langs veiene og landstrømløsninger i havnene. Dette er områder som må 

prioriteres.   

  

Måten vi lever og arbeider på er i stor endring med krav til bredbånd og mobiltelefoni. I regionen 

er bredbånd i stor grad utbygd, men fortsatt er det distrikter som har mangelfullt tilbud som må 

løses. Nedstengning av fasttelefoninettet krever også at det blir enda viktigere å sikre god dekning for 

mobiltelefoni, og i særlig grad sikre god utbygging av 5g.  
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Mål:  

  

1. Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for å sikre nødvendige tiltak på fem valgte 

transportkorridorer i Nord-Troms; 

• Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn 

• Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen 

• Korridor 3: FV 866 Skjervøy - E6 Olderdalen 

• Korridor 4: FV91 Ulsfjordforbindelsen 

• Korridor 5: En sjøtransportkorridor som involverer gods og passasjerer 

2. Bedre kollektivtilbud for reisende med buss, ferger og hurtigbåter, samt arbeide for god 

korrespondanse mellom de ulike tilbudene. Spesielt er det viktig med et godt tilpasset 

flytilbud. 

3. Arbeide for å sikre flytilbud fra Sørkjosen som korresponderer med lokale kollektivtilbud, samt 

med flytilbud nasjonalt og internasjonalt.  

4. Jobbe for å sikre tilstrekkelig strømforsyning i regionen 

5. Bedre bredband- og mobildekning i områder som i dag har mangelfullt tilbud, samt sikre at 

regionen får tilgang på nye og fremtidsrettede løsninger innen bredbånd og 

mobiltelefoni. Nødnett, bredbånd og mobilnett må dimensjoneres for å takle krisesituasjoner 

der samfunnet er ekstra avhengig av gode og stabile kommunikasjonsløsninger. 

6. Sikre robuste og alternative kommunikasjonsløsninger som sikrer mobilitet innen regionen 

samt at regionen er knyttet til omverdenen både mot Finnmark i nord, resten av landet i sør, 

mot Tromsø og Finland 

7. Løfte fram havnene med mål om å styrke sjøtransportens konkurranseevne 

  

  

 Tiltak  
 

2020  2021  2022  2023  

Oppdatere faktagrunnlag for å underbygge behov på samferdsel og 

infrastruktur i et samarbeid med innbyggere og næringsliv, herunder 

oppdatere statistikk på antall stenginger på Kvænangsfjellet, 

fergeruter, hurtigbåtruter osv. 

x x x x 

Jobbe aktivt mot besluttende myndigheter for å bedre kollektivtilbud 

innad i regionen og med nærliggende regioner. 
x x x x 

Utarbeide en plan for møter med sentrale og fylkeskommunale 

myndigheter. 
x    

Fortsette jobben med å forankre faktagrunnlaget angående 

samferdselsbehov i regionen, herunder arbeide mot sentrale- og 

fylkeskommunale myndigheter for å få gjennomført nødvendige tiltak 

på de fem prioriterte transportkorridorene i Nord-Troms. 

x x x x 

Arbeide for å få igangsatt rassikring av utsatte strekninger på Arnøya, 

i Kåfjord, Lyngseidet-Oteren og Grasnes. 
x x x x 

Arbeide tett med selskaper regionalt og nasjonalt som leverer 

bredbånd og mobiltelefoni for å sikre regionen fremtidsrettede 

løsninger for innbyggere og virksomheter. 

  x x 

Støtte opp om alle initiativer for realisering av jernbane med 

forlengelse til Nord-Troms og Finnmark. 
x x   

Følge opp Havneprosjekt fase III/Etablering av IKS Nord-Troms Havn. x x   
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6.2 Satsingsområde 2: Kompetanse  

 

Det er viktig at virksomhetene, både i privat og offentlig sektor i regionen, har tilgang på nødvendig 

fagkompetanse innen videregående og høyere utdanning. Dette vil være avgjørende for å skape 

levedyktige og fremtidsrettede bedrifter og kunne tilby offentlige tjenestetilbud som 

møter samfunnets krav og forventninger. Et samfunn som evner å ha god tilgang på riktig og 

variert kompetanse vil også fremstå som attraktiv for bedrifter og arbeidstakere. Lave fødselstall og 

færre barn og unge innebærer samtidig fremtidige utfordringer med å kunne opprettholde dagens 

struktur på grunnskole og videregående skole. I tillegg til redusert tilgang på fremtidig arbeidskraft.  

Status: 

 

Kompetanse har vært satsingsområde for Nord-Troms Regionråd de siste årene, og Nord-Troms 

Studiesenter (NTSS) har vært en viktig motor i arbeidet. NTSS har tilbudt studier innen økonomi, 

ledelse, lærerutdanning og sykepleie samt et utvalg av kurs og konferanser med egne temaer.  Som 

del av kompetansesatsingen har NTR gjennomført et prosjekt i samarbeid med Nord-Troms 

Studiesenter og Troms Fylkeskommune; «Kompetanseløft i Nord-Troms».  Prosjektet har tilført 

regionen verdifull, dokumentert kompetanse gjennom utdanninger, kurs, konferanser og seminarer.  

Like fullt har Nord-Troms utfordringer i forhold til det generelle kompetanse- og utdanningsnivået i 

befolkningen, sammenlignet med nasjonale måltall. 

 

Nasjonale undersøkelser viser at flertallet av kommunene i regionen har for svak kvalitet i 

grunnskoleopplæringen som krever at det må settes inn ekstra ressurser i kommunene for å forbedre 

dette. Gode skoler vil også være en viktig faktor for å sikre en positiv befolkningsutvikling.   

  

På videregående nivå er regionen tilknyttet to videregående skoler: Nord-Troms Videregående skole 

med skolested Storslett/Skjervøy og Nordkjosbotn videregående skole i Nordkjosbotn. Nord-Troms 

videregående er en av de beste skolene i fylket på antall elever som fullfører skoleløpet. Det vil være 

avgjørende å arbeide for at skoletilbudene opprettholdes slik at regionens virksomheter sikres tilgang 

på nødvendig kompetanse. Et godt, variert og desentralisert videregående skoletilbud, spesielt innen 

yrkesfag som er tilpasset regionalt arbeidsmarked, er av stor betydning for attraktiviteten til vår 

region. 

  

Regionen har tilgang på desentraliserte utdanningstilbud på høyskole- og universitetsnivå gjennom 

Nord-Troms studiesenter. Muligheten for å få et kompetanseløft lokalt vil være positivt for å heve 

kompetansenivået i befolkninga mot et nasjonalt gjennomsnitt.   

 

 

Mål:  

  

1. Forsterke rollen til Nord-Troms Studiesenter som motor, megler og møteplass for 

kompetanseutvikling i regionen herunder økt satsing på desentraliserte utdanningstilbud og 

andre kompetansetiltak 

2. Samordnet arbeid i regionen for å sikre en skolestruktur som ivaretar hensynet til 

kvalitet og virksomhetenes behov, samt er tilpasset befolkningsutviklingen.  

3. Stimulere til økt andel arbeidsplasser som krever høyere kompetanse.  

4. Legge til rette for økt kompetanse innen samisk og kvensk  
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5. Legge til rette for at ungdom skal finne det attraktivt å ta utdanning som regionen har behov 

for 

6. Felles strategi og tiltak for å sikre rekruttering av ledere og personer i nøkkelstillinger til 

regionen  

  

  

 Tiltak   
2020  2021  2022  2023  

Styrke finansieringen og satsingen på Nord-Troms studiesenter som 

senter for kompetanseutvikling  

  x x x 

Etablere Campus Nord-Troms for å få til en helhetlig satsing på 

kompetanseutvikling i regionen 

x x x x 

Stimulere til økt tilgang på elev/-studenthybler, også korttidsleie x    

Påvirke skoleeierne (fylkeskommunen) til å utvikle fleksible modeller 

for utdanning, tilpasset elevtall og arbeidslivets behov 

 x x  

Bidra til å få etablert felles kommunale stipendordninger med 

bindingstid i hele regionen 

x x     

Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som 

skal synliggjøre jobbmuligheter i regionen 

  x     

Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena 

Nord-Troms 

x x x x 

Støtte opp om prosjekter som bidrar til økt satsing på samisk og 

kvensk språk 

 
x x x 

Bidra til å videreutvikle “Blått kompetansesenter på Skjervøy”  x x x x 
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6.3 Satsingsområde 3: Samfunnsutvikling  

 

Samfunnsutvikling er et omfattende område, og Nord-Troms Regionråd har satt spesielt fokus på 

næringsutvikling og omdømmebygging.  Vi tror at mange vil velge å bosette seg i vår region dersom 

det finnes attraktive jobb- og botilbud. Våre kommuner har gode kommunale tjenester og trygge 

oppvekstmiljø. Våre hovedmålsettinger i fireårsperioden krever både nye arbeidsplasser og at vi 

arbeider på alle plan for å skape en attraktiv region for innbyggere i alle aldersgrupper.   

  

Regionrådet har gjennom 

mange år arbeidet for å gi 

ungdom gode opplevelser. Vi 

har tro på at ungdom som 

blir hørt og sett i lokalmiljøet 

i større grad vil vurdere 

hjemkommunen som aktuelt 

bosted i voksen alder. Den 

regionale ungdomssatsingen 

vil fungere som en paraply for 

– og styrke de tiltakene som 

er i gang i kommunene.   

  

Det regionale arbeidet vil 

også ha rollen som pådriver 

og koordinator for nye aktiviteter. Regionale kulturarenaer er prioritert både for ungdom og voksne. 

En målretta boligpolitikk og en aktiv satsing på tettstedsutvikling er en viktig forutsetning for å trekke 

til seg flere tilflyttere.   

  

  

Status:  

  

En positiv faktor er at befolkningsstørrelsen i regionen har vært relativ stabil siden årtusenskiftet. I 

likhet med mange distrikter har Nord-Troms utfordringer med lave fødselstall og en befolkning som 

stadig blir eldre.  

 

Vekst i folketallet vil være avhengig av at vi i fellesskap klarer å skape attraktive samfunn som både 

tiltrekker seg innbyggere og som bidrar til økning i nye arbeidsplasser.  Regionen har i dag behov for 

arbeidskraft på mange områder innen sjømatnæringen, reiseliv, industri og offentlig sektor m.fl.  For å 

utvikle regionen ytterligere er det ønskelig å øke omfanget av arbeidsplasser, spesielt innen privat 

næringsliv. Det vil kreve tilgang på risikovillig kapital, noe som tradisjonelt har vært en begrensende 

faktor i Nord-Troms.    

 

Vekst vil også kreve tilgang på byggeklare boligtomter, samt tilgang på boliger for leie for de som 

ønsker å teste ut regionen før de velger å kjøpe egen bolig. Flere kommuner opplever at de ikke har 

nok tilgjengelig/tilrettelagt boligareal, heller ikke næringsareal. Det vil være avgjørende å sørge for at 

det er tilgang på næringsareal for bedrifter som ønsker å vokse eller etablere seg i regionen. Som del 

av dette må kommunene sørge for at de har oppdatert planverk, og at grunnlagsdata som er 

nødvendig for å klarere områder for areal til boliger og næring kommer på plass.   
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Som ledd i å skape en attraktiv region må 

også dialogen med ungdommen styrkes med 

fokus på å komme ut med et positivt budskap 

som synliggjør muligheter som ligger i å 

bosette seg i regionen. Både private og 

offentlige virksomheter må spesielt vektlegge 

hvilke kompetansebehov de har nå og hva 

som forventes fremover. Forventninger hos 

yngre mennesker spesielt til det grønne 

skiftet, vil også kreve at regionen synliggjør 

satsinger som bidrar til å skape samfunn som 

ivaretar hensynet til miljø og klima.  

 

 

 

  

 

 

Mål:  

  

1. Være en aktiv pådriver for å bygge samfunn som ivaretar hensynet til miljø og klima basert på 

FN sine bærekraftsmål   

2. Prioritere satsing på unge som koordineres gjennom satsingen på RUST- RUST - Regional 

Ungdomssatsing i Nord-Troms 

3. Legge til rette for en positiv befolkningsutvikling gjennom økt tilgang blant annet på 

boliger og næringsareal  

4. Vektlegge tiltak som bidrar til at barnefamilier etablerer seg i regionen 

5. Styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt omdømme utad 

6. Entreprenørskapssatsing i skolene (fortsette satsingen etter HoppIdè-prosjektet) 

7. Satsing på økning i bedriftsetableringer i regionen 

  

  

 Tiltak  
 

2020 2021 2022 2023 

Etablere Nord-Troms Plankontor (Koordinere planarbeid mellom 

kommunene i regionen, og trekke inn relevante miljøer som kan bidra til 

oppdaterte planverk)  

 
x x x 

Bruke Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme 

interessene for næringslivet i Nord-Troms 

x x x x 

Støtte opp om arbeidet til «Drivkraft Nord-Troms» med overordnet mål om 

å etablere flere kompetansearbeidsplasser i regionen 

x x x x 

Utarbeide regional strategisk næringsplan Nord-Troms  x x x 

Prioritere ressurser til å overvåke politiske prosesser, og være i forkant slik 

at NTR kan arbeide fram gode høringssvar og meldinger 

x x x x 

 Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen 

(ungdomsmedvirkning) 

 x x x x 

Felles profilering av Nord-Troms som verktøy for å rekruttere fremtidig 

arbeidskraft 

x x x x 
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7 INTERNE FOKUSOMRÅDER  
  

Nord-Troms Regionrådet har definert interne fokusområdet med mål om å utvikle egen virksomhet. I 

2020-2023 er følgende områder prioritert:  

  

1. Organisering  

2. Samarbeid  

3. Kommunikasjon  

  

 

7.1 Fokusområde 1: Organisering 

  

Status 

 

Nord-Troms Regionråd er i dag organisert etter §27 i Kommuneloven som eget rettsobjekt.  I ny 

kommunelov som ble vedtatt 22. juni 2018, er det besluttet at samarbeid organisert etter kml. § 27 

må endre sin organisasjonsform. Det er gitt en frist på 4 år fra lovens ikrafttredelse på å omdanne 

dagens § 27-samarbeid til enten kommunalt oppgavefelleskap eller interkommunalt politisk råd. 

Interkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske samarbeidsorgan 

som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 

representerer. Interkommunale politiske råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt 

 

Ny organisering har vært på agendaen i forrige strategiperioden, men det gjenstår utredningsarbeid 

og konsekvensanalyser før ny organisering kan besluttes.  

 

NTR har organisert ungdomssatsinga i regionen gjennom RUST, og arbeidet har i mange 

sammenhenger blitt trukket fram som et forbilledlig eksempel. Tilsvarende er Nord-Troms 

Studiesenter organisert som en egen enhet under Regionrådet med egen daglig leder. 

 

  

Mål:   

1. Nord-Troms regionråd skal omorganiseres i samsvar med ny kommunelov innen fristen 22. 

juni 2022 

2. Ny organisering skal bygge oppunder at framtidas råd i større grad enn i dag skal være et 

politisk samarbeidsorgan 

3. Organiseringa skal ivareta regionens vellykkede ungdomssatsing 

 
 

 Tiltak   2020 2021 2022 2023 

Utrede ny organisering av Nord-Troms Regionråd ihht. ny 

kommunelov  
x    

Signere ny samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet 

– operativ som Interkommunalt politisk råd innen 01.01.21 
x    

Etablert avtale om vertskommune og administrative rutiner, 

herunder nytt saks- og arkivsystem 
x    
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Formelle krav til et Interkommunalt politisk råd i kommuneloven kapittel 18:  
 

• To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt 

politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. 

Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.  

• Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan 

likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte 

tilskuddsordninger.  

• Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.  

• Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige 

deltakere i rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet.  

• Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet.  

• Sammensetningen av organet (ene) skal innfri kravene i likestillingsloven, om minimum 

kjønnsbalanse.  

• Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig 

samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet. 
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7.2 Fokusområde 2: Samarbeid  

 

Status 

 

I hele Norge pågår en prosess med at kommuneregionene er i ferd med å tilpasse seg ny 
fylkesstruktur.  Nord-Troms sin posisjon berøres også av fylkessammenslåingen mellom Troms og 
Finnmark.  De nye fylkeskommunene skal samhandle med et betydelig større antall kommuner, og 
dette tilsier at regionrådene vil få en viktigere rolle i samhandlingen med fylkeskommunen enn 
tidligere. Høringsmøter og ande dialogmøter arrangeres i større grad med regionrådet framfor 
enkeltkommuner, og det har NTR allerede erfart.   Det er derfor avgjørende at regionrådet har en 
struktur og tyngde som gjør at kommunenes interesser blir ivaretatt på en best mulig måte. 
 
Posisjonen midt i det nye storfylket gir muligheter, samtidig som det er en fare som at regionen 
havner i et «tomrom»» mellom byregionene Tromsø og Alta på hver sin side. Randkommunene i 
Nord-Troms med Kvænangen i nord og Storfjord/Lyngen i sør har etablert samarbeidsrelasjoner mot 
henholdsvis Alta/Loppa og Midt-Troms/Tromsøregionen innenfor noen områder. Dette utfordrer det 
tradisjonelle samarbeidet i Nord-Troms. 
 
 

Mål:   

 

1. Søke allianser med samarbeidspartnere som kan styrke Nord-Troms som region  

2. Søke etter samarbeidspartnere med felles interesser og mål  

3. Styrke det interne samarbeidet mellom kommunene i Nord-Troms 

  

 

  

 Tiltak  2020 2021 2022 2023 

Gjennomføre konsekvensanalyse av kjente, identifiserte 

samarbeidsmuligheter  

(Tromsø, Kautokeino og Vest-Finnmark) 

x    

Styrke internt samarbeid gjennom å definere felles mål og 

strategier 
x x x x 

Avklare eierkommunenes framtidige tilknytning til Nord-

Troms Regionråd 
   x 
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7.3 Fokusområde 3: Kommunikasjon  

  

Status 

 

NTR har hatt en kommunikasjonsstrategi fra 2016-2019. Strategien beskriver informasjonstiltak, 

målgrupper og mediekanaler. I siste periode har NTR benyttet pressemeldinger(?), annonser i 

papiraviser og på nett, deltagelse på konferanser/møter, politisk lobbyvirksomhet, hjemmeside og 

sosiale medier til å spre informasjon om regionrådet. Det er utarbeidet en Verktøykasse for 

kommunikasjon samt en grafisk profil som benyttes.  SWOT analysen avdekker at det er behov for 

tiltak som styrker både det interne og eksterne informasjonsarbeidet. I praksis er det lite ressurser til 

å drive kommunikasjonsarbeid, og nye kommunikasjonsformer via sosiale medier krever oppdatert 

kunnskap om blant annet innholdsproduksjon og målgruppestyring. 

 

 

Mål:   

 

1. Kommunikasjon skal være middel for å nå NTR’s strategiske mål 

2. NTR’s identitet og omdømme skal styrkes gjennom strategisk kommunikasjon. 
3. Kommunikasjon skal være preget av et tydelig budskap, både internt og eksternt 

4. NTR skal tilpasse form, innhold og kanaler til aktuelle målgrupper 

5. Kommunikasjon skal også få fram de gode historiene fra regionen 

6. Øke kommunikasjon mellom kommunestyrene og Regionrådet 

 
  

  

 Tiltak  
 

2020 2021 2022 2023 

Oppdatere kommunikasjonsstrategien som utgikk i 2019 

• Mål på antall nyhetsbrev, pressemeldinger, 

innlegg på SoMe, o.s.v 

• Sosiale medier: Bruke film og bilder aktivt for å 

fremme budskapet  

x x x x 

Ta i bruk kommunikasjonsmateriell og strategier som 

allerede er utarbeidet 
x x x x 

Bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med 
beslutningstakere på fylkes- og nasjonalt nivå 

• Definere møteplasser 

• Utarbeide årshjul 

x x x x 

Ordførerne orienterer muntlig om Regionrådets arbeid i alle 

kommunestyremøter. Referat fra møte i Regionrådet settes 

opp på sakslisten 

x x x x 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/579-3 

Arkiv:                F00  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 28.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
84/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 
15/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 15.06.2020 

 

Felles kommunal journal og helhetlig samhandling - behov for 
intensjonserklæring 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Brev til kommuner om intensjonserklæring - Akson 
2 Akson - Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning - sammendrag 
3 Intensjonserklæring Akson 
4 Debatten om Akson – felles kommunal pasientjournal 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune viser til orienteringen fra Helsedirektoratet om AKSON, og slutter seg til 
intensjonserklæringen. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er bred enighet i helse- og omsorgssektoren om behovet for bedre journalløsninger i 
kommunene og nasjonale samhandlingsløsninger som gir mulighet for bedre samarbeid om 
pasient og innbygger på tvers av aktørene i helsesektoren. I dette arbeidet har Direktoratet for e-
helse involvert 44 kommuner og nesten 300 helsearbeidere i sektoren. I tillegg har det vært 
forankring i KS' rådgivende og styrende organer. Helse- og omsorgsdepartementet har parallelt 
avholdt flere møter med politisk ledelse i storbykommuner om tiltaket. Alle støtter oppunder 
behovet og har et ønske om å få på plass en helhetlig kommunal journal og helhetlig 
samhandling. Tiltaket kalles Akson.  
 
Formål og bakgrunn Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og 
omsorgstjeneste som er helhetlig og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og 
samhandling med andre kommunale og statlige tjenester som helsetjenesten samarbeider med. 
Pasientens og brukerens behov og ønsker skal stå i sentrum. Akson skal bidra til at 
helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, innbyggere skal ha tilgang på 
digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning. Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- 
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og omsorgstjenester og nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle 
virksomheter som yter helsetjenester og de som disse samhandler med.  
Tiltaket Akson er foreslått finansiert som et spleiselag mellom staten og kommunene. For at 
staten skal være med å finansiere sin andel av Akson må det sannsynliggjøres at et tilstrekkelige 
antall kommuner ønsker å ta felles kommunal journal i bruk. Helse- og omsorgsdepartementet 
invitere alle landets kommuner utenfor helseregion Midt-Norge til å undertegne vedlagte 37 
intensjonserklæring. Undertegning av denne intensjonserklæringen vil være et uttrykk for 
kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. 
Signering innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for 
kommunen. Intensjonserklæringen er utarbeidet i tett samarbeid med KS og utvalgte kommuner.  
 
Signerte intensjonserklæringer må foreligge innen 1. juli 2020 

Vurdering 
Det vurderes som hensiktsmessig å slutte seg til Helsedirektoratets initiativ for å få på plass en 
felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og nasjonale løsninger for bedre 
digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester.  
 
Det anbefales at Nordreisa kommune tilslutter seg intensjonserklæringen. 
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Statsråden 

 

 

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

Org no.: 983 887 406 

Akson: Felles kommunal journal og helhetlig samhandling – Behov for 
intensjonserklæring 

 

Kjære ordførere i landets kommuner utenfor helseregion Midt-Norge 

 

De siste par måneders situasjon med utbrudd av Covid-19 har krevd mye av oss alle. Jeg er 

imponert over evnen kommunene har hatt til raskt å omstille seg i en ekstraordinær tid for å 

ivareta de oppgavene kommunene har. Det er samtidig viktig at vi ikke stopper opp alt det 

viktige arbeidet vi var i gang med før virusutbruddet.  

 

Før utbruddet av Covid-19 var vi godt i gang med arbeidet med å realisere én innbygger - én 

journal. For kommunene utenfor helseregion Midt-Norge handler dette primært om arbeidet 

med felles kommunal journal og helhetlig samhandling. Tiltaket kalles Akson. Det er bred 

enighet i helse- og omsorgssektoren om behovet for bedre journalløsninger i kommunene og 

nasjonale samhandlingsløsninger som gir mulighet for bedre samarbeid om pasient og 

innbygger på tvers av aktørene i helsesektoren. I arbeidet med konseptvalgutredningen har 

Direktoratet for e-helse involvert 44 kommuner og nesten 300 helsearbeidere i sektoren. I 

tillegg har det vært forankring i KS' rådgivende og styrende organer. Jeg har i parallell med 

Direktoratet for e-helses arbeid med forprosjektet avholdt flere møter med politisk ledelse i 

storbykommuner om tiltaket. Alle støtter oppunder behovet og har et ønske om å 

gjennomføre dette viktige arbeidet i fellesskap.  

 

Gjennom dette brevet inviterer jeg alle kommuner utenfor helseregion Midt-Norge til å 

underskrive vedlagte intensjonserklæring for å trygge regjeringen på at kommunene stiller 

seg bak forutsetninger for, og det videre arbeidet med å realisere Akson.  

 

 

Til landets kommuner utenfor helseregion Midt-Norge 

  

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1554-  

Dato 

24. april 2020 
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Side 2 
 

Bakgrunn for arbeidet med felles kommunal journal og helhetlig samhandling 

Vi er godt i gang med arbeidet med å realisere én innbygger – én journal. Målene er senest 

stadfestet i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, Meld. St. 7 (2019-2020), herunder: 
- Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 
- Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger 
- Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og 

forskning 

 

For å nå disse målene planlegges det å gjennomføre tre parallelle tiltak: 

1. Videreutvikling av eksisterende regionale løsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, 

Vest og Sør-Øst  

2. Etablering av Helseplattformen i helseregion Midt-Norge  

3. Etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste  

 

I tillegg skal det etableres en nasjonal samhandlingsløsning som et nav for å binde de ulike 

journalløsningene sammen. Arbeidet med å etablere en nasjonal løsning for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste og en nasjonal samhandlingsløsning har fått navnet Akson. 

 

Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF er i gang med å videreutvikle og i 

større grad samordne eksisterende journalløsninger.  

 

I helseregion Midt-Norge arbeides det med innføring av ny felles pasientjournal for både 

kommuner og sykehus, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen AS ble opprettet 1. 

mars 2019, og har ansvaret for innføringen av ny journalløsning i helseregion Midt-Norge. I 

fjor utløste Trondheim kommune sin opsjon og eier nå Helseplattformen AS sammen med 

Helse Midt-Norge RHF. Alle kommuner i regionen har opsjon på å slutte seg til 

Helseplattformen. Mange kommuner signaliserer at de vil gjøre det samme som Trondheim. 

Arbeidet med Helseplattformen ligger 3-4 år foran arbeidet med felles journalløsning for 

kommunene utenfor helseregion Midt-Norge.  

 

Direktoratet for e-helse fikk i april 2019 i oppdrag av Helse- omsorgsdepartementet å 

gjennomføre et forprosjekt av en felles kommunal journal og løsninger for helthetlig 

samhandling. Forprosjektet har overlevert sine anbefalinger til departementet og er nå 

gjenstand for ekstern kvalitetssikring i tråd med statens prosjektmodell. Resultatene fra 

kvalitetssikringen vil foreligge medio juni.  

 

Anbefalingene fra Direktoratet for e-helse omfatter etablering av et selskap som skal ha 

ansvaret for anskaffelse, etablering, drift og forvaltning av felles kommunal journal, 

"Selskapet Akson journal". Det skal i 2020 gjennomføres et forberedelsesarbeid som legger 

til rette for etablering av "Selskapet Akson journal" og videre fremdrift for tiltaket Akson. Det 

er nedsatt en felles styringsgruppe med Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de 

kommunene som har vært tettest på prosessen frem til nå, kommunene Oslo, Bærum, 

Bergen, Kristiansand, Stavanger, Vinje og Bodø.  
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Side 3 
 

Intensjonserklæring 

Tiltaket Akson er foreslått finansiert som et spleiselag mellom staten og kommunene. For at 

staten skal være med å finansiere sin andel av Akson må det sannsynliggjøres at et 

tilstrekkelige antall kommuner ønsker å ta felles kommunal journal i bruk.  

 

Jeg vil med dette brevet invitere alle landets kommuner utenfor helseregion Midt-Norge til å 

undertegne vedlagte intensjonserklæring. Undertegning av denne intensjonserklæringen vil 

være et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med 

tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk 

forpliktelse for kommunen. 

 

Intensjonserklæringen er utarbeidet i tett samarbeid med KS og utvalgte kommuner.  

 

Hvor kan kommunene få mer informasjon om Akson og den videre prosessen 

Jeg inviterer i samarbeid med KS og Direktoratet for e-helse til et eget nasjonalt nettbasert 

stormøte om Akson den 5. mai 2020, kl. 14:00-15:30. Målgruppen er ordførere, 

kommunaldirektører og eventuelt andre nøkkelpersoner i den administrative og politiske 

ledelsen. Formålet med stormøtet er å bidra til at kommunene sikres god forståelse for 

behovet for intensjonserklæringen og den videre prosessen. Det vil være anledning til å stille 

spørsmål. Påmeldingsfristen til stormøtet er 4. mai og kan gjøres via følgende lenke: 

https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/49240?bookingRef=0 

 

I tillegg til det nettbaserte stormøtet vil KS utarbeide støttemateriell som kommunene kan 

benytte i prosessen fram mot signeringen av erklæringen. Støttemateriellet publiseres på 

www.ks.no/akson i uke 18. KS vil i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjennomføre 

webinarer med gjennomgang av støttemateriellet, intensjonserklæringen og 

styringsdokumentet. KS vil sende ut egne invitasjoner til disse og oppdatert informasjon om 

dette vil også ligge på nettsiden.  

 

Vedlagt ligger et kort sammendrag av hva Akson innebærer. Det er lagt ut mer detaljert 

informasjon om Akson og tidligere utredninger på www.ehelse.no  

 

Frister 

Signerte intensjonserklæringer må foreligge innen 1. juli 2020, og kan sendes til:  

akson@hod.dep.no.  Eventuelle spørsmål kan også rettes til denne adressen.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 
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Side 4 
 

Kopi: 

- KS 

- Kommuner i helseregion Midt-Norge 

- De regionale helseforetakene 

 

Vedlegg 

1. Intensjonserklæring 

2. Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning - Sammendrag 
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Sammendrag 

Bakgrunn 

Hovedmålene for digitalisering i helsesektoren er at helsepersonell skal ha enkel og sikker 

tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre 

digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 

styring og forskning. 

En rekke prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt jobber for å oppfylle målene for e-helse. 

Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre strategiske og parallelle 

tiltak: (1) Helseplattformen, innføring av felles journalløsning i Midt-Norge, (2) modernisering 

av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst og (3) Akson 

– tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling. 

Akson er arbeidsnavnet på konseptet med mål om å etablere en felles journalløsning for 

kommunene utenfor Midt-Norge og løsninger for helhetlig samhandling for alle virksomheter 

som yter helsetjenester i Norge. Akson ble besluttet som konsept våren 2019 og Helse- og 

omsorgsdepartementet ga Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt. 

Forprosjektet leverte sin anbefaling 29. februar 2020. Denne anbefalingen, sammen med en 

ekstern kvalitetssikring som gjennomføres våren i 2020, danner grunnlaget for regjeringens 

videre behandling og et eventuelt Stortingsvedtak om å iverksette tiltaket, tidligst fra 2021. 

Kommunesektoren og andre interessenter har deltatt tett i arbeidet med forprosjektet. KS 

opprettet et program som samordnet innspill, posisjoner og behov fra kommunesektoren og 

samarbeidet om oppgaver i oppdraget. 

Behov 

Behovskartlegging viser at det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske 

muligheter til å styrke pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. 

Helsepersonell har et stort behov for enklere og sikrere tilgang til pasientinformasjon, den 

bør være tilgjengelig uavhengig av hvor helsehjelpen ytes slik at innbygger ikke utsettes for 

unødvendig helsemessig risiko eller påføres pasientskader som kunne vært unngått. 

Innbygger har behov for å møte en koordinert og helhetlig helsetjeneste som har 

informasjonen den trenger for å ta beslutninger om behandling basert på beste praksis. 

Dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig 

helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og 

virksomheter.  

Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige pasientforløp. 

Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og 

forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og økt 

ansvarsoverføring til kommunene. I tillegg tilfredsstiller ikke dagens løsninger krav til 

informasjonssikkerhet og personvern.  
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Konsept 

Konseptet Akson skal realisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles 

journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Felles kommunal journalløsning 

innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles journalløsning. Dette betyr at 

blant annet legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme 

journalløsning og kan samhandle seg imellom med brukerflater tilpasset deres behov. 

Innbyggerne vil på sin side oppleve en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste 

og de vil få én journal på tvers av kommunale helse- og omsorgstjenester. Journalen følger 

innbygger dersom innbygger trenger helsehjelp i andre kommuner som bruker den felles 

kommunale journalløsningen. 

Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjonale e-helseløsninger og 

felleskomponenter skal utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og 

fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre 

samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel NAV og 

barnevern.  

Overordnet gjennomføring av konseptet  

Det er anbefalt to tilnærminger for å realisere Akson:  

1. Felles kommunal journalløsning etableres fasedelt med stegvis utvikling og innføring. 

2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres gjennom en stegvis tilnærming med flere 

tiltak. 

Den stegvise tilnærmingen til helhetlig samhandling er valgt fordi det er svært mange 

avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerhet. Stegvis tilnærming gir grunnlag for bedre 

styring og koordinering av avhengigheter og en gradvis utvikling av 

samhandlingsfunksjonaliteten over tid og bidrar dermed til å redusere 

gjennomføringsrisikoen. Det sentrale styringsdokumentet inneholder en beskrivelse av 

gjennomføringen for felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for 

samhandling.  

Den overordnede gjennomføringen av Akson er illustrert i Figur 1 Overordnet gjennomføring 

av konseptet Akson. Tidshorisonten og lengden på fasene og stegene er illustrative. 

Figur 

1 Overordnet gjennomføring av konseptet Akson 
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Overordnet organisering og ansvarsdeling  

Ansvaret for gjennomføring av tiltaket legges til ulike virksomheter:  

 Forprosjektet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og 

videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til en virksomhet med 

kommunalt majoritetseierskap ("Akson journal AS"). Dersom kommunene ønsker det, 

kan staten ha en minoritetspost i selskapet, gitt at Stortinget gir sin tilslutning til statlig 

eierskap. 

 Direktoratet for e-helse vil få ansvaret for å realisere steg 1 i utviklingsretningen for 

helhetlig samhandling, og vil være hovedansvarlig for at målene nås. Norsk Helsenett 

SF vil i henhold til avtale med Direktoratet for e-helse gis ansvaret for utførelse av 

nødvendige anskaffelser og IKT-utviklingsaktivitet i steg 1.  

Ulikheter knyttet til aktører og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for 

realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1, gjør det naturlig å også dele 

organiseringen i ulike programmer; Programmet Akson journal og Programmet Akson 

samhandling. To programmer vil gi tydeligere styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering 

innad i programmene.  

Oppdelingen av tiltaket i to programmer vil imidlertid medføre et behov for å sikre helhetlig 

styring av tiltaket. Det legges derfor vekt på å sikre felles styringsmekanismer, herunder 

samarbeidsavtaler, representasjon i hverandres programstyrer,  koordinering mellom 

prosjekter og koordinering med prosjekter som ikke er finansiert gjennom Akson. 

Nærmere om realisering av felles kommunal journalløsning  

En vellykket gjennomføring av felles kommunal journalløsning vil kunne gi en rekke gevinster 

og ha stor nytte for samfunnet. Samtidig er gjennomføring av felles kommunal journalløsning 

omfattet av mange forhold som bidrar til usikkerhet. Anbefalt gjennomføringsstrategi skal 

bidra til å oppnå målene for prosjektet, samtidig som risiko håndteres. 

I gjennomføringsstrategien anbefales tiltaket gjennomført i fire faser: (1) Mobilisere og 

anskaffe journalløsningen, (2) Etablering, tilpasning og utvikling, (3) Innføring og (4) 

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. På grunn av høy kompleksitet og stort omfang er 

det etablert stoppunkter ved oppstart av nye faser og kontrollpunkter i forbindelse med 

kritiske delleveranser. Ved hvert punkt må det gjøres en kvalitetssikring og vurdering av 

hvorvidt utviklingen er i tråd med planene, og om det er endringer i programmets anslag for 

kostnader og forventet nytte.  

Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av "Akson journal AS". Selskapet vil også 

forvalte avtalene og løsningen som etableres. For å tilrettelegge for konkurranse og for 

stegvis gjennomføring av tiltaket, er løsningsomfanget delt inn i flere anskaffelsesområder. 

Kontraktstrategien anbefaler at det inngås kontrakt med en leverandør for hvert av 

anskaffelsesområdene. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med underleverandører for 

å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at 

leveransene oppfyller behovet og fungerer enhetlig. 

Ansvarsfordelingen mellom det sentrale programmet og kommunene må være tydelig. Det 

langsiktige målet er at felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner. 

For å kunne innføre journalløsningen må en rekke forhold være på plass lokalt, og det må 

etableres et sterkt lokalt eierskap til endringene som skal gjøres. Ansvaret for å 

implementere løsningen lokalt og realisere gevinster legges til den enkelte kommune, mens 

det sentrale programmet skal tilrettelegge for innføring, sikre kompetanseoverføring og støtte 
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virksomhetene i arbeidet med realisering av gevinster. Endelig struktur vil måtte 

konkretiseres etter valg av leverandører, og vil kunne variere mellom kommunene.  

Nærmere om realiseringen av steg 1 i utviklingsretningen for samhandling   

Steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omfatter følgende prosjekter: 

 Modernisering og videreutvikling av grunndata- og tillitstjenester 

 Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar  

 Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretningen  

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale 

prosjekter. Ved oppstart vil det være flere prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen som 

har pågått over tid, og som har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere 

samhandlingsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. Steg 1 vil bygge videre på disse 

løsningene, og flere pågående prosjekter er også avhengig av leveranser fra steg 1. Dette 

gjør det nødvendig med helhetlig styring og en mer forpliktende styringsmodell.  

Kostnader  

Kostnadene til felles kommunal journalløsning (Programmet Akson journal og lokale 

innføringskostnader) fordeles mellom staten og kommunene. Utgangspunktet i det sentrale 

styringsdokumentet er at staten dekker forventet kostnad (P50) knyttet til program- og 

myndighetsoppgaver, mens kommunene dekker de resterende kostnadene knyttet til kjøp, 

etablering, innføring og drift og forvaltning av den felles kommunale journalløsningen. Lokale 

innføringskostnader dekkes i sin helhet av den enkelte kommune. Staten finansierer 

investeringskostnadene i sin helhet for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling.  

Det gjenstår fortsatt arbeid rundt finansieringsmodellen til felles kommunal journalløsning. 

Blant annet hvordan kommunene skal fordele kostnader mellom seg, og hvordan kostnader 

for selvstendig næringsdrivende fastleger og andre private aktører med avtale skal dekkes. 

Videre arbeid i 2020  

Gjennomføringen av tiltaket felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for 

samhandling har planlagt oppstart i 2021. Frem til oppstart vil det pågå flere viktige aktiviteter 

og avklaringer. Kommunene spiller en svært sentral rolle i videre arbeid, herunder 

avklaringer og forberedelser til etableringen av selskapet "Akson journal AS" og arbeid med 

intensjonserklæringer for tilslutning til tiltaket. Oppstart av arbeidet med felles kommunal 

journalløsning i 2021 forutsetter at et tilstrekkelig antall kommuner uttrykker sin intensjon om 

deltakelse.  
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Akson 

Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge 
 

Formål og bakgrunn 

Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig 

og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med andre kommunale 

og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal 

stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, 

innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.  

Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 

nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester 

og de som disse samhandler med. 1  

Om intensjonserklæringen 

Undertegning av denne intensjonserklæringen er et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon 

om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen 

kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen. Se videre beskrivelse av tiltaket i 

vedlagt oppsummering av hovedpunktene fra styringsdokumentet. 

Forutsetninger for det videre arbeidet 

Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner 

som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt-Norge. Videre statlig 

arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget. 

Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i 

samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes 

organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de kommuner 

som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg skal utredningen 

tydeliggjøre ansvars- og kostnadsfordelingen samt felles styringsmekanismer i tiltaket som helhet. 

Dette inkluderer avtaler, finansiering og avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling 

og Akson journal.  

                                                           
1 Felles journalløsning for alle kommuner i opptaksområdene for Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-
Øst RHF. Kommunene i helseregion Midt-Norge inngår i arbeidet med Helseplattformen – en felles 
journalløsning for kommunene og spesialisthelsetjenesten i denne regionen. 
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Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokumentet og i samarbeid med sektoren også 
utarbeide et veikart for nasjonal e-helseportefølje, hvor sammenheng og avhengigheter synliggjøres. 

Det legges til grunn at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, herunder 

Akson journal og Akson samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et systematisk og langsiktig 

utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal være basert på åpne og fleksible 

løsninger. 

Det legges til grunn at programeierskapet til felles journalløsning legges til ett selskap, her benevnt 

som "Selskapet Akson journal". Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. Staten ved Helse- og 

omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap med en minoritetspost som 

ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil si at statens eierandel skal være 

mindre enn 34 pst. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er) 

for felles kommunal journal.  

Det legges til grunn at staten finansierer kostnader til program- og myndighetsoppgaver knyttet til 

investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene som tar løsningen 

i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og forvaltningskostnader. Videre legges det 

til grunn at staten finansierer investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling. 

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det 

legges videre til grunn at staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til og 

etablering av "Selskapet Akson journal". 

Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson journal" vil 

sikre kommunal sektor innflytelse på helheten, og sammenslutningen av deltagende kommuner 

bestemmende innflytelse i "Selskapet Akson journal".  Selskapsformen kan bli endret avhengig av 

utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost forutsetter aksjeselskap som selskapsform.   

Om organisering av arbeidet i 2020 

Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare 

rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av Akson som 

helhet. Formålet med arbeidet er å: 

1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god 

medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid 

2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell innflytelse, 

konsensusbaserte beslutningsprosesser og klarere ansvarslinjer. 

3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og kommune slik 

dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan dette økonomisk vil 

treffe deltagende kommuner over tid.  

4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson journal" med 

stegvis tilnærming til eierskap. 

Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 2020. KS 

vil koordinere forankringsprosesser og innspillsrunder som setter kommunene i stand til å gi 

tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell forpliktelse eller 

opsjon.  
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Erklæring fra KOMMUNEN 

1. KOMMUNEN gir sin tilslutning til målet om en felles journal for kommunale helse- og 

omsorgstjenester og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som 

yter helsetjenester. Det skal også legges til rette for bedre digital samhandling med 

innbygger og andre kommunale og statlige tjenesteområder. 

2. Etter at arbeidet for 2020 med å tydeliggjøre rammebetingelser, premisser og planer for 

Akson har kommet lenger, og hvis KOMMUNEN ønsker det, vil KOMMUNEN kunne delta 

videre basert på følgende alternativer:  

a. Inngå forpliktelsesavtale om samarbeid eller annen tilknytningsform (f.eks. 

medeierskap) i "Selskapet Akson journal" fra start, samt aktivt delta i det videre 

arbeidet med anskaffelses- og utviklingsarbeidet med etablering av felles kommunal 

journalløsning.  

b. Inngå opsjonsavtale og avvente beslutning om tilknytning til felles virksomhet og å ta 

i bruk felles kommunal journal. 

3. KOMMUNEN har til intensjon å finansiere sin andel av felles kommunal journal dersom den 

på et senere tidspunkt forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk.  

 

 

 

(dato) 
 

 

kommune 
 

 

(sign.) 
 

 

(navn) 
 

 

(stilling) 
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Kjære ordførere, byrådsledere og kommunedirektører/rådmenn 
 

Debatten om Akson – felles kommunal pasientjournal 
KS er opptatt av at innbyggerne skal oppleve en sammenhengende helsetjeneste, hvor den 
informasjonen ansatte trenger for å gjøre jobben sin skal være tilgjengelig når de trenger den. 
Der er vi ikke i dag.  
 
Ambisjonen om å jobbe for realisering av det langsiktige målbildet «Én innbygger, én journal» 
har ligget fast gjennom ulike regjeringer, siden Stoltenberg II-regjeringen la frem 
Stortingsmelding 9 (2012-2013).  
 
Lytter til motstemmer 
De siste par ukene har mediedebatten rast. I tillegg til nasjonale helsemyndigheter og 
kommunene selv, har både akademia, profesjons- og næringsinteresser engasjert seg. Det stilles 
spørsmål. Det er bra. Det har også KS gjort. Det er mange interessenter og interesser i dette 
bildet. Noen av løsningene som foreslås som alternativ, har vært vurdert og forkastet tidligere i 
prosessen. Noen aktører tegner et bilde av Akson som ikke er så lett å kjenne igjen, gitt føringene 
som er lagt til grunn i forprosjektet.  
 
