Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nordreisa kommunestyre
Kulturscenen, Halti
20.12.2018
10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no
– ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Julemiddag etter møtet på BIOS
Kommunestyret avslutter med julemiddag på BIOS.
- Juletallerken, dessert og kaffe.
Dersom du har matallergi så ta direkte kontakt med Bios på tlf. 777 65040 å gi de melding om
det.
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U.Off

Arkivsaksnr

FO 14/18

Interpellasjon/spørsmål

PS 74/18

Referatsak
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Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet –
Videreutdanning for lærere - stipend og
studieavgift

2016/936

RS 64/18

Klage på kommunal saksbehandling Gravplass på
Kvænnes

2018/918

RS 65/18

Høringsinnspill til regional plan for RV 91 Ullsfjordforbindelsen

2016/220

RS 66/18

Revisjon av konsesjonsvilkår for erverv og
regulering av Abojohka mv. i Kvænangen og
Nordreisa kommuner - invitasjon til
departementets befaring

2015/1186

RS 67/18

Miljøfyrtårn: Stiftelsen Miljøfyrtårn gratulerer
med resertifisering

2015/1590

RS 68/18

Regularitet ved Sørkjosen Lufthavn

2018/217

RS 69/18

15/56 Svar på henvendelse om regularitet ved
Sørkjosen lufthavn

2018/217

RS 70/18

Notat fra innspillmøte infrastruktur 2.10.18

2016/220

RS 71/18

Referat fra møte i Ungdomsrådet 24.10.18

2018/221
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Referat fra møte i ungdomsrådet 051218

2018/221
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30.10.18

2016/220

RS 74/18

Saksliste og saksdokumenter til møte NordTroms Regionråd 27.11.18

2018/49

RS 75/18

Møteplan 2019 og protokoll fra møte NordTroms Regionråd 27.11.18

2016/220

RS 76/18

Særutskrift fra behandling i helse- og
omsorgsutvalget 7.11.18 - Oversendelses sak
47/18 fra kommunestyret "nåsituasjon i
helsesektoren, utfordringer og
rekrutteringsbehov"

2016/399

RS 77/18

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og
omsorgsutvalg - 07.11.2018 PS 38/18 - Ny helseog omsorgsplan

2016/399

RS 78/18

UTTALELSE TIL TROMS FYLKESTING RASSIKRING SINGLA

2016/220

RS 79/18

Varsel om tilsyn - anmodning om dokumentasjon

2018/1284

2

RS 80/18

Svar på avvik fra Nordreisa kommune rus- og
psykisk helsetjeneste - med utsatt frist

2017/1065

RS 81/18

Svar til Arbeidstilsynet - Kvænangen og
Nordreisa barnverntjeneste

2018/561

RS 82/18

Budsjett og økonomiplan – Halti kvenkultursenter
IKS

2015/2457

RS 83/18

KOMMUNESTYRETS VEDTAK OM
KOMMUNALE AVGIFTER

2018/964

RS 84/18

Informasjon om bosetting av flyktninger 2018

2015/565

RS 85/18

Melding om delegert vedtak - Søknad om
godkjenning av ny styrer og stedfortreder ved
Reisafjord hotell

2015/377

RS 86/18

Særutskrift -Tildeling av stipend - P.B. Lunds
legat

2018/951

PS 75/18

Regulering av budsjett 2018, nr 4

2017/549

PS 76/18

Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 ny behandling

2018/964

PS 77/18

Kommunal garanti Rotsundelv Idrettslag kunstgressbane og nærmiljøanlegg

2018/1043

PS 78/18

Forskuddsvedtak for 2019 ; formues-, inntektsog eiendomsskatt

2018/1443

PS 79/18

Eiendomsskatt 2019 - Nordreisa kommune

2018/1443

PS 80/18

Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022

2018/638

PS 81/18

Disponering av midler fra det statlige
Havbruksfondet

2017/1421

PS 82/18

Automatisk ringeanlegg Nordreisa kirke

2017/1458

PS 83/18

Forvaltningsrevisjonsrapport «økonomistyring og
økonomisk internkontroll»

2018/1445

PS 84/18

Rullering av handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk
aktivitet og bygging av anlegg 2017 - 2020