Intensjonserklæringer 
24. april inviterte helse- og omsorgsministeren alle landets kommuner til å tegne 
intensjonsavtaler om Akson, løsning for helhetlig samhandling og felles kommunal journal. 
Løsningen foreslås som et hovedgrep for realisering av målbildet for Én innbygger – én journal. 
Løsningen tar utgangspunkt i flere års tungt arbeid med problemstillingene, inkludert tidligere 
utredning og kvalitetssikring av løsningsalternativer.  
KS har anbefalt at kommunene slutter seg til intensjonsavtalen, samtidig som vi også har 
oppfordret kommunene til å gjøre en selvstendig vurdering av materialet tilsendt fra HOD.  
I den forbindelse minner vi om webinaret det er invitert til fredag 5. juni kl. 0800.  Helse- og 
omsorgsdepartementet og Direktoratet for eHelse vil i webinaret utdype noe av det mange har 
opplevd som uklart, blant annet økonomi og kostnader. Det vil bli anledning til spørsmål.  
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Side 2 av 2 
 

Beslutningsgrunnlaget må bli bedre 
KS har også stilt flere spørsmål til anbefalingene fra forprosjektet. KS og deltagende kommuners 
støtte til hovedinnretningen i forprosjektet forutsatte at det skulle jobbes videre med en rekke 
uavklarte forhold i parallell til den eksterne kvalitetssikringen, og videre gjennom 2020. 
Regjeringen har i tillegg til vurderinger fra ekstern kvalitetssikrer stilt krav om tilstrekkelig 
oppslutning om intensjonsavtalene for å videreføre arbeidet i budsjettet for 2021. Regjeringen 
har holdt fast ved frist for signering 1. juli. 
 
Ingen forpliktelse 
Intensjonsavtalene er ikke juridisk eller økonomisk forpliktende, men signering av avtalene er et 
uttrykk for at kommunen ønsker å inngå i et videre felles arbeid om realisering av Akson som 
målbilde. Selv om regjeringen ønsker å videreføre satsingen, vil det for kommunenes del være 
avgjørende at det, før det i 2021 skal tas stilling til videre veivalg, må foreligge et godt 
beslutningsgrunnlag for kommunestyrene. Forhold som kostnader, gevinster og hvordan dette 
treffer kommunaløkonomisk over tid, fordeler/ulemper, og ikke minst hvordan det hele skal 
organiseres og styres med håndterbar risiko over tid, må være videreutviklet og tydeliggjort på 
en god måte. Vi har ikke alle svarene nå.  
 
For KS og deltagende kommuner ønsker vi særlig å fremheve to ting som ligger som premisser i 
det videre arbeidet med Akson:  
 

 Den felleskommunale journalen skal ikke være realiseringen av ett stort system. 
Forprosjektet slår fast at løsningen i stedet skal utvikles som en åpen plattform som skal 
utvikles stegvis og smidig over tid. Et «økosystem» som tilrettelegger for fremtidig 
fleksibilitet og innovasjon. Det legges opp til flere anskaffelser og bidrag fra mange 
leverandører. Om ambisjonene er satt urealistisk høyt, og om dette i det hele tatt er 
realiserbart, må ekstern kvalitetssikrer og den videre markedsdialogen avklare. 
 

 Arbeidet med å få på plass samhandling i helsetjenesten kan ikke stoppe opp. Det er 
avgjørende viktig at arbeidet med å få på plass nasjonale samhandlingsløsninger, og å 
prøve dem ut i tjenesten, prioriteres av regjeringen. Ikke minst er det viktig å få på plass 
samhandling om legemidler. Her må det etableres et forutsigbart veikart for kommunene. 
Dette arbeidet er også viktig for Akson.  
 

Akson er et komplekst og krevende prosjekt å sette seg inn i. Vi har stor forståelse for at 
mange lokalpolitikere føler på ansvaret for å ta stilling til noe på foreløpig grunnlag, når mye 
ennå ikke er klart. Det viktigste nå er å ta stilling til om man i stort støtter målbildet. Andre 
forutsetninger vil den videre prosessen måtte avklare. KS ønsker å bidra til det, i dialog med 
medlemmene og de mange interessentene som har tegnet seg i debatten.  
 
Med vennlig hilsen 

  
Bjørn Arild Gram 
           Lasse Hansen   
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Årsmelding 2019 Kontrollutvalget 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 
 
Vedlegg 
1 Nordreisa kontrollutvalg årsrapport 2019 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering 
 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal etter kommunelovens §77 nr. 6 rapportere om resultatet av sitt arbeid til 
kommunestyret. Dette skjer ved at enkeltsaker sendes løpende gjennom året til kommunestyret, og 
ved en oppsummering av aktiviteten i kontrollutvalget i det året som har gått (årsrapport). 
 
Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har i møte 12. mai 2020 protokollert følgende: 
Sak 02/20 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSMEDLING FOR 2019 
 
Innstilling til v e d t a k: 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering. 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

796

https://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/%C2%A777


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

        
 

 

 

KONTROLLUTVALGET 

I 

NORDREISA KOMMUNE 

 
 

 

ÅRSRAPPORT 
 

2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

797



2 

1. INNLEDNING 

 

Høsten 2019 trådte ny kommunelov i kraft fra tidspunkt for konstituering av nytt 

kommunestyre etter valget. For året 2019 har således både gammel og ny kommunelov vært i 

kraft.  

 

Den nye kommunelov av 22.06.2018 nr. 83 gir bestemmelser om kommunens virksomhet, 

organisatoriske regler, saksbehandling samt regler om tilsyn og kontroll, revisjon, mv. Flere 

bestemmelser om kontroll og tilsyn som tidligere var i forskrift er nå løftet inn i 2018-loven.  

 

Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon er nå av 17.06.2019 nr 904. 

 

 

2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING  

 

2.1 Formål 

 

Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, 

jf. § 22-1.  

 

For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal 

"forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. § 23-1.  

 

2.2 Valg - sammensetning 

 

Medlemmer av kommunestyret som ikke blir tillagt andre politiske oppgaver er som 

hovedregel valgbare til kontrollutvalget. Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal 

være medlem også av kommunestyret. Kontrollutvalget har 5 faste medlemmer og gruppevise 

varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret.  

 

For at utvalgsmedlemmene skal sikres en uavhengig status i forhold til kommunen og 

administrasjonen har lovgiver vedtatt klare valgbarhetsregler som innebærer at valgte verken 

representanter i utøvende politiske organer så som formannskap eller andre kommunale 

organer med beslutningsmyndighet eller ansatte i kommunen ikke kan inneha verv som 

kontrollutvalgsmedlem.  

 

I tillegg medførte nye kommuneloven at også «personer som har en ledende stilling, eller som 

er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen 

eller fylkeskommunen har eierinteresser i» heller ikke er valgbare.  

 

En ytterligere innskjerping ble innført ved at «personer som har en ledende stilling, eller som 

er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt 

oppgavefellesskap» heller ikke er valgbar til kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalget kan etter ny lov fortsatt ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter 

seg til kontroll- og tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive 

politiske beslutningsprosessen.  
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Kontrollutvalget fram til 24.10.2019 (2015-2019) bestod av: 

 

 

Kontrollutvalget fra 24.10.2019 (2019 -2022) består av:  

 

 

 

3. SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET  

 

Utvalget har truffet sine vedtak i møter og det er skrevet protokoll fra møtene. Utskrift av 

møteprotokollene er sendt utvalgets medlemmer, ordfører, kommunedirektøren og 

oppdragsansvarlige revisorer. 

 

Møtetidspunktene for kontrollutvalgets møter har blitt fastsatt av utvalget selv.  

 

FASTE MEDLEMMER PARTI 

John Karlsen, leder FrP 

Tore Yttregaard, nestleder  H 

Margit Myrvang  H 

Laila Bjerke Ap 

Arne Martin Kristiansen Sp 

 

 

VARA (FrP, H) PARTI 

Harald W. Henriksen  Frp 

Dag Roar Stangeland  H 

Svetlana Thomassen  FrP 

Anita Lilleberg FrP 

Jon Alfred Bråstad H 

  

VARA (AP, SP) PARTI 

Kirsti Hansen Krone  SV 

Rolf Bakkeslett AP 

Odd H Rudberg  SV 

Lill Bakke AP 

FASTE MEDLEMMER PARTI 

Siv Elin Hansen, leder SV 

Arne Martin Kristiansen, nestleder  SP 

Bjarne Henry Josefsen H 

Elisabeth Gulbrandsen AP 

Arthur Johan Tørfoss FRP 

VARA (FrP) PARTI 

Harald W. Henriksen  FRP 

VARA (H/AP/KRF) PARTI 

Eirik Kristiansen KRF 

Tove Jensberg Hansen H 

Steinar Toresen AP 

Linda Fjellheim AP 

VARA (SP/SV) PARTI 

Olaf Skogmo SP 

Kirsti Marit Steinlien SP 

Knut Skogvold SP 

Kirsti Hansen Krone SV 
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Innkalling til møtene har vært sendt medlemmer/varamedlemmer, ordfører, 

kommunedirektøren  og oppdragsansvarlige revisorer, og inneholdt en oversikt over de sakene 

som skulle behandles samt saksdokumentene. 

 

K-Sekretariatet IKS har også i 2019 sørget for saksutredning og øvrig sekretariatsbistand. 

 

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2019 

 

4.1 Generelt om kontrollutvalgets oppgaver  
 

Kontrollutvalget skal som nevnt ovenfor forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

forvaltning (inkludert selskaper) på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver 

fremgår av lov, forskrift eller kommunens egne retningslinjer.  

 

Etter kommunelovens § 23-2 skal kontrollutvalget påse at:  

 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende 

 måte 

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

 gjeldende bestemmelser og vedtak 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens 

 virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 

 eierinteresser  i 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

 eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

 revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 

 

Kontrollutvalget skal etter regler i lov og forskrift også:  

 

 Vedta planer for utvalgets virksomhet og planer for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll. 

 

 Gjennomføre risiko - og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av mulige 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden. 

 

 Avgi uttalelse til årsregnskapet. 

 

 Følge opp merknader fra revisor (i nummererte brev, eller i årsregnskapet).  

 

 Rapportere resultatene av sin virksomhet til kommunestyret. 

 

 Følge opp kommunestyrets vedtak i saker som er rapportert.  

 

 Utarbeide budsjett for kommunens tilsyn og kontrollarbeid.  

 

I tillegg kan kontrollutvalget ta opp andre saker ut fra sitt mandat for kontroll og tilsyn. Fokus 

bør være et overordnet perspektiv om «systemkontroll», ikke en «vedtakskontroll».  
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Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer 

som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.  Kontrollutvalget må forholde seg til 

kommunestyrets avgjørelser, men kan si fra hvis kommunestyret er i ferd med å foreta et 

ulovlig vedtak. 

 

4.2 Aktiviteter gjennom året 

 

Kontrollutvalget har i 2019 til sammen avholdt 4 møter. Møtene har vært lagt til rådhuset på 

Storslett, Halti samt Reisafjord hotell. Utvalget er gjennom året blitt holdt underrettet om 

revisjonens virksomhet, og har ført tilsyn med at revisjonsarbeidet har foregått i samsvar med 

gjeldende forskrift og andre bestemmelser. Representanter fra Nordreisa kommunes 

administrative ledelse har møtt i kontrollutvalget. 

 

4.3 Saker behandlet i 2019 

 

Regnskapsrevisjon: 

 

 Nordreisa kommunes regnskap for 2018 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens årsregnskap for 2018. 

 

 Pasientregnskap 

Kontrollutvalget har behandlet revisjonsberetningene for beboer og pasientregnskap.  

 

 Rapporteringer fra revisor 

Revisjonen har orientert kontrollutvalget om revisjonsstrategien for kommunens 

årsregnskap. I tillegg har revisor orientert om løpende revisjonsarbeid i året. 

Kontrollutvalget har oppfylt sitt påse-ansvar overfor revisjonen gjennom disse 

rapporteringene som har funnet sted i 2019, og utvalgets vurdering er at revisjonen har 

utført sine oppgaver på forsvarlig vis. 

 

 Nummert revisjonsbrev nr. 1 (2017)   

I forbindelse med avleggelse av revisjonsberetning for beboerregnskaper sendte revisor et 

nummert revisjonsbrev for å påpeke manglende dokumentasjon rundt uttak fra beboers 

konto. Beboeren fikk oppnevnt verge av fylkesmannen. Midler på konto skulle vært 

overført fylkesmannen, men ved feil av kommunen fikk vergen tilgang til konto mens den 

fortsatt formelt var underlagt kommunen. Senere fikk vergen overført disposisjonsretten, 

men da ville ikke banken sende over bilager til kommunen siden det var ny disponent 

(vergen) over konto. Det foreligger ikke mistanke  misbruk av midler. Saken avdekket 

svakheter i rutiner i kommune og bank som er blitt endret som følge av saken. Saken vil 

følges opp i første møte i 2020, og avviket blir trolig lukket.    

 

 Nummert revisjonsbrev nr. 13 (2018)   
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På grunnlag av ovennevnte utstedte revisor et nummert brev. Forholdet er fulgt opp av 

kontrollutvalget som fant rådmannens oppfølgning tilfredsstillende. Avviket er lukket.  

 

 Negativ revisjonsberetning datert 26.4.2019 

Revisor avga i april 2019 en såkalt «negativ revisjonsberetning» hvor det fremkom:  

 

 
Ny revisjonsberetning ble avlagt 27.5.2019 etter at påpekte feil og mangler var rettet opp.  

 

Forvaltningsrevisjon: 

 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt angående økonomistyring og økonomisk internkontroll 

 

Rapporten ble avgitt i 2018, og behandlet første gang i kommunestyret i 20.12.2018 i sak 

83/18. Kontrollutvalget har fulgt opp saken i 2019, og Nordreisa kommunestyre traff den 

24.06.2019 slikt vedtak i tråd med kontrollutvalgets innstilling:  

 

1. Kommunestyret viser til Nordreisa kommunes tilbakemelding av 20.5.2019, hvor det er 

skissert hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å imøtekomme anbefalingen 

gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og økonomisk internkontroll».  

 

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltak som opplyses iverksatt/planlagt iverksatt, og 

forutsetter at fokus på forbedringer ut fra oppsummering og konklusjon i rapporten, tas 

med i det videre arbeidet. 

 

3. Kommunestyret ber rådmannen oversende endelig og oppdatert innkjøpsreglementet så 

snart dette foreligger.  

 

4. Kommunestyret viser til kommunestyrets tidligere vedtak i sak PS 83/18 pkt. f og ber 

rådmannen fremme en særskilt oppfølgningssak om kompetanse, organisering og 

ressurser.  

 

Vedtaket pkt. 3 og 4. er ikke fulgt opp i 2019, og kontrollutvalget vil følge opp saken i 2020.  

 

 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om felles innkjøpsfunksjon i Nord-Troms 

 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 2.4.2019 traff slikt vedtak i sak 4/19:  

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

 

1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms».  
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a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og 

tilrådning om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i 

tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at 

anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik 

dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i 

ettertid.  

 

b. Kommunestyret viser seg til konklusjon i rapportens kap. 5 og ber 

administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å 

forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen.  

 

c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til 

tiltak for å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige 

anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy 

prioritet. 

 

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

rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i 

pkt. 1 a – 1 b innen 20. august 2019, og handlingsplan som nevnt i pkt. 1c innen 1. 

desember 2019. 

 

Kommunestyret behandlet rapporten i møte 21.5.2019 og traff slikt vedtak:  

 

1. 

Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms». 

a) 

Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning om 

at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med 

regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser 

dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på 

en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid. 

b) 

Kommunestyret viser seg til konklusjon i rapportens kap. 5 og ber 

administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å 

forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen. 

 

c) 

Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak for å 

styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser. 

Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet. 

 

2. 

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

rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i 

pkt. l a - l c ovenfor innen 20. august 2019. 

 

3. 

Til første møte etter sommerferien legges det fram sak til kommunestyret om 

videreføring av interkommunalt innkjøpssamarbeid. 
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Kommunestyret la inn et nytt pkt. 3 i vedtaket.  

 

I etterkant av behandlingen av rapporten i kommunestyret ble KomRev NORD kontaktet av 

assisterende rådmann hvor det ble fremmet påstander om at det fantes relevant tilgjengelig 

dokumentasjon som ikke var overlevert til revisor, og som kunne være egnet til å endre 

konklusjoner i rapporten. KomRev NORD ba derfor øvrige kommuner om å avvente 

behandling i kommunestyret til påstandene ved ettergått.  

 

Det ble utarbeidet et tilleggsnotat til rapporten hvor konklusjon var at det ikke var 

fremkommet nye opplysninger eller dokumenter i saken som er egnet til å endre noen av de 

funn og konklusjoner som fremgikk av rapporten. 

 

Kontrollutvalget behandlet notat fra revisor i møte 13.9.2019 og traff slikt vedtak:  

 

1. Kontrollutvalget oversender KomRev NORDs notat av 28.8.2019 til kommunestyret til 

orientering. 

 

2. Kontrollutvalget innvilger som følge av notatet slikt fristforlengelse:  

 

 Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å følge opp anbefalingene i rapporten, 

 og rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som 

 nevnt i pkt. 1 a – 1 b innen 1. februar 2020, og handlingsplan som nevnt i pkt. 1c innen 

 1. mai 2020. 

 

Kontrollutvalget vil følge opp saken i 2020.  

 

 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Kvalitet i sykehjemstjenestene i Nordreisa 

kommune» 

 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 13.9.2019 i sak 24/19 og traff slikt 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 
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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 

 

Kommunestyret behandlet saken i møte 19.12.2019 PS 91/19 og traff likelydende vedtak.  

 

Kontrollutvalget vil følge opp saken i 2020.  

 

Selskapskontroll:  

 

Selskapskontroll Avfallsservice AS – forvaltningsrevisjon av selvkostprinsippet. Rapporten 

ble avlagt 23.8.2019.  

 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 13.9.2019 og traff slikt vedtak:  

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  

 

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om 

Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning. 

 

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret 

i selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for 

selvkost på husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste 

årene. 

 

Kommunestyret behandlet saken i møte 24.10.2019 og traff likelydende vedtak.  

 

Gjennomgang av formannskaps saker:  

 

I hvert møte har kontrollutvalget foretatt en gjennomgang av sakslistene til formannskapet og 

for å se nærmere på om det er saker av interesse.  

 

Andre saker: 

 

 Budsjettramme 2020 for kontrollutvalgets virksomhet. 

 

 Rådmannen har møtt i kontrollutvalget og redegjort for situasjonen i barnevernet.  

 

 Rådmannen ble i flere saker tildelt kritikk for manglende oppfølgning av saker fra 

kontrollutvalget.  

 

 Kontrollutvalget ba rådmannen om redegjørelse for oppfølgning av politiske vedtak. 

Saken følges opp i 2020.  

 

 I tillegg har kontrollutvalget behandlet andre henvendelser og tips.  
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Storslett, 12. mai 2020 

 

 

 

 

 

Siv Elin Hansen   Arne M. Kristiansen   Bjarne H. Josefsen   

Leder    Nestleder    Fast medlem  

 

 

 

 

Elisabeth Gulbrandsen Arthur J. Tørfoss 

Fast medlem   Fast medlem  
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
86/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 

Henvisning til lovverk: 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:  
1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:  

a. Kommunedirektørens plikt til å iverksette politiske vedtak  
b. Barnevernstjenesten, kvalitet, habilitet samt oppfølgning av lovbestemte frister  
c. Kommunens internkontrollsystemer – og oppfølgninger av avviksmeldinger  
d. Kommunens plikter etter opplæringslovens § 9a (mobbesaker i grunnskolen)  

 
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:  

a. Nordreisa ASVO (herunder gjennomgang av arbeidsavtaler og VTA vedtak)  
b. Ymber AS (i samarbeid med øvrige Nord-Troms kommuner)  

 
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i 

risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.  
 
 
 
Saken gjelder: 
 
Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 
 
Vedlegg til saken: 
 A: Trykte vedlegg:   
 B: Utrykte vedlegg:  
 
Saksfremlegg 
 
1. INNLEDNING 
 
I henhold til kommuneloven §§ 23-2, 22-3 og 23-4 plikter kontrollutvalget å få gjennomført 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
kontrollene, som skal gjelde for kommunestyreperioden. Planen skal vedtas av kommunestyret.  
 
2. FORVALTNINGSREVISJON 

 
Forvaltningsrevisjon er systematiske kontroller som foretas for å se om kommunen etterlever de 
krav og mål som stilles til kommunens virksomhet. Formålet med forvaltningsrevisjon er i 
hovedsak å bidra til læring og derigjennom å sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav på. 
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Videre kan forvaltningsrevisjoner bidra til en bedre og mer effektiv kommune og til å gi 
kommunestyret informasjon om tilstanden på de enkelte forvaltningsområder.  
 
Kommunen har ikke ressurser til å gjennomføre revisjoner på alle virksomhetsområdene i 
kommunen og det er heller ikke en hensiktsmessig ressursbruk.  Det skal derfor velges ut områder 
for revisjon og disse skal nedfelles i en plan for forvaltningsrevisjon, som vil gjelde for 
kommunestyreperioden. Etter loven skal utvelgelsen av områder for revisjon skje etter en 
vurdering av «risiko og vesentlighet».  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens 
virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige 
konsekvenser disse avvikene vil kunne få. Plan som utarbeides skal så langt som mulig sikre at 
det gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov, og i et omfang 
som er tilpasset kommunens eller fylkeskommunens størrelse, kompleksitet og risiko. 
 
Kjerneområdet for forvaltningsrevisjon er virksomheten som drives av kommunens 
administrasjon.   
 
Kommunene har imidlertid også skilt ut virksomhet i selskap, som driver forvaltning på vegne av 
kommunen, f.eks. i renovasjonsselskap, eiendomsselskap, eller arbeidsmarkedsbedrifter. 
Kommuner kan også drive virksomhet i andre former, f.eks. gjennom oppgavefellesskap og 
øvrige samarbeid. Også disse kan være gjenstand for revisjon og kontroll. 
 
Det er imidlertid ikke alle selskap og enheter som omfattes. Skal man kunne revidere 
selskapet/enheten er man avhengig av å ha innsyn. Kommuneloven § 23-6 sier i denne 
sammenheng at kontrollutvalgets og revisors innsynsrett er begrenset til: 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap  
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier 
alle aksjer. 

 
I praksis er begrensningen i bokstav d viktig, da statlig eller privat medeierskap i et selskap 
utelukker innsyn, likegyldig av hvor stor den øvrige eierandelen er, jf. at 
kommunen/fylkeskommunen skal eie «alle aksjer».  
 
3. EIERSKAPSKONTROLL 

 
I henhold til kommuneloven §§ 23-2 og 23-4 plikter kontrollutvalget også å få gjennomført 
eierskapskontroller og utarbeide en plan for dette. Også planen for eierskapskontroll skal vedtas 
av kommunestyret.   
En eierskapskontroll er en kontroll av eierstyringen i et selskap, dvs. om den som utøver 
kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskapet, gjør dette i samsvar med gjeldende 
regler, kommunestyrevedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring, jf. § 23-4.   
 
Også planen for eierskapskontroll skal baseres på en risiko og vesentlighetsvurdering og må rette 
seg mot de samme selskapene som kommunen har innsynrett i. 
 
4. HVEM UTFØRER REVISJON OG KONTROLL - HVOR MYE RESSURSER ER TIL 

RÅDIGHET? 
 
Både forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll vil utføres av KomRev Nord IKS som er 
kommunens valgte revisor etter bestilling fra kontrollutvalget.  
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Gjennom sin eierandel i revisjonsselskapet får kommunen tildelt et antall timer til revisjon. I 
perioden 2020-2023 er timetallet for Nordreisa foreløpig satt til 946 timer forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroller (timetall kan endres noe).  
 
Ut fra erfaring vil timeantallet uansett innebære at det er rom for ca. 3-4 prosjekter i valgperioden. 
Ytterligere prosjekter kan selvfølgelig gjennomføres, men det forutsetter at disse finansieres 
særskilt ut over det timeantall som er til rådighet gjennom deltakelsen i KomRev Nord IKS. 
Forslaget til plan bør ta utgangspunkt i de ressurser som normalt er til rådighet. 
 
Erfaring er at det i de fleste kommuner dukker opp uforutsette saker, eller forhold, som endrer 
risikobildet og som vil nødvendiggjøre at det må foretas omprioriteringer.  
 
5. KOMMUNENS SELSKAP OG TIDLIGERE UTFØRTE 

REVISJONER/EIERSKAPSKONTROLLER 
 
Etter note 6 til regnskapet, har kommunen eierinteresser i følgende selskap: 

 
 
Utvelgelse av selskap for eierskapskontroll skal være basert på en risiko og 
vesentlighetsvurdering. For en rekke selskap har kommunen en liten eierandel og/eller risikoen 
anses som liten, slik at disse kan holdes utenfor drøftelsene. Ut fra en slik vurdering – kombinert 
med reglene for innsyn - fremstår følgende selskap særlig aktuelle for en eierskapskontroll: 
 

 Avfallsservice AS (17%) 
 Nordtro AS (51%) 
 Reisa Vekst AS (Nordreisa Arbeidssamvirke / Nordreisa ASVO) (100%) 
 Ymber AS (17%) 

 
 Stiftelsen NYBO (kontroll og tilsyn med selveiende stiftelser utøves av Stiftelstilsynet og 

ikke Kontrollutvalget)  
 

Når det gjelder forvaltningsrevisjoner er det tidligere gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner 
og eierskapskontroller for Nordreisa kommune:  
 

 Kvalitet i sykehjemstjenestene (2019) 
 Innkjøpstjenesten i Nord-Troms 2019 (fellesprosjekt med øvrige deltakerkommuner) 
 Avfallsservice AS 2019 (fellesprosjekt med øvrige eierkommuner)  
 Økonomistyring og økonomisk internkontroll, 2018  
 Barneverntjenesten, 2017 (igangsatt, men ikke fullført)  
 Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen, 2014  
 Pleie- og omsorg – ressursbruk og kvalitet, 2012  
 Ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø og bemanning i pleie- og omsorg, 2010  809



 Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet, 2009  
 Iverksetting av politiske vedtak, 2008  
 Forebyggende barnevern, 2007  
 Økonomistyring, 2006  
 Offentlige anskaffelser, 2005  
 Halti-prosjektet, 2004  
 

Sekretariatet vil gjøre oppmerksom på at en tidligere revisjon ikke utelukker ny revisjon av 
området, dersom man mener det fortsatt er behov. 
 
6. GJENNOMGANG 
 
6.1 Innledning 
For å vurdere aktuelle prosjekter har sekretariatet også gjennomgått en del øvrige kilder.   
 
Kommunens analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020  
Tidligere analyse og plan gir informasjon om hvilke områder som har vært prioritert i foregående 
periode, og det er av interesse å se om det er prosjekter som ikke har kommet til utførelse og om 
de fortsatt er aktuelle.  
 
Endringer i risikobildet.  
Inn under dette hører endringer i risikobildet siden sist vedtatte plan. Dette kan være reformer, 
endringer i bestemmelser, endringer i kommuneadministrasjonen m.v. som har skjedd siden 
vedtakelsen av tidligere plan.  
 
Erfaringer og innspill 
Inn under erfaringer hører kontrollutvalgets, rådmannens, gruppeledernes, sekretariatets og 
revisors erfaringer med kommunen og risikobildet.  
 
Kommunens årsberetning for 2019  
Årsberetningen kan gi informasjon om hvilke utfordringer kommunen har hatt, på overordnet nivå 
og innenfor kommunens ulike områder, samt om eventuelle forventede framtidige utfordringer. 
Årsberetningen kan dessuten indikere mulig forbedringspotensial innenfor ulike områder. 
 
6.2 Kommunens plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020  
 
Tidligere analyse og plan gir informasjon om hvilke områder som har vært prioritert i foregående 
periode, og det vil være av interesse å se om det er prosjekter som ikke har kommet til utførelse 
og om de fortsatt er aktuelle.  
 
Kommunestyret vedtok gjeldende plan for forvaltningsrevisjon i møte 20.4.2017 i sak 23/17.   
 
Vedtaket var som følger: 
 

1. Kommunestyret viser til overordnet analyser for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
i Nordreisa kommune 2016-2020. 

 
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020: 

 
Prioritert rekkefølge prosjekter:  
 
a. Økonomistyring og økonomisk internkontroll. 
b. Kvalitet i sykehjemstjenestene. 
c. Oppfølging av politisk vedtak. 
d. Kvalitet (og evn. Ressursbruk) i hjemmetjenestene til eldre og ressurskrevende 

tjenester. 
e. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og veger. 
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f. Offentlige anskaffelser 
g. Saksutredning til folkevalgte 
h. Kvalitet i flyktningetjenestene 
i. Kvalitet i barneverntjenesten 
j. Byggesaksbehandling og tilsyn 
k. Forebyggende brannvern og brann- og redningskapasitet 
l. Arbeidsmiljø og sykefravær i den kommunale delen av NAV Nordreisa 
m. Kulturskoletilbud 

 
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. 

forskrift om kontrollutvalg §10, 1.ledd. 
 

Av disse prosjektene er «Økonomistyring og økonomisk internkontroll» og «Kvalitet i 
sykehjemstjenestene» blitt fullført.  
 
I tillegg ble det i samarbeid med øvrige eierkommuner i Nord-Troms gjennomført 
forvaltningsrevisjon av «Innkjøpstjenesten i Nord-Troms».  
 
6.3 Kommunens plan for selskapskontroll (eierskapskontroll) for perioden 2016-2020 
 
Gjeldende plan for selskapskontroll (perioden 2016 – 2020) ble vedtatt av kommunestyret i  
møte 20.4.2017 i sak 24/17, og vedtaket lyder:  

 
1. Kommunestyret vedtar følgende plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune for 2016-
2020: 
 
a) Det foretas en eierskapskontroll i Avfallsservice AS med tanke på etterlevelse av 
regelverk og beregningsprinsipper for selvkostberegning. Undersøkelsene forutsetter gjort 
i samarbeid med øvrige eierkommuner. 
 
b) Det foretas en eierskapskontroll i Ymber AS med tanke på etterlevelse av 
alminnelige anbefalinger for god eierstyring og føringene i kommunens eiermelding. 
 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer, herunder eventuelt 
gjennomføre selskapskontroll i øvrige selskaper dersom det skjer nyetableringer, endringer 
i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses hensiktsmessig ut fra et 
kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner. 
 

Revisjon i Avfallsservice AS er gjennomført.  
 
6.4 Endringer i risikobildet.  
 
Når det gjelder regelverk, har det i 2018 kommet en ny personopplysningslov. Loven består av 
nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). 
Personopplysningsloven handler om behandling – altså innsamling og bruk – av 
personopplysninger. Reglene gir virksomhetene en rekke plikter samtidig som den gir 
enkeltpersoner, ofte kalt registrerte, en rekke rettigheter. Loven innfører bl.a. plikt til 
personvernombud og plikt til å vurdere personvernkonsekvenser ved behandling av 
personopplysninger. De får også plikt til å identifisere risikoreduserende tiltak. Regelverket vil være 
aktuelt for kommunen.  
 
Sekretariatet vil også fremheve barnevernsreformen, som skal gi mer ansvar til kommunene på 
barnevernsområdet. Endringene skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. 
Barnevernssektoren er et område hvor kommunen er disponerer seg for betydelig risiko.  
 
Endringer i opplæringslovens § 9a har medført betydelige skjerpet ansvar for kommunene til å ha 
gode rutiner knyttet til oppfølgning av såkalte «mobbesaker» i grunnskolen. Det finnes eksempler 

811

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/


på rettspraksis hvor kommuner er dømt for å ikke ha hatt et forsvarlig skolemiljø, og mobbing i 
skolen er et samfunnsproblem.  
 
Lov om offentlige anskaffelser har også vært gjenstand for lovendringer i perioden 2016 – 2020. 
Anskaffelser er en dynamisk rettsområde som krever grundig kjennskap til regelverket som ofte er 
gjenstand for større eller mindre justeringer. Det er også gjort endringer i den såkalte 
«forsyningsforskriften» som får betydning for kommuner som skal i gang med prosjekter innen 
vann og avløp.  
 
Det er i perioden også vedtatt ny kommunelov som også skjerper krav til kommunens virksomhet 
på flere områder. Kommunedirektøren har fått skjerpet ansvar på flere områder, og det er lovfestet 
at kommunedirektøren har ansvaret for personalforvaltningen. Kommunestyret skal således ikke 
blande seg inn i saker om ansettelser og avskjed.  
 
 
6.5 Erfaringer og innspill 
 
Sekretariatet har sendt ut brev til revisjonen, gruppelederne og rådmannen hvor de er bedt til å 
komme med eventuelle innspill til planen. Kontrollutvalget har også vært forelagt en egen 
drøftingssak om mulige revisjonsprosjekter og eierskapskontroller.    
 
Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget drøftet i møte 29.11.2019 i sak 34/19 mulige prosjekter. Kontrollutvalget traff 
følgende vedtak:  
 

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll i planperioden:  

 
 Kvalitet i administrasjonens saksfremlegg for folkevalgte organer  
 Barnevern, kommunens oppfølgning av frister, habilitet i avgjørelser, oppfølgning av 

hjelpetiltak 
 Iverksettelse av politiske vedtak 
 Psykososiale miljø i kommunale barnehager og i grunnskolen 
 Kontroll ved delegasjon av myndighet, internkontroll av materiell kompetanse 

 
Eierskapskontroll/ selskapskontroll: Nor-tro og Nordreisa ASVO, praktisering og bruk av 
VTA plasser.  

 
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle 

prosjekter i forslaget til plan. 
 
Revisjonen (oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og regnskapsrevisor) 
 
Forvaltningsrevisor og regnskapsrevisor i Kom Rev NORD har gitt slikt felles innspill:   
 

Når det gjelder Nordreisa, tilsier i utgangspunktet deres samlede ressurs for inneværende 
planperiode at tre (eller maksimalt fire) forvaltningsrevisjoner kan komme til utførelse i 
denne planperioden. I 2015 ble det bestilt og i noen grad igangsatt – men etter ønske fra 
kontrollutvalget ikke fullført – en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten. 
Kontrollutvalget besluttet i sitt møte i februar 2016 å utsette gjennomføringen av dette 
prosjektet – uten at det står helt klart for meg i dag hvorfor dette ble gjort. På dette 
tidspunktet samarbeidet Nordreisa med Kvænangen om barnevern, og en 
forvaltningsrevisjon av Kvænangens tjenestetilbud på området resulterte i at avvik ble 
påpekt med hensyn til bl.a. tjenestens internkontroll. (Selve 
saksbehandlingen/tjenesteproduksjonen ble ikke vurdert i denne rapporten. I dag har de to 
kommunene «skilt lag». Kvænangen samarbeider fra 1.1.2020 med Alta kommune om 
barneverntjeneste.) Barneverntjenesten er en svært viktig tjeneste som etter mitt syn bør 
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gjøres til gjenstand for forvaltningsrevisjon fra tid til annen. Dette har i realiteten ikke 
blitt gjort med henblikk på Nordreisa kommune siden i 2006.  
 
For øvrig viser jo den nokså nylig gjennomførte forvaltningsrevisjonen av 
innkjøpssamarbeidet at anskaffelsesområdet er beheftet med betydelig risiko også i 
Nordreisa kommune. Oppdagelsen, jf. forvaltningsrevisjonen av økonomisk internkontroll 
og økonomistyring i 2018, av at kommunens anskaffelsesregelverk ikke var oppdatert i 
henhold til endret regelverk, styrker dette inntrykket ytterligere. Etter mitt syn 
tydeliggjorde rapporten for øvrig at økonomistyring generelt er et risikoområde i 
kommunen. Økonomistyring er en så viktig «variabel» for en kommune at jeg mener det 
kan være god grunn til å kjøre en «reprise» av denne forvaltningsrevisjonen i Nordreisa 
om et par års tid. Vi ser særlig at kommunen har utfordringer tilknyttet sin ressursbruk og 
økonomistyring innen helse og omsorg. 
 
Som vi har snakket om flere ganger, er jo i tillegg regelverket tilknyttet elevenes 
psykososiale miljø i opplæringslovas niende kapittel endret, og temaet «Elevenes 
psykososiale miljø» er dermed også relevant å vurdere med hensyn til inneværende 
planperiode – uten at jeg dermed mener det er grunn til å anta at det er noen unormalt 
høy risiko for mobbing i Nordreisa kommunes grunnskole. Innspillet er mer begrunnet 
med temaets viktighet fra min side.  

 
Kommunedirektøren  
 
Kommunedirektøren har gitt slikt innspill: 
 

Etter gjennomgang i kommunedirektørs ledergruppe har man komme frem til å gi følgende 
innspill fra kommunedirektør i prioritert rekkefølge:  
 
1. Ressurskrevende tjenester. Vedtak og ressursinnsats.  
2. Reisa Vekst AS. Organisering, samhandling, formål, samfunnsnytte.  
3. Spesialundervisning i private skoler og private barnehager. Samordning av ressursbruk 

opp mot sakkyndig vurdering og vedtak.  
 
Gruppeledere 
 
Arbeiderpartiet:  
 

 Kvalitet i administrasjonens saksfremlegg for folkevalgte organer 
 Barnevern, kommunens oppfølgning av frister, habilitet i avgjørelser, oppfølgning av 

hjelpetiltak 
 Eierskapskontroll 

Senterpartiet:  

Vi fikk brevet om dette fra kommunen i dag, så det var kort frist. Men det kan jo vere nyttig 
å sjekke rutiner og oppfølging rundt kommunale (bygge-)prosjekt? For fleire av dei andre 
sektorane tenkjer eg at vi veit sånn ca kva som er utfordringane, men det er nokså mange 
av ombyggingsprosjekta som synes å vere gjennomført på en ikkje heilt heldig måte, uten 
at vi får klart korfor det blir slik, - jf samfunnshuset, Servicekontoret, symjehallen, 
Rotsundelv skole, gamle kinosalen og no sist bytte av vindauge på Sonjatun. 

Alle desse prosjekta er restaueringsarbeid, og ingen av dei har gått så veldig greitt. De er 
vedtatt typisk i budsjettet for f eks 2017, og kostnadane er blitt mangedobla, og fleire er 
stadig uavklarte. F eks vart bytte av noen vindauge på Sonjatun vedteke i desember 2017. 
No er det omsider satt i gang, og blir så straks stoppa fordi det er asbest i bygget. 

Det synes vanskeleg å få fram gode grunnlag for vedtak på et noenlunde tidleg tidspunkt i 
prosessen, og det som kjenneteikner dei prosjekta eg ramsa opp, er også at det tar heilt 
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urimeleg lang tid frå vedtak til gjennomføring, fleire av prosjekta har stoppa opp pga at 
dei er både teknisk og økonomisk for dårleg utreda i første omgang (og delvis i andre og 
tredje også..). 

En gjennomgang vil kanskje vere nyttig for både politikarane og administrasjonen. 

Fremskrittspartiet:  
 
 

Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak i Nordreisa Kommune skal være med.  
Begrunnelse: Siste revisjon var i 2005. Det var satt opp som prioritert forrige periode men 
ble ikke gjennomført. 

 
Høyre:  
 

Nordreisa Høyre har følgende innspill til forvaltningsrevisjon i Nordreisa Kommune. 
 

1. Drift/vedlikehold av kommunale veier og bygninger. Herunder brøyting, 
veivedlikehold, vaktmestertjeneste på bygg, etc. Har vært flere KOFA saker om 
brøyteanbud siste årene. Som har kostet kommunen ekstra penger.  
 

2. Fysikalsk avdeling. Vårt inntrykk er at det aldri har vært gjennomgang av 
organisering, ventelister, prioriteringer, etc. 
 

3. Nordreisa ASVO/Reisa Vekst: Kommunalt selskap der det ikke har vært gjennomgang 
tidligere. Ref: Skjervøy fikk en sak på akkurat dette. 

 
Vi ønsker slike revisjoner velkommen for å øke kunnskapen til de aktuelle virksomhetene.  
 

 
 
K-Sekretariatet 
 
Kontrollutvalgssekretariatet (k-sek) har meget god oversikt over kommunen og sørger for 
kontinuitet i arbeidet med kontroll – og tilsyn i kommunen. K-Sekretariatet vil uavhengig av 
andre innspill særskilt fremheve følgende prosjekter som relevante for Nordreisa i kommende 
periode:  
 

 Kommunens oppfølgning av plikter etter opplæringsloven, herunder særlig mobbesaker. 
Ny lovendring trådte i kraft høsten 2018 som skjerper kommunens ansvar betydelig.  
 

 Startlån gjennom Husbanken. Dette er et område hvor praksis varierer mye fra kommune 
til kommune. Antall avslag som fremkommer i årsmeldingen til kommunen kan tyde på at 
kommunen har en streng praksis, og kanskje for streng?  
 

 Internkontroll og oppfølgning av avviksmeldinger. Årsmeldingen til kommunen viser at 
det meldes om mange alvorlige avvik, og det kan være relevant å se om oppfølgningen av 
disse skjer i tråd med krav i lov – og forskrift.  

 
 
6.6 Kommunens årsberetning for 2019  
 
Sekretariatet har gjennomgått kommunens årsberetning.  
 
I årsberetningen fremkommer følgende som kan være relevant for utvelging av mulige prosjekter:  
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7. OPPSUMMERING OG VURDERING 
 
7.1 Forvaltningsrevisjon 
 
K-Sekretariatet vil først takke for mange gode innspill fra mange parter. Det er mange gode 
forslag og det blir et spørsmål om å prioritere mellom mulige prosjekter. Utvelgelsen av 
prosjekter skal altså bygge på «risiko og vesentlighet», jfr. kommunelovens § 23-3.  
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Kontrollutvalget har allerede i sak 8/20 besluttet å iverksette en forvaltningsrevisjon om 
kommunedirektørens iverksettelse av politiske vedtak. Saken ble initiert av kontrollutvalget i 
forrige periode, og tidligere rådmann/kommunedirektør har fremlagt en oversikt som viser relativt 
store restanser i saker hvor vedtak er truffet, men ikke iverksatt av forskjellige årsaker. Det er 
kommet innspill på dette tema fra gruppeledere.  
 
I tillegg har kommunestyret i sak 43/20 inngitt en bestilling til kontrollutvalget for å se nærmere 
på en del forhold rundt Solbakken botiltak og avtalene med NYBO. Sekretariatet legger til grunn 
at dette prosjektet ikke bør belastes det tilgjengelige timeantall som kommunen har tilgjengelig. 
 
Det betyr at det er rom for to prosjekter utover dette.  
 
Kontrollutvalget har pekt på behov for gjennomgang av kommunens plikter etter 
opplæringslovens § 9a i såkalte «mobbesaker». En slikt prosjekt vil ha god støtte innenfor kravet 
til risiko og vesentlighet. Sekretariatet støtter dette, og anbefaler dette som prosjekt.  
 
Kommunens årsmelding 2019 inneholder opplysninger om avviksbehandlingen i kommunen. 
Det er mange registreringer, og det kan bety at det er gode varslingsrutiner som fungerer eller at 
det skjer mange avvik. Et prosjekt som ser nærmere på dette vil også oppfylle kravet til risiko og 
vesentlighet. Kontrollutvalget ble i forrige periode kjent med at arbeidet med oppfølgning av 
avviksmeldinger på Sonjatun tidvis har vært utfordrende.  
 
Kom Rev NORD fremhever at Barnevernstjenesten ikke har vært gjenstand for en grundig 
revisjon siden 2006. Det var i forrige periode mye støy i tjenesten og samarbeidet med 
Kvænangen kommune ble avviklet. Det ble igangsatt et prosjekt i 2015, men rapporten ble aldri 
ferdigstilt. Prosjektet ble endret underveis.  
 
I saksfremlegget til kontrollutvalgets sak 13/16 følger det:  
 

Sekretariatet viser til notatet inntatt som vedlegg A2. Det fulgte av KomRev NORDs 
redegjørelse at prosjektet ble vesentlig endret fra opprinnelig bestilling. KomRev NORD 
understreket at det per definisjon ikke lengre kan sies å være et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, men en undersøkelse og kartlegging av ulike forhold ved 
barneverntjenesten i Nordreisa kommune. Prosjektet er således av beskrivende art, og ikke 
en undersøkelse av regeletterlevelsen ved barnevernstjenesten. Det er dermed ikke 
relevant å stille opp revisjonskriterier 

 
Det betyr for alle praktiske formål at Barnevernstjenesten i kommunen ikke har vært gjenstand for 
forvaltningsrevisjon siden 2006.  
 
7.2 Eierskapskontroll 
 
Flere har pekt på Nordreisa ASVO / Nordreisa Vekst AS som gjenstand for eierskapskontroll. 
Det har vært uheldige forhold i andre kommuner knyttet til slike bedrifter, og det vil være i tiden 
at kontrollutvalget valgte ut dette selskapet. Kommunedirektøren har også pekt på dette selskapet.  
 
Når det gjelder Ymber AS er det grunn til å minne om at eierskapet her utøves sammen med 
andre Nord-Troms kommuner, og det kan være grunnlag for et felles prosjekt slik det ble gjort 
med Avfallsservice AS.  
 
7.3 Oppsummering og vedtak.  
 
Som sagt innledningsvis vil to til tre prosjekter komme til gjennomføring i planperioden. I tillegg 
kommer eierskapskontroll. Dette innebærer at planen bør begrenses til i høyden fire prosjekter, 
med tillegg av eierskapskontrollen. Etter sekretariatets erfaring oppstår det ofte endringer i risiko- 
og vesentlighetsbildet i løpet av perioden og det bør derfor være et rom for å omprioritere 
innenfor planen ved endringer.  
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Det er også hensiktsmessig at kontrollutvalget delegeres myndighet til å endre på planen i 
perioden, herunder bringe andre prosjekter inn dersom disse fremstår mer presserende å 
gjennomføre ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering.  
 
Ut fra gjennomgangen ovenfor er sekretariatets vurdering at følgende prosjekter prioriteres: 
 

a) Kommunedirektørens plikt til å iverksette politiske vedtak 
b) Kommunens plikter etter opplæringslovens § 9a i mobbesaker 
c) Barnevernstjenesten, kvalitet, habilitet samt oppfølgning av lovbestemte frister 
d) Kommunens internkontrollsystemer – og oppfølgning av avviksmeldinger 

 
Sekretariatet foreslår videre at det prioriteres å gjennomføre en eierskapskontroll i Nordreisa 
Vekst AS / Nordreisa ASVO. Fokus vil være om selskapet drives i samsvar med vedtekter, 
eierskapsmeldinger eller andre krav som fremkommer i lov – og forskrift.  
 
Planen må imidlertid drøftes i kontrollutvalget og sekretariatet har derfor satt innstillingen åpen i 
utkastet til vedtak.  
 
Tromsø, 3. juni 2020 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/1151-10 

Arkiv:                216  
Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen/ Bjørn H. 
Wikasteen 

 Dato:                 04.06.2020 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
87/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - oppfølgning av politiske vedtak 

Vedlegg til saken: 
A: Trykte vedlegg: 
1. Svar fra rådmannen av 6.9.2019 med vedlegg: 
Vedlegg 
1 Oppfølging av politiske vedtak i valgperioden 
2 Vedtaksrapportering-helse og omsorgsutvalget-i-perioden-2016-2019 
3 Vedtaksrapportering-kommunestyret-i-perioden-01.01.2016.-31.12.2019 
4 Vedtaksrapportering-formannskapet-i-perioden-2016-2019 
5 Oppfølging av vedtak MPU 2016-2019 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kontrollutvalget oversender sak 9/19 til kommunestyret til orientering. 
2. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved en forvaltningsrevisjon som omhandler 
rådmannens oppfølgning av politiske vedtak. 
 
 
Saken gjelder 
Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har i møte 12. mai 2020 protokollert følgende: 
 
Behandling: 
1. Kontrollutvalget oversender sak 9/19 til kommunestyret til orientering. 
2. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved en forvaltningsrevisjon som omhandler 
rådmannens oppfølgning av politiske vedtak. 
 
Felles forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget oversender sak 9/19 til kommunestyret til orientering. 
2. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved en forvaltningsrevisjon som omhandler 
rådmannens oppfølgning av politiske vedtak. 
 
Utskrift fra saksprotokoll sendt 28. mai 2020 til: 
- Nordreisa kommune v/ kommunedirektør for eventuell uttalelse innen 15.6.2020 
- Nordreisa kommune v/ ordfører for fremleggelse i kommunestyret. 
- KomRev NORD v/ forvaltningsrevisjon 
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**** 
Saken gjelder: 
Oppfølgning av tidligere vedtak – svar fra rådmann. 

 
B: Utrykte vedlegg: 

Saksutredning: 
 

Kontrollutvalget protokollerte følgende i møte 2.4.2019 under sak 9/19 eventuelt: 
 

Sak 1: Oppfølgning av politiske vedtak i valgperioden 
 

Etter den overordnete analysen for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret i 
Nordreisa kommune i sak 23/17 var «oppfølgning av politiske vedtak» satt opp på 
tredje høyeste prioritet. Kontrollutvalget har i perioden valgt å bruke tilgjengelige 
forvaltningsrevisjonstimer hos KomRev NORD på en felles forvaltningsrevisjon av 
Innkjøpsordningen i Nord-Troms samt prioritert opp en selskapskontroll i 
Avfallsservice AS. 

 
Kontrollutvalget ønsker allikevel å innhente en skriftlig redegjørelse fra rådmannen 
som viser hvilke politiske vedtak som helt eller delvis ikke er iverksatt i innværende 
valgperiode. Denne oversikten ønskes fremlagt til kontrollutvalgets møte 13. 
september 2019. 

 
Det ble truffet slikt vedtak: 

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

 
 
 
Kommunedirektøren / rådmann har ved brev av 6.9.2019 besvart henvendelsen. Det ble 
fremlagt omfattende dokumentasjon på oppfølgning av vedtak i: 

 
- Kommunestyret 
- Formannskapet 
- Oppvekst – og kulturutvalget 
- MPU (miljø, plan og utviklingslaget) 
- Helse og omsorgsutvalget 

 
Følgende vedtak er meldt tilbake helt eller delvis ikke oppfylt: 

 
Kommunestyret 

 
Dato Sak Gjelder Status Merknad 
28.01.16 PS 6/16 Tilstandsrapport for 

grunnskolen 2015 
Pågår Endring av 

rapportformen pågår 
20.12.16 PS 

98/16 
Tilstandsrapport grunnskole Pågår Endring av 

rapportformen pågår 
20.12.16 FO 4/16 Interp. John Karlsen 

Tilstand boliger 
Ikke utført Nybo vil ikke gi 

generell vurdering 
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20.04.17 PS 
12/17 

Nasjonal tilskuddsordning for 
bredbåndsutbygging 

Ikke utført Fikk ikke midler 

18.12.17 PS 
71/17 

Tilstandsrapport Nordreisa 
2017 

Igangsatt Det gjennomføres en 
utredning for å sikre 
langsiktige og gode 
pedagogiske og 
bygningsmessige 
løsninger for ansatte 
og elever ved 
Nordreisaskolen. 

18.12.17 PS 
72/17 

Moan skole -evaluering etter 
ombygging i 2016 og behov 
for utbygging 

Pågår d.o. 

20.12.18 PS 
80/18 

Budsjett og økonomiplan 
2019-2022 

Delvis utført Samarbeid om 
byggesak og 
nedleggelse av 
Frivillighetssentralen 
ikke utført 

20.12.18 PS 
83/18 

Forvaltningsrevisjonsrapport 
«økonomistyring og 
økonomisk internkontroll 

Delvis utført  

21.05.19 PS 
23/19 

Forvaltningsrevisjonsrapport 
innkjøpssamarbeidet i Nord- 
Troms 

Pågår  

 
 

21.05.19 PS 
25/19 

Kvartalsrapport 1. kvartal 
2019 

Pågår  

24.06.19 PS 
29/19 

Foreløpig budsjettramme 
2020 

Pågår  

24.06.19 PS 
33/19 

Veilys 2019 drift Pågår  

24.06.19 PS 
42/19 

Forvaltningsrevisjonsrapport 
«Økonomistyring og 
økonomisk internkontroll» 

Pågår  

 
Formannskapet 

 
 

Dato Sak Gjelder Status Merknad 
 PS 3/18 Invitasjon til deltakelse i 

partssamarbeid om digital 
kompetanse i kommunene 

Uavklart  

 PS 
47/18 

Budsjett 2019 sektor 1 Sommerarbeidsplasser 
ikke utredet 

 

  Orienteringssaker Evaluering av 
flyktningetjenesten 
ikke utført 

 

 PS 
59/18 

Innkjøpssamarbeid i Nord 
Troms 

Igangsatt  
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Helse og omsorgsutvalget 
 
 

Dato Sak Gjelder Status Merknad 
12.01.16 PS 2/16 Budsjett 2016 kapittel 3 

Sektor for helse og omsorg 
Utredning mer 
fleksibel bruk av 
nattvakter 

 

12.01.16 PS 3/16 Helse og omsorgsplan 
Nordreisa kommune 

Utsatt til 2019  

12.01.16 PS 5/16 Søknad om dekning av 
ettervern 

Samarbeid, men 
ikke formalisert 
gjennom 
samarbeidsavtale 

 

25.06.16 PS 16/6 Planprosess for kommunal 
planstrategi 2016 - 2019 

Ikke gjennomført: 
Kreftplan og 
Oversikt 
helsetilstand etter 
folkehelseloven 

 

24.01.17 PS 2/17 Hjelp til alvorlig syke 
hjemmeboende 

Må sjekkes ut  

     
03.04.17 PS 

17/17 
Referatsak Utredning bedre 

kosthold ikke 
utført 

 

10.10.17 PS 
37/17 

Vurdering av 
omsorgstilbud i kommunal 
regi 

Må sjekkes om det 
er Innhentet flere 
tilbud. Vurdere 

 

 
   om kommunen 

kan gi tilsvarende 
tjenester er gjort. 

 

06.11.17 PS 
44/17 

Økt behov for stillinger på 
Guleng 3 

Full evaluering av 
Guleng 3 er 
påbegynt 

 

06.11.17 PS 
45/17 

Behov for økt avlastning 
Guleng Bo og avlastning 

d.o.  

d.o. PS 
47/17 

Budsjett 2018 - helse- og 
omsorgsektoren 

Utredning delvis 
utført 

 

28.11.17 PS 
54/17 

Endelig budsjettforslag 
2018 helse og omsorg 

Delvis utført  

d.o. PS 
57/17 

Vurdering av kjøkkendrift Delvis utført  

23.01.18 PS 5/18 Evaluering aktivitetsplikt 
høsten 2017 

Ikke oversendt kst  

20.3.18 PS 6/18 Referatsaker Delvis utført, ikke 
laget høring på 
NOU 2017 

 

20.3.18 PS 9/18 Helse og omsorgsplan, plan 
for medvirkning av 
brukergruppe 

Plan på 
medvirkning ikke 
laget 

 

823



29.5.18 PS 
17/18 

Virksomhetsplan 2018 rus 
og psykisk helse 

Ikke behandlet 
virksomhetsplan 
for alle 
virksomheter i 
helse og omsorg 

 

4.9.18 PS 
25/18 

Budsjett 2019 sektor for 
helse og omsorg 

Virksomhetsplaner 
ikke lagt frem for 
utvalget 

 

30.11.18 PS 
40/18 

Referatsaker Statusrapport og 
plan for 
demensomsorg 
ikke levert 

 

30.11.18 PS 
45/18 

Sonjatun kjøkken 
vurdering av framtidig 
kjøkkendrift 

Delvis 
gjennomført 

 

12.3.19 PS 6/19 Sonjatun kjøkken 
framdriftsplan framtidig 
kjøkkendrift 

Ikke utført  

 
Oppvekst – og kulturutvalget 

 
Dato Sak Gjelder Status Merknad 
28.4.16 PS 

18/16 
Budsjett 2016 for sektor 2, 
oppvekst og kultur, 
1.revidering 

Delvis 
gjennomført 

 

23.11.16 PS 
44/16 

Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2016 

Delvis 
gjennomført 

 

 
 

07.02.17 PS 4/17 Tverretatlig samarbeid til 
beste for barn og unge 

Pågår Evaluering av 
samarbeidsteamene 
er ikke utført 

28.8.17 PS 
22/17 

Budsjett 2018 - sektor for 
oppvekst og kultur 

Delvis utført Sak om 
budsjettdisponering 
og plan for 
integrering ikke 
utført 

5.10.17 PS 
25/17 

Resultatrapport pr august 
2017 

Delvis utført  

7.12.17 PS 
55/17 

Revidering strategiske 
barnehageplan 

Pågår  

7.12.17 PS 
60/17 

Tilstandsrapport Nordreisa 
2017 

Pågår  

20.3.18 PS 
10/18 

Kvalitetsmelding, 
delrapport 2018 

Igangsatt  

3.5.18 PS 
14/18 

Kulturskole på 
samfunnshuset og løsninger 
på lokaliteter til andre 
aktører 

Igangsatt  

16.10.18 PS 
28/18 

Plan for frivillighetspolitikk Utsatt  
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18.6.19 PS 
22/19 

Årsmelding 2018 - sektor 
for oppvekst og kultur 

Følges opp i 
budprosess 2020 

 

18.6.19 PS 
26/19 

Tilstandsrapport – 
grunnskole 2018 

Følges opp på 
temadagen 
27.09.19 

 

 
MPU (miljø, plan og utviklingslaget) 

 
 

Dato Sak Gjelder Status Merknad 
 PS 

31/17 
Prosjekt "Øya ved Storslett 
bru" 

Oversendt til 
SVV. Arbeidet 
avventer 
bruløsning før 
det kan 
realiseres 

 

 PS 
54/17 

Oppstart av lokal forskrift 
for vannscooter, Nordreisa 
kommune 

Saken ble 
oversendt til 
regionrådet for 
at det skulle 
lages en 
interkommunal 
forskrift. Dette 
arbeidet ble 
startet opp, men 
strandet. 

 

 
 

 36/18 
37/18 
38/18 
41/18 
42/18 
43/18 
46/18 
49/18 
50/18 
51/18 

Div. saker Sakene utsatt på 
grunn av stor 
saksmengde 

 

 PS  3/19 Miljøfond -støtte til fjerning 
av gamle oljetanker 

Følges opp i 
forbindelse med 
utlysing av 
midler for 2019 

 

 PS 
14/19 

Endring av 
planbestemmelser i 
reguleringsplan Betesda 
planid. 19422014_002 

Følges opp av 
saksbehandler 

 

 PS 
28/19 

Saga vannverksdam - 
gjenoppbygging etter 
dambrudd 

Anleggdrift 
følger opp 
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Sekretariatets vurdering: 
 
Kommunelovens § 13-1 fjerde ledd lyder: 

 
Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir 
iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på 
faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av 
vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en 
egnet måte. 

 
Ovennevnte bestemmelse innebærer at kommunedirektøren har plikt til å sørge for at vedtak i 
politiske organer iverksettes uten ugrunnet opphold.  Oversendte oversikt fra 
kommunedirektøren for perioden 2016-2019 viser at det er en hel rekke vedtak som ikke er 
iverksatt av ulike årsaker. 

 
Denne saken kan følges opp på flere måter: 

 
1.   Gjennomføre en forvaltningsrevisjon som kan avdekke årsaker til at vedtak ikke er 

iverksatt, identifisere mulig rutine og systemsvikt. 
2.   Innkalle kommunedirektøren for en nærmere redegjørelse. Ut ifra redegjørelsen som 

gis kan kontrollutvalget vurdere å sende saken videre til kommunestyret. 
3.   Sende saken som den foreligger til kommunestyret til orientering. 
4.   Ta saken til foreløpig orientering, og be om ny oppdatert liste over saker mot slutten 

av året. 
 
 
Det kan tenkes andre løsninger eller et vedtak som innebærer varianter og kombinasjoner av 
ovennevnte.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

K-SEKRETARIATET IKS 
Postboks 6600 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1151-7 8322/2019 216 06.09.2019 

 

Oppfølging av politiske vedtak i valgperioden 

Det vises til kontrollutvalgets sak 9/19 av 04.04.19 hvor det bes om en skriftlig redegjørelse fra 
rådmannen som viser hvilke politiske vedtak som helt eller delvis ikke er iverksatt i innværende 
valgperiode. 
 
Vedlagt følger oversikter for følgende utvalg: 

- Kommunestyret 
- Formannskapet 
- Helse og omsorgsutvalget 
- Oppvekst og kulturutvalget 
- Miljø, plan og utviklingsutvalget 

 
Saker som helt eller delvis ikke er iverksatt er merket med rødt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne-Marie Gaino 
Rådmann 
anne-marie.gaino@nordreisa.kommune.no 
77 58 00 03 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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 Side 2 av 2

 
 
Vedlegg 
1 Vedtaksrapportering-helse og omsorgsutvalget-i-perioden-2016-2019 
2 Vedtaksrapportering-kommunestyret-i-perioden-01.01.2016.-31.12.2019 
3 Vedtaksrapportering-oppvekst og kulturutvalget 2016-2019 
4 Vedtaksrapportering-formannskapet-i-perioden-2016-2019 
5 Oppfølging av vedtak MPU 2016-2019 
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Møtedato Saksnr

12.01.2016 PS 2/16
12.01.2016 PS 2/16
12.01.2016 PS 3/16
12.01.2016 PS 4/16
12.01.2016 PS 5/16

29.02.2016 PS 6/16
29.02.2016 PS 7/16
29.02.2016 PS 8/16
29.02.2016 PS 9/16
29.02.2016 PS 10/16

15.03.2016 PS 6/16
15.03.2016 PS 12/16

25.05.2016 PS 13/16
25.05.2016 PS 14/16
25.05.2016 PS 15/16
25.05.2016 PS 16/16
25.05.2016 PS 17/16
25.05.2016 PS 18/16
25.05.2016 PS 19/16
25.05.2016 PS 20/16
25.05.2016 PS 21/16
25.05.2016 PS 22/16
25.05.2016 PS 23/16 

30.08.2016 PS 24/16
30.08.2016 PS 25/16
30.08.2016 PS 26/16
30.08.2016 PS 27/16
30.08.2016 PS 28/16 

04.10.2016 PS 29/16
04.10.2016 30/16
04.10.2016 PS 31/16
04.10.2016 PS 32/16
04.10.2016 PS 33/16
04.10.2016 PS 34/16
04.10.2016 PS 35/16
04.10.2016 PS 36/16
04.10.2016 PS 37/16 Deltakelse på samhandlingskonferansen i Tromsø 29.- 30.11.16

28.11.2016 PS 38/16
28.11.2016 PS 39/16
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28.11.2016 PS 40/16
28.11.2016 PS 41/16
28.11.2016 PS 42/16
28.11.2016 PS 43/16
28.11.2016 PS 44/16
28.11.2016 PS 45/16
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Sakstittel Ephortesak

Referatsaker
Budsjett 2016 kapittel 3 Sektor for helse og omsorg 2015/2621
Helse og omsorgsplan Nordreisa kommune 2015/2620
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune 2015/2541
Søknad om dekning av ettervern 2015/2588

Referatsaker
Styringsgruppe i distrikt medisinsk senter Nord-Troms 2016/250
Nødnett/legevakt i Nordreisa kommune - Endelig plassering, drift og personellmessige disponeringer2015/1831
Bemanningsplan for distrikts medisinsk senter 2016 2016/246
Bemanningsplan helse og omsorg 2015/2621

Referatsaker
Pleiefaktor ved sykehjem i Nordreisa kommune 2016/176

Referatsaker
Årsmelding 2015 Nordreisa kommune 2016/511
Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune 2015/2541
Planprosess for kommunal planstrategi 2016 - 2019 2016/490
Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 2016/548
Bruk av andre etasje Leonard Isaksens vei 2016/304
Utgifter utskrivningsklare pasienter 2016/444
Utredning av konkurranseutsetting av kjøkkentjenester i Nordreisa kommune 2016/317
Bemanning Sonjatun sykehjem 2016/459
Tiltak - rekruttere og beholde sykepleiere 2016/412
Arbeidsmiljø Sonjatun Sykehjem

Referatsaker
Budsjettprosess 2017 2016/919
Dagaktivitetstilbud ASVO 2016 - 2017 2016/891
Økt avlastning - tilleggsbevilling 2016/920
Lokal forskrift for tildeling av sykehjemsplass

Referatsaker
Dagtilbud tilpasset demente og eldre i samarbeid med frivillig sektor 2016/1089
40 års jubileum Sonjatun helsesenter 2016/1080
Prosjekt hjemmebesøk for innbyggere 72 år 2016/1081
Avlastningstilbud for eldre på Lillebo 2016/1088
Lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i Nordreisa kommune 2016/1063
Omsorgsbolig med heldøgns pleie, personalressurser 2016/1090
Dagaktivitetstilbud - oppfølging av vedtak 26/16. 2016/1145

Referatsaker
Budsjettregulering 2016 kap. 3 - Sektor for helse- og omsorg 2015/2621

PS 37/16 Deltakelse på samhandlingskonferansen i Tromsø 29.- 30.11.16
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Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017 2016/1342
Budsjett 2017 Sektor for helse- og omsorg 2016/919
Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms2015/1841
Behandling av årsmøtesaker i Nordreisa Frivillighetssentral 2015 2015/2178
Ny organisering av Frivillighetssentralen fra 2017 2015/2178
Møteplan 2017 Nordreisa kommune 2016/737
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Status

Intet til oppfølging
Utredning mer fleksibel bruk av nattvakter
Utsatt til 2019
Vedtatt av kommunestyret juni 16
Samarbeid, men ikke formalisert gjennom samarbeidsavtale

Intet til oppfølging
Iverksatt
Vedtatt av kommunestyret juni 16
Utført
Utført

Intet til oppfølging
Utført

Intet til oppfølging
Vedtatt av kommunestyret juni 16
Vedtatt av kommunestyret juni 16
Ikke gjennomført: Kreftplan og Oversikt helsetilstand etter folkehelseloven
Vedtatt av kommunestyret juni 16
Utført
Utført
Utført, se sak 28.11.17
Utført
Intet til oppfølging
Utført

Intet til oppfølging
Utført
Utført, se sak 36/16
Utført

Intet til oppfølging
Utført
Utført
Utført
Utført
Intet til oppfølging
Utført
Utført
Intet til oppfølging

Intet til oppfølging
Utført

833



Vedtatt av kommunestyret des 16
Utført
Vedtatt av kommunestyret des 16
Intet til oppfølging
Vedtatt av kommunestyret des 16
Vedtatt av kommunestyret des 16
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Møtedato Saknr
24.01.2017 PS 1/17
24.01.2017 PS 2/17

24.01.2017 PS 3/17
24.01.2017 PS 4/17

24.01.2017
PS 5/17

24.01.2017 PS 6/17
24.01.2017 PS 7/17
24.01.2017 PS 8/17

21.03.2017 PS 9/17
21.03.2017 PS 10/17
21.03.2017 PS 11/17
21.03.2017 PS 12/17
21.03.2017 PS 13/17
21.03.2017 PS 14/17
21.03.2017 PS 15/17
21.03.2017 PS 16/17

03.04.2017 PS 17/17
03.04.2017 PS 18/17
03.04.2017 PS 19/17
03.04.2017 PS 20/17
03.04.2017 PS 21/17
03.04.2017 PS 22/17
03.04.2017 PS 23/17
03.04.2017 PS 24/17 

30.05.2017 PS 25/17
30.05.2017 PS 26/17
30.05.2017 PS 27/17
30.05.2017 PS 28/17
30.05.2017 PS 29/17
30.05.2017 PS 30/17

29.08.2017 PS 31/17
29.08.2017 PS 32/17

10.10.2017 PS 33/17

10.10.2017
PS 34/17

10.10.2017 PS 35/17
10.10.2017 PS 36/17
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10.10.2017 PS 37/17
10.10.2017 PS 38/17
10.10.2017 PS 39/17
10.10.2017 PS 40/17
10.10.2017 PS 41/17
10.10.2017 PS 42/17

06.11.2017 PS 43/17
06.11.2017 PS 44/17
06.11.2017 PS 45/17
06.11.2017 PS 46/17
06.11.2017 PS 47/17
06.11.2017 PS 48/17 

28.11.2017 PS 49/17
28.11.2017 PS 50/17
28.11.2017 PS 51/17
28.11.2017 PS 52/17
28.11.2017 PS 53/17
28.11.2017 PS 54/17
28.11.2017 PS 55/17
28.11.2017 PS 56/17 
28.11.2017 PS 57/17 Vurdering av kjøkkendrift
28.11.2017 PS 58/17
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Tittel Snr i Ephorte
Referatsaker
Hjelp til alvorlig syke hjemmeboende

Evaluering reduksjon pleiefaktoren ved sykehjem i Nordreisa kommune
Åpningstider administrasjonen Helse og omsorg
lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i Nordreisa kommune

Åpning korttid/avlastning for eldre på Lillebo
Dagtilbud for demente og eldre i samarbeid med frivillig sektor
Oppdatering av retningslinjer for røyking i Nordreisa kommune

Referatsak
Stillingsplan rus og psykisk helsetjenester
Rus og psykisk helsetjenester behov for kontorfasiliteter
Framtidig drift dagsenter
Åpningstider telefon fysioterapitjenesten
Nedbemanning sykehjemmene i Nordreisa kommune, konsekvenser
Tilsyn Sonjatun sykehjem
Budsjettregulering mars 2017 kap. 3

Referatsak
Utredning om disponering av Leonard Isaksens vei 10 og 12
Utredning om omsorgsboliger for eldre med behov for heldøgn pleie og omsorgstjesnester
Behov noe natt ressurs Lillebo
Psykososialt kriseteam - organisering
Behov for økt ressurser
Inntak av vekslingelever og lærlinger 2017 Nordreisa kommune
Budsjettregulering april 2017 - helse og omsorg

Referatsak
Årsmelding 2016 - Nordreisa kommune
Budsjettregulering kap. 3 mai 2017
Øking budsjett Sonjatun kjøkken og vaskeritjenesten
Stillingsplan og oppgaver i rus - og psykisk helsetjeneste
KS prosjekt jobbvinner

Referatsak
Regulering av refusjon sykepenger og fødselspenger- DMS

Referatsak
Prosjektering av omsorgsboliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og
omsorgstjenester
Helhetlig legemiddelhåndtering for Sonajtun
Organisering av sykestuesenger i Nordreisa 2018
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Vurdering av omsorgstilbud i kommunal regi
Overføring av lønnsmidler fra miljøarbeidertjenesten til Høgegga Omsorgsboliger – budsjettregulering
Ombygging av østre fløy, 2.etg. Sonjatun helsesenter
Resultatrapport DMS januar – august 2017
Resultatrapport helse- og omsorg august 2017
 Budsjettinnspill fra helse- og omsorgsutvalget

Referatsak
Økt behov for stillinger på Guleng 3 2017/1135
Behov for økt avlastning Guleng Bo og avlastning 2017/1140
Resultatrapport september 2017 - helse- og omsorgssektoren 2016/919
Budsjett 2018 - helse- og omsorgsektoren 2017/1004
Innspill til budsjett 2018 – ombygging av østre fløy, 2. etg Sonjatun 2017/1035

Referatsak
Møteplan 2018 Nordreisa kommune
Oppfølging av sak: helhetlig legemiddelhåndtering for Sonjatun
Resultatrapport oktober 2017 helse og omsorg
Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 2018
Endelig budsjettforslag 2018 helse og omsorg
Budsjett og økonomiplan 2018-2021
Utredning av eksisterende omsorgsboliger som kan omgjøres til omsorgsbolig +

Behov for økt ressurs UOFF
PS 57/17 Vurdering av kjøkkendrift
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Status Merknader
Intet til oppfølging
Må sjekkes ut

Utført
Orientering om avvik og
sykefraværsrapporter gjort kontinuerlig

Utført
Vedtatt av kommunestyret
febr 17
Utført
Utført
Vedtatt av adm utvalget

Intet til oppfølging
Utført, se sak 29/17
Utført
Utført
Utført
Forskrift om kvalitetsforbedring ikke utarbeidet
Utført
Utført

utrednig bedre kosthold
ikke utført
Vedtatt av kommunestyret april 17
Vedtatt av kommunestyret april 17
Utført
Utført
Intet til oppfølging
Vedtatt av kommunestyret april 17
Utført

Utført
Vedtatt av kommunestyret i juni 17
Utført
Utført
Utført
Utført

Intet til oppfølging
Utført

Utført
Utført, se sak 56/17 og 31/18

Utført. Medisinkabinett utredet i sak 44/18
Saken utsatt
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Må sjekkes om det er
Innhentet flere tilbud.
Vurdere om kommunen kan
gi tilsvarende tjenester er
gjort.
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført, se sak 4/18
Full evaluering av Guleng 3 er påbegynt
Full evaluering av Guleng 3 er påbegynt
Intet til oppfølging
Utredning delvis utført
Utført  

Intet til oppfølging
Vedtatt av kommunestyret des 17
Intet til oppfølging
Intet til oppfølging
Vedtatt av kommunestyret des 17
Delvis utført
Vedtatt av kommunestyret des 17
Utført
Delvis utført
Utført
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Møtedato Saknr

23.01.2018 PS 1/18
23.01.2018 PS 2/18
23.01.2018 PS 3/18
23.01.2018 PS 4/18
23.01.2018 PS 5/18

20.03.2018 PS 6/18
20.03.2018 PS 7/18
20.03.2018 PS 8/18
20.03.2018 PS 9/18
20.03.2018 PS 10/18
20.03.2018 PS 11/18 
20.03.2018 PS 12/18 

29.05.2018 PS 13/18
29.05.2018 PS 14/18
29.05.2018 PS 15/18
29.05.2018 PS 16/18
29.05.2018 PS 17/18
29.05.2018 PS 18/18
29.05.2018 PS 19/18
29.05.2018 PS 20/18

04.09.2018 PS 21/18
04.09.2018 PS 22/18
04.09.2018 PS 23/18
04.09.2018 PS 24/18
04.09.2018 PS 25/18
04.09.2018 PS 26/18

08.10.2018 PS 27/18
08.10.2018 PS 28/18
08.10.2018 PS 29/18
08.10.2018 PS 30/18
08.10.2018 PS 31/18

07.11.2018 PS 34/18
07.11.2018 PS 35/18
07.11.2018 PS 36/18
07.11.2018 PS 37/18

30.11.2018 PS 40/18
30.11.2018 PS 41/18
30.11.2018 PS 42/18
30.11.2018 PS 43/18
30.11.2018 PS 44/18
30.11.2018 PS 45/18
30.11.2018 PS 46/18
30.11.2018 PS 47/18
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Tittel Snr i Ephorte

Referatsaker
Resultatrapport helse og omsorg desember 2017 2017/1345
Pleiefaktor i sykehjem pr. januar 2018 2018/64
Kortversjon av tilsyn i 2016 i Nordreisa kommune: Det gjelder livet, kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming2016/79
Evaluering aktivitetsplikt høsten 2017 18/82

Referatsaker
Virksomhetsplan frivillighetssentralen 2018/265
Plan for frivillighetspolitikk 2018/265
Helse og omsorgsplan, plan for medvirkning av brukergruppe 2016/399
Budsjettregulering 1/18 Helse og omsorg 2017/1004
Resultatrapport februar 2018
Omsorgsboliger på Guleng 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 og 25

Referatsaker
Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende 2018/300
Prosjekt hjemmebesøk for innbyggere 72 2016/1081
Revidert utgave av virksomhetsplan 2018 for Frivilligsentralen 2018/265
Virksomhetsplan 2018 rus og psykisk helse 2018/588
Saksframlegg økonomirapport, helse og omsorg, april 2018 2018/306
Avgjørelse i tilsynssak Bo- og kultur 2016/1441
Årsmelding 2017 18/388

Referatsaker
Valg av ungdomsråd 2018 2018/221
Omsorgsboliger
Budsjettregulering 2018 kap. 3 Helse og omsorg 2018/835
Budsjett 2019 sektor for helse og omsorg 2018/834
Resultatrapport pr juni 2018 - helse og omsorg

Referatsaker
Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 2018/964
Budsjett 2019 Helse og omsorg kapittel 3 2018/835
Oppfølging av politiske vedtak 2018/1101
Etablering av driftsmodell for omsorgsboliger + med tildelingskriterier 2018/1153

Referatsaker
Oversendelses sak 47/18 fra kommunestyret "nåsituasjon i helsesektoren, utfordringer og rekrutteringsbehov"2016/399
Tiltak for å redusere merforbruk i helse og omsorg -2018 2018/1300
Budsjett 2019 helse og omsorgs kap. 3 2018/835

Referatsaker
Budsjett og økonomiplan 2019 - 2021 2018/638
Resultatrapport helse og omsorg pr oktober 2018 2018/306
Budsjettregulering november 2018 kap. 3 Helse og omsorg 2018/835
Utredning medisinkabinett 2017/1038
Sonjatun kjøkken vurdering av framtidig kjøkkendrift 2017/1346
Budsjett 2019 - sektor for helse- og omsorg - tiltak 2019 2018/834
Alternativ bruk av sykestuesenger 2017/1034
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Status Merknader

Utført
Intet til oppfølging
Utført
Intet til oppfølging
Ikke oversendt kst se sak 16/18

Delvis utført,  ikke laget høring på NOU 2017 
Utført
Igangsatt
Plan på medvirkning ikke laget
Utført
Intet til oppfølging
Utført

Utført
Utført
Utført
Intet til oppfølging
Ikke behandlet virksomhetsplan for alle virksomheter i helse og omsorg
Utført
Intet til oppfølging
Vedtatt av kommunestyret i juni 18

Intet til oppfølging
Intet til oppfølging
Utført, se sak 31/18
Utført 
Virksomhetsplaner ikke lagt frem for utvalget
Utført

Frivillighetssentralen inngår i kommunens årsmelding
Vedtatt av kommunestyret i des 18
Utført
Utført
Utført

Intet til oppfølging
Intet til oppfølging
Utført
Utført

statusrapport og plan for demensomsorg ikke levert
Vedtatt av kommunestyret i des 18
Utført
Utført
Utsatt i sak 5/19
Delvis gjennomført
Utført
Utført

843



Møtedato Saknr Tittel Snr i Ephorte

12.03.2019 PS 1/19 Referatsaker
12.03.2019 PS 2/19 Budsjett 2019 framdrift 2018/306
12.03.2019 PS 3/19 Resultatrapport helse og omsorg 2018 2018/834
12.03.2019 PS 4/19 Frivillighetssentralens bidrag til sosialt arbeid og aktiviserende virksomhet
12.03.2019 PS 5/19 Omdisponering av investeringsmidler fra medisinkabinett til velferdsteknologi
12.03.2019 PS 6/19 Sonjatun kjøkken framdriftsplan framtidig kjøkkendrift 2017/1346
12.03.2019 PS 7/19 Risiko og sårbarhetsanalyse natt tjenester helse- og omsorg 2019/83
12.03.2019 PS 8/19 Bemanningsplaner helse- og omsorg 2019 18/1463
12.03.2019 PS 9/19 Forskrift – tildeling av bolig i omsorg+ i Nordreisa kommune 18/1153

12.06.2019 PS 10/19 Referatsaker
12.06.2019 PS 11/19 Årsmelding 2018 - Nordreisa kommune 2019/148
12.06.2019 PS 12/19 Økonomistatus pr 31.mai 2019 for helse- og omsorg
12.06.2019 PS 13/19 Overføring av korttidsplasser fra Lillebo avlastning til Sonjatun sykehjem
12.06.2019 PS 14/19 Etablering av tjenesten Omsorg+
12.06.2019 PS 15/19 Utredning økonomisk balanse NAV sosial
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Status Merknader

Intet til oppfølging
Utført
Intet til oppfølging
Utført
Vedtatt av kommunestyret mars 19
Ikke utført
Intet til oppfølging
Saken utsatt
Intet til oppfølging

Intet til oppfølging
Vedtatt av kommunestyret juni 19
Utført
Utført
Følges opp i budsjettprosess 2020
Utført
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Møtedato Saknr Tittel
28.01.2016 PS /16 Referatsaker
28.01.2016 PS 2/16 Presisering av budsjettvedtak
28.01.2016 PS 3/16 Uttalelser tariffoppgjør 2016
28.01.2016 PS 4/16 Anmodning om endring av lånegaranti - Nordreisa sokn
28.01.2016 PS 5/16 Bosetting av flyktninger i 2016 og 2017 2015/565
28.01.2016 PS 6/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015
28.01.2016 PS 7/16 Revidering av kommunale vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune
28.01.2016 PS 8/16 Reforhandling av samarbeidsavtale - Pedagogisk psykologisk tjeneste for Nord-Troms 
28.01.2016 PS 9/16 Valg av samarbeidsutvalg for barnehager og skoler 2016-2019 2016/59
28.01.2016 PS 10/16 Forslag : Reglement for byggekomité 2016/70
28.01.2016 PS 11/16 Valg av byggekomitè 2016-2019 2016/70 
28.01.2016 PS 12/16 Representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene for perioden 2016-2019 
28.01.2016 PS 13/16 Valg av representanter til representantskapet Nord-Troms Regionråd DA 2016-2019 
28.01.2016 PS 14/16 Valg av Heimevernsnemd 2016-2019 2015/2508
28.01.2016 PS 15/16 Valg av eldreråd i Nordreisa kommune 2015-2019 2015/1653
28.01.2016 PS 16/16 Valg av rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune for perioden 2015-2019 
28.01.2016 PS 17/16 17. mai komitè 2016-2019 2016/60
28.01.2016 PS 18/16 Valg av tilflyttingsnemd 2016-2019 2016/63
28.01.2016 PS 19/16 Valg av representant til representantskapet Halti Kvenkultursenter 2015-2019 
28.01.2016 PS 20/16 Søknad om skjenkebevilling - Henriksen gjestestue AS 2015/777
28.01.2016 PS 21/16 Søknad om fornyelse av AS Vinmonopolets salgsbevilling 2015/2596
28.01.2016 PS 22/16 Søknad om skjenkebevilling - Kronebutikken butikkdrift AS 2015/386

31.03.2016 PS 23/16 Referatsaker
31.03.2016 PS 24/16 1. revidering av årsbudsjettet for 2016 2015/1589
31.03.2016 PS 25/16 Ombygging Moan skole 2016/285
31.03.2016 PS 26/16 Samhandling og utvikling i Halti 2015/1564
31.03.2016 PS 27/16 Innbyggerinvolvering i forbindelse med utredning om ny kommunestruktur 2015/31
31.03.2016 PS 28/16 Områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik - Vedtak av planprogram 
31.03.2016 PS 29/16 Nødnett/legevakt i Nordreisa kommune - Endelig plassering, drift og personellmessige disponeringer 
31.03.2016 PS 30/16 Lokalisering av Nordreisa voksenopplæringssenter 2016/225
31.03.2016 PS 31/16 Lovlighetskontroll valg av byggekomite KST 11/16 - Nordreisa kommune 2016/70
31.03.2016 PS 32/16 Valg av byggekomitè 2016-2019 2016/70
31.03.2016 PS 33/16 Valg av Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2016-2019 2016/62
31.03.2016 PS 34/16 Valg av klagenemnd for eiendomsskatt 2016-2019 2016/61
31.03.2016 PS 35/16 Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i K-Sekretariatet IKS 2016-2019 2015/2168
31.03.2016 PS 36/16 Valg av representant til representantskapet Halti Kvenkultursenter 2015-2019 2016/65
31.03.2016 PS 37/16 Valg av representanter til epresentantskapet Nord-Troms Regionråd 2016-2019 2016/66
31.03.2016 PS 38/16 Valg av 17. mai komitè 2016-2017 2016/60
31.03.2016 PS 39/16 Valg av tilflyttingsnemd 2016-2019 2016/63
31.03.2016 PS 40/16 Valg av rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune for perioden 2015-2019 2015/2179
31.03.2016 PS 41/16 Valg av eldreråd i Nordreisa kommune 2015-2019 2015/1653
31.03.2016 PS 42/16 Valg av Heimevernsnemd 2016-2019 2015/2508

07.04.2016 PS 43/16 Valg av representanter til Nord-Troms Museum 2016-2019 2016/389
07.04.2016 PS 44/16 Valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd 2016-2019 2015/287

06.05.2016 PS 45/16 Representant til Tornedalsrådet 2016-2019 2016/547
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16.06.2016 PS 46/16 Referatsaker
16.06.2016 PS 47/16 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms
16.06.2016 PS 48/16 Årsmelding 2015 Nordreisa kommune
16.06.2016 PS 49/16 Årsregnskap 2015 - Nordreisa kommune
16.06.2016 PS 50/16 Moan skole -utredning
16.06.2016 PS 51/16 Kommunale tjenesteboliger for prester
16.06.2016 PS 52/16 Søknad om endret løpetid på lån - Nordreisa menighetsråd
16.06.2016 PS 53/16 Etablering av flyktningmottak og kommunale tjenesteressurser
16.06.2016 PS 54/16 Tertialrapport 1.tertial 2016
16.06.2016 PS 55/16 2. revidering av årsbudsjett 2016
16.06.2016 PS 56/16 Foreløpig budsjettramme 2017 - Nordreisa kommune
16.06.2016 PS 57/16 Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune
16.06.2016 PS 58/16 Lokalisering av Nordreisa voksenopplæringssenter
16.06.2016 PS 5916 Vurdering av elevers skoleskyss, strekningen Kildalen - Moan skole
16.06.2016 PS 60/16 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa for perioden 2016-2019
16.06.2016 PS 61/16 Utredning av renovering av Storslett barnehage og Sonjatun barnehage kontra nybygg ved Høgegga barnehage
16.06.2016 PS 62/16 Boligutvikling Nordreisa kommune 2015/960
16.06.2016 PS 63/16 Deling og salg av gnr 47 bnr 1 feste 4 2016/426
16.06.2016 PS 64/16 Gjennomføring av ekspropriasjon og søknad om forhåndstiltredelse av grunnareal av gnr 47 bnr 25 i Nordreisa kommune
16.06.2016 PS 65/16 Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune 
16.06.2016 PS 66/16 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdagen
16.06.2016 PS 67/16 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere 2017 - 2020
16.06.2016 PS 68/16 Valg av Nordreisa bygdedraktutvalg 2016-2020
16.06.2016 PS 69/16 Valg av barnerepresentant i plansaker 2016-2019
16.06.2016 PS 70/16 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020
16.06.2016 PS 71/16 Festeavgift på festa graver
16.06.2016 PS 72/16 Lunde – kjøp av grunn Uoff
16.06.2016 PS 73/16 Uttalelsene fra Nordreisa kommunestyre - Skattekontor i Nord-Troms
16.06.2016 PS 74/16 Uttalelse: Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann

27.09.2016 PS 75/16 Temamøte - kommunen som skoleeier

13.10.2016 PS 76/16 Tertialrapport 2.tertial 2016
13.10.2016 PS 77/16 Eierskapsmelding Nordreisa kommune 2016/1144
13.10.2016 PS 78/16 Kommunal planstrategi Nordreisa kommune
13.10.2016 PS 79/16 Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet – Oksfjordhamn - Karvik -
13.10.2016 PS 80/16 Revidering av skoleskyssordningen i Nordreisa
13.10.2016 PS 81/16 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020
13.10.2016 PS 82/16 Omsorgsbolig med heldøgns pleie,personalressurser
13.10.2016 PS 83/16 3. revidering av årsbudsjett 2016
13.10.2016 PS 84/16 Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS

20.12.2016 PS 85/16 Referatsaker
20.12.2016 PS 86/16 4.revidering av årsbudsjett 2016
20.12.2016 PS 87/16 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017
20.12.2016 PS 88/16 Ny organisering av Frivillighetssentralen fra 2017
20.12.2016 PS 89/16 Eiendomsskatt 2017 - Nordreisa kommune
20.12.2016 PS 90/16 Forskuddsvedtak for 2017; formues-, inntekts- og eiendomsskatt
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20.12.2016 PS 91/16 Budsjett og økonomiplan 2017 - 2020
20.12.2016 PS 92/16 Sluttbehandling: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet - Oksfjordhamn-Karvik - Plan ID: 19422016_001
20.12.2016 PS 93/16 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020
20.12.2016 PS 94/16 Lønnspolitiskplan 2017 -
20.12.2016 PS 95/16 Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms
20.12.2016 PS 96/16 Overordnet samarbeidsavtale samt tjeneste avtaler mellom UNN og Nordreisa kommune - sak til behandling i kommunestyret
20.12.2016 PS 97/16 Samarbeidsavtale med Nord-Troms studiesenter om studiebibliotek
20.12.2016 PS 98/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
20.12.2016 PS 99/16 Endring av selskapsavtale pr 01.01.2016 - K-Sekretariatet IKS
20.12.2016 PS 100/16 Godkjenning av ny styrer og stedfortreder for salgsbevilling - Coop Extra
20.12.2016 PS 101/16 Innføring av papirløse møter i 2017 for Nordreisa kommunestyre og alle hovedutvalg
20.12.2016 PS 102/16 Møteplan 2017 Nordreisa kommune
20.12.2016 PS 103/16 Suppleringsvalg av vararepresentanter til Nordreisa administrasjonsutvalg
20.12.2016 PS 104/16 Valg av forliksråd 2017-2020
20.12.2016 PS 105/16 Valg av møtefullmektiger til Forliksråd 2017-2020
20.12.2016 PS 106/16 Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16 - 31.3.17 fra Siv Elin Hansen (Sv) og søknad om fritak fra politiske verv fra Tonje Holm (Sv
20.12.2016 FO 4/16 Interpellasjon fra John Karlsen (Frp) - Tilstand boliger
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Snr i EphorteStatus Merknader
Utført

2015/1589 Utført Se HO-vedtak 25.05.16
2016/26 Utført
2015/2272 Utført
2015/565 Utført
2015/2439 Pågår Endring av rapportformen pågår
2015/291 Utført
2015/809 Utført
2016/59 Utført
2016/70 Utført
2016/70 Utført Behandlet i sak 31.03.16 32/16
2015/2160 Utført
2016/66 Utført Behandlet i sak 31.03.16 37/16
2015/2508 Utført Behandlet i sak 31.03.16 42/16
2015/1653 Utført Behandlet i sak 31.03.16 41/16
2015/2179 Utført Behandlet i sak 31.03.16 40/16
2016/60 Utført Behandlet i sak 31.03.16 38/16
2016/63 Utført Behandlet i sak 31.03.16 39/16
2016/65 Utført Behandlet i sak 31.03.16 36/16
2015/777 Utført
2015/2596 Utført
2015/386 Utført

Utført
2015/1589 Utført 10 Lærlinger og kompetansetiltak kr. 500 000 til juni møtet
2016/285 Utført
2015/1564 Utført
2015/31 Utført
2015/165 Utført
2015/1831 Utført Iverksatt februar 2017
2016/225 Utgår
2016/70 Utført
2016/70 Utført
2016/62 Utført
2016/61 Utført
2015/2168 Utført
2016/65 Utført
2016/66 Utført
2016/60 Utført
2016/63 Utført
2015/2179 Utført
2015/1653 Utført
2015/2508 Utført

2016/389 Utført
2015/287 Utført

2016/547 Utført
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Utført
2015/31 Utført
2016/511 Utført
2016/377 Utført
2016/658 Utført Ombygging vedtatt i sak 25/16 evalueres etter skoleåret 2016/2017.
2015/1893 Utført 2 boliger solgt i 2016
2015/1102 Utført
2016/560 Utført Saken realitetsbehandles ikke, men sees i sammenheng med en helthetlig vurdering av bruk av flyktning- og asyltilskudd.
2016/648 Utført Omorganisering av barnevernet pågår
2015/1589 Utført Kostnadene og refusjon til ressurskrevende tjenester kvalitetssikres hvert tertial.
2016/581 Utført
2016/548 Utført
2016/225 Utført Ny vurdering av NVO sitt behov gjøres til budsjettbehandlingen i 2017 og ses i sammenheng med sak om disponering av flyktningetilskudd fra UDI.
2015/485 Utført følge opp fadderordning og måltider
2016/561 Utført
2016/564 Utført
2015/960 Utsatt Vi ønsker utregning omkring om Stiftelsen Nybo kan bygge det dere etterspør.
2016/426 Utført Nordreisa kommune tilbyr fester av 47/1/4 å kjøpe tomta i henhold til bestemmelsen i festeloven kr 66.936, pluss oppmålingsgebyr og tinglysing.
2015/162 Utført
2015/2541 Utført

Utført 10. og 11. september 2017
2017 - 2020 Utført
2016-2020 Utført
2016-2019 Utført
2015/2488 Utført
2016/706 Utført
2015/4 Utført

Utført
Utført

Utført Ingen vedtak

2016/648 Utført
2016/1144 Utført Virksomheter kommunen har eierinteresser i skal rapportere om deres situasjon etter vedtatt mal innen 30.06 hver år.
2016/490 Utført
2016/165 Utført
2015/485 Utført
2015/2488 Utført
2016/1090 Utført
2015/1589 Utført

Utført

Utført
2015/1589 Utført
2016/1342 Utført OBS! oversendelsessak MPU
2015/2178 Utført Aktivitetslederstilling utlyses. Evalueres 1. halvår 2018.
2016/1393 Utført
2016/1393 Utført
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2016/581 Utført Må godkjennes av Fylkesmannen
2016/165 Utført
2016/1222 Utført Økning av tilskuddsposten til bygging av anlegg legges inn som ønsket tiltak i kommunens budsjett fra 2018.
2016/1075 Utført
2015/1841 Utført Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett
2016/1392 Utført
2016/1182 Utført
2016/1324 pågår Endring av rapportformen pågår
2016/966 Utført
2015/375 Utført
2016/1439 Utført
2016/737 Utført
2015/2133 Utført
2016/1179 Utført
2016/1179 Utført
2016/1331 Utført

Ikke kunnet gjennomføre, da Nybo ikke har villet gi generell vurdering
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Saken realitetsbehandles ikke, men sees i sammenheng med en helthetlig vurdering av bruk av flyktning- og asyltilskudd.

Kostnadene og refusjon til ressurskrevende tjenester kvalitetssikres hvert tertial.

Ny vurdering av NVO sitt behov gjøres til budsjettbehandlingen i 2017 og ses i sammenheng med sak om disponering av flyktningetilskudd fra UDI.

Nordreisa kommune tilbyr fester av 47/1/4 å kjøpe tomta i henhold til bestemmelsen i festeloven kr 66.936, pluss oppmålingsgebyr og tinglysing.

Virksomheter kommunen har eierinteresser i skal rapportere om deres situasjon etter vedtatt mal innen 30.06 hver år.
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Økning av tilskuddsposten til bygging av anlegg legges inn som ønsket tiltak i kommunens budsjett fra 2018.
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Møtedato Saknr

09.02.2017 FO 1/17
09.02.2017 FO 2/17
09.02.2017 PS 1/17
09.02.2017 PS 2/17
09.02.2017 PS 3/17
09.02.2017 PS 4/17
09.02.2017 PS 5/17
09.02.2017 PS 6/17
09.02.2017 PS 7/17
09.02.2017 PS 8/17

20.04.2017 FO 3/17
20.04.2017 FO 4/17
20.04.2017 FO 5/17
20.04.2017 FO 6/17
20.04.2017 PS 9/17
20.04.2017 PS 10/17
20.04.2017 PS 11/17
20.04.2017 PS 12/17
20.04.2017 PS 13/17
20.04.2017 PS 14/17
20.04.2017 PS 15/17
20.04.2017 PS 16/17
20.04.2017 PS 17/17
20.04.2017 PS 18/17
20.04.2017 PS 19/17
20.04.2017 PS 20/17
20.04.2017 PS 21/17
20.04.2017 PS 22/17
20.04.2017 PS 23/17
20.04.2017 PS 24/17
20.04.2017 PS 25/17
20.04.2017 PS 26/17
20.04.2017 PS 27/17
20.04.2017 PS 28/17
20.04.2017 PS 29/17
20.04.2017 PS 30/17
20.04.2017 PS 31/17
20.04.2017 PS 32/17

22.06.2017 FO 7/17
22.06.2017 FO 8/17
22.06.2017 PS 33/17
22.06.2017 PS 34/17
22.06.2017 PS 35/17
22.06.2017 PS 36/17
22.06.2017 PS 37/17
22.06.2017 PS 38/17
22.06.2017 PS 39/17
22.06.2017 PS 40/17
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22.06.2017 PS 41/17
22.06.2017 PS 42/17
22.06.2017 PS 43/17
22.06.2017 PS 44/17 
22.06.2017 PS 45/17 

04.10.2017

26.10.2017 FO 9/17
26.10.2017
26.10.2017
26.10.2017 PS 46/17
26.10.2017 PS 47/17
26.10.2017 PS 48/17
26.10.2017 PS 49/17

26.10.2017 PS 50/17
26.10.2017 PS 51/17
26.10.2017 PS 52/17
26.10.2017 PS 53/17
26.10.2017 PS 54/17
26.10.2017 PS 55/17
26.10.2017 PS 56/17
26.10.2017 PS 57/17 
26.10.2017 PS 58/17 

18.12.2017 FO 12/17
18.12.2017 FO 13/17
18.12.2017 FO 14/17
18.12.2017 FO 15/17
18.12.2017 PS 59/17
18.12.2017 PS 60/17

18.12.2017 PS 61/17
18.12.2017 PS 62/17
18.12.2017 PS 63/17
18.12.2017 PS 64/17
18.12.2017 PS 65/17
18.12.2017 PS 66/17
18.12.2017 PS 67/17
18.12.2017 PS 68/17
18.12.2017 PS 69/17
18.12.2017 PS 70/17
18.12.2017 PS 71/17

18.12.2017 PS 72/17
18.12.2017 PS 73/17
18.12.2017 PS 74/17
18.12.2017 PS 75/17
18.12.2017 PS 76/17
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18.12.2017 PS 77/17
18.12.2017 PS 78/17
18.12.2017 PS 79/17
18.12.2017 PS 80/17
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Tittel Snr i Ephorte

Spørsmål til ordfører i kommunestyremøte 9. febr.2017 - kantinedrift Halti 2015/1217
Spørsmål til ordføreren til kommunestyret 9.2.17 Ny bru over Reisaelva 2016/1372
Referatsak 2015/2125
Felles gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17 - Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord2017/87
Halti -sluttrapport og regnskap 2015/453
Innspill fra Nordreisa kommune til årets tariffoppgjør 2017/133
Lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i Nordreisa kommune 2016/1063
Trespråklig navn på administrasjonsnavnet Nordreisa kommune 2017/131
PS 7/17 Ansettelse av leirskolelærere/assistenter 2015/1536
Mulig utbygging av Hjellnes kai- og industriområdet 2017/142

Interpellasjon til kommunestyret 20.04.17 - Framtidig behov for helse- og omsorgstjenester2017/408
Spørsmål til ordfører i kommunestyret 20.04.2017 – Pleiefaktor 2016/176
Spørsmål til kommunestyret 20.04.17 - Hjellnes PS 8/17 2017/142
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.4.17 - Dagtilbud voksne funksjonshemmede 2015/2021
Referatsak
Driftsutgifter vintervedlikehold 2017-2022 - Finansiering 2016/1457
Bosetting av flyktninger 2017 - redusering av vedtak 2015/565
Nasjonal tilskuddsordning for bredbåndsutbygging 2015/12
Utredning om disponering av Leonard Isaksens vei 10 og 12
Inntak av vekslingselever og lærlinger 2017 Nordreisa kommune 2015/1568
Salg av Solvoll ungdomshus 2016/1076
Regulering av budsjett 2017, nr 1 2017/373
Sluttbehandling: Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, Troms2015/2406
Høring av revisjonsdokument for Kvænangen-reguleringen i Kvænangen og Nordreisa kommuner2015/1186
Søknad om overtagelse av Storvik skole 2017/31
Drift av kantina på Halti, kommunal/privat løsning 2015/1217
Utredning om omsorgsboliger for eldre med behov for heldøgn pleie og omsorgstjenester2016/1090
Reglement for bruk av og oppbevaring av ordførerkjede 2017/363
Analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 2016/1151
Plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune for 2016-2020 2017/354
Kontrollutvalgets årsrapport 2015 2015/78
Kontrollutvalgets årsrapport 2016 2015/78
Søknad om skjenkebevilling - Kronebutikken eiendom AS 2016/1141
Søknad om permisjon fra politiske verv i Nordreisa kommune - Helga Jæger Wigdel 2017/250
Søknad om permisjon fra politiske verv i Nordreisa kommune 2017 - Elise Blixgård (Sp) 2017/250
Valg av vararepresentant til kontrollutvalget etter innvilgelse av fritak for Tonje Holm 2016/1331
Valg av politisk representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere perioden 2017-20192017/396
Valg av samevalgstyre 2015/571

Interpellasjon til kommunestyret 22.6.17 - Storslett sentrum må ikke bli et fremtidig stort veikryss2016/1372
Spørsmål til kommunestyret 22.6.17 – tidlig innsats i skolen 2017/663
Referatsak
Årsmelding 2016 - Nordreisa kommune 2017/310
Årsregnskap 2016 - Nordreisa kommune 2016/1467
Tertialrapport 1.tertial 2017 2017/607
Regulering av budsjett 2017, nr 2 2017/373
Foreløpig budsjettramme 2018 2017/549
Hovedplan vann 2017 - 2025 - Sluttbehandling 2016/166
Kulturminnekompetanse i kommunene (Kik) - sluttrapport med verdivurdering 2015/106
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Suppleringsvalg - Miljø,- plan og utviklingsutvalget 2017/250
Suppleringsvalg - personlig varamedlem i valgnemnda etter innvilgelse av fritak for Helga Jæger Wigdel (Sv)2017/250
Suppleringsvalg 17. mai komite for resten av valgperioden etter innvilgelse av permisjon for Helga Jæger Wigdel2017/250
Kommunal garanti - Nordreisa IL - rehabilitering kunstgress Ymber Arena 2017/634
Aksjeutbytte avsettes til kommunalt næringsfond 2017/662

Temadag helse

Spørsmål fra representanten John Karlsen (Frp)
Kulturhistorisk landskap 2016/349
Boligsituasjon i Nordreisa kommune 2015/960
Referatsaker
Tertialrapport 2.tertial 2017 2017/607
Regulering av budsjett 2017, nr 3 2017/373
Sluttrapport Guleng 3 2015/451

Renovering og disponering av Solvoll 2016/1076
Høyderedskap ved redningsinnsats - næringsutvikling 2017/501
Trespråklig navn på administrasjonsnavnet Nordreisa kommune -endelig tilrådning 2017/131
Revidering av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune 2017/599
Regionalt samarbeid i Nord-Troms Regionråd 2016/220
K- Sekretariatet KS - Endring av selskapsavtale pr 1.6.2017 2016/966
Avvikling av kommunale heimevernsnemder 2015/2508
Høring av revisjonsdokument for Kvænangen -regulering i Kvænangen og Nordreisa kommuner- tilleggshøring2015/1186
Uttalelse til Statens vegvesen handlingsprogram 2018-2023 (2029) 2017/1178

Interpellasjon - Nasjonale prøver 2017/1391
Spørsmål - Prosjekt boligutvikling i Nord- Troms 2015/960
Innbyggerspørsmål – Fra NIL
Innbyggerspørsmål – Rotsund IL og bygda
Referatsak
Regulering av budsjett 2017, nr 4 2017/373

Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 2018 2017/1146
Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet for 2018 2017/1353
Forskuddsvedtak for 2018; formues-, inntekts- og eiendomsskatt 2017/1207
Eiendomsskatt 2018 - Nordreisa kommune 2017/1207
Kostnad ved å tilrettelegge Storslett samfunnshus som Kulturskole 2017/1215
Renovering og disponering av Solvoll gamle skole 2017/1279
Kostnad ved å tilrettelegge den gamle kinosalen til ungdomsklubb 2017/1216
Utbygging av Høgegga barnehage 2017/1315
Budsjett og økonomiplan 2018-2021 2017/549
Rapport forprosjekt Hjellnes 2017/142
Tilstandsrapport Nordreisa 2017 2017/1370

Moan skole -evaluering etter ombygging i 2016 og behov for utbygging 2016/658
Oversendelse av vedtak fra kontrollutvalget - oppfølging etatsbesøk Sonjatun 2017/312
Reglement for kommunale vigsler Nordreisa kommune 2017/701
Interkommunalt samarbeid om drift av PP-tjeneste fra 01.01.2018 2015/809
Endring av selskapsavtalen Interkommunalt arkiv Troms IKS 2017/1040
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Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum AS og Nordreisa kommune 2017/1193
Opphør av retningslinjer for startlån i Nordreisa kommune 2017/1428
Møteplan 2018 Nordreisa kommune 2015/2529
Høring – endring i vannforskriften 2015/143
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Status Merknader

Utført
Utført
Utført RS 3/17 Fylkesmannen og politimesteren er bekymret for beredskapen i Troms. Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre som sendes Storting, regjerning, justisdepartementet og forsvarsdepartementet.
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført Endelig skrivemåter forelegges for kommunestyret før det sendes søknad til departementet. Se sak 52/17
Utført
Utført Forprosjektet legges frem for kommunestyret 26.10.2017.

Utført fagdag helse i september 2017
Utført
Utført Næringsutvalget har gjort vedtak oppstart av forprosjektet slik kommunestyret bad om i sitt vedtak. Prosjektet vil være delt mellom innkjøp av utredning og egen delutredning fra kommunen.
Utført
Utført
Utført
Utført Vedtak 24 flyktninger inkl enslige mindreårige
Ikke utført fikk ikke midler
Utført
Utført 20 lærlinger/vekslingselever
Utført Se sak 50/17
Utført
Utført
Utført
Utført Nordreisa kommune selger Storvik skole til Storvik grendelag til en pris kr 1,-.
Utført Bedriftene trekte seg
Utført Andre løsninger vurderes
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
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Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført
Saken utsettes.Oversendelsesforslag til
oppvekst- og kulturutvalget.

Utført
Utført
Utført
Utført Vedtektene legges frem for kommunestyret til behandling i 2018.
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført

Til behandlingen 2019 skal det utredes en
mulighet for å innføre gratis leie for
treningslokaler for barn og unge.

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Igangsatt

pågår

Det gjennomføres en utredning for å sikre
langsiktige og gode pedagogiske og
bygningsmessige løsninger for ansatte og
elever ved Nordreisaskolen.

Utført
Utført
Utført
Utført
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Utført
Utført
Utført
Utført
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RS 3/17 Fylkesmannen og politimesteren er bekymret for beredskapen i Troms. Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre som sendes Storting, regjerning, justisdepartementet og forsvarsdepartementet.

Endelig skrivemåter forelegges for kommunestyret før det sendes søknad til departementet. Se sak 52/17

Næringsutvalget har gjort vedtak oppstart av forprosjektet slik kommunestyret bad om i sitt vedtak. Prosjektet vil være delt mellom innkjøp av utredning og egen delutredning fra kommunen.
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RS 3/17 Fylkesmannen og politimesteren er bekymret for beredskapen i Troms. Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre som sendes Storting, regjerning, justisdepartementet og forsvarsdepartementet.
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Møtedato Saknr

08.02.2018 PS 1/18
08.02.2018 PS 2/18
08.02.2018 PS 3/18
08.02.2018 PS 4/18
08.02.2018 PS 5/18
08.02.2018 PS 6/18

08.02.2018 PS 7/18
08.02.2018 PS 8/18
08.02.2018 PS 9/18
08.02.2018 PS 10/18

26.04.2018 PS 11/18
26.04.2018 PS 12/18
26.04.2018 PS 13/18
26.04.2018 PS 14/18
26.04.2018 PS 15/18

26.04.2018 PS 16/18
26.04.2018 PS 17/18
26.04.2018 PS 18/18
26.04.2018 PS 19/18
26.04.2018 PS 20/18
26.04.2018 PS 21/18
26.04.2018 PS 22/18
26.04.2018 PS 23/18

26.04.2018 PS 24/18
26.04.2018 PS 25/18
26.04.2018 PS 26/18
26.04.2018 PS 27/18
26.04.2018 PS 28/18
26.04.2018 PS 29/18
26.04.2018 PS 30/18
26.04.2018 PS 31/18
26.04.2018 PS 32/18
26.04.2018 PS 33/18

26.04.2018 PS 34/18
26.04.2018 PS 35/18 
26.04.2018 PS 36/18 

21.06.2018 PS 37/18
21.06.2018 PS 38/18
21.06.2018 PS 39/18
21.06.2018 PS 40/18
21.06.2018 PS 41/18
21.06.2018 PS 42/18
21.06.2018 PS 43/18
21.06.2018 PS 44/18
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21.06.2018 PS 45/18
21.06.2018 PS 46/18
21.06.2018 PS 47/18

21.06.2018 PS 48/18
21.06.2018 PS 49/18
21.06.2018 PS 50/18
21.06.2018 PS 51/18
21.06.2018 PS 52/18
21.06.2018 PS 53/18
21.06.2018 PS 54/18
21.06.2018 PS 55/18
21.06.2018 PS 56/18
21.06.2018 PS 57/18
21.06.2018 PS 58/18
21.06.2018 PS 59/18

25.10.2018 PS 60/18
25.10.2018 PS 61/18
25.10.2018 PS 62/18
25.10.2018 PS 63/18
25.10.2018 PS 64/18
25.10.2018 PS 65/18
25.10.2018 PS 66/18
25.10.2018 PS 67/18

25.10.2018 PS 68/18
25.10.2018 PS 69/18
25.10.2018 PS 70/18
25.10.2018 PS 71/18
25.10.2018 PS 72/18
25.10.2018 PS 73/18

20.12.2018 PS 74/18

20.12.2018 PS 75/18
20.12.2018 PS 76/18
20.12.2018 PS 77/18
20.12.2018 PS 78/18
20.12.2018 PS 79/18

20.12.2018 PS 80/18
20.12.2018 PS 81/18
20.12.2018 PS 82/18
20.12.2018 PS 83/18

20.12.2018 PS 84/18
20.12.2018 PS 85/18
20.12.2018 PS 86/18
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20.12.2018 PS 87/18
20.12.2018 PS 88/18
20.12.2018 PS 89/18
20.12.2018 PS 90/18

870



Tittel Snr i Ephorte

Referatsaker
Høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms
Oppfølging av "temadag helse" 04.10.17
Ny Storslett bru - vurdering av alternativer
Innspill fra Nordreisa kommune til KS for tariffoppgjør 2018
Ansettelse av rådmann fra 1.4.2019
Revidering av kommunale vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa
kommune
Marin forsøpling – oversendes miljø,- plan og utviklingsutvalget
Nordreisa som regionsenter i det nye fylket Troms og Finnmark
Oppfølging av regionreformen

Referatsaker
Omorganisering av Ymber AS
Regulering av budsjett 2018, nr 1:
Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering og valg av metode
Spillemidler - kommunal andel
Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg - Regionreformen Desentralisering av
oppgaver fra staten til fylkeskommunene
Veilys i Nordreisa - Målt forbruk, drift og vedlikehold
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag
Brudd på alkoholloven - prikktildeling BIOS AS Galleriet
Brudd på alkoholloven - prikktildeling Giævers landhandel
Brudd på alkoholloven - prikktildeling BIOS AS, kafe, bar, hems/platå uteservering
Brudd på alkoholloven - prikktildeling Minibar1 Hansabakken Invest
Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Rollstad Handel AS
Nærbutikken Oksfjordhamn
Søknad om skjenkebevilling - Ihana! AS
Valg av representanter til vannområdeutvalg i Nordreisa-Kvænangen 2018-2019
Fritak fra alle politiske verv Reidun Dahl (Frp) - flyttet fra Nordreisa kommune
Fritak fra politiske verv Håkon Mikalsen (H) - flyttet fra Nordreisa kommune
Nyvalg av barnerepresentant i plansaker 2018-2019
Nyvalg av vararepresentant fra Nordreisa Høyre til kontrollutvalget
Nyvalg til klagenemnd etter innvilgelse av fritak for Helga Jæger Wigdel
Søknad om fritak fra politiske verv Heidi Gausdal (Frp) for resten av valgperioden
Søknad om permisjon fra offentlige verv 2018 - Elise Blixgård (Sp)
Søknad om permisjon fra politisk verv som vararepresentant i helse- og
omsorgsutvalget til januar 2019 for Guro Nordgaard Siri (H)
Høringsuttalelse regional strategisk næringsplan for Tromsø-regionen
Videre drift av tjenester i DMS ved Sonjatun

Referatsaker
Årsmelding 2017
Årsregnskap 2017 - Nordreisa kommune
Kvartalsrapport 1.kvartal 2018
Regulering av budsjett 2018, nr 2
Foreløpig budsjettramme 2019 
Kjøp av aksjer i Visit Lyngenfjord AS
Kommunal garanti - Nordreisa Sogn - nytt orgel Rotsund kapell 1
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Ombygging av kommunehuset 1.
Kommunale næringsfond •
Nå situasjonen i helsesektoren, utfordringer og rekrutteringsbehov
Framtidig organisering av beredskapen i Nord Troms- forslag til revidert avtale om
brannvernsamarbeid
Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd 1.
Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren Norges nasjonalparker
Prosjektlederstilling -investeringsprosjekter
Sluttbehandling: Detaljregulering Hansvoll boligområde
Sluttbehandling: Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5, Sappen
Avløp Hansvoll - Lilleslett, anleggsbidrag
Revidering av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Nordreisa kommune
Politisk rådgiver for ungdomsrådet
Valg av ungdomsråd 2018
Forlengelse virkningsperioden for lønnspolitiske retningslinjer
Sluttbehandling: Detaljregulering Olsens verft

Referatsak: RS 49/18 – Orientering til høringsparter om innstilling
Tertialrapport for 2.tertial 2018
Regulering av budsjett 2018, nr 3
Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019
Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder
Skolepolitisk plan m/høringer
Revidering av vedtekter for SFO angående plasser
Opprettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms
Interkommunalt vertskommunesamarbeid – Arbeidsgiverkontroller for kommunene
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner
Vurdering av planinitiativ - reguleringsplan Havnnesplass vest hyttefelt gbnr 80/1
Skisseprosjekt for nytt torg på Storslett
Brukerundersøkelse vann og avløp 2018
Kommunebarometeret 2018
Detaljregulering av Sørkjosen -behov for grunnboringer

Referatsak 86/18. Vedtak:
Referatsaker tas til orientering.
I løpet av første kvartal 2019 gis det en orientering til oppvekst- og kulturutvalget om
arbeid med gjennomføring av påleggene fra arbeidstilsynet.

Regulering av budsjett 2018
Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 -ny behandling
Kommunal garanti Rotsundelv Idrettslag - kunstgressbane og nærmiljøanlegg
Forskuddsvedtak for 2019 ; formues-, inntekts- og eiendomsskatt:
Eiendomsskatt 2019 - Nordreisa kommune

Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022
Disponering av midler fra det statlige Havbruksfondet
Automatisk ringeanlegg Nordreisa kirke
Forvaltningsrevisjonsrapport «økonomistyring og økonomisk internkontroll
Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet
og bygging av anlegg 2017 - 2020
Prioritering av søknader om spillemidler 2019
Planprosess lokaler for familiesenter, barnevern og PPT -sluttrapport
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Framtidig organisering av beredskapen i Nord Troms -utvidelse med Lyngen kommune
Møteplan 2019 Nordreisa kommune
Utredning om utfasing av eiendomsskatt innen 2025
Rovdas gravlund
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Status Merknader

Utført
Utført
Utført se sak 47/18
Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
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Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført Muntlig orientering gitt

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Delvis utført
Samarbeid om byggesak og nedleggelse
av Frivillighetssentralen ikke utført

Utført
Utgår dekket over sektorens budsjett
Delvis utført

Utført
Utført
Utført
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Utført
Utført
Utført
Utført
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Møtedato Saknr

29.03.2019 PS 1/19
29.03.2019 PS 2/19
29.03.2019 PS 3/19
29.03.2019 PS 4/19
29.03.2019 PS 5/19
29.03.2019 PS 6/19
29.03.2019 PS 7/19
29.03.2019 PS 8/19
29.03.2019 PS 9/19
29.03.2019 PS 10/19
29.03.2019 PS 11/19
29.03.2019 PS 12/19

29.03.2019 PS 13/19
29.03.2019 PS 14/19
29.03.2019 PS 15/19 Risiko og sårbarhetsanalyse natt tjenester helse- og omsorg
29.03.2019 PS 16/19 Omdisponering av investeringsmidler fra medisinkabinett til velferdsteknologi
29.03.2019 PS 17/19 Søknad om industrikai i Bakkeby
29.03.2019 PS 18/19 Beredskap og redningstjeneste i Troms og Finnmark må sikres

21.05.2019 PS 19/19
21.05.2019 PS 20/19
21.05.2019 PS 21/19
21.05.2019 PS 22/19
21.05.2019 PS 23/19
21.05.2019 PS 24/19
21.05.2019 PS 25/19

24.06.2019 PS 26/19
24.06.2019 PS 27/19
24.06.2019 PS 28/19
24.06.2019 PS 29/19
24.06.2019 PS 30/19
24.06.2019 PS 31/19
24.06.2019 PS 32/19
24.06.2019 PS 33/19
24.06.2019 PS 34/19
24.06.2019 PS 35/19
24.06.2019 PS 36/19
24.06.2019 PS 37/19
24.06.2019 PS 38/19
24.06.2019 PS 39/19
24.06.2019 PS 40/19
24.06.2019 PS 41/19
24.06.2019 PS 42/19 Forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomistyring og økonomisk internkontroll»
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Tittel Snr i Ephorte

Referatsaker
Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune - ny behandling
Lønnspolitisk plan 2019 - 2022
Forprosjekt Innovasjonssenter/Halti III
Bemanningsplaner helse og omsorg 2019
Forskrift - tildeling av bolig i omsorg+ i Nordreisa kommune
Økning i antall plasser ved samisk/norsk avdeling ved Leirbukt barnehage
Økning i antall barnehageplasser ved Oksfjord barnehage
Kostnad ombygging av kulturskolen og gymsal på Storslett samfunnshus
Rotsundelv skole -renovering
Innkjøp av ny bil Byggdrift til erstatning for kondemnert bil
Ny strategisk virksomhetsplan for Tornedalsrådet
Revidering av reglement for folkevalgte - nytt punkt - Pensjonsordninger, sykepenger,
ferie mv.
Erstatning Kofa-sak brøyting

Referatsaker
Arbeidsmiljø Nordreisa og Kvænangen barneverntjeneste
Klage på vedtak om brudd på alkoholloven
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018
Forvaltningsrevisjonsrapport innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms
Omorganisering av vannområdeutvalgene
Kvartalsrapport 1. kvartal 2019

Referatsaker
Årsmelding 2018 - Nordreisa kommune
Årsregnskap 2018 - Nordreisa kommune
Foreløpig budsjettramme 2020
Regulering av budsjett 2019, nr 1
Sluttbehandling - Detaljregulering E6 Storslett bru planid. 19422017_005 - Statens vegvesen
Anskaffelse av to EL-varebiler til Drift og utvikling
veilys 2019 drift
Valg av løsning for svømmeanlegg i Nordreisa
Mudring Sørkjosen havn
Salg av eiendommen 1942/47/426
Lønnspolitisk plan - ny behandling
Rammeplan for Nordreisa kulturskole
Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu, forslag til fredning
Tørfoss kvengård - Kuivakoski, reparasjon av tak på hovedbygning
Tørfoss kvengård - forslag til fredning

PS 15/19 Risiko og sårbarhetsanalyse natt tjenester helse- og omsorg
PS 16/19 Omdisponering av investeringsmidler fra medisinkabinett til velferdsteknologi
PS 17/19 Søknad om industrikai i Bakkeby
PS 18/19 Beredskap og redningstjeneste i Troms og Finnmark må sikres

PS 42/19 Forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomistyring og økonomisk internkontroll»
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Status Merknader

Utført
Utført
saken utsatt
Utført
saken utgår
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Utført
Utført
Utført
Utført
pågår
Utført
pågår

Utført
Utført
Utført
pågår
Utført
Utført
Utført
pågår
Utført
Utført
Utført
Utført
saken utsatt
Utført
Utført
Utført
pågår
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Møtedato Saksnr Tittel
21.01.2016 PS 1/16 Referatsaker
21.01.2016 PS 2/16 Budsjett 2016 Sektor 1 administrasjon
21.01.2016 PS 3/16 Bevertning til kommunestyremøter i Nordreisa kommune
21.01.2016 PS 4/16 Anke på avslag om tilskudd til drift fra Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Troms (Smiso)
21.01.2016 PS 5/16 Nord Troms Bioenergi AS - økonomisk situasjon
21.01.2016 PS 6/16 Utredning kommunereform for Nord-Troms 4 2015/31

18.02.2016 PS 7/16 Referatsaker
18.02.2016 PS 8/16 Søknad om skjenkebevilling 20. februar 2016 - 
18.02.2016 PS 9/16 Salg av aksjer i AS TIRB
18.02.2016 PS 10/16 Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høringsuttalelse

17.03.2016 PS11/16 Referatsaker
17.03.2016 PS 12/16 1. revidering av årsbudsjettet for 2016
17.03.2016 PS 13/16 Bemanningsplan sektor for administrasjon
17.03.2016 PS 14/16 Statusrapport på lønnskostnader til og med mars 2016 2016/325

21.04.2016 PS15/16 Referatsaker
21.04.2016 PS 16/16 Statusrapport på lønnskostnadene per mars 2016 2016/325
21.04.2016 PS 17/16 Kommunale tjenesteboliger for prestene 2015/1893
21.04.2016 PS 18/16 Forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029,
21.04.2016 PS 19/16 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 7. mai 2016
21.04.2016 PS 20/16 Deling og salg av gnr 47 bnr 1 feste 4
21.04.2016 PS 21/16 Nord Troms Bioenergi -økonomisk situasjon X 2015/2577
21.04.2016 PS 22/16 Lunde -kjøp av grunn X 2015/4

18.05.2016 PS23/16 Referatsaker
18.05.2016 PS 24/16 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 20. august 2016
18.05.2016 PS 25/16 Utredning redusert åpningstid Servicetorg 2016/545
18.05.2016 PS 26/16 Årsmelding 2015 Nordreisa kommune 2016/511
18.05.2016 PS 27/16 Statusrapport på lønnskostnadene per april 2016 2016/325

02.06.2016 PS 28/16 Referatsaker
02.06.2016 PS 29/16 Årsregnskap 2015 - Nordreisa kommune 2016/377
02.06.2016 PS 30/16 Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 2016/548
02.06.2016 PS 31/16 Boligutvikling Nordreisa kommune 2015/960
02.06.2016 PS 32/16 Kommunale tjenesteboliger for prester 2015/1893
02.06.2016 PS 33/16 2. revidering av årsbudsjett 2016 2015/1589
02.06.2016 PS 34/16 Foreløpig budsjettramme 2017 - Nordreisa
02.06.2016 PS 35/16 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 4. juni 2016
02.06.2016 PS 36/16 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning
02.06.2016 PS 37/16 Tertialrapport 1. tertial 2016 2016/648
02.06.2016 PS 38/16 Utredning om samlokalisering av økonomi- og fakturafunksjoner i Nordreisa kommune 2016/541
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19.08.2016 PS 39/16 Referatsaker
19.08.2016 PS 40/16 Klage- ekspropriasjon av gnr 47/25 2015/2486

01.09.2016 PS 41/16 Referatsaker
01.09.2016 PS 42/16 Samlokalisering og nytt serviceknutepunkt
01.09.2016 PS 43/16 Budsjett 2017 Sektor 1 administrasjon
01.09.2016 PS 44/16 Statusrapport på lønnskostnader per juli 2016 2016/325

06.10.2016 tilleggssak uten nr
06.10.2016 PS 45/16 Referatsaker
06.10.2016 PS 46/16 Tertialrapport 2.tertial 2016 2016/648
06.10.2016 PS 47/16 Salg av eiendom 65/23 2016/552
06.10.2016 PS 48/16 Avtaleskjønn -reguleringsplan Lunde 2015/4
06.10.2016 PS 49/16 Kommunal planstrategi Nordreisa kommune
06.10.2016 PS 50/16 Høringsinnspill - Høring av kommunelovutvalgets utredning 2016:4 - Ny kommunelov 2016/1172

03.11.2016 PS 51/16 Referatsaker
03.11.2016 PS 52/16 Salg av presteboliger
03.11.2016 PS 53/16 Statusrapport på lønnskostnadene per september

24.11.2016 PS 54/16 Referatsaker
24.11.2016 PS 55/16 Møteplan 2017 Nordreisa kommune 2016/737
24.11.2016 PS 56/16 Høringsuttalelse fra Nordreisa kommune - struktur tjenestesteder og tjenesteenheter i Troms politidistrikt
24.11.2016 PS 57/16 Budsjett 2017 - Sektor 1 for administrasjon
24.11.2016 PS 58/16 Statusrapport på lønnskostnadene per oktober 2016
24.11.2016 PS 59/16 Salg av presteboliger

01.12.2016 PS 60/16 Referatsaker
01.12.2016 PS 61/16 4.revidering av årsbudsjett 2016
01.12.2016 PS 62/16 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017
01.12.2016 PS 63/16 Ny organisering av Frivillighetssentralen fra 2017
01.12.2016 PS 64/16 Budsjett 2017 for Drift og utvikling
01.12.2016 PS 65/16 Budsjett og økonomiplan 2017 - 2020
01.12.2016 PS 66/16 Opprettelse av ny leieavtale med Oksfjord grendehus AL eller ta i bruk ledige arealer i Oksfjord skole til barnehage
01.12.2016 PS 67/16 Status - Leonard Isaksens veg 10
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Ephortesak Status
Intet til oppfølging

2016/13 Utført
2016/34 Utført
2015/1954 Utført
2015/2577 Utført

Utført

Intet til oppfølging
2015/2509 Utført
2016/42 Utført
2015/2604 Utført

Intet til oppfølging
2015/1589 Vedtatt av kommunestyret
2016/13 Utført

Intet til oppfølging

Intet til oppfølging
Intet til oppfølging
saken utsatt

2016/306 Utført
2015/2241 Utført
2016/426 Utført

Utført
Utført

Intet til oppfølging
2016/491 Utført

Utført
Vedtatt av kommunestyret
Intet til oppfølging

Intet til oppfølging
Vedtatt av kommunestyret
Vedtatt av kommunestyret
Vedtatt av kommunestyret
Utført

2016/581 Vedtatt av kommunestyret
Vedtatt av kommunestyret

2015/2241 Utført
2015/386 Utført

Vedtatt av kommunestyret
UtførtPS 38/16 Utredning om samlokalisering av økonomi- og fakturafunksjoner i Nordreisa kommune 2016/541
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Intet til oppfølging
Utført

Intet til oppfølging
2016/976 Utført
2016/1004 Utført

Intet til oppfølging

Utført
Intet til oppfølging
Vedtatt av kommunestyret
Vedtatt av kommunestyret

2016/490 Vedtatt av kommunestyret
2016-2019 Vedtatt av kommunestyret

Utført

Intet til oppfølging
2015/1893 Utført

Intet til oppfølging

Intet til oppfølging
Vedtatt av kommunestyret

2016/1251 Utført
Utført
Intet til oppfølging
Utført

Intet til oppfølging
2015/1589 Vedtatt av kommunestyret
2016/1342 Vedtatt av kommunestyret
2015/2178 Vedtatt av kommunestyret
2016/937 Saken utgår
2016/581 Vedtatt av kommunestyret

Utført
Saken utgår

PS 50/16 Høringsinnspill - Høring av kommunelovutvalgets utredning 2016:4 - Ny kommunelov 2016/1172

Opprettelse av ny leieavtale med Oksfjord grendehus AL eller ta i bruk ledige arealer i Oksfjord skole til barnehage
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Merknader

884



885



Møtedato Saksnr Tittel

26.01.2017 PS 1/17 Referatsaker
26.01.2017 PS 2/17 Statusrapport på lønnskostnadene per desember 2016
26.01.2017 PS 3/17 Halti -sluttrapport og regnskap

26.01.2017 PS 4/17 
Økonomisk støtte - prinsipiell tvist mellom Statnett og tre av LVKs
medlemskommuner

23.03.2017 PS 5/17 Referatsaker
23.03.2017 PS 6/17 Forespørsel om opsjonsavtale for en del av 47/145
23.03.2017 PS 7/17 Statusrapport lønnskostnader per januar og februar 2017
23.03.2017 PS 8/17 Søknad om overtagelse av Storvik skole

11.04.2017 PS 9/17 Referatsaker
11.04.2017 PS 10/17 Salg av Solvoll ungdomshus
11.04.2017 PS 11/17 Regulering av budsjett 2017, nr 1

18.05.2017 PS12/17 Referatsaker
18.05.2017 PS 13/17 Fastsetting av husleie Guleng III
18.05.2017 PS 14/17 Statusrapport lønnskostnader per mars 2017
18.05.2017 PS 15/17 Deltakelse i Digital Medarbeider og innovasjonsnettverket K+
18.05.2017 PS 16/17 Navnekonkurranse – Omsorgsboligene prosjekt «GulengIII»

15.06.2017 PS17/17 Referatsaker
15.06.2017 PS 18/17 Årsmelding 2016 - Nordreisa kommune
15.06.2017 PS 19/17 Retningslinjer for tilskudd til nærings - og miljøtiltak i skogbruket 2016 - 2019.
15.06.2017 PS 20/17 Årsregnskap 2016 - Nordreisa kommune
15.06.2017 PS 21/17 Regulering av budsjett 2017, nr 2
15.06.2017 PS 22/17 Foreløpig budsjettramme 2018
15.06.2017 PS 23/17 Overførselspris gods over Sørkjosen Havn
15.06.2017 PS 24/17 1. Tertialrapport 2017

17.08.2017 PS17/17 Referatsaker
17.08.2017 PS 26/17 Statusrapport lønnskostnader per mai 2017
17.08.2017 PS 27/17 Ressurser for gjennomføring av 40 års jubileum av Sonjatun Helsesenter

29.09.2017 PS25/17 Referatsaker
29.09.2017 PS 29/17 TV-aksjonen NRK Unicef 2017 - oppfordring til bidrag
29.09.2017 PS 30/17 Statusrapport lønnskostnader per juli 2017
29.09.2017 PS 31/17 Budsjett 2018 – Sektor 1 administrasjon

19.10.2017 PS32/17 Referatsaker
19.10.2017 PS 33/17 Regulering av budsjett 2017, nr 3
19.10.2017 PS 34/17 Tertialrapport 2.tertial 2017
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09.11.2017 PS 35/17 Referatsaker
09.11.2017 PS 36/17 Invitasjon til delaktelse i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter
09.11.2017 PS 37/17 Statusrapport lønnskostnader per september 2017

01.12.2017 PS 38/17 Referatsaker
01.12.2017 PS 39/17 Kostnad ved å tilrettelegge Storslett samfunnshus som Kulturskole
01.12.2017 PS 40/17 Kostnad ved å tilrettelegge den gamle kinosalen til ungdomsklubb
01.12.2017 PS 41/17 Renovering og disponering av Solvoll gamle skole
01.12.2017 PS 42/17 Moan skole -evaluering etter ombygging i 2016 og behov for utbygging
01.12.2017 PS 43/17 Utbygging av Høgegga barnehage
01.12.2017 PS 44/17 Ny svømmehall, nybygg kontra renovering
01.12.2017 PS 45/17 Regulering av budsjett 2017, nr 4
01.12.2017 PS 46/17 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 2018
01.12.2017 PS 47/17 Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet for 2018
01.12.2017 PS 48/17 Budsjett 2018 - sektor 1 administrasjon
01.12.2017 PS 49/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021
01.12.2017 PS 50/17 Møteplan 2018 Nordreisa kommune
01.12.2017 PS 51/17 Statusrapport lønnskostnader per oktober 2017
01.12.2017 PS 52/17 Evaluering redusert åpningstid rådhus
01.12.2017 PS 53/17 Ettergivelse av faktura
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Ephortesak Status

Intet til oppfølging
2016/325 Intet til oppfølging
2015/453 Vedtatt av kommunestyret

Utført

Intet til oppfølging
2017/271 Utført
2017/279 Intet til oppfølging
2017/31 Utført

Intet til oppfølging
2016/1076 Vedtatt av kommunestyret
2017/373 Vedtatt av kommunestyret

Intet til oppfølging
2016/509 Utført
2017/279 Intet til oppfølging
2016/1462 Utført

Saken avvist

Intet til oppfølging
2017/310 Vedtatt av kommunestyret
2017/530 Utført
2016/1467 Vedtatt av kommunestyret
2017/373 Vedtatt av kommunestyret
2017/549 Vedtatt av kommunestyret
2017/68 Vedtatt av kommunestyret

Vedtatt av kommunestyret

Intet til oppfølging
2017/279 Intet til oppfølging
2016/1080 Utført

Intet til oppfølging
2017/921 Utført
2017/279 Intet til oppfølging
2017/1006 Utført

Intet til oppfølging
2017/373 Vedtatt av kommunestyret
2017/607 Vedtatt av kommunestyret
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Intet til oppfølging
2016/1462 Utført
2017/279 Intet til oppfølging

Intet til oppfølging
2017/1215 Utført
2017/1216 Utført
2017/1279 Utført
2016/658 saken utgår
2017/1315 Utført
2017/1365 Utført
2017/373 Vedtatt av kommunestyret
2017/1146 Vedtatt av kommunestyret
2017/1353 Vedtatt av kommunestyret
2017/1006 Utført
2017/549 Vedtatt av kommunestyret
2015/2529 Vedtatt av kommunestyret
2017/279 Intet til oppfølging
2016/13 Utført
2016/1368 Utført
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896
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Merknader

898
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Møtedato Saksnr Tittel

25.01.2018 PS 1/18 Referatsaker
25.01.2018 PS 2/18 Statusrapport lønnskostnader per desember 2017
25.01.2018 PS 3/18 Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene
25.01.2018 PS 4/18 Ny Storslett bru - vurdering av alternativer
25.01.2018 PS 5/18 Bioenergianlegg på Storslett -nye eiere og forslag til ny avtale

22.02.2018 PS 6/18 Referatsaker
22.02.2018 PS 7/18 Økning av midler til ordførers disposisjon
22.02.2018 PS 8/18 Molo i Oksfjord fiskerihavn -reparasjon av skader
22.02.2018 PS 9/18 Prosjekt havnesamarbeid i Nord Troms

14.03.2018 PS 10/18 Regionreformen - desentraliserte oppgaver til de nye regionene

22.03.2018 PS 11/18 Referatsaker
22.03.2018 PS 12/18 Leie før eie prosjekt Nordreisa kommune
22.03.2018 PS 13/18 Bioenergianlegg på Storslett -nye eiere og forslag til ny avtale 2015/2577
22.03.2018 PS 14/18 Regionreformen – desentraliserte oppgaver til de nye regionene

12.04.2018 PS 15/18 Referatsaker
12.04.2018 PS 16/18 Spillemidler - kommunal andel
12.04.2018 PS 17/18 Regulering av budsjett 2018, nr 1
12.04.2018 PS 18/18 Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering og valg av metode
12.04.2018 PS 19/18 Sykestuesengene 2015/863
12.04.2018 PS 20/18 Veilys i Nordreisa – målt forbruk, drift og vedlikehold 2015/1344

24.04.2018 PS 21/18 Referatsaker

31.05.2018 PS 22/18 Referatsaker
31.05.2018 PS 23/18 Kvartalsrapport 1.kvartal 2018
31.05.2018 PS 24/18 Årsregnskap 2017 - Nordreisa kommune
31.05.2018 PS 25/18 Regionreformen -søknad om midler
31.05.2018 PS 26/18 Kommunal garanti - Nordreisa Sogn - nytt orgel Rotsund kapell

14.06.2018 PS 27/18 Referatsaker
14.06.2018 PS 28/18 Årsregnskap 2017 - Nordreisa kommune
14.06.2018 PS 29/18 Årsmelding 2017
14.06.2018 PS 30/18 Regulering av budsjett 2018, nr 2
14.06.2018 PS 31/18 Foreløpig budsjettramme 2019
14.06.2018 PS 32/18 Ombygging av kommunehuset
14.06.2018 PS 33/18 Forespørsel om inngåelse av opsjonsavtale for kjøp eller feste for en del av 47/137
14.06.2018 PS 34/18 Kjøp av aksjer i Visit Lyngenfjord AS
14.06.2018 PS 35/18 Anmodning for lager/garasje og oppstilling/vinterlagring av båter.
14.06.2018 PS 36/18 Prosjektlederstilling -investeringsprosjekter
14.06.2018 PS 37/18 Avløp Hansvoll - Lilleslett, anleggsbidrag
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14.06.2018 PS 38/18 Forespørsel om bruk av båtutsettet i Sørkjosen

23.08.2018 PS 39/18 Referatsaker
23.08.2018 PS 40/18 Valg av ungdomsråd 2018
23.08.2018 PS 41/18 Oppstart planprosess lokaler til familiesenteret, barnevern og PPT
23.08.2018 PS 42/18 Søknad om kjøp av bygg for riving
23.08.2018 PS 43/18 Søknad om midler til utredning om regionreformen
23.08.2018 PS 44/18 Organisasjonsutviklingsprosjekt Helse- og omsorg
23.08.2018 PS 45/18 Rekruttering av jordmor - lønn under videreutdanning
23.08.2018 PS 46/18 Resultatrapport sektor 1
23.08.2018 PS 47/18 Budsjett 2019 sektor 1
23.08.2018 PS 48/18 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018

20.09.2018 PS 49/18 Referatsaker
20.09.2018 PS 50/18 TV-aksjonen NRK Kirkens bymisjon 2018 - oppfordring til bidrag
20.09.2018 PS 51/18  Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Troms politidistrikt – Politiråd og Politikontakt 2016/1054

18.10.2018 Orienteringssaker
18.10.2018 PS 52/18 Referatsaker
18.10.2018 PS 53/18 Interkommunalt vertskommunesamarbeid – Arbeidsgiverkontroller for kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner
18.10.2018 PS 54/18 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019
18.10.2018 PS 55/18 Detaljregulering for Sørkjosen – behov for grunnboring
18.10.2018 PS 56/18 Tertialrapport for 2. tertial
18.10.2018 PS 57/18 Regulering av budsjett 2018

08.11.2018 Orienteringssaker
PS 58/18 Referatsaker

08.11.2018 PS 59/18 Innkjøpssamarbeid i Nord Troms
08.11.2018 PS 60/18 Forespørsel om frafall av førstekjøpsrett
08.11.2018 PS 61/18  Regionreformen- videre arbeid

06.12.2018 PS 62/18 Referatsaker
06.12.2018 PS 63/18 Resultatrapport pr oktober 2018 for sektor 1 - sentraladministrasjonen
06.12.2018 PS 64/18 Disponering av midler fra det statlige Havbruksfondet
06.12.2018 PS 65/18 Budsjett 2019 - sektor for administrasjon - tiltak for budsjettbalanse
06.12.2018 PS 66/18 Budsjett og økonomiplan 2019 - 2021
06.12.2018 PS 67/18 Reetablering av plansamarbeid i Nord Troms ?
06.12.2018 PS 68/18 Regulering av budsjett 2018, nr 4
06.12.2018 PS 69/18 Møteplan 2019
06.12.2018 PS 70/18 Planprosess lokaler for familiesenter, barnevern og PPT -sluttrapport
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Ephortesak Status

Intet til oppfølging
2017/279 Utført
2016/1462 Uavklart
2018/65 Intet til oppfølging

Utført, se sak 13/18

Intet til oppfølging
2017/549 Utført
2016/141 Utført
2018/192 Utført

utført

Intet til oppfølging
2018/293 Utført

Utført
Utført

Intet til oppfølging
2018/322 Vedtatt av kommunestyret
2017/549 Vedtatt av kommunestyret
2018/324 Vedtatt av kommunestyret

Utført
Delegert il MPU

Intet til oppfølging

Intet til oppfølging
2018/449 Vedtatt av kommunestyret
2017/1431 Utsatt til juni
2018/206 Utført

Vedtatt av kommunestyret

Intet til oppfølging
2017/1431 Vedtatt av kommunestyret
2018/388 Vedtatt av kommunestyret
2017/549 Vedtatt av kommunestyret
2018/638 Vedtatt av kommunestyret
2017/1280 Vedtatt av kommunestyret
2018/618 Utført
2016/1304 Vedtatt av kommunestyret
2015/1300 utført
2018/639 Vedtatt av kommunestyret
2018/610 Vedtatt av kommunestyret

Bioenergianlegg på Storslett -nye eiere og forslag til ny avtale 2015/2577
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Intet til oppfølging
2018/221 saken utgår
2018/889 Utført
2018/430 Utført
2018/206 Utført
2018/916 Utført
2018/798 Utført
2018/921 Intet til oppfølging
2018/838 Sommerarbeidsplasser ikke utredet
2015/565 utført

Intet til oppfølging
2018/893 Utført

Utført

Utført
Intet til oppfølging

2018/1104 Vedtatt av kommunestyret
2018/964 Vedtatt av kommunestyret
2015/2351 Vedtatt av kommunestyret
2018/449 Vedtatt av kommunestyret
2017/549 Vedtatt av kommunestyret

Evaluering av flyktningetjenesten ikke utført
Intet til oppfølging

2017/1196 Igangsatt
2018/1315 Utført

Utført

Intet til oppfølging
2018/921 Intet til oppfølging
2017/1421 Vedtatt av kommunestyret
2018/838 Utført
2018/638 Vedtatt av kommunestyret
2015/591 Utført

Vedtatt av kommunestyret
Vedtatt av kommunestyret

2018/889 Utført

 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Troms politidistrikt – Politiråd og Politikontakt 2016/1054
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Merknader

904



Sommerarbeidsplasser ikke utredet

Evaluering av flyktningetjenesten ikke utført

905



Møtedato Saksnr Tittel Ephortesak

28.02.2019 PS 1/19 Referatsaker
28.02.2019 PS 2/19 Søknad om kjøp av tomteareal til bygging av enebolig i Sørkjosen 2019/102
28.02.2019 PS 3/19 Innsamlingsaksjon for hjertekompresjonsmasking for ambulansen i Nordreisa
28.02.2019 PS 4/19 Sørkjosen havn tvist om betaling av godsvederlag 2017/68
28.02.2019 PS 5/19 Ny arbeidsavtale - lederavtale forlenget åremål fom. 1.4.19 2016/1241
28.02.2019 PS 6/19 Renovering av samfunnshus

21.03.2019 PS 7/19 Referatsaker
21.03.2019 PS 8/19 Resultatrapport januar-februar 2019
21.03.2019 PS 9/19 Bemanningsplan for sektor 1
21.03.2019 PS 10/19 Erstatning Kofa-sak brøyting –unntatt offentlighet
21.03.2019 PS 11/19  Innkjøp av ny bil Byggdrift til erstatning for kondemnert bil

02.05.2019 PS 13/19 Referatsaker
02.05.2019 PS 14/19 Forespørsel om utvidelse av festetomt 2018/618
02.05.2019 PS 15/19 Klage på formannskapets vedtak -kjøp av tomt 2019/102

14.06.2019 PS 16/19 Referatsaker
14.06.2019 PS 17/19 Årsmelding 2018 - Nordreisa kommune 2019/148-4
14.06.2019 PS 18/19 Årsregnskap 2018 - Nordreisa kommune 2018/1348-6
14.06.2019 PS 19/19 Foreløpig budsjettramme 2020 2019/665-2
14.06.2019 PS 20/19 Mudring Sørkjosen havn 2015/13300-2
14.06.2019 PS 21/19 Bobilparkering -kjøp av tomt 2017/561-4
14.06.2019 PS 22/19 Salg av eiendommen 1942/47/426 2019/475-2
14.06.2019 PS 23/19 Regulering av budsjett 2019, nr 1
14.06.2019 PS 24/19 Veilys 2019 drift
14.06.2019 PS 25/19 Støtte til TV-aksjonen NRK Care 2019
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Status Merknader

Intet til oppfølging
Oversendelse til MPU
Utført
Utført
Utført
Vedtatt av kommunestyret 

Intet til oppfølging
Intet til oppfølging
Utført
Utført
Vedtatt av kommunestyret 

Intet til oppfølging
Utført
Utført

Vedtatt av kommunestyret 
Vedtatt av kommunestyret 
Vedtatt av kommunestyret 
Vedtatt av kommunestyret 
Utført
Vedtatt av kommunestyret 
Vedtatt av kommunestyret 
Vedtatt av kommunestyret 
Til oppfølging høsten 19
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2016 Snr
  1/16

PS   2/16

PS   3/16

PS   4/16

PS   5/16

PS   6/16

PS   7/16

PS   8/16

PS   9/16

PS   10/16

PS   11/16

PS   12/16

PS   13/16

PS   14/16

PS   15/16

PS   16/16

PS   17/16

PS   18/16

PS   19/16

PS   20/16

PS   21/16

PS   22/16

PS   23/16

PS   24/16

PS   25/16

PS   26/16

PS   27/16

PS   28/16

PS   29/16

PS   30/16

PS   31/16

PS   32/16

PS   33/16

PS   34/16

PS   35/16

PS   36/16

PS   37/16

PS   38/16

PS   39/16

PS   40/16

PS   41/16

PS   42/16

PS   43/16

PS   44/16

PS   45/16

PS   46/16

PS   47/16

PS   48/16

PS   49/16

PS   50/16
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PS   51/16

PS   52/16

PS   53/16

PS   54/16

PS   55/16

PS   56/16

PS   57/16

PS   58/16

PS   59/16

PS   60/16

PS   61/16

PS   62/16

PS   63/16

PS   64/16

PS   65/16

PS   66/16

PS   67/16

PS   54/16

PS   54/16

PS   55/16

PS   56/16

PS   57/16

PS   58/16

PS   74/17

PS   75/17

PS   76/17

PS   77/17

PS   78/17

PS   79/17

PS   80/17

PS   81/17

PS   82/17

PS   83/17

PS   84/17

PS   84/17

PS   85/17

PS   86/17

PS   87/17

PS   88/17

PS   89/17

PS   89/17

PS   90/17

PS   91/17

PS   92/17
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Tittel og lenke til vedtak
Referatsaker
Budsjett 2016 Drift og utvikling
Nødnett - Krav om revidert abonnementsordning
Høring av ny lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann i Nordreisa kommune, Troms
Søknad om deling - klage - gnr 1, bnr 3
Søknad om deling gnr 1942/29/27
Fradeling av festetomt gnr 1942/44/2
Referatsaker
Søknad om konsesjon jfr konsesjonsloven § 9 vedr gnr 22, bnr 8
Detaljregulering for Ämmänniemi hyttefelt Gbnr. 30/ 5
Varsel om oppstart - Områderegulering E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik
Klage - søknad om deling gnr 44/2
Bemanningsplan sektor for Drift og utvikling
Driftsavtale Sørkjosen havn
Driftsavtale Oksfjord fiskerihavn
Referatsaker
Ombygging Moan skole
Veilysdrift
Områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik - Vedtak av planprogram
Referatsaker
Søknad tillatelse tiltak uten ansvarsrett - hundegårder/hundepensjonat - 1942/83/14
Detaljregulering av Høgegga Øst boligfelt - førstegangs behandling
Referatsaker
Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2016
Søknad om deling av gnr 79, bnr 6 i Nordreisa
Nytt vedtak - søknad om deling av bebygd areal gnr 1942/1/3
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan med plan ID 19422001_001 - boligområde på GBR 5/1 i
Nordkjosen
Planprosess for kommunal planstrategi 2016-2019
Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune
Årsmelding 2015 Nordreisa kommune
Utredning av renovering av Storslett barnehage og Sonjatun barnehage kontra nybygg ved Høgegga
barnehage
Søknad tillatelse oppføring garasje samt dispensasjon fra reguleringsplan og flytting av avkjørsel - 1942/14/17
Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje på 1942/47/440
Naboklage på vedtak i sak 21/16 for MPU - hundegårder/hundepensjonat på 1942/83/14
Referatsaker
Endring av bestemmelser for garasjebygg for gjeldende reguleringsplaner i boligområder
Klage - deling gnr 79, bnr 6
Søknad om deling gnr 24, bnr 9
Søknad om deling gnr 29, bnr 45
Søknad om deling gnr 44, bnr 3
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan med plan ID 19421997_001 - Storslett sentrum
Veinavn for boligfelt Lunde og vei til Moan skole
Referatsaker
1942/52/84 - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i byggesak
Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Storslett sentrum - plan ID 19421997_001
Tiltak i Lundevegen
Budsjettprosess 2017
Referatsaker
Kontrakter vintervedlikehold
Vinteråpning av veg til Veibrink

910

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=2492
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3000
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3600
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3509
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3540
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3498
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3586
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3558
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3593
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3554
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3843
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3822
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3637
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3780
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3811
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3611
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=3721
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4182
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4008
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4214
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4200
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4390
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4416


Budsjettprosess 2017
Referatsaker
Budsjettregulering drift og utvikling
Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017
Opprettelse av ny leieavtale med Oksfjord grendehus AL eller ta i bruk ledige arealer i Oksfjord skole til
barnehage
Budsjett 2017 for Drift og utvikling
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av hundepensjonat gnr 83/14
Dispensasjon fra reguleringsplan for parkering på 1942/47/17
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020
Møteplan 2017 Nordreisa kommune
Sluttbehandling: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet - Oksfjordhamn-Karvik - Plan ID: 19422016_001
Søknad om deling gnr 26, bnr 8
Søknad om deling gnr 49, bnr 5
Søknad om deling gnr 78, bnr 11
Søknad om godkjenning av ulike tiltak 1942/13/75.
Sørkjosen havn, utleiebygg
Kjøp av tilleggtomt Høgegga
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http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4421
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4835
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4785
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4803
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4794
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4758
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4635
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4814
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4619
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4791
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4519
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4660
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4484
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4502
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4793
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=4552


Status Merknader

Ferdig, bemanningsplan utarbeidet og vedtatt
Ferdig, uttalelse sendt ut
Ferdig, lagt ut på høring
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker

Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt på høring
Ferdig, sendt over til SVV
Ferdig, sendt på høring
Ferdig, bemanningsplan iverksatt
Ferdig, avtale skrevet med Reisafjord båtforening
Ferdig, avtale skrevet med Oksfjord båtforening

Ferdig, oversendt kst for endelig behandling
Ferdig, oversendt til Anleggdrift for gjennomføring
Ferdig, sendt over til SVV

Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt på høring

Ferdig, sendt ut til valdledere
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker

Ferdig, sendt til søker
Ferdig, innspill tatt videre i prosessen
Ferdig, delegasjonsreglement sendt ut i sektoren
Ferdig, tatt til orientering

Ferdig, versendt til kst for endelig behandling

Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker og oversendt til FM

Ferdig, oppdatert i planregisteret
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt over til Moan skole

Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, budsjettarbeid tas videre i prosessen

Ferdig, følges opp av Anleggsdrift
Ferdig, oversendt til SVV
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Ferdig, budsjettarbeid tas videre i prosessen

Ferdig, sendt over til økonomi og virksomhetsledere
Ferdig, oversendt til kst for sluttbehandling

Ferdig, oversendt Oksfjord grendehus

Ferdig, oversendt til kst for sluttbehandling
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, oversendt til kst for sluttbehandling
Ferdig, oversendt servicetorget
Ferdig, oversendt til SVV
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
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2017 Snr
  1/17

PS   2/17

PS   3/17

PS   5/17

PS   5/17

PS   6/17

PS   7/17

PS   8/17

PS   9/17

PS   10/17

PS   11/17
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PS   13/17

PS   14/17

PS   15/17

PS   16/17

PS   17/17

PS   18/17

PS   19/17

PS   20/17

PS   21/17

PS   22/17

PS   23/17

PS   24/17

PS   25/17

PS   26/17

PS   27/17

PS   28/17

PS   29/17

PS   30/17

PS   31/17

PS   32/17

PS   33/17

PS   34/17

PS   35/17

PS   36/17

PS   37/17

PS   38/17

PS   39/17

PS   40/17

PS   41/17

PS   42/17

PS   43/17

PS   44/17

PS   45/17
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PS   46/17

PS   47/17

PS   48/17

PS   49/17

PS   50/17

PS   51/17

PS   52/17

PS   53/17

PS   54/17

PS   55/17

PS   56/17

PS   57/17

PS   58/17

PS   59/17

PS   60/17

PS   61/17

PS   62/17

PS   63/17

PS   64/17

PS   65/17

PS   66/17

PS   67/17

PS   68/17

PS   69/17

PS   70/17

PS   71/17

PS   72/17

PS   73/17

PS   74/17

PS   75/17

PS   76/17

PS   77/17

PS   78/17

PS   79/17

PS   80/17

PS   81/17

PS   82/17

PS   83/17

PS   84/17

PS   85/17

PS   86/17

PS   87/17

PS   88/17

PS   89/17

PS   90/17
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PS   91/17

PS   92/17

PS   93/17

PS   94/17

PS   95/17

PS   96/17

PS   97/17

PS   98/17

PS   99/17
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Tittel og lenke til vedtak
Referatsaker
Byggesøknad på gnr bnr 1942/19/1 og 1942/19/1/2 Nytt kontorbygg
Felles gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17 - Kommunene
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord
Høringsuttalelse - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften
Innkomne navneforslag for tunellen mellom Langslett - Sørkjosen.
Klage - dispensasjon
Ny behandling - søknad om deling gnr 26, brn 8
Opprettelse av stilling som driftsleder Byggdrift
Oppstart av lokal forskrift om utvidet båndtvang, Nordreisa kommune
Overførsel gods Sørkjosen havn - Tilbud større mengde
Oversendelsesforslag fra kommunestyret -endringer av betalingssatser
Samarbeidsavtale mellom Nordreisa scooter og båtforening og Nordreisa kommune om stikking og merking
av scooterløyper
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilleggsareal til 1942/11/16
Søknad om tilbygg garasje og utleieenhet på gnr 1942/52/55
Referatsaker
Klage - vedtak om deling gnr 26, bnr 8
Klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Innkomne for slag til veinavn til Moan skole og boligfelt på Lunde.
Kjøp av tilleggsareal til eiendommen 1942/52/143
E6 Sørkjosen-LAngslett -innspill til rasteplass ved Sørelva
Utleie av idrettshallen til ikke idrettsarrangement
Referatsaker
Årsmelding Drift og utvikling 2016
Budsjettregulering drift og utvikling 1-2017
Driftsutgifter vintervedlikehold 2017-2022 - Finansiering
Hovedplan vann 2017-2025 - Høring
Avløpspumpestasjon Guleng - sanering og flytting
Dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan 19422007_008 Turistanlegg Spåkenes
Høring av revisjonsdokument for Kvænangen-reguleringen i Kvænangen og Nordreisa kommuner
Kjøp av tilleggsareal til gnr / bnr 52/109
Prosjekt "Øya ved Storslett bru"
Salg av Solvoll ungdomshus
Sluttbehandling: Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i Nordreisa
kommune, Troms
Søknad om dispensasjon fra planbestemmelser - planid. 19422002_002
Søknad tillatelse til tiltak - etablering av Tesla Supercharger med tilhørende installasjoner på1942/47/105
Referatsaker
Forslag til forskrift: Utvidet båndtvang for hunder i Nordreisa
Framtidig bruk av Bergmo bru
Framtidig bruk av Rotsundelv bru
Hovedplan vann 2017 - 2025 - Sluttbehandling
Høyderedskap ved redningsinnsats - næringsutvikling
Kjøp av tilleggsareal - klage på pris
Kjøp av tilleggsareal fra gnr 47/8
Klage på antall fastavgifter på kommunal vann- og kloakkavgift
Klage på sak 1942/13/75 Stenging av avkjørsel pynteveien
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http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5121
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5239
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5205
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5226
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5159
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5120
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5169
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5212
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5211
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5162
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5123
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5163
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5122
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5466
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5482
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5467
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5254
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5519
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5506
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5800
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5803
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5708
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5823
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5647
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5799
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5621
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5814
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5781
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5130
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5761
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=5841
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=6189
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=6036
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=6281
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=6282
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=6280
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=6244
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=6070
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=6217
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=6108
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB (MO)&UB_ID=6288


Klisterreglement for Nordreisa idrettshall
Opprensking overvannsgrøft sentrum Storslett
Søknad om deling av nausttomt gnr 69/1
Søknad om deling gnr 18, bnr 6
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan gnr bnr 47/80
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan med plan ID 19422014_002 - Detaljregulering Betesda
boligområde
Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2017
Utbedring Nordkjosveien

Oppstart av lokal forskrift for vannscooter, Nordreisa kommune

Oppsetting av skilt og monument for markering av nasjonalparklandsbyen
Høring - anmodning om merking til søknad om utvidelse av eksisterende deponi
Midlertidig nedgradering av Gamle Dalaveg og Vinnelysvegen fra bruksklasse Bk8 til Bk6
Referatsaker
Søknad dispensasjon fra reguleringsplan "Fiskerihavn Oksfjord"
Innspill til planprogram regional plan for reindrift
Referatsaker
Utbedring Nordkjosveien
Søknad om deling av nausttomter gnr 77, bnr 13
Vintervedlikehold kommunale veier - justering av veilengder
Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann for mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse i Nordreisa
kommune.
Budsjettregulering Drift og utvikling 2-2017
Klage på vedtak - Søknad dispensasjon detaljregulering Betesda boligområde
Retningslinjer for kommunalt miljøfond
Referatsaker
Budsjett 2018 -sektor for drift og utvikling
Kjøp av tilleggsareal til gnr 1942/57/45
Kjøp av varebil
Lokal forskrift om utvidet båndtvang for hunder
Oppfølging av saker fra Barn og unges kommunestyre 11.05.2017
Sluttrapport Guleng 3
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan
Trespråklig navn på administrasjonsnavnet Nordreisa kommune -endelig tilrådning
Renovering og disponering av Solvoll
Forslag til detaljregulering: Sørkjosen - Plan ID: 19422015_001
Referatsaker
Møteplan 2018 Nordreisa kommune
Kostnad ved å tilrettelegge Storslett samfunnshus som Kulturskole
Kostnad ved å tilrettelegge den gamle kinosalen til ungdomsklubb
Renovering og disponering av Solvoll gamle skole
Ny svømmehall, nybygg kontra renovering
Utbygging av Høgegga barnehage
Moan skole -evaluering etter ombygging i 2016 og behov for utbygging
Virksomhetsrapport Drift og utvikling for september og oktober 2017
Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 2018
Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet for 2018
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Budsjett og økonomiplan 2018-2021
Endelig budsjettforslag for sektor for Drift og utvikling
Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser.
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Storsletta hyttefelt - 1942/81/1
Varsel om oppstart: Detaljregulering Bergskogen hundekjørerarena - Plan ID: 19422017_001
Høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms
Tilbakemelding på endring av vedtekter for Nord-Troms Friluftsråd
Dispensasjonspraksis til Somashytta
Forslag til detaljregulering: Storslett sentrum - plan id: 19422016_002
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Status Merknader

Ferdig, sendt til søker

Ferdig, sendt til nabokommuner

Ferdig, sendt utskrift til forslagstiller
Ferdig, oversendt til SVV
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, sendt over til Byggdrift for oppfølging
Ferdig, oppstart av forskriftarbeid gjennomført
Ferdig, sendt til søker
Ferdig, gebyrregulativ oppdatert

Ferdig, underskrevet avtale sendt til NSBF

Ferdig, sendt søker
Ferdig, sendt søker

Ferdig, sendt søker
Ingen realitetsbehandling siden søker har trukket klagen
Ferdig, utskrift sendt til Moan skole og forslagstiller. Skilt satt opp
Ferdig, sendt søker
Ferdig, oversendt til SVV
Ferdig, oversendt til byggdrift og renhold for oppfølging

Ferdig, tatt til orientering informert ansatte
Ferdig, oversendt virksomhetene og økonomiavdelingen
Ferdig, oversendt økonomiavdelinga og rådmannen
Ferdig, plan sendt ut på høring
Ferdig, oversendt til Anleggsdrift for oppfølging. Tiltaket er gjennomført
Ferdig, sendt søker
Ferdig, høringsuttalelse oversendt til NVE
Ferdig, sendt søker
Oversendt til SVV. Arbeidet avventer bruløsning før det kan realiseres
Saken utsatt

Ferdig, oversendt KSt for sluttbehandling

Ferdig, sendt søker
Ferdig, sendt søker

Ferdig, forslag sendt ut på høring
Ferdig, utskrift sendt grendelag mm, tiltaket er gjennomført
Ferdig, utskrift sendt grendelag mm, tiltaket er gjennomført
Ferdig, sendt til KSt for endelig behandling.
Ferdig, sendt til KSt for endelig behandling.
Ferdig, sendt søker. Oversendt klagenemda for endelig behandling
Ferdig, sendt søker
Ferdig, sendt søker
Ferdig, sendt søker

920



Ferdig, sendt ut til idrettslaget og oversendt til Renhold for oppfølging
Ferdig, oversendt Anleggdrift for gjennomføring. Arbeidet er gjort
Ferdig, sendt søker
Ferdig, sendt søker
Ferdig, sendt søker

Ferdig, sendt søker

Ferdig, sendt ut til valdledere
Saken utsatt
Saken ble oversendt til regionrådet for at det skulle lages en interkommunal
forskrift. Dette arbeidet ble startet opp, men strandet.
Ferdig, oversendt til Anleggsdrift og prosjektleder utbygging for gjennomføring
Ferdig, sendt søker
Ferdig, oversendt Anleggsdrift for gjennomføring

Ferdig, sendt søker
Ferdig, høringsuttalelse oversendt til Troms fylkeskommune

Ferdig, fulgt opp av Anleggsdrift
Ferdig, sendt søker
Ferdig, ovesendt Anleggsdrift 

Ferdig, kunngjøring av oppstart gjennomført. Forslag til forskrift legges fram til MPU sept 2019

Ferdig, ovesendt økonomiavd og virksomhetsledere
Saken utsatt
Ferdig, retningslinjene kunngjort på hjemmesida.

Ferdig, oversendt til rådmann for videre budsjettprosess
Ferdig, sendt søker
Ferdig, oversendt byggdrift. Bilen er innkjøpt
Ferdig, vedtak om å avslutte arbeidet
Ferdig, oversendt adm for oppfølging i økonomiog planarbeid
Ferdig, oversendt til kst for sluttbehandling
Ferdig, sendt søker
Ferdig, oversendt til kst for sluttbehandling
Ferdig, oversendt til adm for oppfølging
Ferdig, planforslag sendt ut på høring

Ferdig, sendt til servicetorget
Ferdig, tatt videre i budsjettprosessen
Ferdig, tatt videre i budsjettprosessen
Ferdig, tatt videre i budsjettprosessen
Ferdig, tatt videre i budsjettprosessen
Ferdig, tatt videre i budsjettprosessen
Ferdig, tatt videre i budsjettprosessen
Ferdig, oversendt til rådmann, økonomisjef og virksomhetsledere
Ferdig, oversendt kst for sluttbehandling
Ferdig, oversendt kst for sluttbehandling
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Ferdig, oversendt kst for sluttbehandling
Ferdig, oversendt kst for sluttbehandling
Ferdig, sendt søker
Ferdig, sendt søker
Ferdig, kunngjøring sendt ut
Ferdig, høringsuttalselse sendt ut
Ferdig, sendt til Nord Troms friluftsråd
Ferdig, oversendt til FM
Ferdig, sendt ut på høring

922



2018 Snr
  1/18

PS   2/18

PS   3/18
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Tittel og lenke til vedtak
Referatsaker
Søknad om deling av gnr 43, bnr 1
Søknad om deling gnr 24, bnr 9
Søknad om deling gnr 49, bnr 6
Søknad om dispensasjon fra detaljregulering Betesda boligområde - Plan ID: 19422014
Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Storslett sentrum
Utsatt behandling av klage på vedtak - Søknad dispensasjon detaljregulering Betesda 
Referatsaker
Forslag til detaljregulering: Hansvoll boligområde - Plan ID: 19422017_004
Klage på vedtak for deling av tilleggsareal fra gnr 52 bnr 62
Klage på vedtak om avslag på deling av gnr 24, bnr 9
Resultatrapport Drift og utvikling desember 2017
Solvoll gamle skole -utleie
Sonjatun barnehage, status, fremtidig bruk.
Søknad om deling gnr 4, bnr 1
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GBR 14/4 - Storslett
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for masseuttak 1942/33/3 Tørrfossmoen 
Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL for 2017 - 2020
Varsel om oppstart: Detaljregulering Høgegga barnehage - nasjonal plan ID: 194
Referatsaker
Klage på avvisningsvedtak
Virksomhetsrapport Drift og utvikling pr februar 2018
Utvidelse av deponikapasitet, Galsomelen 1942/19/1
Varsel om oppstart: Detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg - nasjonal plan ID: 19422018_002
Påbygg på naust 1942/68/15
Klage på nabovarsel gnr bnr 47/87
Asfaltering 2018 - Prioritering
Veilys i Nordreisa - Målt forbruk, drift og vedlikehold
Marin forsøpling og strandrydding i Nordreisa kommune
Årsmelding 2017 sektor for Drift og utvikling
Virksomhetsrapport Drift og utvikling pr mars 2018
Forslag til detaljregulering: Olsens verft - Plan ID: 19422017_002
Referatsaker
Årsmelding 2017
Ny behandling av saken - klage på nabovarsel gnr 47, bnr 87 - tillatelse på tiltak
Sluttbehandling: Detaljregulering Hansvoll boligområde - Nasjonal plan ID: 19422017_004
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for reiselivsanlegg gnr 79 bnr 1 Spåkenes - Nasjonal plan ID 19422007_008
Søknad om konsesjon, gnr 69, bnr 3
Klage på saksbehandling - tiltak på gnr 47/455
Brakkerigg 1942/47/47
Søknad om deling gnr 40, bnr 2
Søknad om dispensasjon på eiendom 1942/15/181
Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2018
Framtidig organisering av beredskapen i Nord Troms- forslag til revidert avtale om brannvernsamarbeid
Søknad om deling av gnr 43, bnr 1
Klage på vedtak om avvising av klage
Ombygging av kommunehuset
Avløp Hansvoll - Lilleslett, anleggsbidrag
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Utvidelse av Europris Sørkjosen 1942/47/320
Resultatrapport Drift og utvikling pr april 2018
Tildeling av midler fra kommunalt miljøfond
Klage på vedtak om salg av tilleggsareal fra gnr 52 bnr 62
Sluttbehandling: Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5, Sappen - Nasjonal plan ID: 19422015_003
Prosjektlederstilling -investeringsprosjekter
Budsjettregulering drift og utvikling 1-2018
Sluttbehandling: Detaljregulering Olsens verft - Nasjonal plan ID: 19422017_ 002
Referatsaker
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for reiselivsanlegg gnr 79 bnr 1 Spåkenes - Nasjonal plan ID
19422007_008
Søknad om konsesjon, gnr 69, bnr 3
Klage på saksbehandling - tiltak på gnr 47/455
Søknad om deling gnr 40, bnr 2
Søknad om dispensasjon på eiendommene 1942/15/181 og 1942/15/75
Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2018
Klage på vedtak om avvising av klage
Resultatrapport Drift og utvikling pr april 2018
Tildeling av midler fra kommunalt miljøfond
Utvidelse av Europris Sørkjosen 1942/47/320
Referatsaker
Klage på vedtak 1942/47/47
1942/52/117 Ombygging bioenergisentral
Referatsaker
Valg av ungdomsråd 2018
KLage - på vedtak om deling av eiendom
Klage - avslag på søknad om deling gnr 43, bnr 1
Klage - tillatelse til tiltak på gnr 47, bnr 87
Lovlighetsklage sak 40/18 i Miljø,- plan og utviklingsutvalget
Vurdering av planinitiativ - reguleringsplan for Havnnesplass vest hyttefelt 1942/80/1
Evaluering av omorganisering Sektor for drift og utvikling
Resultatrapport drift og utvikling pr 1.august 2018
Budsjett 2019 -sektor for drift og utvikling
Referatsaker
Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019
Budsjett 2019 -sektor for drift og utvikling, andre behandling
Resultatrapport drift og utvikling pr 1.september 2018
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, gnr. 47 bnr. 313
Søknad om dispensasjon 1942/13/21 Bruksendring
Klage på vedtak: Avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GBR 14/4 - Storslett
Klagesak angående vedtaket vedtatt 07.11.2016
Varsel om oppstart: Detaljreguleringsplan Rovdas gravlund - nasjonal plan ID 19422018_003
Detaljregulering av Bergskog hundekjørearena -avslutte planarbeidet
Dispensasjon- byggesak 1942/15/183 Enebolig og garasje
Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder
Nedgravde oljetanker
Skisseprosjekt for nytt torg på Storslett
Status og utfordringer Nordreisa brannvesen 2018
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Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av servicebygg på Sandnes Fjord
Camping 1942/65/68
Rivning av driftsbygning og oppføring av ny driftsbygning/garasje 1942/15/3.
Brukerundersøkelse vann og avløp 2018
Referatsaker
Budsjett og økonomiplan 2019 - 2021
Kostnadsspørsmål ved oppføring av støy/levegg gnr. 15 bnr. 168.
Resultatrapport drift og utvikling pr 1.november 2018
Revidert kostnadsestimat for ombygging av den gamle kinosalen til ungdomsklubb
Reetablering av plansamarbeid i Nord Troms ?
Dispensasjon for oppføring av naust på eiendom 1942/1/3
Klage på søknad om endring av avkjørsel gnr. 5 bnr. 17.
Søknad om deling av gnr 67/4 - tilleggsarealer til boligtomter
Budsjettregulering drift og utvikling 2-2018
Budsjett 2019 -sektor for drift og utvikling, tredje behandling
Vedtak- Søknad om rammetillatelse gnr. 52 bnr. 6. Forretningsbygg med boenheter
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Status Merknader

Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker og til endelig behandling hos Fylkesmanen i Troms

Sendt til søker og lagt ut på høring
Ferdig, sendt ut til søker, saken utsatt
Ferdig, sendt ut til søker og til endelig behandling hos Fylkesmanen i Troms
Ferdig,sendt til  virksomhetsledere, rådmann og økonomisjef 
Sendt til søker, avtale lagd med utleier
Oversendt til sektorleder Helse og omsorg
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til landbruks org og kunngjort 
Ferdig, sendt til til berørte parter

Ferdig, sendt ut til søker og til endelig behandling hos Fylkesmanen i Troms
Ferdig,sendt til  virksomhetsledere, rådmann og økonomisjef 
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt til til berørte parter
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker, saken utsatt
Ferdig, oversendt til Anleggdrift for oppfølging
Ferdig, oversendt til KSt for sluttbehandling
ferdig, oversendt til Nord Troms friluftsråd
Tatt til etteretning
Ferdig,sendt til  virksomhetsledere, rådmann og økonomisjef 
Ferdig, sendt ut på høring

Tatt til etteretning, sluttbehandlet i kst
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, oversendt til kst for ferdigbehandling
Saken utsatt pga stor saksmengde
Saken utsatt pga stor saksmengde
Saken utsatt pga stor saksmengde
Ferdig, sendt ut til søker
Saken utsatt pga stor saksmengde
Saken utsatt pga stor saksmengde
Saken utsatt pga stor saksmengde
Ferdig oversendt kst for endelig behandling
Ferdig, sendt ut til søker
Saken utsatt pga stor saksmengde
Ferdig, oversendt til prosjektleder utbygging
Ferdig, oversendt Anleggsdrift for oppfølging
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Saken utsatt pga stor saksmengde
Saken utsatt pga stor saksmengde
Saken utsatt pga stor saksmengde
Ferdig, sendt til til berørte parter
Ferdig, oversendt til kst for endelig behandling
Ferdig, oversendt til prosjektleder utbygging
Ferdig,sendt til  virksomhetsledere, rådmann og økonomisjef 
Ferdig, oversendt til kst for endelig behandling

Ferdig, sendt ut til søker

Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker og til endelig behandling hos Fylkesmanen i Troms
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, utskrift sendt til valdledere
Ferdig, sendt ut til søker og til endelig behandling hos Fylkesmanen i Troms
Ferdig,sendt til  virksomhetsledere, rådmann og økonomisjef 
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker

Ferdig, sendt ut til søker og til endelig behandling hos Fylkesmanen i Troms
Ferdig, sendt ut til søker

Ferdig, sendt til til berørte parter
Ferdig, sendt til klagenemnda for endelig behandling
Ferdig, sendt ut til søker og til endelig behandling hos Fylkesmanen i Troms
Ferdig, sendt ut til søker og til endelig behandling hos Fylkesmanen i Troms
Ferdig, sendt til til berørte parter
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig,sendt til  virksomhetsledere og rådmannen
Ferdig,sendt til  virksomhetsledere, rådmann og økonomisjef 
Ferdig, sendt til virksomhetsledere

Ferdig, sluttbehandles i kst
Ferdig, sendt til virksomhetsledere og rådmannen og økonomisjef
Ferdig,sendt til  virksomhetsledere, rådmann og økonomisjef 
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker og til endelig behandling hos Fylkesmanen i Troms
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt berørte parter og kunngjort
Ferdig, sendt berørte parter og kunngjort
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, svarbrev sendt departementet
Ferdig, vedtak kunngjort
Ferdig, oversendt til kst for endelig behandling
Ferdig, sendt virksomhetsleder og tatt videre i budsjettprosess
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Ferdig, sendt ut til søker

Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt virksomhetsleder og kst for sluttbehandling

Ferdig, oversendt kst for sluttbehandling
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig,sendt til  virksomhetsledere, rådmann og økonomisjef 
Ferdig, oversendt til prosjektleder og kst for sluttbehandling
Ferdig, sendt ut til nabokommuner
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig,sendt til  virksomhetsledere, rådmann og økonomisjef 
Ferdig, oversendt kst for sluttbehandling
Ferdig, sendt ut til søker
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Snr

PS   2/19

PS   3/19

PS   4/19
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PS   7/19

PS   8/19
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PS   12/19
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PS   24/19
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PS   47/19

PS   48/19
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PS   52/19
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PS   72/19
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PS   96/19
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PS   97/19

PS   98/19

PS   99/19

PS   100/19
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Tittel og lenke til vedtak
Referatsaker
Revisjon av konsesjonsvilkår for Abojohka utbygging -merknader til oversendelse fra NVE til OED
Miljøfond -støtte til fjerning av gamle oljetanker
Søknad dispensasjon for oppføring av hytte på 1942/65/3
Søknad om dispensasjon 1942/46/66 Enebolig med to boenheter
Søknad om tillatelse 1942/47/439 Oppføring av garasje med merknad fra nabo
Resultatrapport drift og utvikling pr 1.desember 2018
Tillatelse til oppføring av midlertidig bygg for 2 år 1942/20/12 Oppføring av brakkerigg
Referatsaker
Bemanningsplan sektor for drift og utvikling 2019
Vannavgift for stall på gnr 18 bnr 14
Kjøp av tilstøtende areal til Nesseveien 35
Søknad om kjøp av areal fra kommunen
Endring av planbestemmelser i reguleringsplan Betesda planid. 19422014_002
Rotsundelv skole -renovering
Revidert driftsavtale Sørkjosen småbåthavvn
Strategi tilsyn 2019
Referatsaker
Resultatrapport drift og utvikling pr 1.mars 2019
Planforslag: Detaljregulering Sørkjosen - Nasjonal plan ID: 19422015_001
Detaljreguleringsplan E6 Storslett bru planid 19422017_005 - høringsuttalelse
Omorganisering av vannområdeutvalgene
Rammetillatelse og dispensasjon1942/47/47 Overnattingsbygg
Søknad om dispensasjon fra båndtvangreglene 1.april til 15. april 2019
Søknad om dispensasjon fra båndtvangreglene 1. april til 15. april 2019
Referatsaker
Søknad om deling gnr 43, bnr 1
Saga vannverksdam - gjenoppbygging etter dambrudd
Årsmelding 2018 for sektor for drift og utvikling
Anskaffelse av to EL-varebiler til Drift og utvikling
Forslag til navneendring av vei navn på Havnnes.
Resultatrapport for drift og utvikling pr 1.mai 2019
Forslag om kommunal forskrift hundekjøring
Planforslag: Detaljregulering Høgegga barnehage - nasjonal plan ID: 19422018_001
Planforslag: Detaljregulering Myrenga boligfelt og naustområde - nasjonal plan ID: 19422017_003
Referatsaker
Planspørsmål - igangsetting privat reguleringsplan av boligområde på gnr. 14 bnr. 4
Søknad om deling gnr 12, bnr 3
Sluttvedtak - Endring av planbestemmelser for reguleringsplan Betesda planid. 19422014
Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2019
Sluttbehandling - Detaljregulering E6 Storslett bru planid. 19422017_005 - Statens 
Budsjettregulering drift og utvikling 1-2019
Veilys 2019 drift
1942/47/47 Klage på vedtak
1942/47/47 Klage på vedtak
Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2019
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Status Merknader

Ferdig, oversendt til OED
Følges opp i forbindelse med utlysing av midler for 2019
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, virksomhetsledere, rådmann og økonomisjef har tilgang via 0ffice 365
Ferdig, sendt ut til søker

Ferdig, sendt ut til virksomhetene
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Følges opp av saksbehandler
Oversendt til KST og behandlet der
Ferdig, oversendt til Reisafjord båtforening
Benyttes til årets tilsyn

Ferdig, virksomhetsledere, rådmann og økonomisjef har tilgang via 0ffice 365
Sendt på høring og kunngjort
Ferdig, høringsuttalelse oversendt til SVV
Ferdig, meldt opp som sak til kommunestyret i mai 2019
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker

Ferdig, sendt ut til søker
Anleggdrift følger opp
Tatt til etterretning
Saken meldt opp til kst og behandlet i juni 2019
Ferdig, utskrift sendt forslagstillere endret i matrikkel
Ferdig, virksomhetsledere, rådmann og økonomisjef har tilgang via 0ffice 365
Saken oversendt til ordfører for videre mekling
Sendt på høring og kunngjort
Sendt på høring og kunngjort

Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt ut til søker
Ferdig, sendt forslagstillere, endret i planregisteret
Saken må tas opp på nytt pga for få medlemmer etter at to ble kjent inhabile
Ferdig, videresendt til kst behandlet der juni 2019
Ferdig, sendt ut til virksomhetsleder og økonomiavd
Ferdig, videresendt til kst behandlet der juni 2019
Saken utsatt
Ferdig, sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse
Ferdig, utskrift sendt til valdledere
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/570-2 

Arkiv:                037  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
88/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS 

Henvisning til lovverk: 
Lov om interkommunale selskaper 
 
Vedlegg 
1 Ny selskapsavtale 1.7.2020 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 01.07.2020 for KomRev Nord IKS  

 

Saksopplysninger 
KomRev NORD er et interkommunalt revisjonsselskap som er etablert for å utføre en helhetlig 
revisjon av kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, offentlige stiftelser, 
kirkelige regnskaper og legater. 
KomRev NORD har over 40 medarbeidere med god kompetanse på revisjon og svært god 
kunnskap om offentlig sektor. Selskapet har hovedkontoret i Harstad og avdelingskontorer i 
Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvik, Sjøvegan, Sortland, Svolvær og Tromsø. 
 
Selskapet er uavhengig av kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet. 
 
Selskapets strategi er å bygge et solid selskap gjennom å få flere eiere. Dette vil styrke kompetansen 
i selskapet og øke kvaliteten på tjenestene til oss som eiere.  
 
Flere kommunestyrer og fylkesting har vedtatt at de ønsker å bli eier av KomRev NORD IKS. Dette 
gjelder både nye kommuner/fylker og kommuner/fylker som har vært gjenstand for 
kommunesammenslåing. 
 

 Flakstad kommune  
 Moskenes kommune  
 Narvik kommune  
 Nordland fylkeskommune  
 Røst kommune  
 Senja kommune  
 Tana kommune  
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 Tjeldsund kommune  
 Troms og Finnmark fylkeskommune  
 Værøy kommune  
 Vestvågøy kommune  
 Vågan kommune  

 

Vurdering 
Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen. 
Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale.  
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SELSKAPSAVTALE 

for KomRev NORD IKS 
 

§ 1 Selskapet 
KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29. 

januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er opprettet med hjemmel i lovens § 

4. 

 

Selskapet har følgende deltakere pr 1.7.2020: 

 
Nordland fylkeskommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Balsfjord kommune 

Bardu kommune 

Berlevåg kommune 

Bø kommune 

Dyrøy kommune 

Evenes kommune 

Flakstad kommune 

Gamvik kommune 

Gratangen kommune 

Harstad kommune 

Hemnes kommune 

Ibestad kommune 

Karlsøy kommune 

Kvæfjord kommune 

Kvænangen kommune 

Kåfjord kommune 

Lavangen kommune 

Lebesby kommune 

Lyngen kommune 

Lødingen kommune 

Moskenes kommune 

Målselv kommune 

Narvik kommune 

Nordreisa kommune 

Røst kommune 

Salangen kommune 

Senja kommune 

Skjervøy kommune 

Sortland kommune 

Storfjord kommune 

Sørreisa kommune 

Tana kommune 

Tjeldsund kommune 

Tromsø kommune 

Vardø kommune 

Vestvågøy kommune 

Værøy kommune 

Vågan kommune 
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§ 2 Rettslig status 
KomRev NORD IKS er et eget rettssubjekt.  

 

 

§ 3 Hovedkontor 
KomRev NORD IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Harstad kommune. 

 

 

§ 4 Formål og ansvarsområde 
KomRev NORD IKS har som oppgave å utføre revisjon i (fylkes-)kommuner i henhold til lov om 

kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven), og skal sikre de deltakende eiere revisjon i egen regi. 

 

KomRev NORD IKS skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med forskrift av 17. juni 2019 nr. 904 

om kontrollutvalg og revisjon. Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. Selskapet kan 

også utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. 

 

Selskapet kan tilby revisjonstjenester til andre der selskapet er valgbar som revisor, samt utføre 

revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv.    

 

Selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier, og skal gjennom dialog og samhandling med 

folkevalgte og administrativt nivå i eierkommunene, og revisjon- og kontrollaktivitet, bidra til å styrke 

tilliten til kommunal forvaltning. 

 

Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål. 

 

Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder. 

 

 

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel 
Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd på kroner 6 544 709,- 

seksmillioner sekshundre og firetusen syvhundre og ni 00/100,- til selskapets frie egenkapital. 

 

 

Nordland fylkeskommune eier 15,28 % av selskapet 

Troms og Finnmark fylkeskommune eier 15,28 % av selskapet 

Balsfjord kommune eier 1,71   % av selskapet 

Bardu kommune eier 1,07   % av selskapet 

Berlevåg kommune eier 0,53   % av selskapet 

Bø kommune eier 0,96   % av selskapet 

Dyrøy kommune eier 0,53   % av selskapet 

Evenes kommune eier 0,69   % av selskapet 

Flakstad kommune eier 0,61   % av selskapet 

Gamvik kommune eier 0,53   % av selskapet 

Gratangen kommune eier 0,53   % av selskapet 

Harstad kommune eier 6,98   % av selskapet 

Hemnes kommune eier 1,30   % av selskapet 

Ibestad kommune eier 0,61   % av selskapet 

Karlsøy kommune eier 0,75   % av selskapet 

Kvæfjord kommune eier 0,95   % av selskapet 

Kvænangen kommune eier 0,44   % av selskapet 

Kåfjord kommune eier 0,71   % av selskapet 

Lavangen kommune eier 0,46   % av selskapet 
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Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet. 

 

 

 

§ 6 Organisering av selskapet 
Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:  

• Representantskapet  

• Styret  

• Daglig leder 

 

 

 

§ 7 Representantskapet 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommuner 

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. 

 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse 

representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmer. 

 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

 
 

 

 

 

 

Lebesby kommune eier 0,53   % av selskapet 

Lyngen kommune eier 0,96   % av selskapet 

Lødingen kommune eier 0,69   % av selskapet 

Moskenes kommune eier 0,53   % av selskapet 

Målselv kommune eier 2,07   % av selskapet 

Narvik kommune eier 4,81   % av selskapet 

Nordreisa kommune eier 1,43   % av selskapet 

Røst kommune eier 0,31   % av selskapet 

Salangen kommune eier 0,92   % av selskapet 

Senja kommune eier 4,52   % av selskapet 

Skjervøy kommune eier 0,91   % av selskapet 

Sortland kommune eier 2,84   % av selskapet 

Storfjord kommune eier 0,56   % av selskapet 

Sørreisa kommune eier 1,00   % av selskapet 

Tana kommune eier 0,99   % av selskapet 

Tjeldsund kommune eier 1,68   % av selskapet 

Tromsø kommune eier 18,30 % av selskapet 

Vardø kommune eier 0,92   % av selskapet 

Vestvågøy kommune eier 3,06   % av selskapet 

Værøy kommune eier 0,38   % av selskapet 

Vågan kommune eier 2,67   % av selskapet 
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§ 8 Representantskapets møter  
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært 

representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mars måned og minst fire uker før møtet. 

Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en 

saksliste. 

 

Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.: 

• Valg av leder i representantskapet 

• Valg av nestleder i representantskapet 

• Valg av valgkomite 

• Valg av revisor 

 

I tillegg behandles saker som på ordinært representantskapsmøte. 

 

Ordinært representantskapsmøte skal behandle: 

1. Årsmelding og regnskap 

2. Valg til styret (se § 9 – Styret) 

3. Godtgjørelse til tillitsvalgte 

4. Overordnede mål og retningslinjer for driften 

5. Budsjettforutsetninger og rammer 

6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 

7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen 

og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. 

 

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to 

ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om 

representantskapets leder finner behov for dette. 

 

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig 

leder har møte og talerett.  

 

Representantskapets leder, nestleder og en representant valgt av representantskapet er valgkomité til 

styret.   

 

 

§ 9 Styret 
Styret i selskapet består av syv medlemmer med varamedlemmer. Seks styremedlemmer og tre 

varamedlemmer i rekkefølge velges av representantskapet. Funksjonstiden for styreleder, nestleder og 

styremedlemmer er to år. Halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Varamedlemmer velges 

hvert år. 

 

Ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. lov om 

interkommunale selskaper § 10 åttende ledd. 

 

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

 

Representantskapet velger styreleder og nestleder. 

 

Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende 

organisering av virksomheten. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets 

formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og 

skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 
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Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

 

Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig forberedt. 

 

Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har imidlertid 

ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og beslutninger fattet av 

daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet. 

 

§ 10 Styrets møter  
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret 

skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 

varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. 

Protokollen underskrives av styrets medlemmer.    

 

 

§ 11 Daglig leder 
Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret. 

 

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 

overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og 

representantskapet.  

 

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets 

møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal møte.  

 

 

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner  
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og 

om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte 

som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at 

representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige 

disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.   

 

 

§ 13 Personvern og offentlighetsloven  
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for offentlighet og ivaretakelse av 

personvern skal gjelde for selskapet. 

 

 

§ 14 Økonomiforvaltning  
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. selskapsavtalen § 20.   

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.  

 

Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan for de neste fire årene og 

årsbudsjett. 

 

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer. 

Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal representantskapet og deltakerne 

gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatte 

budsjettrammer for selskapet. 
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Budsjettet skal følge forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

for interkommunale selskaper. 

 

 

§ 15 Låneopptak og garantistillelse  
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 7 000 000. 

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 

forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.  

 

 

§ 16 Arbeidsgiveransvar  
Styret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i 

virksomheten. Daglig leder ivaretar det løpende arbeidsgiveransvaret og rapporterer vesentlige forhold 

til styret.  

 

Selskapet skal være medlem av KS Bedrift, og skal følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som 

gjelder for konkurranseutsatte virksomheter i kommunalsektor. 

 

Selskapet skal ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte.  

 

 

§ 17 Personalreglement  
Styret vedtar personalpolitiske retningslinjer for virksomhetens ansatte.   

 

 

§ 18 Lokale lønnsforhandlinger  
Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger etter at styret på forhånd har 

fastsatt rammen.  

 

Styret fastsetter daglig leders lønn. 

 

 

§ 19 Møtegodtgjørelse  
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til 

enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.   

 

 

§ 20 Regnskap og revisjon  
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.   

 

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet. 

Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor.   
Revisor velges av representantskapet.  

 

 

§ 21 Endring av selskapsavtalen  
Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper. 

 

 

§ 22 Uttreden og oppløsning  
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum 

ett år før uttredelse. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av 

egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf. selskapsavtalens § 5. 
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Ved uttreden av selskapet, må eierkommunene som velger å ikke være medeier i selskapet, gjøre opp 

sin andel av fremtidige pensjonsforpliktelser på uttredelsestidspunktet, jf. lov om interkommunale 

selskaper § 30. Aktuar tilknyttet selskapets pensjonsselskap forestår beregningene.  

 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 

oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet, jf. lov om interkommunale 

selskaper §§ 30 og 32. 

 

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  

 

 

§ 23 Voldgift  
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med 

det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer 

som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.   

 

 

§ 24 Øvrige bestemmelser  
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.   
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/966-10 

Arkiv:                037  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 02.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 
89/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Endring av selskapsavtale pr 01.01.2020 K-Sekretariatet IKS 

Henvisning til lovverk: 
Lov om interkommunale selskaper 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes.  
 
 
Vedlegg:  Selskapsavtale pr 01.01.2020 K-Sekretariatet IKS 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 1.1.2020 for K-Sekretariatet IKS 
 
 

Saksopplysninger 
K-Sekretariatet IKS eies av flere fylkes-/kommuner i Troms og nordre Nordland. Selskapet 
skal ivareta kommunelovens krav om at kontrollutvalgene til enhver tid har sekretariatsbistand 
som tilfredsstiller utvalgenes behov. Kontrollutvalgets sekretariat skal påse at de saker som 
behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. 
Selskapet har tilgang på en bredt sammensatt kompetanse. 
 
Troms fylkeskommune (som har vært deltaker i K-Sekretariatet IKS) og Finnmark 
fylkeskommune er slått sammen til èn fylkeskommune fra 1.1.2020, og har navnet Troms og 
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Finnmark fylkeskommune. Fellesnemnda har vedtatt at Troms og Finnmark fylkeskommune 
søker deltakelse i K-Sekretariatet IKS fra 1.1.2020. 
 
Vågan kommune, Vestvågøy kommune, Flakstad kommune, Moskenes kommune, Værøy 
kommune og Røst kommune har vedtatt å delta i K-Sekretariatet IKS fra 1.1.2020. 
 
Som følge av disse endringene må deltaker(fylkes) kommunene vedta ny ajourført 
selskapsavtale , jf. vedlegg.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1459-61 

Arkiv:                X42  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 08.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/20 Nordreisa valgutvalg 09.06.2020 
90/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer 2021-2024: Jordskifterett, 
lagmannsrett, tingrett og skjønnsmedlemmer 

Henvisning til lovverk: 
Domstolloven 

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 09.06.2020  
 

Behandling: 
Valgutvalget fremmet følgende forslag: 
6 Meddommere til lagmannsretten – 3 kvinner og 3 menn - ett utvalg for kvinner og ett for 
menn, jf dl § 64  

Kvinner:     Menn: 
1. Kirsti Hansen Krone    Torkjell Andersen 
2. Tone Aronsen     Halgeir Bertelsen 
3. Christin Andersen    Rolf Bakkeslett 

 
22 Meddommere til tingretten – 11 kvinner og 11 menn - ett utvalg for kvinner og ett for menn, 
jf dl § 65  
  Kvinner:     Menn: 

1. Edel Mikkelsen    Odd Kristian Kristiansen 
2. Elin B Slettli     Jim Myrheim 
3. Cathrine Jensen    Pål Jørgensen 
4. Bente Viken     Trygve Myrvang 
5. Henie Dalsaune    Ole A Henriksen 
6. Hanne-Lill Henriksen    Kurt Monnar Rasch 
7. Elisabeth B Printz    Nils Persen Sara 
8. Lisbeth Holm     Terje Olsen 
9. Birgit Dorothea Nielsen   Tom Vegar Kiil 
10. Anette Jørgensen Isaksen   Frank Båtnes 
11. Camilla Salamonsen    Torgrim Jensen 
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6 Meddommere til jordskifteretten – 3 kvinner og 3 menn - like mange kvinner som menn, jf 
jordskifteloven § 2-5  

Kvinner:    Menn: 
1.      Siv Enoksen (jeger og fisk)  Jim Myrheim 
2. Elise Blixgård    Frank Båtnes 
3. Birgit D Nielsen   Trygve Vidar Myrvang 

 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
6 Meddommere til lagmannsretten – 3 kvinner og 3 menn - ett utvalg for kvinner og ett for 
menn, jf dl § 64  

Kvinner:     Menn: 
4. Kirsti Hansen Krone    Torkjell Andersen 
5. Tone Aronsen     Halgeir Bertelsen 
6. Christin Andersen    Rolf Bakkeslett 

 
22 Meddommere til tingretten – 11 kvinner og 11 menn - ett utvalg for kvinner og ett for menn, 
jf dl § 65  
  Kvinner:     Menn: 

12. Edel Mikkelsen    Odd Kristian Kristiansen 
13. Elin B Slettli     Jim Myrheim 
14. Cathrine Jensen    Pål Jørgensen 
15. Bente Viken     Trygve Myrvang 
16. Henie Dalsaune    Ole A Henriksen 
17. Hanne-Lill Henriksen    Kurt Monnar Rasch 
18. Elisabeth B Printz    Nils Persen Sara 
19. Lisbeth Holm     Terje Olsen 
20. Birgit Dorothea Nielsen   Tom Vegar Kiil 
21. Anette Jørgensen Isaksen   Frank Båtnes 
22. Camilla Salamonsen    Torgrim Jensen 
 

6 Meddommere til jordskifteretten – 3 kvinner og 3 menn - like mange kvinner som menn, jf 
jordskifteloven § 2-5  

Kvinner:    Menn: 
4.      Siv Enoksen (jeger og fisk)  Jim Myrheim 
5. Elise Blixgård    Frank Båtnes 
6. Birgit D Nielsen   Trygve Vidar Myrvang 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Legges frem uten innstilling. 
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Saksopplysninger 
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1. 
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene 
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes 
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i 
henhold til de lovbestemte fristene. 
 
Kommunen skal velge meddommere og skjønnsmedlemmer til:  

 6 Meddommere til lagmannsretten – 3 kvinner og 3 menn - ett utvalg for kvinner og ett 
for menn, jf dl § 64  

 22 Meddommere til tingretten – 11 kvinner og 11 menn - ett utvalg for kvinner og ett for 
menn, jf dl § 65  

 6 Meddommere til jordskifteretten – 3 kvinner og 3 menn - like mange kvinner som 
menn, jf jordskifteloven § 2-5  

 3 skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget 
 

Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl 
§ 68 siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme 
person være meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være 
skjønnsmedlem. 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til 3 skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget. De 
som er blitt valgt til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten kan som nevnt ovenfor også 
brukes som skjønnsmenn, skjønnsprosessloven § 14. Troms fylkeskommune ber om forslag på 3 
kjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024. Forrige periode var det valgt inn 3 medlemmer: 
Terje Ansgar Eriksen, Iris Birkelund, og Ragnhild With. 
 
Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig 
sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal 
oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.»  
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges. 
 
Kommunens vedtak vil som andre kommunale vedtak være gjenstand for 
lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. 
 
Domstolloven § 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå 
kandidater. Oppfordringen kan komme til uttrykk på forskjellige måter, eksempelvis 
gjennom annonser i lokalpressen, på kommunens hjemmesider på internett eller ved 
oppslag på steder der allmennheten ferdes. Bortsett fra at allmennheten skal oppfordres til å 
foreslå kandidater er det opp til kommunene hvordan de vil finne frem til dem som skal velges.  
Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er 
villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, er det i praksis behov for en 
viss forhåndskontakt.  
 
Nordreisa kommune har annonsert på kommunens hjemmeside og facebook side med 
oppfordring til kommunens innbyggere til å stille som meddommer og informasjon til sittende 
meddommere om å melde ifra om de stiller til gjenvalg.  
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Valgnemndas forslag vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, Rådhuset, Nordreisa 
kommune, på kommunens hjemmeside og kommunens Facebookside, og de som har forslag eller 
synspunkter bes om å melde dette inn innen 24. juni 2020 e-dialog – eller e-post til 
postmottak@nordreisa.kommune.no  
 
§ 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette 
oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en 
fastsatt frist. 
 
Dersom det ikke kommer noen anmerkninger inn på vandelssjekk og heller ikke kommer inn noen 
forslag eller synspunkter til fristen 24. juni, vil valgutvalgets forslag bli lagt frem til vedtak til 
kommunestyremøte i juni. 
 
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og 
meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige 
informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved 
forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene 
legge vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å 
avklare forholdet til kravene etter § 72.  Kommunene har også ansvar for å reagere om man i 
valgperioden blir kjent med at det har inntrådt forhold som gjør at et utvalgsmedlem ikke lenger 
er valgbar, herunder kontroll med vandel. Dersom noen av utvalgsmedlemmene kommer i en 
situasjon som nevnt i §§70-72, skal kommunen slette vedkommende fra utvalget, jf. § 76 første 
ledd. Domstolen skal varsles om slik sletting. 
 
Valgnemndas forslag vil bli sendt til gjennomgang hos lensmannen i Nordreisa, for bekreftelse 
av foreslåtte meddommers vandel.  
 
Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan velges 
både til lagmannsretten og tingretten, domstolloven § 68 siste ledd. Personer som velges til 
lagmannsretten eller tingretten er imidlertid valgbare som meddommere til jordskifteretten, 
jordskifteloven § 2-5. De kan også brukes som skjønnsmenn, skjønnsprosessloven § 14.  
 
Krav til den som skal velges: 
Kravene er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer: 
1) Generelle krav 
2) Personer utelukket på grunn av stilling 
3) Personer utelukket på grunn av vandel 
 
Når kommunene skal velge personer til de forskjellige utvalgene, er det viktig at kommunene 
sørger for at utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, domstolloven § 
67. Dette innebærer at man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn etnisk 
bakgrunn og kultur.  
 
Jordskiftelov § 2-5 bestemmer at hver kommune skal velge et like antall menn og kvinner som 
jordskiftemeddommere. I områder med reindrift er ønskelig at også denne kunnskapen er 
representert blant jordskiftemeddommerne. I tillegg bør kommunen ta hensyn til at 
jordskiftemeddommere som regel deltar på befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må 
legge vekt på at jordskiftemeddommere kan ferdes i terrenget. 
 
Krav til den som skal velges  
Kravene er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:  

1) Generelle krav  
2) Personer utelukket på grunn av stilling   
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3) Personer utelukket på grunn av vandel  
 
Kjønnsmedlemmer:  
Forrige periode var det valgt inn 3 medlemmer:  
Terje Ansgar Eriksen, Iris Birkelund, og Ragnhild With. 

 
Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som 
oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Det er 
viktig at man opplyser hvilket fag de som foreslås har kyndighet i. Selv om det ikke er noe krav 
om fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at begge kjønn er godt representert.  

 
På samme måte som for jordskiftemeddommere er det ønskelig med skjønnsmedlemmer med 
kunnskap om reindrift i områder hvor det er slik virksomhet, samt at de har mulighet for å ferdes 
i terrenget der dette er nødvendig.   

 
Valg av skjønnsmedlemmer fremgår av skjønnsprosesslovens §14. Det understrekes at forslaget 
fra kommunene skal inneholde navn, adresse, fødselsnummer, telefon arbeid/privat, stilling og 
yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, dersom dette ikke fremgår 
tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen. Departementet fremhever i følgeskrivet at domstolene har 
uttrykt at de i liten grad har bruk for skjønnsmenn med alminnelig kompetanse, men ønsker 
kompetanse knyttet til ulike sider ved bruk og drift av fast eiendom, samt innen regnskap. 
 
Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, §§ 71 til 74 og § 
79 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter 
domstolloven § 90 første ledd annet punktum. 
De som er blitt valgt til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten kan også brukes som 
skjønnsmenn, skjønnsprosessloven § 14.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1459-62 

Arkiv:                X42  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 09.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/20 Nordreisa valgutvalg 09.06.2020 
91/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024 - Nordreisa kommunes forslag 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 09.06.2020  
 

Behandling: 
Valgutvalget fremmet følgende forslag: 
Forslag på 3 skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget 

1. Terje Ansgar Eriksen  
2. Torkjell Andersen   
3. Frank Båtnes 

 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Forslag på 3 skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget 

1. Terje Ansgar Eriksen  
2. Torkjell Andersen   
3. Frank Båtnes 

 
 
Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker [skjønnsprosessloven]  

 Lenke til web : Om oppnevning av skjønnsmedlemmer  

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommunestyre foreslår følgende skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024: 
 
 

Saksopplysninger 
Troms og Finnmark fylkeskommune ber kommunen i brev av 27.04.2020 om å komme med 
forslag på navn på skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024.  
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Det skal utnevnes 3 skjønnmedlemmer fra Nordreisa.  
 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter 
forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Skjønnsmedlemmer benyttes i saker som 
omhandler skjønn. 
 
Skjønnsmedlemmene (tidligere kalt skjønnsmenn) kan langt på vei karakteriseres som en type 
sakkyndig meddommer. De deltar både i lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten i rettslige 
skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten). Slike skjønn er en form for rettergang hvor 
formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom. 
 
Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon og når områder blir vernet etter lov om 
biologisk mangfold. Skjønnsmedlemmene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antallet 
fagdommere. 
 
Fylkeskommunen er bedt om å søke en allsidig sammensetning av skjønnsutvalget, og er særlig 
bedt om å påse at det i forslagene kommer med et tilstrekkelig antall personer med ønsket 
kompetanse. Domstolene ønsker ikke at det oppnevnes skjønnsmedlemmer med alminnelig 
kompetanse.  De ønsker kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av 
fast eiendom, plan- og reguleringsprosesser, kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet, samt 
innen regnskap. 
 
Skjønnsmedlemmer må være over 21 år, folkeregistrert i Nordreisa kommune, ha gode 
norskkunnskaper, ikke være fradømt stemmeretten, under offentlig gjeldsforhandling eller 
konkursbehandling/karantene. Det er ingen øvre aldersgrense for å bli skjønnsmedlem.  
 

Vurdering 
I tråd med tidligere praksis legges saken fram for valgutvalget uten forslag til kandidater. 
Forslag til 3 skjønnsmedlemmer må fremmes under valgutvalget behandling av saken.  
 
Valgutvalgets innstilling skal legges ut til offentlig ettersyn.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/513-2 

Arkiv:                X43  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 23.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 
92/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Felles forliksråd for Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
Domstolloven 
 
Lenke til web: Om forliksrådet 
 
Vedlegg 
1 Utredning om sammenslåing av forliksråd - fra politiet 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  
 

Behandling: 

Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Lyngen og Storfjord i hht Domstollovens § 27, syvende ledd. 
 

 Det nye forliksrådet får navnet Nord-Troms forliksråd 
 

 I løpet av 2020 gjennomføres valg av representanter til felles forliksråd i hht 
Domstollovens § 57, med oppstart av nytt felles forliksråd fra 1.1.2021. Det fremmes 
særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer. 
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Saksopplysninger 
Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon 
med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene 
ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. 
 
Hensikten med forliksråd er at partene i en tvistesak skal få sin sak løst på en enkel, hurtig og 
billig måte ved hjelp av enten mekling eller dom. Det skal i utgangspunktet være et forliksråd i 
hver kommune. Imidlertid er det i Domstolloven åpnet for at flere kommuner kan gå sammen 
om å etablere felles forliksråd dersom de har samme sekretariat og ligger i samme domssogn. 
 
Alle kommuner har et forliksråd bestående av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Det er 
kommunestyret i den enkelte kommune som velger forliksrådsmedlemmene.  
 
Ifølge domstolloven § 27 annet ledd skal forliksrådene ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. 
Det skal være en blanding av kjønn, men det trenger ikke være tre av hver.  
 
Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave.  
 
Nord-Troms lensmannsdistrikt (NTLD), ved Regionlensmann Ole Johan Skogmo, har bedt 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen kommune vurdere 
sammenslåing til et felles forliksråd. Politiet viser til skjevhet i saksmengden, habilitet og 
ressurser til sekretariats arbeidet som en vektig grunn til sammenslåing. 
 
Etter at saken har vært drøftet i møter 23.03.2020 i Nord-Troms regionråd og rådmannsutvalget 
ble Politiet bedt om å utarbeide en faktabasert utredning med fordeler og ulemper med ulike 
modeller. (Se vedlegg) I utreding konkluderes det med at det er mest ønskelig av Politiet med ett 
forliksråd for hele regionen. 
 
Domstollovens §27, 7. ledd gir kommuner samme sekretariat og som ligger i samme domssogn 
muligheten til å opprette felles forliksråd. 
 
Lyngen kommunestyre behandlet saken i møte 23.04.2020, sak 51/20 og gjorde flg. 
vedtak: Lyngen kommunestyre har kommet frem til at ett forliksråd for hele regionen er det 
mest ønskelige. Medlemmenes kompetanse og motivasjon veier tungt, og vi mener et størst 
mulig sakstilfang vil sikre det. 
 
Storfjord kommunestyre behandlet saken i møte 06.05.2020 og gjorde flg. vedtak: 
Storfjord kommunestyre støtter anbefalingen om ett felles forliksråd for hele regionen. 
Forutsetter at det vil være skiftende møtesteder i forhold til de saker som skal behandles 
 
Kåfjord kommunestyre behandlet saken i møte 15.05.2020 og gjorde flg. vedtak: 
Kåfjord kommune slutter seg til anbefalingen fra Nord-Troms lensmannsdistrikt om ett 
forliksråd felles for alle kommunene i Nord-Troms. 
 
Skjervøy kommunestyre behandlet saken i møte 12.05.2020 og gjorde flg. vedtak: 
Kommunestyret støtter seg til anbefalinga fra Nord-Troms lensmannsdistrikt om sammenslåing 
av forliksrådene i Nord-Troms. Kommunestyrets primære ønske er sammenslåing til ett  
forliksråd i hele regionen, sekundært ei todeling der Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy utgjør 
ett forliksråd.  
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Kvænangen kommunestyre skal behandle saken i møte 24.06.2020 
 
 
Vurdering 
Fordelene med et felles forliksråd er blant annet at sammenslåingen kan føre til økt kompetanse, 
erfaring og effektivitet som følge av økt saksmengde. Profesjonalitet og habilitet vil styrkes ved 
et felles forliksråd, og vil føre til en bedre bruk av ressursene. Et felles forliksråd vil medføre økt 
kvalitet, bedre rettsikkerhet og mer effektiv drift av sekretariatsfunksjonen. Disse fordeler veier 
opp for de ulemper lengre reisevei vil utgjøre for noen dommere og publikum. Møter kan også 
avvikles digitalt da det et krav om at representantene har egen PC som de kan bruke ved behov 
før, under og etter møter, og at de har tilstrekkelige kunnskaper til å bruke nødvendige 
programmer og nettsider. 
 
Domstollovens §27, 7. ledd gir kommuner samme sekretariat og som ligger i samme domssogn 
muligheten til å opprette felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange 
medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det 
blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles forliksråd kan 
opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57. 
 
En eventuell skjevhet med tanke på størrelsesforhold mellom kommunene vil forhindres 
gjennom likeverdig representasjon i forliksrådet, som også vil avhjelpe eventuell inhabilitet. 
 
Arbeidsmengden i de ulike forliksrådene fremstår slik for 2019: 
Forliksråd:  Innbyggere Antall saker totalt:  Fraværsdommer:  Behandling i forliksrådet:  
Nordreisa  4 861 123  109  14  
Skjervøy  2 927 73  67  6  
Lyngen  2 794 47  37  10  
Storfjord  1 829 33  24  9  
Kåfjord  2 071 20  13  7  
Kvænangen  1 191 10  9  1  
 
 
Vedtak om opprettelse av et felles forliksråd krever 2/3 flertall i hver av kommunestyrene. 
 
En forutsetning for å opprette ett felles forliksråd er at alle kommunene er enige om det, 
Kvænangen kommunestyre har møte 24.06.2020 og Nordreisa kommunestyre møte 25.06.2020. 
 
Når det foreligger en prinsippavgjørelse i saken fra alle kommunestyrene, fremmes en 
likelydende sak for de seks kommunestyrer vedrørende valg av forliksrådsmedlemmer med 
varamedlemmer. 
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TROMS POLITIDISTRIKT   

     
Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø Tlf.: 77796000 Org. nr.: 974769425  
E-post: post.troms@politiet.no Faks: 77796001 www.politi.no 

SAMMENSLÅING AV FORLIKSRÅDENE I NORD-TROMS 

Det vises til oppdrag der Nord-Troms regionråd har bedt Politiet om å utarbeide en faktabasert 
utredning med fordeler og ulemper med de ulike modellene, jf. deres protokoll fra 
regionrådsmøte 24.03.20. 
 
Bakgrunn: 
Nord-Troms lensmannsdistrikt (NTLD) har sekretariatsfunksjon for seks forliksråd, ett i hver 
kommune i Nord-Troms. Hver kommune har ansvar for å få frivillige til å påta seg viktige verv 
som leder, medlem og vara til respektive forliksråd. Det vil si at kommunene må velge 6 
representanter til Forliksrådet hvert fjerde år. Det er til sammen 36 mennesker spredt om i 
distriktet. På grunn av frafall (flytting, endret livs-/arbeidssituasjon og lignende) i løpet av 
perioden kan kommunene være nødt til å velge nye representanter også underveis.  
 
I tillegg oppnevner kommunene faste møtefullmektiger som kan møte på vegne av en part i en 
forliksrådssak. Møtefullmektiger blir typisk brukt av større selskaper som har tilhold andre 
steder i landet. 
 
Arbeidsmengden i de ulike forliksrådene fremstår slik for 2019: 
 
 
Forliksråd: 

 
Antall saker totalt: 

 
Fraværsdommer: 

Behandling i 
forliksrådet: 

Nordreisa 123 109 14 
Skjervøy 73 67 6 
Lyngen 47 37 10 
Storfjord 33 24 9 
Kåfjord 20 13 7 
Kvænangen 10 9 1 
 
Som det fremgår av denne oversikten, er det kun et fåtall av sakene som ender opp med 
behandling i forliksrådet. Fraværsdommene blir behandlet av forliksrådssekretæren og 
signeres av forliksrådslederen, men blir aldri drøftet i forliksrådet.  
 

TROMS POLITIDISTRIKT  

 

Nord-Troms Regionråd DA  
Hovedveien 2 
9151 Storslett 
 

 

 

Deres referanse: 
Protokoll RR 24.03.20 
 
 
 

 Vår referanse: 
RWI005 
 

Sted, Dato 
Storslett, 06.04.20 
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Ingen av forliksrådene anses å ha tilstrekkelig antall saker til at man får bygget opp 
kompetansen nevneverdig. Flere av forliksrådene har dyktige medlemmer som gjør en god 
innsats, enkelte har også hatt vervet i flere omganger og på den måten opparbeidet seg 
erfaring. Sakstilfanget er imidlertid avgjørende for at medlemmene skal kunne utvikle seg og 
bli gode i faget. 
 
Det tilbys et to dagers kurs for forliksrådsmedlemmene en gang hvert år, der kursavgift, 
reiseutgifter, kost og losji dekkes. NTLD har oppfordret samtlige forliksråd til å melde seg på 
opplæringen, men ser at langt fra alle deltar. Enkelte forliksrådsmedlemmer har hevdet at det 
er uaktuelt å delta så lenge tapt arbeidsfortjeneste ikke dekkes. Problemstillingen har vært 
behandlet politisk tidligere, og den klare beskjeden fra Politidirektoratet (POD) er at det 
foreløpig ikke vil komme endringer her. 
 
POD har satt som mål at forliksrådssakene behandles innen 90 dager fra mottak. For å unngå 
unødvendig mye administrasjon rundt behandling av forliksrådssaker, er det et ønske at man 
samler opp flere saker til møtene som berammes, slik at medlemmene ikke må møte så ofte. 
Sett hen til det antall saker som er behandlet i møte i 2019, er det klart at om man skal 
behandle sakene innen 90 dager, vil forliksrådet ikke kunne behandle mange saker i samme 
møte. Sakstilflyten er jevn gjennom hele året, men det er likevel ikke mulig å forutsi når de 
ulike sakene kommer. 
 
Forslag: 
På bakgrunn av det lave antall saker som behandles av hvert forliksråd, har NTLD ønsket å 
foreslå en sammenslåing av forliksrådene. To alternative modeller er trukket frem: Enten at 
alle seks forliksråd slås sammen til ett, eller at de tre nordligste kommunene går sammen 
(Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy) og de tre sørligste kommunene går sammen (Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen). 
 

 Ett forliksråd: 
Forliksrådet vil behandle cirka 50 saker i møte hvert år. Man vil kunne behandle 5 saker på 
hvert møte dersom man har møte hver måned og trekker fra ferieperioder, alternativt 10 saker 
på hvert møte dersom man har møte annenhver måned. Med ett forliksråd må man påregne 
noe lengre reisevei for partene. Kommunene skal i samråd kun oppnevne 6 representanter 
inkludert varamedlemmer. Møtefullmektiger kommer i tillegg. Representantene kan velges 
blant alle innbyggerne i hele Nord-Troms; sannsynligheten er derfor stor for at man får tak i 
gode kandidater som er motivert for vervet. Man vil også i større grad unngå inhabilitet ved at 
man har valgt representanter fra hele distriktet. 
 

 To forliksråd: 
Basert på 2019-tallene vil det nordligste forliksrådet behandle cirka 20 saker hvert år, mens 
det sørligste forliksrådet vil behandle cirka 25. Man må påregne noe lengre reisevei enn med 
dagens ordning, men likevel kortere enn om man opererer med ett forliksråd. Kommunene må 
i samråd velge 12 representanter, i tillegg til møtefullmektiger. Også med denne løsningen vil 
utvalget av potensielle representanter være større enn med dagens ordning, og man vil også 
her i større grad unngå inhabilitet.  
 

 Felles for begge forslagene: 
Siden partene normalt skal møte opp i forliksrådet når saken deres er berammet, jf. 
tvisteloven § 6-6, er nærhet til innbyggerne en viktig faktor. Behandling i forliksrådet skal 
legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken "enkelt, hurtig og billig", jf. 
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tvisteloven § 6-1. En lengre reisevei vil for enkelte både vanskeliggjøre og fordyre 
behandlingen av en sak i forliksrådet.  
 
NTLD er av den oppfatning at økt kompetanse i forliksrådet likevel veier tyngre enn hensynet 
til kort reisevei. Dette fordi enkeltmennesker normalt ikke benytter seg av forliksrådet "i det 
daglige". Å ha en sak i forliksrådet er noe som heldigvis skjer sjeldent, og når det først skjer 
skal man være trygg på at forliksrådet håndterer saken riktig, både faktisk og rettslig. Økt 
kompetanse i forliksrådet vil sikre det.  
 

 Valg av møtested: 
Forliksrådet kan i samråd med forliksrådssekretæren vurdere hvor forliksrådet skal avholde 
møtet. Det kan for eksempel opprettes to-tre ulike møteplasser på strategiske plasser i 
regionen der møtene kan avholdes. Møtested kan vurderes fra møte til møte, rullere fast eller 
velges på annet vis. Uansett foreslår vi at man benytter seg av møtested enten i politiets 
lokaler eller i kommunale lokaler, slik at man unngår store leiekostnader. 
Forliksrådsmedlemmene vil få dekket eventuelle reiseutgifter. Vi er kjent med at andre 
forliksråd i landet i langt større grad benytter seg av videomøter, slik at man sjelden trenger å 
tenke på avstander og geografi når møter berammes. En slik ordning er foreløpig ikke på plass 
i NTLD, men vi undersøker saken videre og vil implementere forenklende skritt der det er 
mulig. 
 

 Valg av representanter: 
Hvordan valget av representanter gjennomføres, er selvfølgelig opp til 
kommunene/regionrådet å vurdere. NTLD ønsker imidlertid å presisere at representantene 
som velges må være klar over at dette er et viktig verv der man anmodes om å delta i 
opplæring. Vervet er ikke egnet for personer som er mye på reise og sjelden har tid til å delta i 
møter. Vi ønsker så langt det er mulig å unngå utskiftninger i fireårsperioden. Motivasjon og 
evne er derfor etter vår mening viktigere enn geografi. Det er ingenting i veien for at 
hovedtyngden av medlemmene er fra samme kommune. På grunn av habilitet kan det være 
hensiktsmessig med noe geografisk spredning, men den trenger ikke være jevn. Dette antar vi 
uansett vil utjevnes over tid. Videre er det et krav om at representantene har egen PC som de 
kan bruke ved behov før, under og etter møter, og at de har tilstrekkelige kunnskaper til å 
bruke nødvendige programmer og nettsider.  
 
NTLDs anbefaling: 
NTLD har kommet frem til at ett forliksråd for hele regionen er det mest ønskelige. 
Medlemmenes kompetanse og motivasjon veier tungt, og vi mener et størst mulig sakstilfang 
vil sikre det.  
 
NTLD har tro på at Regionrådet i alle tilfeller finner en løsning som gjør forliksrådsarbeidet 
bedre rustet til å håndtere fremtidens saker, og ser frem til videre samarbeid med 
forliksrådene om det viktige arbeidet som nedlegges der. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild With 
Seksjonsleder sivile oppgaver 
Nord-Troms lensmannsdistrikt

969



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1174-7 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 10.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
93/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Søknad om fritak som medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 
for Elisabeth Gulbrandsen 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 23-1  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Elisabeth Gulbrandsen innvilges fritak fra sitt verv som medlem i kontrollutvalget for resten av 
valgperioden. 
 
 

Saksopplysninger 
Elisabeth Gulbrandsen søker i epost av 15.05.2020 om fritak fra vervet i kontrollutvalget da hun 
har signert arbeidsavtale med Nordreisa kommune med tiltredelse 01.09.2020. 
 
Jf. § 23-1, bokstav f) i kommuneloven kan ansatte i kommunen ikke være medlemmer i 
kontrollutvalget.  

Vurdering 
Det anbefales at Elisabeth Gulbrandsen innvilges fritak fra sitt verv som medlem i 
kontrollutvalget for resten av valgperioden.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1174-8 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 09.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/20 Nordreisa valgutvalg 09.06.2020 
94/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Nyvalg av kontrollutvalg 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 

 Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 09.06.2020  
 

Behandling: 
Valgutvalget fremmet følgende forslag: 
 
1. Som kontrollutvalg i medhold av Kommunelovens §22-1, velges for resten av perioden 

følgende medlemmer m/varamedlemmer: 
 

Bjarne Josefsen (H)  1. Eirik Kristiansen (Krf)  
Tove Jensberg Hansen (H)  2. Karoline Olaussen (H) 

3. Linda Fjellheim (Ap) 
 

Siv Elin Hansen (Sv)  1. Olaf Skogmo (Sp) 
Arne Martin Kristiansen (Sp) 2. Kristi Marit Steinlien (Sp) 
     3. Knut Skogvold (Sp) 
     4. Kirsti Hansen-Krone (Sv) 
 
Arthur Tørfoss (Frp)  Harald W. Henriksen (Frp) 

 
2. Som kontrollutvalgets leder velges: Siv Elin Hansen (Sv) 

 
3. Som kontrollutvalgets nestleder velges: Arne Martin Kristiansen (Sp 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
4. Som kontrollutvalg i medhold av Kommunelovens §22-1, velges for resten av perioden 

følgende medlemmer m/varamedlemmer: 
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Bjarne Josefsen (H)  1. Eirik Kristiansen (Krf)  
Tove Jensberg Hansen (H)  2. Karoline Olaussen (H) 

4. Linda Fjellheim (Ap) 
 

Siv Elin Hansen (Sv)  1. Olaf Skogmo (Sp) 
Arne Martin Kristiansen (Sp) 2. Kristi Marit Steinlien (Sp) 
     3. Knut Skogvold (Sp) 
     4. Kirsti Hansen-Krone (Sv) 
 
Arthur Tørfoss (Frp)  Harald W. Henriksen (Frp) 

 
5. Som kontrollutvalgets leder velges: Siv Elin Hansen (Sv) 

 
6. Som kontrollutvalgets nestleder velges: Arne Martin Kristiansen (Sp 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
7. Som kontrollutvalg i medhold av Kommunelovens §22-1, velges for resten av perioden 

følgende medlemmer m/varamedlemmer: 
8. Som kontrollutvalgets leder velges: 
9. Som kontrollutvalgets nestleder velges: 

 
 

Saksopplysninger 
Det ene faste medlemmet, Elisabeth Gulbrandsen, tiltrer som ansatt i Nordreisa kommune 
01.09.2020, og er dermed ikke valgbar til kontrollutvalget jf. Kommuneloven §23-1, bokstav f).  
 
Jf. kommuneloven §23-1, siste ledd «Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge 
medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal 
alle medlemmene velges på nytt.» 
 
Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 24.10.2019 i PS 53/19 følgende: 
Vedtak: Kontrollutvalget 2019-2023 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
 
Bjarne Josefsen (H)     1. Eirik Kristiansen (Krf) 
Elisabeth Guldbrandsen (Ap)    2. Tove Jensberg Hansen (H 
       3. Steinar Toresen (Ap) 
       4. Linda Fjellheim (Ap) 
 
Siv Elin Hansen (Sv)      1. Olaf Skogmo (Sp) 
Arne Martin Kristiansen (Sp)    2. Kirsti Marit Steinlien (Sp) 
       3. Knut Skogvold (Sp) 
       4. Kirsti Hansen-Krone (Sv) 
 
Arthur Tørfoss (Frp)     Harald W. Henriksen (Frp)   
   
 
Leder: Siv Elin Hansen (Sv)  
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Nestleder: Arne Martin Kristiansen (Sp 
 

Vurdering 
Elisabeth Guldbrandsen er ikke valgbar da hun tiltrer som ansatt i Nordreisa kommune. Hvis ett 
eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene i kontrollutvalget velges 
på nytt. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1415-6 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 10.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/20 Nordreisa valgutvalg 09.06.2020 
95/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Søknad om fritak fra verv som representant i Vannområdeutvalg Nord-
Troms for resten av valgperioden 

Henvisning til lovverk: 
Vannforskriften  
Vannportalen 

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 09.06.2020  
 

Behandling: 
Valgutvalget fremmet følgende forslag: 

 Isabel Vangen gis fritak fra verv som medlem i  Vannområdeutvalg Nord-Troms 
 Herman O Hermansen (H) velges som fast medlem og Tom Vegar Kiil (Sv) velges som 

vara til Vannområdeutvalg Nord-Troms for resten av valgperioden 
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 

 Isabel Vangen gis fritak fra verv som medlem i  Vannområdeutvalg Nord-Troms 
 Herman O Hermansen (H) velges som fast medlem og Tom Vegar Kiil (Sv) velges som 

vara til Vannområdeutvalg Nord-Troms for resten av valgperioden 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Det anbefales at det gis fritak fra verv for Isabel Vangen, og at det foretas nyvalg av 
representant til Vannområdeutvalg Nord-Troms for resten av valgperioden. 
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Saksopplysninger 
I e-post av Isabel Vangen ønsker fritak fra vervet som representant til Vannområdeutvalget 
Nord-Troms. Hun opplyser at hun ikke ble spurt om stille seg til disposisjon til vervet, utover 
det er det ikke oppgitt noen fritaksgrunn.  
 
Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 
Behandling:  
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag:  
Isabell Vangen (Sp) som fast representant.  
 
Fred Rundhaug (Sv) fremmet følgende forslag:  
Tom Vegar Kiil (Sv) personlig vara.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). Isabell Vangen (Sp) enstemmig valgt.  
 
Det ble deretter stemt over valgutvalgets innstilling satt opp mot forslaget fra Rundhaug (Sv).  
20 stemte for valgutvalgets innstilling og 0 for forslaget fra Rundhaug (Sv). Herman O Hermansen 
(H) dermed valgt.  
 
Vedtak:  
Representanter til vannområdeutvalg Nord-Troms 2019-2023  
Fast politisk representant   Personlig vara  
Isabell Vangen (Sp)    Hermann O Hermansen (H) 
Nordreisa kommunestyre vedtok 21.04.19 i PS 24/19 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 
Å få fritak fra politiske verv krever gode og troverdige grunner. I kommuneloven § 15 er det en 
bestemmelse om at kommunestyret «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». Dette er ingen rett til fritak, men en regel om at kommunestyret kan frita den 
folkevalgte. Hvis kommunestyret sier nei, er den folkevalgte nødt til å fortsette, og må da i 
stedet melde forfall til enkeltmøter hvis vilkårene for «gyldig forfall» er oppfylt. 
 
Det har vært lagt til grunn at denne bestemmelsen må forstås slik at kommunestyret ikke står 
fritt til å gi et slikt fritak; det må foreligge en «uforholdsmessig vanskelighet eller belastning» 
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for den folkevalgte om hun skal fortsette å fungere i vervet. Spørsmålet blir da hva som anses 
som en slik vanske eller belastning av det kan gis fritak.   
 
Det bør ikke bli en praksis for at det er tilstrekkelig at den folkevalgtes selv oppgir at vervet som 
folkevalgt har blitt for byrdefullt, uten at det stilles noe ytterligere krav til begrunnelsen for 
dette.  
 
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 
henne, kan kommunestyret etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for 
resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for 
søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.  
 
I dette tilfellet er grunnen ikke oppgitt som byrdefullt, men at hun ikke er blitt forespurt om hun 
tar vervet. Forslag på Isabel Vangen ble fremmet i kommunestyremøtet, og en forutsetning for å 
fremme slikt forslag er at kandidaten som blir foreslått har samtykket i å ta imot slikt valg. 
Vangens fritaksgrunn vurderes derfor som fritaksgrunn god nok, og det anbefales å gi henne 
fritak fra vervet.  
 
Det anbefales det samtidig foretas suppleringsvalg.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/631-3 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 17.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
96/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Nordreisa kommunes uttalelse til oppstartsvarsel og planprogram 
detaljregulering E6 Kvænangsfjellet 

Vedlegg 
1 Forslag til planprogram 
2 Referat fra planoppstartsmøte 
3 Planinitiativ innsendt til kommunene 
4 Varslingsbrev 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune er betenkt over at den skarpe svingen ved Saksaneset ikke tenkes å rettes 
ut. Den vil fortsatt utgjøre en trafikkfarlig sving på E6 og utretting av svingen bør absolutt tas 
med i planen. 
 
De to tunellene bør ikke ha dårligere standard enn Sørkjostunellen. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nye Veier har varslet oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram med 
høringsfrist 17.07.2020. 
 
I varslingsbrevet fra Nye Veier framkommer blant annet følgende: 
 
Innledning  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at statsaksjeselskapet Nye 
Veier AS har igangsatt arbeid med detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet i Troms og 
Finnmark fylke. Planarbeidet berører både Nordreisa og Kvænangen kommuner. Det vurderes at 
planarbeidet utløser krav til konsekvensutredninger, og i den forbindelse sendes forslag til 
planprogram på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart.  
Planforslaget vil utarbeides i samspill med entreprenør og planfaglig rådgiver Rambøll Norge 
AS. 
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Bakgrunn  
I 2016 vedtok Nordreisa og Kvænangen kommuner til sammen tre reguleringsplaner for 
utbedret vei over Kvænangsfjellet. Planene ble fremmet av Statens vegvesen. I juni 2019 tilførte 
Samferdsels-departementet strekningen til Nye Veier AS. For å kunne realisere vegprosjektet 
innenfor gitte rammer, har det vært behov for å gjøre visse optimaliseringer i de tidligere 
vedtatte planene. Disse endringene er av en slik karakter at det kreves utarbeidet ny 
reguleringsplan. Det er redegjort nærmere for prosjektets bakgrunn, innhold, planprosess, 
utredningsbehov, framdrift mm. i planprogrammet som er å finne på Nye Veiers hjemmeside. 
 
Planområdet er vist med sort, stiplet linje i kartutsnittet under. Strekninger hvor det planlegges 
nye tiltak er vist med røde linjer. 
 

 
 
 

Vurdering 
I tidligere møte med Nye Veier har administrasjonen trukket fram behov for å rette ut den 
skarpe svingen på E6 ved Saksaneset. 
 

 
 
Det har så langt vært avvist av Nye Veier å ta med utretting av denne svingen. De vil beholde 
E6 i størst mulig grad slik som den er i dag, men har tatt med utbedring av brua over Suselva. 
 
Nye Veier har også uttalt i møte kommunene at det vil bli en reduksjon av veibredden med 1 
meter i tunnelene slik at de to tunellene ikke vil få samme veibredde som Sørkjostunellen. 
 
Nye Veier har i et møte med kommunen 4. juni antydet at de vil prøve å få vedtatt 
reguleringsplanen i løpet av desember 2020/januar 2021. Dette avviker fra framdriftsplanen i 
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forslaget til planprogram hvor det er satt vedtak mai 2021. Dette vil gi et svært stramt forløp av 
reguleringsplanprosessen.

979



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljregulering med konsekvensutredning 
E6 Kvænangsfjellet 
Planprogram 
 

 

19.05. 20 

 

980



DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING E6 KVÆNANGSFJELLET 
PLANPROGRAM 

 
 

 
  

 
 

Side 2 av 16 
 

 

PLANID Kvænangen kommune:  54292020_001 

PLANID Nordreisa kommune:  54282020_002 

 

 

 

Revisjonsoversikt 

Revisjon Dato Revisjon gjelder Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av 

0 19.05.20  Rambøll/AFW Rambøll/US Nye Veier/ 
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Forord 
Kort om tiltaket 

Nye Veier AS skal utarbeide detaljregulering for utbedret E6 over Kvænangsfjellet. Plan-

området strekker seg fra Oksfjord i Nordreisa kommune til Karvika i Kvænangen kommune, 

og er på ca. 24 km. Den nye planen endrer/erstatter tre gjeldende reguleringsplaner, tidligere 

fremmet av Statens vegvesen, og vedtatt i 2016. Prosjektet skal gjennomføres etter samme 

overordnede framgangsmåte som i andre prosjekter i Nye Veier; med tidlig involvering fra 

entreprenør og rådgiver. Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig rådgiver. 

Entreprenør er på plass 15.12.2020.  

 

 

Reguleringsplan med konsekvensutredninger 

Når en reguleringsplan kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det etter 

lovverket utarbeides konsekvensutredning sammen med planen. Hensikten med 

konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke muligheter, utfordringer og virkninger 

ulike løsningsalternativer kan gi, og hvordan disse kan håndteres/avbøtes. Konsekvens-

utredninger utføres etter anerkjent metodikk. Dette bidrar til at analysene blir systematisk 

utført, og at planens virkninger blir kjent for både planleggere, berørte interesser og 

beslutningstakere mens prosessen går.  

 

Planprogram 

I enkelte tilfeller er det krav om å utarbeide planprogram før konsekvensutredninger starter 

opp. Det blir gjort for denne planen. Planprogrammet er en slags «plan for planleggingen», 

og presenterer formålet med planen, opplegg for planprosess og medvirkning, eventuelle 

alternativer og utredningsbehov. Forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig 

ettersyn sammen med varsel om oppstart av planarbeid. Basert på innkomne innspill, 

vurderer Nye Veier AS hvilke endringer som eventuelt skal gjøres i planprogrammet, før det 

sendes inn til kommunene for endelig fastsetting i kommunestyret. Informasjon om 

planarbeidet kunngjøres i lokalpressen og legges ut til gjennomsyn på hjemmesiden til de 

respektive kommunene, og til Nye Veier AS; 

 

Kvænangen kommune:   www.kvanangen.kommune.no 

Nordreisa kommune:    www.nordreisa.kommune.no 

Nye Veier AS:    www.nyeveier.no 

 

Spørsmål til planarbeidet rettes til Nye Veier AS eller Rambøll Norge AS, avdeling Alta.  

Kontaktpersoner fremgår av tabell 1.  

 
Tabell 1: Kontaktpersoner til planarbeidet. 

Instans Navn Telefon E-post 

Nye Veier AS Jan Olav Sivertsen 91 54 68 71 jan.olav.sivertsen@nyeveier.no 

Rambøll Norge AS Ulla Sennesvik 48 22 07 30 Ulla.sennesvik@ramboll.no 

 

Uttalelser til planprogrammet sendes innen 17.07.2020 til: 

Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim, arkivtrd@nyeveier.no   
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 Formål og planprosess  

 

1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet 

E6 er hovedferdselsåren mellom nord og sør i Nord-Norge. På strekningen over Kvænangs-

fjellet er den gjennomsnittlige trafikken pr. døgn (ÅDT) ca. 750 biler i 2018. Det er imidlertid 

stor variasjon i trafikkmengde over året, med tre ganger så stor ÅDT i juli og august som i 

vintermånedene desember – mars. Forventet trafikkvekst vil være ca. 1% pr. år fram mot 

2040. 

 

Vegstrekningen over Kvænangsfjellet er værutsatt, særlig på vinteren, med rasfare og vind 

som skaper fokksnø og nullsikt. Vinterstid hender det derfor relativt ofte at vegen må stenge i 

kortere eller lengre perioder, ev. at det må innføres kolonnekjøring. Det har i gjennomsnitt 

vært 19 veistenginger pr år siden vinteren 2007/2008, og hver veistenging har hatt en 

gjennomsnittlig varighet på 6 timer. Dette gir totalt 114 timer med stengt veg på strekningen 

pr. år. Problemene forsterkes ytterligere av vegens stigning og dårlige horisontalkurvatur, 

som bidrar til redusert trafikksikkerhet. Korteste omkjøringsvei er for øvrig på nesten 70 mil 

via Finland (E45 og E8). 

 

Formålet med reguleringsplanen er derfor å sikre en trygg og framkommelig veg over 

Kvænangsfjellet hele året. 

 

 

 

 
Figur 1. Oversiktskart med rød markering for strekningen som er omfattet av Nye Veiers prosjekt E6 
Kvænangsfjellet. Kilde: Nye Veier AS/Kartverket 
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Utbedring av E6 over Kvænangsfjellet ligger inne i Nasjonal transportplan 2018–2029, med 

forutsetning om gjennomføring i første del av planperioden. E6 Kvænangsfjellet sør 

(rassikring) forutsettes gjennomført i andre del av NTP-perioden. 

 

Statens vegvesen sto fram til 2019 for planleggingen av veiprosjektet. Reguleringsplanene 

som ble fremmet av vegvesenet, to områdereguleringer og en detaljregulering, ble vedtatt i 

desember 2016. I juni 2019 tilførte Samferdselsdepartementet strekningen «E6 over 

Kvænangsfjellet i Troms» til Nye Veier AS, etter vedtak i Stortinget (jf. Prop 110 S (2018–

2019)). Fjellovergangen berører både Nordreisa og Kvænangen kommuner. 

 

1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning 
I forbindelse med gjeldende reguleringsplaner for strekningen, ble det utarbeidet 

konsekvensutredninger for temaene landskapsbilde, naturmangfold, kulturminner/-miljø samt 

reindrift, med forutgående planprogram. Siden da er forskrift om konsekvensutredninger (KU-

forskriften) revidert med virkning fra 1. juli 2017.  

 

Forslagsstiller vurderer at planarbeidet som nå varsles, samlet sett omfattes av KU-

forskriften, og derfor skal konsekvensutredes. Dette begrunnes i at planinitiativet ansees å 

fanges opp av KU-forskriften § 8, jf. vedlegg II pkt. 13, og at tiltaket etter § 10 andre til fjerde 

ledd vurderes å berøre vesentlige interesser, eller kunne få vesentlige virkninger på miljø og 

samfunn. Se mer detaljert vurdering i planinitiativet (vedlagt varslingsbrevet). 

 

I siste versjon av KU-forskriften er det ikke krav til planprogram for tiltak som faller inn under 

§ 8 jf. vedlegg II. I denne konkrete saken er det derfor konkludert med at planprogram ikke er 

påkrevd etter KU-forskriften. Forslagstiller ønsker likevel å utarbeide et planprogram for 

planarbeidet, da dette danner et godt grunnlag for informasjon, forutsigbarhet og delaktighet i 

en tidlig fase, både for berørte grunneiere og rettighetshavere, naboer/gjenboere, 

organisasjoner og andre interessenter, samt for politikere og andre myndigheter.  

 

 

 
Figur 2. Oversiktskart.Planlagte traseer markert rødt. Tunneler vist med stiplede linjer. Kilde: Nye Veier AS 
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1.3 Planprosessen 
Saksgangen for reguleringsplanen følger kravene i plan- og bygningsloven med forskrifter, 

samt annet relevant regelverk og veiledningsmateriale. Hovedaktiviteter i planprosessen er 

tenkt som følger: 

 

1. Planprogram og varsel om planoppstart 

Planarbeidet starter med at berørte parter og allmennheten varsles om at planarbeidet 

starter opp. I dette planarbeidet skal det også utarbeides planprogram, og derfor legges 

forslag til program ut til høring og offentlig ettersyn samtidig med at planoppstart varsles. 

Høringsperioden er minimum seks uker. Planprogrammet legger, som nevnt over, føringer 

for hvordan planarbeidet skal gjennomføres, og er første mulighet til å påvirke det endelige 

resultatet.  

 

Etter varsling og høring av planprogrammet, gjennomgås innkomne merknader. På bakgrunn 

av innspillene gjøres eventuelle endringer i planprogrammet, før et revidert utkast sendes inn 

til kommunene for endelig fastsetting i de respektive kommunestyrene. Fastsatt planprogram 

kan ikke påklages. 

 

2. Utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredninger 

Når fastsatt planprogram foreligger, starter arbeidet med utforming av planforslaget samt 

utredning av konsekvenser og andre virkninger.  

 

Reguleringsplanforslaget vil bestå av plankart med tilhørende planbestemmelser og 

planbeskrivelse. Konsekvensutredninger, ROS-analyse, spesialfagutredninger, innspill mm. 

følger som vedlegg til planbeskrivelsen. Plankart og bestemmelser er rettslig bindende 

dokumenter, mens planbeskrivelse og tilhørende utredninger kun har opplysende og 

retningsgivende status.  

 

3. Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan 

Når planforslaget er utarbeidet, sendes det inn til kommunene for vedtak om høring hos 

berørte parter, samt utlegging til offentlig ettersyn. Berørte parter, dvs. grunneiere, 

rettighetshavere, naboer/gjenboere, lag og foreninger, myndigheter m.fl blir varslet ved 

særskilt brev. Offentlig ettersyn (for allmennheten) kunngjøres i avisa Framtid i Nord, og på 

hjemmesidene til forslagsstiller og berørte kommuner; 

 

Nye Veier   www.nyeveier.no 

Nordreisa kommune   www.nordreisa.kommune.no  

Kvænangen kommune  www.kvanangen.kommune.no. 

 

Det gis minimum seks ukers frist til å komme med innspill til planforslaget. I høringsperioden 

planlegges det også å holde et informasjons-/medvirkningsmøte om planforslaget. Dette blir 

nærmere kunngjort i høringsdokumentene. Framdriften er, som det redegjøres for under, 

meget stram, og det er derfor meget viktig at høringsfrister overholdes for å kunne rekke 

oppsatte politiske møter i kommunene.   
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4. Revisjon av planforslaget og vedtak 

Etter høringsfristens utløp, gjennomgås innspillene, og behovet for endring av planforslaget 

vurderes. Alle innspill refereres og gis en kommentar til hvordan planforslaget forholder seg 

til dem. Innspillene er med som vedlegg når revidert planforslag fremmes for sluttbehandling 

og vedtak i kommunestyrene. Vedtatt reguleringsplan kunngjøres med brev til berørte parter 

samt annonse i Framtid i Nord, og på ovenfor nevnte hjemmesider.  

 

 Beskrivelse av planområdet 

2.1 Planavgrensning 
Planområdet strekker seg fra Oksfjordhamn i Nordreisa kommune til Karvik i Kvænangen 

kommune, en vegstrekning på 24 km. I sum utgjør planområdet et areal på ca. 18 km2. 

 

 
Figur 3. Planavgrensningen ved varsel om oppstart vist med svartstiplet linje. 

 

Den nye reguleringsplanen forutsettes å erstatte de tre gjeldende planene; 

 

Nordreisa kommune: 

1. Detaljregulering E6 Kvænangsfjellet - Strekningen Mettevollia-Rakkenes, PlanID 

2014006, vedtatt 24.06.2015 

2. Områderegulering E6 Kvænangsfjellet, PlanID 2016001, vedtatt 20.12.2016. 

Delstrekninger som inngår: 1) Oksfjordhamn–Tverrelva, 2) Tverrelva–Sandneselva 

(detaljregulert) og 3) Sandneselva–Karvik. 

 

Kvænangen kommune: 

1. Detaljregulering E6 Kvænangsfjellet - Strekningen Mettevollia-Rakkenes, PlanID 

2014006, vedtatt 24.06.2015 

2. Områderegulering E6 Kvænangsfjellet, PlanID 2016001, vedtatt 19.12.2016. 

Delstrekninger som inngår: 1) Oksfjordhamn–Tverrelva, 2) Tverrelva–Sandneselva 

(detaljregulert) og 3) Sandneselva–Karvik. 
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I avgrensningen er det tatt høyde for at planområdet fullt ut dekker de underliggende 

planene, slik at tidligere regulerte trafikkarealer som det nå eventuelt ikke er behov for, blir 

regulert til annet passende formål, sannsynligvis LNFR.  

 

Plangrensen er for øvrig satt relativt romslig. Dette er gjort for å ha muligheter til 

optimaliseringer av veilinja som følge av innspill og vurderinger underveis i planprosessen. 

Planområdet vil derfor kunne innsnevres noe fram mot høring/offentlig ettersyn, og ytterligere 

fram til vedtaksfasen.  
 

2.2 Detaljeringsgrad 

Det er videre ønske om å ha en relativt grov detaljeringsgrad i reguleringsplanen. Årsaken til 

dette er tilsvarende som ovenfor. Det gjøres fortløpende vurderinger av veglinja og tiltak 

langs denne ettersom planarbeidet går framover og utredninger og analyser kommer til. 

Planforslaget vil derfor måtte kunne spisses og konkretiseres helt fram til vedtak.  

 

Men også i anleggsfasen kan det bli behov for justeringer som følge av lokale utfordringer og 

muligheter som avdekkes underveis/på stedet. Det er derfor hensiktsmessig at 

arealavsetningene i planen er såpass fleksible at det er rom for å gjøre hensiktsmessige 

tilpasninger av begrenset karakter i/langs veilinja uten at arbeidet må stoppe opp i påvente 

av tidkrevende endringsprosesser. Dette mulighetsrommet avklares i planprosessen, slik at 

det er forutsigbarhet knyttet til hvilke tiltak og tilpasninger som er tillatt, og hvilke som utløser 

egne endringsprosesser.  

 

 

 Rammer og føringer for planarbeidet 

Arbeidet med reguleringsplanen skal baseres på overordnede føringer og regelverk nedfelt i 

nasjonale, regionale og kommunale planer og retningslinjer.  

3.1 Nasjonale planer og føringer 
De mest sentrale føringene for dette arbeidet vurderes å være: 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen  

• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

• T-1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 

• T-1520, Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

• NVE Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar 

• Nasjonale miljømål 

• Kulturminner, kulturmiljøer og landskap, Planlegging etter pbl, Versjon II 2016 

• Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029, revisjon under utarbeidelse) 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019) 

• FNs bærekraftsmål 
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3.2 Regionale planer og føringer 
Følgende regionale planer og dokumenter legger føringer for planarbeidet: 

• Regional planstrategi 2020–2023 (under utarbeidelse) 

• Fylkesplan for Troms 2014-2025 

• Regional transportplan for Troms 2018-2029 

• Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021 

• Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske Troms 2016-2021 
 

3.3 Kommunale planer og føringer 

3.3.1 Planoppstartsmøte med Kvænangen og Nordreisa kommuner 
Det vises generelt til referat fra planoppstartsmøte, med innspill og krav til planarbeidet. 

 

3.3.2 Nordreisa kommune 
Berørte og tilgrensende arealplaner i Nordreisa kommune jf. figur under: 

• Kommuneplanens arealdel (vedtatt: 20.03.14) 

• Reguleringsplan for boligområde Sandbukt (vedtatt: 1987) 

• Reguleringsplan for campingplass gnr. 58/4 Oksfjord (vedtatt: 24.04.03) 

• Detaljregulering E6 Kvænangsfjellet - Strekningen Mettevollia-Rakkenes (vedtatt: 

24.06.15) 

• Område- og detaljreguleringer for E6 Kvænangsfjellet (vedtatt: 20.12.16). 

Delstrekninger som inngår: 1) Oksfjordhamn–Tverrelva, 2) Tverrelva–Sandneselva 

(detaljregulert) og 3) Sandneselva–Karvik. 

 

Det er de to sistnevnte planene som dette planarbeidet tar sikte på å oppheve. 

 

 
Figur 4. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa. Planavgrensningen vises med svartstiplet linje og 
skyggemarkering av planområdet. Rød linje viser revidert veiløsning. Kilde: Nordreisa kommune 
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3.3.3 Kvænangen kommune 
Berørte og tilgrensende arealplaner i Kvænangen kommune jf. også figur under: 

• Kommuneplanens arealdel (vedtatt: 23.01.19) 

• Detaljregulering E6 Kvænangsfjellet - Strekningen Mettevollia-Rakkenes (vedtatt: 

24.06.15) 

• Område- og detaljreguleringer for E6 Kvænangsfjellet (vedtatt: 19.12.16). 

Delstrekninger som inngår: 1) Oksfjordhamn–Tverrelva, 2) Tverrelva–Sandneselva 

(detaljregulert) og 3) Sandneselva–Karvik. 

 

Det er de to sistnevnte planene som skal oppheves i dette planarbeidet. 

 

 

 

 
Figur 5. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Kvænangen. Planavgrensningen vises med svartstiplet linje og 
skyggemarkering av planområdet. Rød linje viser revidert veiløsning. Kilde: Kvænangen kommune 
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 Planlagte endringer 

4.1 Om tiltaket 
Som nevnt over, ble strekningen over Kvænangsfjellet tilført Nye Veier AS i juni 2019, og i 

desember samme år besluttet selskapet å prioritere utbygging. Samfunnssikkerhet, 

forsyningssikkerhet og forutsigbarhet, samt prosjektets modenhet, veide tungt for 

beslutningen. Forut for beslutningen ble det gjennomført en verdianalyse med hensikt å 

redusere kostnader og øke samfunnsnytten, og samtidig klare å ivareta målet med prosjektet 

på en god måte. Prosessen munnet ut i en løsning for veien som avviker noe fra løsningen 

som ble vedtatt i 2016, jf. gjeldende reguleringsplaner omtalt i kapittel 3.3. Strekninger hvor 

det planlegges tiltak vises med rød linje i figuren under, og er oppsummert under figuren. 

 

 

 

 

 
Figur 6. Oversiktskart med aktuelle stedsreferanser. Planavgrensning i gult, og planlagt veiløsning i rødt. Kilde: 
Nye Veier AS/Norge i Bilder/Rambøll 

 

4.2 Oppsummering av endringsforslag 

Endringene ift. gjeldende reguleringsplaner består i hovedsak av følgende: 

• Mindre utbedringer av eksisterende E6 i Oksfjorden 

• Ny Mettevolliatunnel. Vurdere mulig innkorting av tunnel og ev. andre tiltak for rassikring i 

området. 

• Benytte deler av eksisterende vei opp til Kvænangsfjelltunnelen 

• Benytte eksisterende vei videre ned mot Rakkeneslia 

• Den tidligere regulerte Rakkeneslitunnelen foreslås tatt ut, med begrunnelse i at fareområde 

for steinsprang ble sikret med solide nett i 2016.  

• Utbedre to krappe kurver mellom Rakkeneslia og Sørstrømmen, men for øvrig ikke gjøre tiltak 

på eksisterende E6 i området. 

• Flere mindre optimaliseringstiltak, herunder i samråd med totalentreprenør  

• Samle de tre gjeldende reguleringsplanene i èn ny detaljregulering, med et felles sett med 

bestemmelser og beskrivelse/KU, og to plankart 

 

Det vises for øvrig til behovet for en robust og fleksibel plan, nærmere redegjort for i kapittel 

2.2 Detaljeringsgrad. 

 

Bukta Sandneselva bru 

Rakkenes 

Mettevolliatunnelen 

Tverrelva bru 

Kvænangsfjelltunnelen 

Suselva bru 

Oksfjordhamn 

Karvik 
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 Utredningsbehov og metodikk 

5.1 Utredningsalternativet 
Til planarbeidet og konsekvensutredningen legges Nye Veiers reviderte veiløsning for E6 

Kvænangsfjellet til grunn. Denne veiløsningen utgjør utbyggingsalternativet (alternativ 1) som 

skal konsekvensutredes i tillegg til nullalternativet (som referanse). Se under. Ingen andre 

alternative traseer/veiløsninger planlegges konsekvensutredet. 

 

5.2 Nullalternativet 
Nullalternativet utgjøres av de tre gjeldende reguleringsplanene for strekningen. Disse er 

omtalt i kapittel 3.3.  

 

5.3 Tema for KU 

5.3.1 Friluftsliv 
Veiens virkninger for friluftslivet er i gjeldende reguleringsplaner kun vurdert i 

planbeskrivelsen. Forslagsstiller ønsker imidlertid at friluftsliv skal konsekvensutredes i 

nærmere detalj, og foreslår utarbeidelse av KU iht. metodikken i Statens vegvesens håndbok 

V712. I arbeidet inngår registrering i felt og medvirkning med interessenter. På 

planoppstartsmøtet peker kommunene spesielt på behov for utfartsparkering.  

 

5.3.2 Reindrift 

Temaet er konsekvensutredet av Norut som del av gjeldende planer. Det må imidlertid 

vurderes nærmere om foreslåtte endringer kan få vesentlig virkning for reindrifta i området, 

og derfor vil temaet konsekvensutredes. KU fra 2016 legges til grunn, men 

kunnskapsgrunnlaget vil oppdateres gjennom innhenting av informasjon (herunder møte) fra 

berørt reinbeitedistrikt. Virkningene av planendringene for temaet foreslås 

konsekvensvurdert i supplerende notat til eksisterende KU, da grunnlaget fra 2016 på 

nåværende tidspunkt ansees som omfattende og godt.  

 

5.3.3 Landskapsbilde 
Temaet er konsekvensutredet av Statens vegvesen som del av gjeldende planer. 

Reguleringsendringene kan få vesentlig virkning for landskapet i området, og derfor vil 

temaet konsekvensutredes. KU fra 2016 legges til grunn, men kunnskapsgrunnlaget vil også 

oppdateres gjennom befaring i felt og nye analyser. Virkningene av planendringene for 

temaet foreslås konsekvensvurdert i supplerende notat til eksisterende KU, da grunnlaget fra 

2016 på nåværende tidspunkt i prosessen ansees omfattende og godt. 
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5.3.4 Biologisk mangfold 
Temaet er konsekvensutredet av Norsk institutt for naturforskning som del av gjeldende 

planer. Statens vegvesen gjennomførte også en sårbarhetsanalyse for naturmiljø i 2017, i 

tilfelle grunnvannstanden senkes. Reguleringsendringene kan få vesentlig virkning for 

naturmangfoldet i området, og derfor vil temaet konsekvensutredes. KU fra 2016 og 

sårbarhetsanalyse fra 2017 legges til grunn, men kunnskapsgrunnlaget vil oppdateres 

gjennom befaring i felt. Virkningene av planendringene foreslås konsekvensvurdert i 

supplerende notat til eksisterende KU. 

 

5.3.5 Kulturminner og -miljø 
Temaet er konsekvensutredet av Statens vegvesen som del av gjeldende planer. 

Reguleringsendringene kan få vesentlig virkning for kulturminner og -miljø i området, og 

derfor vil temaet konsekvensutredes. Kulturminnemyndighetene har i tillegg varslet befaring 

av planområdet, og den vil gjennomføres i barmarksperioden 2020. Til grunn for KU legges 

rapport fra kulturminnebefaring 2020, samt KU fra 2016. Virkningene av planendringene for 

temaet foreslås konsekvensvurdert i supplerende notat til eksisterende KU, da grunnlaget fra 

2016 ansees omfattende og godt, samt at kunnskapsgrunnlaget oppdateres med befaring i 

2020. 

 

5.3.6 ROS-analyse og risikovurdering 
I forbindelse med reguleringsplanen fra 2016, ble det utført en ROS-analyse for 

vegstrekningen. Med utgangspunkt i den, vil det gjøres en ny ROS-analyse med de 

nye/endrede tiltakene som dette planarbeidet utløser. I den tidligere ROS-analysen ble farer 

og risikoer som blant annet skred, vind, forurensing, støy, trafikkulykker og forskjellige 

situasjoner som kan oppstå i tunneler identifisert. Mange av de samme forholdene antas å 

være relevante i den nye ROS-analysen, med aktuelle fratrekk og tillegg. Metode for ROS-

analysen følger sjekklister, jf. DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplan-

legging», med tilpasninger ift. kommunenes egne sjekklister. Det vil også gjennomføres 

trafikksikkerhetsanalyse i regi av Nye Veier. 

5.4 Andre utredninger og konsekvensvurderinger 
Forslagsstiller vurderer at det kan bli behov for supplerende spesialfagutredninger. Dette 

vurderes fortløpende i planprosessen. Utredningene vil baseres på behov for nytt 

tilfang/oppdatering av kunnskapsgrunnlaget i vedtatte reguleringsplaner. Tema som kan 

være aktuelle for egne fagrapporter er blant annet; 

 

• Geoteknikk inkl. 

grunnundersøkelser 

• Ingeniørgeologi 

• Massedeponier 

• Miljøgeologi 

• Sirkulærøkonomi 

• Skredfare og snødrift 

• Støy 

• Trafikksikkerhetsmessig analyse 

• Vannovervåking(feltsesongen 

2020) 

 

 

I tillegg vil virkninger av planforslaget vurderes for flere berørte temaer i planbeskrivelsen. 
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5.5 Sammenstilling av utredningstema og -metodikk 
Tabellen under sammenstiller utredningstema i planarbeidet og redegjør for hvilke tema som 

skal utredes etter anerkjent konsekvensutredningsmetodikk (Statens vegvesens håndbok 

V712), og hvilke som kan utredes på enklere måte gjennom planbeskrivelsen eller via egen 

spesialfagrapport. Se nærmere redegjørelse for metode i kapittel 6. 
 

Tabell1: Utredningstema og -metode 

Utredningstema 
Konsekvensutredning 

iht. V712 
Planbeskrivelsen 

Egne fagrapporter 

Friluftsliv X   

Reindrift X   

Landskapsbilde X   

Biologisk mangfold X   

Kulturminner og -miljø X   

Støy  X X 

Geoteknikk og ingeniørgeologi  X X 

Skredfare og vind  X X 

Vannkvalitet (jf. overvåkningsprogam)  X X 

Sirkulærøkonomi (massehåndtering)  X X 

ROS/samfunnssikkerhet  X  

Øvrige tema , jf. referat fra planoppstartsmøtet   X  

 

For alle KU-temaer, og for planforslaget som helhet, vil samlede virkninger vurderes. Dette 

gjøres i planbeskrivelsen som behandler virkningene av alle berørte temaer helhetlig. 

 

 

5.6 Bærekraftsertifisering - Ceequal 

Nye Veier AS legger opp til sertifisering av prosjektet iht. standarden Ceequal, og har 

gjennom planrådgiver Rambøll Norge AS engasjert egen Ceequal Assessor. Det tas sikte på 

sertifiseringsnivå «Very Good», og omfanget skal være «Whole Team». 
  

994



DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING E6 KVÆNANGSFJELLET 
PLANPROGRAM 

 
 

 
  

 
 

Side 16 av 16 
 

 

 Framdriftsplan 

Planprosessen har en stram framdriftsplan fram mot forventet vedtak våren 2021. Med 

vedtak ultimo mai 2021, vil Nye Veier AS kunne starte opp forberedende arbeider 

(grunnerverv mm.) samme sommer. Veien vil da kunne åpne til vinteresesongen 2023/2024 

om anleggsarbeidene går etter planen.  

 

Forslagsstiller tar utgangspunkt i følgende framdriftsplan for prosjektet: 

 

 
Tabell 2: Viktige milepæler og framdrift 

Aktivitet Tidsrom 

Oppstartsmøte med kommunene Mai 2020 

Varsel om oppstart / høring av planprogram Mai–juli 2020 

Feltarbeider for KU, vannovervåking, befaringer mm.  Juni–september 2020 

Utarbeidelse av reguleringsplanforslag og KU August–desember 2020 

Optimalisering vegtiltak/plan med entreprenør Desember 2020 - januar 2021 

Innsending av planforslag til kommunene Februar 2021 

Høring og offentlig ettersyn Mars-april 2021 

Vedtak reguleringsplan Mai 2021 

Grunnerverv Sommeren 2021 

Anleggsstart Høsten 2021 

 

995



Kvænangen kommune 
Nordreisa kommune 

Referat fra oppstartsmøte 
 

1. Om planinitiativet og forslagstiller 

 
Arbeidstittel 

Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet 

Initiativet gjelder x Reguleringsplan med krav om KU 

 Reguleringsplan 

 Endring av reguleringsplan 

 
Mindre vesentlig reguleringsendring av: 
………………………………………………………. 

Tiltakets adresse  Kvænangsfjellet 

Berørte eiendommer Jf. innsendt planinitiativ. Kommunene sender over oppdatert adresseliste 
mht. berørte grunneiere, naboer/gjenboere og lokale organisasjoner. 
 Planens formål/hensikt Formålet med planen er å sikre en trygg og framkommelig veg over 
Kvænangsfjellet hele året.   

Tiltakshaver Nye Veier 

Planfaglig ansvar Firma: Rambøll Norge AS, Avd. Alta 
Oppdragsleder i Rambøll: Ulla Sennesvik 

 

 

2.Oppstartsmøte 

Møtested Teams-møte 

Dag/dato Torsdag 14.05.2020, kl. 12:00 – 15:30 

Deltakere Kvænangen kommune:  
1. Åsmund Austerheim, Kvænangen kommune 
2. Bernt Mathiassen, Arealplanlegger, Kvænangen kommune 

 
Nordreisa kommune: 

3. Dag Funderud, Sektorleder Drift og utvikling, Nordreisa kommune 
4. Birger Storaas, Arealplanlegger, Nordreisa kommune 

  
Fra Forslagsstiller: 
 Steinar Rask, Prosjektleder i Nye Veier, M: 476 16 808, 
steinar.rask@nyeveier.no 
 Jan Olav Sivertsen, Planleggingsleder Nye Veier, Trøndelag 
 Edvard Einarsen, ass. PL Rambøll 
 Ulla Sennesvik, PL Rambøll, M: 482 20 730, ulla.sennesvik@ramboll.no 
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Kvænangen kommune 
Nordreisa kommune 

3.Saksopplysninger 

Arkivsaks nr.  N: 2020/22,  
K: Oversendes når klart 
 Planident. N: Ettersendes når klar 
K: 5429-2020001 

Saksbehandler N: Birger Storaas, M: 902 56 403 
K: Bernt Mathiassen, M: 404 05 620 
 
   

4. Gjeldende planer 

Planstatus 

Gjelder Plan Formål Vedtaksdato 

x 
Kommuneplanens 
arealdel 

Jf. kommunekart.com og planportal 
på hjemmesiden til Kvænangen 
kommune. 

 

x  E6 Kvænagsfjellet   

x 
Gj. reguleringsplaner i 
Oksfjorden 

  

 Klima og energiplan Ny under arbeid. Klar ved årsskiftet  

 Ikke aktuelt Andre planer/vedtak   

 

Planer, dispensasjonssøknader under utarbeidelse i og inntil planområdet 

Status Plan Formål Forslagsstiller 

    

    

    

 

Andre kommunale planer, vedtekter, utredninger mm, som er relevant 

Aktuell Dokument Merknader 
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Kvænangen kommune 
Nordreisa kommune 

Overordnete retningslinjer som er relevant for planarbeidet 

Aktuell RPR Merknader 

x Samordnet areal- 
transportplanl. 

 

x Barn og  
planlegging 

 

x Verna vassdrag  

x Riks- og 
fylkesveier 

 

x  Jordvern  

x Sametingets 
planveileder 

 

 

5. Viktige temaer i planarbeidet 

Tabellen under angir viktige, planfaglig tema som må vurderes i det videre planarbeidet. 
Forslagsstiller må selv – på bakgrunn av bla innspill i forvarslingen – vurdere om det er flere 

forhold som er relevant å vurdere i saken. 

Relevant Tema Merknader 
   

 1.  Konsekvensutredning 
KU: Biologisk mangfold, Landskap, Kulturminner, 
Friluftsliv, Reindrift 

 2.  By- og stedsutvikling Vurderes i planbeskrivelsen 
 3.  Barns interesser Vurderes i planbeskrivelsen 
 4.  Byggeskikk og estetikk Vurderes i planbeskrivelsen 
 5.  Demografiske forhold Vurderes i planbeskrivelsen 

 6.  Friluftsliv Egen KU 
 7.  Landskap Egen KU 

 8.  Lokalklima Vurderer vind og snødrift 
 9. Miljøvennlig/alt. energiforsyning Vurderes i planbeskrivelsen. Ceequal sertifisering 

 
10. Naturressurser: Jordbruk, skogbruk, 
reindrift, mineraler, fiskeri, mm 

Vurderes i planbeskrivelsen 

 11. Risiko- og sårbarhet 
Trafikksikkerhet viktig, grunnforhold (geoteknikk 
og geologi, skred, forurensning til grunn og vann) 

 12. Samiske interesser Egen KU på reindriftsdelen. Øvrig i planbeskr. 

 13. Sosial infrastruktur Vurderes i planbeskrivelsen 
 14. Teknisk infrastruktur Deponiområder, rigg- og anleggsområder 
 15. Trafikkforhold Vurderes i planbeskrivelsen 

 16. Universell utforming Vurderes i planbeskrivelsen 

 17. Verneverdier/kulturminner Egen KU 
 18. Strandsonen Berører ikke strandsone langs sjø 

 19.Vannforsyning/avløpsforhold Vurderes i planbeskrivelsen 

 20.Naturmangfold Egen KU.  
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Kvænangen kommune 
Nordreisa kommune 

 

6. Varsel om oppstart - krav til materiale 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og er gjort kjent med maler, standardtekster og 

adresseliste. 

 Merknad 

Annonse i to lokalaviser (krav til en avis 
utgitt på stedet). 

Annonseres kun i Framtid i Nord. Linker i 
varslingsdokumenter til NV sin hjemmeside. Rambøll 
sender underlag til kommunene også, slik at de kan 
legge en nyhetssak på egne hjemmesider.  

Kommunenes hjemmeside -  

Brev til berørte parter 

• oversiktskart 

• kart med planavgrensning 

• redegjørelse for planens hensikt 

• dagens planstatus 

• framtidig planstatus 

 Kommunene sender adresseliste over til Ulla så snart 
som mulig, inkl. org. 
  

Evt. informasjonsmøte/andre info-tiltak? Det kan være relevant å avholde dette i høringsperioden 
våren 2021. Digital plattform har flere fordeler. 
Vurderes når det nærmer seg. 

Planprogram (ved KU) Under utarbeidelse. Legges ut samtidig med varsel om 
planoppstart. Prøver å få det ut til kommunene til 
gjennomsyn før utsendelse. 
  

7. Innlevering av planforslag - krav til materiale 

 Merknad 

1. Plankart 
 

Leveres på SOSI-format 4.5. UTM-sone 33.  
Lage ett plankart.  
Felles sett med bestemmelser, beskrivelse og KU.  

2.  Bestemmelser/retningslinjer PDF og Word-format 

3. Planbeskrivelse. PDF og Word-format 

4. Kopi av varsel med merknader    

5. Kopi av annonser  

6. Særlige vedlegg KU, spesialfagutredninger, teknisk plan mm. 
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Kvænangen kommune 
Nordreisa kommune 

Forslagsstiller er kjent med gjeldende krav til innhold og utforming av planforslaget. 

Planforslaget blir ikke behandlet før materialet er komplett og i henhold til avtale gjort 

med kommunen på oppstartsmøtet. 

 

8.Foreløpig oppsummering/konklusjon fra kommunen 

Planstatus 
 Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan 

x Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan 

Kreves KU 
x Ja 

 Nei 

 
Plankrav 

x Reguleringsplan. Denne erstatter delvis underliggende planer. 

 Endring av reguleringsplan 

 Mindre vesentlig endring av plan 

 
Anbefaling 

x Anbefaler oppstart av planarbeid 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 

  

Annet 

 

Kommunen hadde for øvrig følgende kommentarer; 
- Ivareta utfartsparkering 
- Vurdere å videreføre deler av eksisterende planer for å underlette 

ev. senere realisering av veganlegg (tunell bl.a.) som ikke planlegges 
realisert i dette prosjektet.  

- Kvænangen peker på behov for krabbefelt og kjettingplasser i 
Rakkeneslia  

- Er det behov for å medta grustak i Oksfjorden til rigg- og 
anleggsareal, ev. deponiområde for overskuddsmasser? OBS. 
løypestart for scooter. Sjekke Troms Atlas for trase.  

- Skredsikring i Mettevollia viktig. Har vært flere evakueringer i vinter. 
Jf. vurdering fra NVE. Overskuddsmasser i prosjektet kan ev. 
benyttes til skredsikringsarbeid/skredvoller. 

- Nordreisa ønsker også at det vurderes utbedringsarbeider på 
eksisterende veg i Oksfjorden. 

 
 

  

1000



Kvænangen kommune 
Nordreisa kommune 

9.Framdrift 

Kvænangen/Nordreisa kommuner har informert om saksgangen etter plan- og 

bygningsloven. Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første gangs vedtak 

i saken er normalt 12 uker. I dette tilfellet ønsker kommunen å tilpasse saksbehandlingen slik 

at man bidrar til å nå vedtak i mai 2021. Når møteplan for 2021 fastsettes i desember 2020, 

forsøker man å tilpasse møtedatoer slik at utlegging og vedtak kan følge framdriften under. 

Ev. kan man se på om delegasjon til adm. kan være et redskap. 

Framdriften er naturligvis avhengig av hvilke innspill som kommer under høring og offentlig 

ettersyn, men foreløpig tas det utgangspunkt i følgende framdriftsplan (mer 

detaljert/foreløpig) framdriftsplan gjennomgått på møtet: 

 

1. Forslagsstiller planlegger å varsle planarbeidet i Framtid i Nord, og med brev til berørte 

parter (grunneiere, naboer, organisasjoner, myndigheter mm.) ila. uke 21. 

2. Forslagsstiller planlegger å sende inn planforslag til kommunen 01.02.2021 

3. For å kunne starte utbyggingsprosessen sommersesongen 2021, må vedtak foreligge i 

mai 2021, med klagefrist i juni 2021. 

 

Forslagsstiller vil kunne bidra med praktisk gjennomføring av høring/offentlig ettersyn, 

merknadsbehandling og revisjon, kunngjøring vedtatt plan, saksforberedelse eller annet, om 

det er behov for dette. 

 

10. Gebyr 

 Merknad 

Saksbehandlingen er gebyrbelagt. 

  

NV offentlig aktør som ikke er gebyrpliktig.  

Fakturaadresse Ikke relevant. 
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Kvænangen kommune 
Nordreisa kommune 

 

11. Godkjenning av referat 

Referatet og Kvænangen kommunes merknader og innspill bygger på de opplysninger og 

planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted. 

Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 

den senere saksbehandlingen. Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og 

politikk kan føre til endrede planfaglige vurderinger. 

Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner 

med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. 

 

Referat, datert 14.05.2020 

Referent: Rambøll/US 
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1. INNLEDNING 

Dette planinitiativet gjelder forespørsel om planoppstartsmøte ifb. ny reguleringsplan for E6 over 

Kvænangsfjellet. Planområdet berører både Nordreisa og Kvænangen kommuner, begge i Troms og 

Finnmark fylke. Planinitiativet skal bidra til å opplyse saken, tilsvarende som for private planinitiativ.  

 

 

Figur 1 Oversiktsbilde av Troms og Finnmark med markert strekning for plantiltaket. Kilde: Nye Veier 

Statens vegvesen stod fram til 2019 for planleggingen av ny E6 over Kvænangsfjellet. Nye Veier 
har gjennom Stortingsproposisjon, Prop. 110 S (2018–2019) fått overført ansvaret for planlegging 
og utbygging, og har i den forbindelse gjennomført en verdianalyse med hensikt å redusere 
kostnader og øke samfunnsnytten, og samtidig ivareta målet med prosjektet på en god måte.  

Denne prosessen har munnet ut i Nye Veiers reviderte veiløsning for E6-strekningen, som 
påvirker regulert vei slik den ble vedtatt i desember 2016. Planinitiativet som nå fremmes 
omhandler nødvendige reguleringsendringer for å tilpasse gjeldende reguleringsplaner for 
strekningen til revidert veiløsning. 

1.1 Kontaktinformasjon 

Forslagsstiller: 

Nye Veier AS 

Kontaktperson: Steinar Rask 

Tlf.: 476 16 808 

E-post: steinar.rask@nyeveier.no  

 

Fagkyndig plankonsulent: 

Rambøll Norge AS, Alta 

Kontaktperson: Ulla Sennesvik  

Tlf.: 482 20 730 

E-post: ulla.sennesvik@ramboll.no 
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2. OM PLANINITIATIVET 

2.1 Formålet med planen 

E6 er hovedferdselsåren mellom nord og sør i Nord-Norge. Vegstrekningen over Kvænangsfjellet er 

værutsatt, særlig på vinteren, med rasfare og vind som skaper fokksnø og nullsikt. Om vinteren 

hender det at vegen må stenge i kortere eller lengre perioder, evt. innføres det kolonnekjøring. Når 

vegen er stengt innebærer det en omkjøring på nesten 60 mil via Skibotn og Finland for å komme 

til Alta. Problemene forsterkes også av vegens stigning og dårlige kurvatur, som bidrar til redusert 

trafikksikkerhet. Formålet med planen er å sikre en trygg og framkommelig veg over fjellet hele 

året.   

 

I dag er det tre gjeldende planer for ny E6 over Kvænangsfjellet. Dette er to områdereguleringer 

og en detaljregulering, alle tre utarbeidet av Statens vegvesen i 2016. Formålet med den nye 

reguleringsplanen er også å samle disse tre planene i en reguleringsplan. 

2.2 Planområdet og influensområde 

Planområdet strekker seg fra Oksfjordhamn i Nordreisa kommune til Karvik i Kvænangen kommune. 

Strekningen er omtrent 24 km, og har en ÅDT på 750 pr. februar 2020. Planområdet omfatter 

arealer til de to tunnelene og utbedring av kurvatur som skal reguleres, samt eksisterende veg over 

Kvænangsfjellet og «restarealer» fra gjeldende reguleringsplaner som må gis nytt formål. I tillegg 

inngår område ved Oksfjord camping og et riggområde ved Oksfjordhamn i planområdet. I sum 

utgjør planområdet et areal på ca. 18,7 km2. Dette kan bli justert underveis i planprosessen.  

 

Som en del av planarbeidet skal de deler av gjeldende planer som ikke lenger skal gjelde, 

omreguleres til andre aktuelle formål. Dette vil i hovedsak gjelde LNFR, men det kan variere noe. 

 

Planområdet berører flere private og offentlige eiendommer. I Nordreisa kommune berøres flest 

private eiendommer ved Oksfjordhamn og langs Oksfjordvannet. I Kvænangen kommune er det 

flere private eiendommer på tur ned mot Rakkeneset og Sørstraumen som blir berørt av 

planområdet. Det er viktig å presisere at ikke alle eiendommer som er innenfor det varslede 

planområdet nødvendigvis vil bli påvirket av selve vegutbyggingen. Komplett liste over direkte 

berørte eiendommer og naboer/gjenboere vil foreligge før varsel om oppstart sendes ut. Det 

avventes til planavgrensningen er avklart på oppstartsmøte med kommunene før det lages en slik 

liste.  

Figur 2 Planområdet vises med sort stiplet linje. Planlagt veg, tunnel og portaler vises i rødt. Kilde: NVE Atlas 
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2.3 Planlagt bebyggelse og anlegg 

I forbindelse med prosjektet skal det bygges veganlegg, både nytt og eksisterende, som består av 

vegkropp med tilhørende oppbygning, skjæringer og fyllinger. Det planlegges etablert to tunneler 

med portaler, Mettevolliatunnelen på ca. 1,8 km og Kvænangsfjelltunnelen på ca. 3,4 km. I tillegg 

skal det sikres arealer for massehåndtering/deponier og midlertidige rigg- og anleggsområder.   

 

 

Figur 3 Foreløpig trasevalg vises i rødt. Kilde: Nye Veier 

I forhold til gjeldende reguleringsplaner vedtatt i 2016, vil denne reguleringsplanen legge til rette 

for tiltak som gjør det mulig å redusere prosjektkostnadene samtidig som målet med prosjektet 

ivaretas.  

 

Tiltak som vurderes er: 

 

- Innkorting av Mettevolliatunnelen  

- Mindre utbedringer av E6 ved Oksfjordhamn og langs Oksfjordvannet 

- Benytte deler av eksisterende E6 opp og ned Kvænangsfjellet der dette er hensiktsmessig  

- Utbedring av kurver på strekningen mellom Kvænangsfjellet og Rakkeneslia 

- Ta ut Rakkeneslitunnelen, da området er skredsikret med solide nett i 2016  

- Utbedre to krappe kurver mellom Rakkeneslia og Sørstraumen.  

 

 

Figur 4 Ortofotosom viser plangrense i gul og planlagte vegtiltak i rødt. Kilde: NVE Atlas 
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2.4 Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Utforming av nytt veganlegg og tunnel vil gjøres i henhold til Statens vegvesens gjeldende 

håndbøker.  

Det utarbeides Miljøoppfølgingsplan (MOP) i forbindelse med reguleringsplanen. Prosjektet skal 

Ceequal-sertifiseres, med målsetting Very Good og Whole Team. 

 

2.5 Virkning og tilpasning – landskap og omgivelser 

I forbindelse med tidligere planarbeid i regi av Statens vegvesen, ble det utarbeidet flere 

konsekvensutredninger, for blant annet landskap. Her ble det vurdert at alternativ 2 (som ble den 

valgte løsningen) samlet sett vil få en liten til middels negativ konsekvens for landskapsbildet. Det 

planarbeidet som nå startes opp, vil avvike noe fra den tidligere vedtatte planen, blant annet ved 

at man vil følge eksisterende veg i større grad. Dette gjelder langs Oksfjordvannet og mellom 

Storsvingen og Rakkenes. Det planlegges i denne planprosessen to tunneler, en færre enn 

tidligere. Hvilke konsekvenser/virkninger dette vil ha for landskapsbildet, vil være en del av 

planarbeidet og utredningsarbeidet. Alle tidligere konsekvensutredninger vil for øvrig bli 

gjennomgått og oppdatert ift. nye løsninger. Se nærmere redegjørelser i kapittel 4. 

1009



Rambøll - Planinitiativ 

 

  

 

6/13 

3. PLANSTATUS 

3.1 Nordreisa kommune 

I gjeldende KPA for Nordreisa kommune, vedtatt 20.03.2014 med PlanID 2007KPA, er 

mesteparten av arealet innefor planområdet satt av til LNFR. Ellers berører planområdet formål 

som idrettsanlegg, 

fritidsbebyggelse, 

parkering, 

råstoffutvinning, i 

tillegg til arealer i 

Oksfjordhamn og 

ved 

Oksfjordcamping 

der 

reguleringsplaner 

fortsatt skal 

gjelde.  

 

 

 

Det er flere reguleringsplaner som berøres av planområdet: 

1. Boligområde Sandbukt, PlanID 1987001, vedtatt 1.1.1987 

2. Campingplass gnr. 58 bnr. 4 Oksfjord, PlanID 2003002, vedtatt 24.04.2003 

3. Detaljregulering E6 Kvænangsfjellet - Strekningen Mettevollia-Rakkenes, PlanID 2014006, 

vedtatt 24.06.2015 

4. Områderegulering E6 Kvænangsfjellet, PlanID 2016001, vedtatt 20.12.2016 

 

 

Figur 6 Reguleringsplaner i og rundt planområdet (sort linje). Kilde: www.kommunekart.com 

 

Planforslaget vil helt eller delvis erstatte gjeldende reguleringsplaner som berøres.  

Figur 5 Kommuneplanens arealdel Nordreisa kommune. Foreslått planområde vises med sort linje. 

Kilde: www.kommunekart.com 

1 

2 4 

3 
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3.2 Kvænangen kommune 

I gjeldende KPA for Kvænangen kommune, vedtatt 23.01.2019 med PlanID 2014KPA, er 

mesteparten av arealet innefor planområdet satt av til LNFR. Ellers berører planområdet formål 

som næringsbebyggelse, fritidsbebyggelse, hensynssoner for reindrift og forskjellige faresoner, i 

tillegg til arealer der 

gjeldende 

reguleringsplaner 

fortsatt skal gjelde. 

 

 

 

 

 

 

 

Det er to reguleringsplaner som berøres av planområdet. Begge disse planene vil erstattes i sin 

helhet av den nye reguleringsplanen. Dette gjelder; 

1. Detaljregulering E6 Kvænangsfjellet - Strekningen Mettevollia-Rakkenes, PlanID 2014006, 

vedtatt 24.06.2015 

2. Områderegulering E6 Kvænangsfjellet, PlanID 2016001, vedtatt 20.12.2016 

 

 

Figur 8 Gjeldende reguleringsplaner innenfor foreslått planområde (rød strek) 

Figur 7 

Kommuneplanens 

arealdel Kvænangen 

kommune. Foreslått 

planområde vises med 

sort linje. Kilde: 

www.kommunekart.com 
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3.3 Aktuelle planretningslinjer og føringer 

Planarbeidet vurderes for øvrig å berøre følgende retningslinjer: 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (KMD 2018) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(Kommunal og moderniseringsdept. 2014) 

• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (Miljøverndept. 1994) 
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4. SAMFUNNSSIKKERHET OG KONSEKVENSUTREDNING 

4.1 Risiko og sårbarhetsforhold 

I forbindelse med reguleringsplanen fra 2016, ble det utført en ROS-analyse for vegstrekningen. 

Med utgangspunkt i den, vil det gjøres en ny ROS-analyse med de nye/endrede tiltakene som dette 

planarbeidet utløser. I den tidligere ROS-analysen ble farer og risikoer som blant annet skred, vind, 

forurensing, støy, trafikkulykker og forskjellige situasjoner som kan oppstå i tunneler identifisert. 

Mange av de samme forholdene antas å være relevante i den nye ROS-analysen, med aktuelle 

fratrekk og tillegg.  

4.2 Forskrift om konsekvensutredninger – Vurderinger 

Planinitiativet er vurdert opp mot bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredninger (2017) (KU-

forskriften). Under følger en sammenstilling av vurderingen. Det understrekes at vurderingene 

knytter seg til endringer som følger av planinitiativet sammenliknet med fra før vedtatt plan for 

veistrekningen (2016). Planene for E6 Kvænangsfjellet fra 2016 utgjør slik sett «nullalternativet» 

som virkningene av planinitiativet vurderes opp mot. 

4.2.1 Planer som alltid skal ha planprogram og konsekvensutredning 

Det følger av § 6 i KU-forskriften at følgende planer etter pbl. alltid skal konsekvensutredes og ha 

planprogram: 

 

§ 6 bokstav a) Kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og 

bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når 

planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II 

Vurdering: 

Bestemmelsen omfatter overordnete planer. Planinitiativet gjelder regulering med sikte på å 

gjennomføre konkrete tiltak, og vurderes derfor ikke å sortere under § 6 bokstav a. 

§ 6 bokstav b) Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra 

dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og 

der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

Vurdering: 

Planinitiativet forstås som en endring av plan(er) som i 2016 ble konsekvensutredet. KU-plikten 

ble da utløst av tilsvarende vedlegg I pkt. 7 bokstav e: «Andre vei- og jernbanetiltak med 

investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr.» (tidligere 500 mill.). Vedlegg I pkt. 30 

medfører KU-plikt for endringer av tiltak nevnt i vedlegg 1 der endringen i seg selv overstiger 

størrelseskriteriene i vedlegget (750 mill. kr). Det vurderes at investeringskostnaden for 

endringene av vedtatt vei ikke overstiger 750 mill. kr. Dermed rammes planinitiativet ikke av 

vedlegg I pkt. 30. Unntaksbestemmelsen i andre punktum er da ikke vurdert. 

 

Konklusjon: Da planinitiativet ikke fanges opp av § 6 med vedlegg I, utløses ikke automatisk KU-

plikt etter KU-forskriften. Det er heller ikke da krav om planprogram. 

4.2.2 Planer som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom de kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, men ikke ha planprogram 

Det følger av § 8 i KU-forskriften at følgende planer etter pbl. skal konsekvensutredes hvis de kan 

få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram: 

 

§ 8 a) Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 

konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar 

med denne tidligere planen 
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Vurdering: 

KU-forskriftens vedlegg II pkt. 13 omhandler endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og vedlegg II 

som kan få vesentlige virkninger. Jamfør drøftingen til § 6 over, vurderes det at planinitiativet 

fanges opp av dette punktet. Her er ikke størrelseskriteriet på investeringskostnaden relevant. 

Det legges til at bygging av (ny) vei dessuten fanges opp av vedlegg II pkt. 10 bokstav e nr. 1. 

 

Konklusjon: Da planinitiativet fanges opp av vedlegg II pkt. 13., skal det altså vurderes etter KU-

forskriftens § 10 for å avgjøre om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

4.2.3 Vurdering etter KU-forskriften § 10 om kriterier for vurderingen av om en plan 

eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn 

Under følger en oppsummering av kriterier jf. KU-forskriften § 10, og vurderinger av planinitiativet 

opp mot disse, for når planer skal konsekvensutredes. 

 

Egenskaper ved planen (andre ledd) 

a) Størrelse, planområde og utforming 

Vurdering: 

Planområdet for reguleringsendringene er svært stort og strekker seg over vel 25 km mellom 

Oksfjorden og Kvænangen ved Sørstraumen.  

b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 

Vurdering: 

Planinitiativet berører naturresurser benyttet til i hovedsak reinbeite. Vann og biologiske 

ressurser vurderes også som påvirket. 

c) Avfallsproduksjon og utslipp 

Vurdering: 

Planinitiativet vurderes ikke medføre økt utslippsbelastning utover vedtatt vei (2016). 

d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 

Vurdering: 

Planinitiativet vurderes ikke medføre vesentlig endring i risikobildet for alvorlige ulykker og/eller 

katastrofer jf. vedtatt vei (2016). Se for øvrig kap. 4.1 om ROS-forhold som uavhengig av KU vil 

undersøkes og vurderes som del av planarbeidet. 

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene (tredje ledd) 

a) Verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper 

(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og 

laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

Vurdering: 

Planområdet berører ikke verneområder, registrerte prioriterte arter eller utvalgte naturtyper. 

Fiskelva (Oksfjordvassdraget) er et vernet vassdrag hvis nedbørfelt særlig berøres. Både 

Reisafjorden og indre del av Kvænangen er nasjonale laksefjorder. Planområdet skal befares av 

kulturminnemyndighetene sommeren 2020 for å avdekke om automatisk fredete kulturminner 

kommer i konflikt med reguleringsendringer. 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 

nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 

utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv 

Vurdering: 

Naturmangfold 

KU naturmangfold fra 2016 registrerte en rekke rødlistearter i planområdet og bl.a. en viktig 

beiteskog for rein som er ansett som en nær truet naturtype. Det vurderes at planinitiativet 
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medfører endringer i veitrase og tunnelløsninger som kan få vesentlig virkning på truede arter 

eller naturtyper. 

 

Kulturminner 

Se bokstav a over. Det vurderes at planinitiativet medfører endringer som kan få vesentlig 

virkning på kulturminner og -miljø. 

 

Mineralressurser 

Malingsfjellet er del av en registrert kvartsittforekomst, men har ifølge NGU liten betydning. Det 

er også registrert andre mineralressurser i planområdet (naturstein og metaller), men uten at 

disse har mer info i NGUs kartdatabase. NGUs oversikt over grus- og pukkforekomster er sjekket 

ut uten funn av betydning. 

 

Landskap 

KU landskapsbilde fra 2016 registrerte landskapsrom i planområdet med middels til stor verdi. 

Planinitiativet medfører endringer i veitrase og tunnelløsninger som kan få vesentlig virkning på 

landskapsbilde mm.  

 

Reindrift 

Planområdet berører sommerbeite tilhørende reinbeitedistrikt 35. Det vurderes at planinitiativet 

kan påvirke reindrifta positivt eller negativt utover vedtatt vei (2016). 

 

Friluftsliv 

Planområdet berører kartlagte friluftslivsområder Oksfjordvannet, Kvænangsfjellet og 

Sandnesdalen–Navit som alle er verdsatt til svært viktige friluftslivsområder. Planinitiativet kan 

påvirke friluftslivet positivt eller negativt utover vedtatt vei (2016). 

c) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i 

medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser eller 

rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 

Vurdering: 

Følgende vurderes som relevant for planinitiativet: Rikspolitiske retningslinjer for vernede 

vassdrag. 

d) Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 

eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet 

Vurdering: 

Planinitiativet omdisponerer betydelig areal tilbake til LNFR-areal sammenliknet med vedtatt vei, 

da eksisterende veilinje i større grad benyttes. Men planinitiativets endringer i veitrase kan 

medføre omdisponering til veiformål andre steder enn langs vedtatt veitrase. 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Vurdering: 

Det er ikke kjent at planinitiativet aktualiserer problemstillingen. Vurderes derfor ikke som 

relevant. 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 

Vurdering: 

Noe økt støybelastning for boliger der E6 forutsettes følge eksisterende vei og ikke vedtatt vei 

(2016). Omfanget av berørte boliger i gul eller rød støysone vurderes som lite. 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

Vurdering: 

Planinitiativet vurderes ikke å medføre nevneverdig økt belastning sammenliknet med vedtatt vei 

(2016). 

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom 
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Vurdering: 

Se kap. 4.1 om ROS-forhold over. Reell fare vil avklares i planarbeidet og eventuelle avbøtende 

tiltak innarbeides i reguleringsplanen. 

 

Egenskaper ved virkningene (fjerde ledd) 

• Virkningenes intensitet og kompleksitet 

• Sannsynlighet for at virkningene inntreffer og når de inntreffer 

• Varighet og hyppighet 

• Mulighet for å begrense eller reversere virkningene 

• Om virkningene strekker seg over landegrensene 

• Samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, godkjente eller 

planlagte planer eller tiltak 

Vurdering: 

Egenskaper ved virkningene er som nevnt vurdert ut fra endringer i virkningsbildet sammenliknet 

med vedtatt plan(er) for veien (2016). Intensiteten og kompleksiteten i virkningene er således 

vurdert som middels. Framtidig trafikk flyttes for deler av strekningen tilbake til eksisterende 

veitrasé, og antall tunneler og -lengde reduseres. I sum påvirker dette virkningene i den ene 

eller andre retning, alt ettersom hvilket tema som vurderes. 

 

Veien som fysisk tiltak vil ligge permanent i terrenget, mens virkninger som følge av trafikken på 

veien vil variere i hyppighet etter tid på året/døgnet. Virkningene kan om mulig begrenses ved 

gjennomføring av avbøtende tiltak som foreslås i de fagspesifikke KU-rapportene, men anses 

generelt ikke for mulig å reversere. Virkningene strekker seg ikke over landegrenser. Det er ikke 

kjent at andre planer eller tiltak i området medfører at vurdering av samlede virkninger er 

relevant. 

 

Konklusjon: Det vurderes at planinitiativet berører vesentlige interesser eller kan få vesentlige 

virkninger på miljø og samfunn jf. kriteriene i KU-forskriftens § 10 andre til fjerde ledd. Dette leder 

til konklusjon vedrørende konsekvensutredning i avsnittet under. 

4.2.4 Konklusjon vedrørende konsekvensutredning 

Forslagsstiller vurderer samlet sett, jf. vurderingene over, at reguleringsendringene som følger av 

planinitiativet omfattes av KU-forskriften og skal konsekvensutredes. Følgende tema vurderes som 

sentrale og må inngå i konsekvens-utredningen: 

• Naturmiljø og biologisk mangfold 

• Kulturminner og -miljø 

• Friluftsliv 

• Landskapsbilde 

• Reindrift 

 

Fagutredninger for følgende tema vil i tillegg bidra med kunnskap i planarbeidet om tiltakets 

virkninger, men inngår ikke i konsekvensvurderingen: 

• Støy 

• Geoteknikk inkl. grunnundersøkelser 

• Ingeniørgeologi 

• Skredfare og vindvurdering 

• Vannkvalitet 

• ROS-analyse/samfunnssikkerhet (jf. DSBs veileder) 

• Sirkulærøkonomi (bl.a. massebalanse) 
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5. VARSEL OM PLANOPPSTART OG MEDVIRKNING 

5.1 Forslag til planavgrensning 

Den foreslåtte planavgrensningen omfatter alle gjeldende planer for veg over Kvænangsfjellet 

med tilhørende anlegg, i tillegg til arealer som vurderes å være nødvendig for opparbeiding av 

den nye vegløsningen. Plangrensa strekker seg fra Øksfjordhamn til Karvik. Foreslått plangrense 

består av tre forskjellige områder, se illustrasjoner lenger opp i planinitiativet.  

 

5.2 Hvem som skal varsles 

Planarbeidet vurderes å berøre følgende parter som vil tilskrives ved varsel om oppstart: 

• Hjemmelshavere i og tilgrensende til planområdet (naboer og gjenboere) 

• Nordreisa kommune med underliggende etater 

• Kvænangen kommune med underliggende etater 

• Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

• Troms og Finnmark fylkeskommune 

• Sametinget 

• NVE 

• Statens vegvesen 

• Mattilsynet 

• Direktoratet for mineralforvaltning 

• Reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda 

• Troms Kraft og andre kabeletater som Telenor, Signal m.fl. (Ymber) 

• Organisasjoner/bygdelag/eller lignende 

 

Om kommunene har parter utover disse som burde/ønskes varsles, ønskes det tilbakemelding om 

det på oppstartsmøtet.  

 

5.3 Medvirkning 

Berørte naboer og andre interessenter vil få mulighet til medvirkning gjennom varsel om oppstart. 

Naboer og offentlige organer skal varsles med brev i posten eller per e-post. Igangsetting av 

planarbeidet varsles i en lokalavis samt på Rambølls/Nye veiers/kommunenes nettside. 

 

Det er på dette tidspunktet ikke planlagt noe åpent møte om planene, men dette kan vurderes 

nærmere på planoppstartsmøtet.  

 

5.4 Framdrift 

Byggestart planlegges sommeren 2021. Framdriften i reguleringsplanprosessen er derfor kritisk.  

Nye Veier har til hensikt å sende inn forslag til reguleringsplan til førstegangsbehandling i 

kommunene rundt 01.02.2021, med sikte på planvedtak i mai (fortrinnsvis) eller juni samme år.  
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Tangen 76 
4608 Kristiansand 

Adresseliste berørte parter 

 

 

 

 

 
Deres ref. Saksbehandler Arkiv Status, hjemmel Dato 

 SRA 2019/1165-17  19.05.2020 

 

Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet – Varsel om oppstart av planarbeid og 

høring av forslag til planprogram 

 

Innledning 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at statsaksjeselskapet Nye 

Veier AS har igangsatt arbeid med detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet i Troms og 

Finnmark fylke. Planarbeidet berører både Nordreisa og Kvænangen kommuner. Det vurderes 

at planarbeidet utløser krav til konsekvensutredninger, og i den forbindelse sendes forslag til 

planprogram på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart.  

 

Planforslaget vil utarbeides i samspill med entreprenør og planfaglig rådgiver Rambøll Norge 

AS. 

 

 
 

Bakgrunn 

I 2016 vedtok Nordreisa og Kvænangen kommuner til sammen tre reguleringsplaner for 

utbedret vei over Kvænangsfjellet. Planene ble fremmet av Statens vegvesen. I juni 2019 

tilførte Samferdsels-departementet strekningen til Nye Veier AS. For å kunne realisere 

vegprosjektet innenfor gitte rammer, har det vært behov for å gjøre visse optimaliseringer i 
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NyeVeier AS 

Side 2 

 

de tidligere vedtatte planene. Disse endringene er av en slik karakter at det kreves utarbeidet 

ny reguleringsplan. Det er redegjort nærmere for prosjektets bakgrunn, innhold, planprosess, 

utredningsbehov, framdrift mm. i planprogrammet som er å finne på Nye Veiers hjemmeside. 

Se nettadresse under. 

 

Planområdet er vist med sort, stiplet linje i kartutsnittet under. Strekninger hvor det 

planlegges nye tiltak er vist med røde linjer.  

 

 
 

Tilgang til varslingsdokumenter og frist for innspill 

Varslingsdokumenter og forslag til planprogram er tilgjengelig på Nye Veiers hjemmeside 

www.nyeveier.no, samt på hjemmesidene til Kvænangen og Nordreisa kommuner. 

 

De som har innspill til varsel om planoppstart, og/eller til planprogrammet, bes sende disse til 

Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim, eller på e-post til siri.hegre@nyeveier.no 

innen fredag 17.07.2020. 

 

Spørsmål  

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Nye Veier v/Planleggingsleder Jan Olav 

Sivertsen, Mobil: 91546871/e-post: jan.olav.sivertsen@nyeveier.no, eller til Prosjektleder 

Steinar Rask, Mobil: 47616808/e-post: steinar.rask@nyeveier.no 

 

  

Med vennlig hilsen Nye Veier AS  

  

Jan Olav Sivertsen  

Planleggingsleder  

 

Vedlegg (finnes på hjemmesidene) 

1. Forslag til planprogram 

2. Referat fra planoppstartsmøte med Kvænangen og Nordreisa kommuner 

3. Planinitiativ innsendt til kommunene 
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Kommunal planstrategi 2020 - 2023 Nordreisa kommune - høringsforslag 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Kommunal planstrategi 2020 - 2023 Nordreisa kommune - høringsforslag 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Vedlagte forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2023 for Nordreisa kommune sendes ut på 
høring. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Planstrategien er et lovbestemt arbeid etter plan- og bygningsloven § 10-1. Formålet med den 
kommunale planstrategien er å klargjøre og prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør 
gjennomføre i den kommende valgperioden, for å legge til rette for en ønsket utvikling.  
 
Planstrategien skal være et politisk verktøy for å drøfte utfordringsbildet kommunen står overfor 
og basert på denne drøftingen, gi prioriteringer og føringer for kommunens 
planleggingsaktivitet. 
 
Planstrategien bør være tydelig på utfordringene, men kritisk til planbehovet. Planstrategien skal 
ikke vedta nye mål og tiltak for kommunen, men peke ut hvilken retning utviklingen av 
kommunen skal gå i. 
 
Samtidig er planstrategien et godt verktøy for å vurdere plansystemet i kommunen, hvilke 
planressurser som finnes og det samlede planbehovet i valgperioden. Planstrategien kan brukes 
til å rydde opp i planregisteret. 
 
Gjennom arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Bred medvirkning og allmenn debatt bør det også legges 
opp til og brukes som grunnlag for behandlingen. Forslaget til kommunestyrevedtak skal 
offentlig-gjøres minst 30 dager før behandlingen i kommunestyret. 
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En viktig del av planstrategien er at kommunestyret skal ta stilling til om kommuneplanen skal 
revideres eller videreføres. 
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Kommunal planstrategi 
Nordreisa kommune 2020-2023 

 

 

 

 

Høringsversjon 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkonto: 4740 05 03954 
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01  
9156 Storslett   Organisasjonsnr: 943 350 833 
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no   
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1. Hvorfor planstrategi 

Planstrategien er et lovbestemt arbeid etter plan- og bygningsloven § 10-1. Formålet med den 

kommunale planstrategien er å klargjøre og prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør 

gjennomføre i den kommende valgperioden, for å legge til rette for en ønsket utvikling. 

Planstrategien skal være et politisk verktøy for å drøfte utfordringsbildet kommunen står 

overfor og basert på denne drøftingen, gi prioriteringer og føringer for kommunens 

planleggingsaktivitet. 

Planstrategien bør være tydelig på utfordringene, men kritisk til planbehovet. Planstrategien 

skal ikke vedta nye mål og tiltak for kommunen, men peke ut hvilken retning utviklingen av 

kommunen skal gå i. 

Samtidig er planstrategien et godt verktøy for å vurdere plansystemet i kommunen, hvilke 

planressurser som finnes og det samlede planbehovet i valgperioden. Planstrategien kan 

brukes til å rydde opp i planregisteret. 

Gjennom arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Bred medvirkning og allmenn debatt bør det også legges 

opp til og brukes som grunnlag for behandlingen. Forslaget til kommunestyrevedtak skal 

offentlig-gjøres minst 30 dager før behandlingen i kommunestyret. 

En viktig del av planstrategien er at kommunestyret skal ta stilling til om kommuneplanen skal 

revideres eller videreføres. 
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2. Framdriftsplan 

 

Framdriftsplan planstrategi 2020 – 2023 Måned/år 

Oppstart av arbeid April 2020 

1. behandling i formannskapet Juni 2020 

Høring av forslag Juni - primo september 2020 

2. behandling i formannskapet Oktober 2020 

Vedtak i kommunestyret Oktober 2020 

 

 

3. Utviklingstrekk i nordreisa kommune 

3.1. Befolkningsutvikling 

De siste 50 årene har det vært en betydelig folketilvekst i Nordreisa. Foreløpig folketallstopp 

kom i 1996 (4919 innbyggere). Etter utvidelsen av kommunen i 1972 og 1982, er det stor netto 

innflytting og fødsels-overskudd som er grunnlaget for at Nordreisa ser ut som i dag. 

Det har vært fødselsoverskudd i Nordreisa gjennomsnittlig både på 70-tallet, 80-tallet og 90-

tallet. De første 10 årene av 2000-tallet, og frem til i dag, har det, gjennomsnittlig sett, vært et 

lite fødselsunderskudd i Nordreisa.  

Folketall og demografi i Nordreisa preges mye av stor inn- og utflytting. Som distrikts-

kommuner flest flytter om lag 50 % av hvert kull ut av kommunen. En del returnerer til 

hjemkommunen, slik at det varige flyttetapet av hvert kull i Nordreisa ligger på cirka 20 % for 

kvinner og 30 % for menn. Nordreisa har størst netto flyttetap til byregionene sørpå og til 

Tromsø. Netto innflytting har primært kommet fra kommunene i Nord-Troms, særlig Kåfjord. 

Det varige flyttetapet kompenseres delvis av innflytting. I Nordreisa anslås det at mellom 40 og 

50 % av voksenbefolkningen til enhver tid er tilflyttere. Det viser seg imidlertid også at en stor 

andel av tilflyttere flytter ut av kommunen igjen og blir «gjennomflyttere».  

Folketallet i Nordreisa har vært relativt stabilt de siste 10 årene. Befolkningstallet har svingt 

mellom 4800 og 4900, men har en liten tilbakegang de siste par årene. Framskrivninger viser 

at kommunen i 2030 vil ligge på rundt 5400 innbyggere og i 2040 på 5800 innbyggere. Med lav 

nasjonal befolkningsvekst har SSB beregnet at innbyggertallet vil ligge på 5260 i 2030 og 5480 

i 2040. En kan nok frykte for at SSB sin prognose er noe optimistisk for befolkningsutviklinga i 

Nordreisa.  
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I likhet med resten av landet gir den demografiske utviklingen en økt andel av befolkningen 

som er over 67 år. I Nordreisa blir det nok noe større  enn landsgjennomsnittet. 

I 2010 utgjorde andelen av total befolkning som var over 67 år i Nordreisa 15,1 %, og i 2020 er 

den 18,9 %. Framskrevet for 2030 og 20240 vil den utgjøre henholdsvis 21,1 % og 23,7 % etter 

MMMM-modellen, jf. figur 2 under. 

For aldersgruppen 6 – 15 år som er  grunnskolealderen utgjorde den i 2010 12,7 % av 

befolkningen i Nordreisa og i 2020 er andelen12,8 %. Framskrevet for 2030 og 2040 er den 

henholdsvis 11,1 og 11,8 %. Dette er relativt stabil andel av befolkningen. 

Som man ser av figur 1 under, vil utviklingen av antallet eldre over 67 år være nokså uavhengig 

av framskrivningsmodell av befolkningstallet. Derimot vil prosentandelen eldre øke ganske 

kraftig, jf. figur 2 under. 

 

Figur 1 Befolkningsutvikling 2010-2020 og framskrivning til 2030 og 2040 med 2 ulike alternativer (MMM0 = ingen nettoinn-

vandring). Kilde SSB 
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Figur 2 Prosentvis andel av befolkningen over 67 år. Samt framskrivning med samme alternativer som i figuren over. 

 

3.2. Næring m.m. 

I hovedmålet for Nordreisa kommunes næringspolitiske strategi for inneværende periode, frem til 2024 står 

det at «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 for gode 

rammevilkår for utvikling.» 

Nordreisa har status som regionsenter for Nord-Troms. Det har vært viktig for utviklingen av kommunen 

gjennom mange år. Med sammenslåingen av Troms og Finnmark til en fylkeskommune får Nordreisa en 

beliggenhet midt i det nye storfylket. Det representerer nye vekst- og utviklingsmuligheter for kommunen. 

Samtidig betyr beliggenheten, midt mellom Tromsø og Alta, nye utfordringer for Nordreisas. Dette er to 

viktige bysentre i det nye fylket. Begge har sterke vekstambisjoner, noe som kan gå på bekostning av 

utviklingsmulighetene for disse bysentrenes nabokommuner.  

Nordreisa kommune har fem hovedinnsatsområder:  

Den store attraktivitetskonkurransen:  

Konkurransedyktige arbeidsplasser, muligheter for bolig, et livskraftig sted og godt bomiljø, 

utdanning/oppvekst og markedsføring/omdømme.  

Inkluderende lokalsamfunn – det åpne sted:  

Innbyggernes mulighet til påvirkning og medbestemmelse, åpen stedsidentitet og å ta i bruk innflytternes 

kompetanse.  

Folkehelse – påvirkning foran behandling:  

Økt arbeidsdeltakelse, flere med fullført utdannelse, bolig til alle, sosial tilhørighet og tilgjengelighet, 

tilpasning av kommunalt tjenestenivå, ytre miljøfaktorer, tilrettelegging for positiv individuell helseatferd.  

Økonomisk handlefrihet:  

Tilfredsstillende netto driftsresultat, stram økonomistyring og ledelse, effektiv tjenesteproduksjon og 

organisering, økt arbeidsnærvær.  
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Natur, miljø og klima:  

Et klima i endring vil gi kommunen utfordringer som vi ennå ikke ser alle konsekvensene av. Overordnet 

risiko- og sårbarhetsanalyser vil derfor være viktig i alt arbeid og planlegging. 

Fokus på bostedsattraktivitet 

Uten fortsatt befolkningsvekst vil kommunale tjenesteyting bli svekket. Dette har ringvirkninger for 

næringsliv, og derfor bør befolkningsvekst være en prioritet. Økt antall arbeidsplasser, og muligheter for 

utvikling av nye arbeidsplasser, er et ansvar som både offentlig og privat sektor må ta. Tilgjengelig 

arbeidskraft er en av de kritiske suksessfaktorene for næringslivets og det offentliges muligheter for å 

realisere verdiskapingspotensialet.  

Nordreisa kommune skal tilrettelegge for gode bo- og arbeidsmiljø, og et hyggelig landsbysentrum, for å 

fremme større attraksjonskraft for arbeidstakere og besøkende, gjennom å prioritere bomiljø, 

stedskvaliteter og infrastruktur.  

Kommunen skal prioritere barn og unge, fordi de er en viktig del av Nordreisasamfunnets framtid. Det er 

barn og unge som skal skape vår arbeidskraft og våre arbeidsplasser i framtiden. Derfor må næringsutvikling, 

entreprenørskap og innovasjon forankres i skolen.  

Følgende spørsmål er det viktig å stille seg i forhold til dette: 

- Hvilke boligbehov har vi og hvor ønsker vi å utvikle aktuelle boligtilbud?  

- Hvorfor skal folk velge å bosette seg i Nordreisa, fremfor andre kommuner?  

Fokus på besøksattraktivitet 

Besøksnæringene er arbeidsintensive næringer som skaper arbeidsplasser og omsetning lokalt i kommunen. 

Prognosene tilsier at reiselivet vil være i sterk vekst i årene fremover. Det vil ha viktige ringvirkninger for 

næringer som varehandel, servering, opplevelser, overnatting osv. Besøksnæringene skaper, i tillegg til 

turisme, også et større tilbud og en større omsetning lokalt. Handelslekkasjen blir mindre ved etablering av 

denne typen bedrifter. En økning i besøksnæringer og besøksattraktiviteten vil kunne komme som et resultat 

av gode svar på følgende spørsmål.  

Nordreisa kommune skal styrke vertskapsfokuset for offentlig, privat og frivillig virksomhet med mål om å bli 

best i Norge. Nordreisa kommune skal styrke lønnsomhet og verdiskapning gjennom kompetanseheving og 

involvering. Nordreisa kommune skal gjennom skoleverket styrke barn og unges tilknytting gjennom 

aktiviteter og opplevelser i natur og kulturarv. I Nordreisa kommune skal stedsutvikling i hele kommunen 

skal ha en kvalitet og en design som skal være gjenkjennbar både i forhold til reguleringer og friluftsliv.  

Viktige spørsmål i forhold til å øke kommunens besøksattraktivitet er følgende: 

- Hvordan kan kommunen jobbe for å øke antallet bedrifter i besøksnæringen?  

- Hvilke attraktive tilbud ønsker vi å tilby til besøkende?  

- Hvordan få til en større lokal verdiskaping på grunnlag av reiselivet og besøksnæringen? 
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Fokus på samferdsel 

Nordreisa kommune skal styrke samferdsel og infrastruktur for næringen med bedre infrastruktur i 

skjæringspunktet hav, vei og fly.  

I forhold til infrastruktur og samferdsel er det identifisert at en videre utbygging av industriområdet omkring 

Sørkjosen havn kan komme i konflikt med RAMSAR-verneforskrifter for Reisavassdrag-utløpet og 

videreutvikling av Sørkjosen flyplass. Havneforholdene er ikke optimale, og utbedring av disse 

rammeforholdene er et kommunalt ansvar.  

Et sentralt spørsmål i forhold til dette er: 

- Hvordan ønsker vi at folk skal reise i denne regionen? 

Fokus på næringsattraktivitet og bærekraftig næringsutvikling 

Bildet av den totale sysselsettingen, samt pr. sektor i Nordreisa kommune i 2019 er følgende: 

 

Kilde: SSB 

For 2019 oppgir SSB at det er 268 bedrifter med sysselsatte registrert i Nordreisa kommune. Den 

overveiende største delen består av små bedrifter med 1-4 ansatte. Handel, service, bygg og transport er 

næringer med flest sysselsatte.  

Dette er bildet av hva innbyggerne arbeider med i 2019: 

Kilde: SSB 
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Hovedutfordringen for Nordreisa er å øke verdiskapningen og den generelle lønnsomheten til eksisterende 

næringsaktører. Nordreisa kommune har i sammenligning med landet for øvrig robuste bedrifter, men lav 

lønnsomhet. Viktige grunnpilarer for vekst i næringslivet er: Ressurser - Arbeidskraft – Kapital.  

Nordreisa kommune har en svak befolkningsvekst og vekst i offentlig sektor. Dette gjør at man i stor grad 

også må bidra til vekst i privatsektor. Sikre brobygging mellom ledig kapital og utvikling/ investeringer, en 

oppgave som også offentlig sektor må bidra i.  

For å ha et effektivt/produktivt næringsliv må man stadig innovere for å holde tritt med verden omkring oss. 

Basisen for innovasjon er kompetanse, mennesker som møtes og gjør noe sammen. Innovasjon har tette 

bånd til forskningsinstitusjoner, universitetsmiljø mfl. Det er avgjørende at kommunen i samarbeid med 

næringslivet ivaretar disse arenaene lokalt.  

Kommunen skal aktivt være en døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat, og på den måte 

sikre brobygging mellom ledig kapital og utvikling. Investeringer er en oppgave som også offentlig sektor må 

bidra til.  

Kommunen skal ha en avgjørende rolle i forhold til å koble næring, rådgivning og forskning i et suksessfullt 

nettverk.  

Investeringer som sikrer næringslivet god infrastruktur skal prioriteres.  

Nordreisa kommune skal satse på og spisse sine muligheter for større næringsetableringer. For å få dette til 

må Nordreisa kommune sine stedlige ressurser grundig kartlegges og markedsføres.  

Kompetanse er en av de drivende faktorene i innovasjonsprosesser, derfor skal kompetanseheving være 

prioritert. 

De viktigste spørsmålene vi må stilles oss for å få til en ønsket næringsutvikling er følgende: 

- Hvilke næringer ønsker vi i Nordreisa og hvor ønsker vi at de skal være etablert?  

- Hvorfor skal bedrifter etablere seg i Nordreisa?  

- Hva skal til for at flere bedrifter etablerer seg her?  

Dagens strategiske næringsplan trekker frem følgende satsningsområder for kommunen  

- Handel og service  

- Industri, anlegg og transport  

- Petroleum- og maritim sektor  

- Nasjonalparksatsingen  

- Nyetablering og innovasjon  

- Jordbruk  

- Skogbruk  

- Fiskeri og havbruk  

- Reindrift  
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4. Kommuneplan 

Kommuneplanen består av to separate deler - samfunnsdel og arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er vedtatt i hhv.2013 og 2014. Det er i 

utgangspunktet tenkt at arealdelen rulleres i hver kommunestyreperiode. Dette ble ikke gjort i 

forrige kommunestyreperiode på grunn av at arealdelen var så vidt ny at det ble vurdert å ikke 

være noe stort behov for rullering. Derimot vurderer en at det er behov for rullering i 

inneværende kommunestyreperiode. Hvis dette utsettes til neste kommunestyreperiode, vil 

gjeldende arealdel bli relativt gammel og utdatert i forhold til endringer i samfunnsutviklingen 

og arealbehov. 

Samfunnsdelen vil gi en del føringer i forhold til arealdelen. Samfunnsdelen bør derfor 

oppdateres i forhold til utvikling som har skjedd fra 2013 og fram til i dag og forventede 

samfunnsendringer de nærmeste årene. 

 

5. Planbehov 2020-2023 

Prioriterte planoppgaver i 

planperioden 2020-2023 

 Vedtatte/ 

på-

begynte 

planer 

Oppstartsår nye 

planer/rullering eksisterende 

Planer med prosesskrav 

etter PBL  

 Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Økonomiplan Revisjon Årlig     

Kommuneplanens 

Handlingsdel 

Revisjon Årlig     

Kommuneplanens 

samfunnsdel 

 2013   X  

Kommuneplanens 

arealdel 

 2014   X  

Kystsoneplan for 

Nordreisa og Skjervøy 

kommuner 

 2014     

       

       

       

1030



9 
 

Kommunale planer uten 

prosesskrav etter PBL 

 Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Skolepolitisk plan  2018    X 

Vold i nære relasjoner     X  

Helhetlig plan for 

integrering og bosetting 

av flyktninger 

 2016    X 

Kommunedelplan anlegg 

og områder for idrett og 

fysisk aktivitet med 

handlingsprogram for 

bygging av anlegg og 

kulturbygg 2016-2019 

    X  

Plan for skolestruktur  2019     

Strategisk barnehageplan    X   

Beredskapsplan ved 

ulykker, voldsepisoder og 

mobbing 

      

Handlingsplan reiseliv      X 

Landbruk- og 

skogbruksplan 

     X 

Helse og omsorgsplan     X   

Trafikksikkerhetsplan, 

videreføre arbeidet 

   X   

Hovedplan for vann, 

videreføre arbeidet, ferdig 

2017 

 2019     

Klima og energiplan 2019-

2025 

   X   

Lønnspolitisk plan 2008-

2011 

 2019    X 

Avfallsplan for havner  2019     

Smittevernplan      X 
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Eksisterende planer  Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Boligpolitisk plan  2014   X  

Strategisk næringsplan    X   

Overordnet ROS-analyse  2019     

Hovedplan for avløp  2019     

Beredskapsplan   2020    

Rus og Psykiatriplan 2011-

2015 

     X 

HMS plan  2019    X 

Regionale planer  Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Regional bibliotekplan for 

Nord-Troms 

      

Andre arealplaner  Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Reguleringsplan Saga 

skianlegg  

Ny plan  2017 X   

Reguleringsplan Storslett 

sentrum  

Revisjon   X   

Områderegulering 

Hjellnes dypvannskai og 

industriområde 

Ny plan  2014    

Vedlikeholdsplan bygg Revisjon Årlig     

Vedlikeholdsplan veg Revisjon Årlig     

Andre 

utredninger/plangrunnlag 

 Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Plan for friluftslivets 

ferdselsårer 

     X 

Kulturminneplan     X  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/158-5 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 24.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
98/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Søknad om skjenkebevilling - Henriksen gjestestue AS 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 
 
Saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Firmaattest 
Attest for skatt og merverdiavgift 
Tegning av serveringsareal 
Kunnskapsbevis 
Aksjebok 
Godkjenning som næringsmiddelbedrift 
Rutiner for internkontroll 
Uttalelse fra Politi og NAV Sosial 
 
Vedlegg 
1 Søknad om skjenkebevilling Henriksen Gjestestue AS Skjult innhold 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Henriksen gjestestue AS ved daglig leder Johnny Kai Henriksen gis skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Henriksen gjestestue, Meieriveien 5, 9152 Sørkjosen, i 
lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 25.06.2020 til 
31.12.2023  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Henriksen gjestestue har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 Henriksen gjestestue gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet i 
tegning. 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.  

 Johnny Kai Henriksen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Anne Kirstin 
Korsfur. 

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 
de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2016-06-16-961?q=nordreisa%20kommune%20alkohol


 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 
 

Saksopplysninger 
Henriksen gjestestue AS ved Johnny Kai Henriksen søker om ny bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk fra Henriksen gjestestue, Meieriveien 5, 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 utendørs. 
 
Skjenkestedets åpningstider: 
Skjenkestedets åpningstider er ikke oppgitt i søknaden. 
 
Ønsker følgende skjenketid: 
Skjenketider ikke oppgitt i søknaden. 
 
Skjenkeareal innendørs:  
Restaurant 90 m2 - 70 plasser.  
 
Skjenkeareal utendørs:  
Uteservering på vestsiden av hovedbygning er på 128 m2 og har 50 sitteplasser. 
Uteservering øst er på 32 m2 og har 15 sitteplasser. 
 
Henriksen gjestestue AS driver primært med overnatting med frokostservering. 
I den forbindelse hender det at gjestene ønsker alkoholservering om kvelden.  Gjestestua har også  
bestilling på mindre sluttede lag.  Målgruppen består av et voksent klientell. 
Gjestestua anser det ikke som nødvendig med utvidede planer til vakthold sett i forhold til tilbudet 
som gis. 
 
Johnny Kai Henriksen søkes godkjent som styrer, med Anne Kirstin Korsfur som stedfortreder.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen 
 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet om at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
 
Skjenkebevillingen til Henriksen gjestestue AS gikk ut 31.12.2019 og det søkes nå om ny bevilling i 
fire år. Prosessen med å behandle søknader om skjenkebevillinger er svært arbeidskrevende. Derfor 
legges det til grunn at bevillingsperioden fortsatt skal være 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.  
 

1034



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 Henriksen gjestestue har et fullverdig mat/menytilbud.  
 
Det er innhentet uttalelser fra politi og sosialtjenesten, og ingen av de har noen anmerkninger til 
søknaden, skjenkestyrer eller stedfortreder. 
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