2016/1222

PS 85/18

Prioritering av søknader om spillemidler 2019

2015/226

PS 86/18

Planprosess lokaler for familiesenter, barnevern
og PPT -sluttrapport

2018/889

PS 87/18

Framtidig organisering av beredskapen i Nord
Troms -utvidelse med Lyngen kommune

2017/1110

PS 88/18

Møteplan 2019 Nordreisa kommune

2015/2529

PS 89/18
PS 90/18

Utredning om utfasing av eiendomsskatt innen 2025
Rovdas gravlund

2018/324
2018/918
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FO 14/18 Interpellasjon/spørsmål

PS 74/18 Referatsak
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Fra: Utdanningsdirektoratet (post@udir.no)
Sendt: 05.12.2018 03:13:03
Til: Nordreisa Kommune
Kopi:
Emne: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift
Vedlegg: fd6194f8-f560-489f-91e8-2e3ec7e4cd33.pdf
Det er foretatt en betaling til dere fra Utdanningsdirektoratet, jf. vedlegget.
For informasjon om grunnlagsdata for betalingen må dere logge inn i Tavla, http://www.udir.no/verktoy/tavla/
Tavla er en tjeneste der de som mottar tilskudds- og prosjektmidler fra oss, finner tilskudds- og utbetalingsbrev,
grunnlaget for utbetalingene og hva som er utbetalt.
Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS) benyttes for innlogging. UBAS er laget for at dere
som bruker våre nettjenester skal kunne logge inn med samme brukernavn og passord på flere tjenester. Informasjon
om hvem du skal kontakte hvis du mangler brukernavn og
passord finner du her http://www.udir.no/verktoy/utdanningsdirektoratets-system-for-brukeradministrasjon-ubas
Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Postadresse: Postboks 9359 Grønland
www.utdanningsdirektoratet.no
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Vår dato:
04.12.2018
Deres dato:
29.11.2018

Vår saksbehandler: Mathias Myhrvold-Hanssen

Vår referanse:
2018/25190
Deres referanse:

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Utbetalingsbrev høsten 2018 - Videreutdanning for lærere - stipend og
studieavgift
Statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt av Stortinget i desember 2016. Vedtakene fremgår av Stortingets
behandling av Innst. 12 S (2017 – 2018) og Prop. 1 S (2017 – 2018) for Kunnskapsdepartementet. Det
vises også til informasjon om midler til videreutdanning for lærere i 2018, til skoleeier (kommuner,
fylkeskommuner og private og statlige skoler) 1. februar 2018.
Utbetaling av stipend og ev. studieavgifter for høsten 2018 er basert på:

Skoleeiers søknad om videreutdanning for lærere studieåret 2018/2019 i søknads- og
oppfølgingssystemet.

Direktoratets behandling av søknadene som ble offentliggjort 23.04.2018.

Skoleeiers bekreftelser i søknads- og oppfølgingssystemet på at lærerne er tatt opp til studiet de har
søkt på, og takker ja til å delta i stipendordningen.
En oversikt over lærerne som har fått tilbud om stipend finner dere på TAVLA;
http://www.udir.no/verktoy/tavla/ og i søknads- og oppfølgingssystemet på http://komp.udir.no/extranet
under modulen «Videreutdanning for lærere 2018».
Stipend og eventuelle studieavgifter er beregnet ut fra opplysninger per 29.11.2018.
Skoleeiere vil bli belastet med arbeidsgiveravgift for stipendet til lærerne. I midlene som utbetales til
skoleeier fra Utdanningsdirektoratet, er arbeidsgiveravgiften inkludert. Den er beregnet ut fra skoleeiers
postadresse registrert i Enhetsregisteret; http://w2.brreg.no/enhet/sok/. Informasjon om satser og soner
for arbeidsgiveravgift, finnes på http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Arbeidsgiveravgift--soneinndeling/. For Nordreisa kommune er det Nordreisa som danner grunnlaget for arbeidsgiveravgiften.
Følgende vil om kort tid bli utbetalt til Nordreisa kommune til kontonummer 47400503954:

Grunnlag
Stipend
Totalt:

Antall/sum
55000,00
110000,00

Periode
Jul-Des

Sats
—

Beregnet tilskudd
55 000,00
55 000,00

Utbetalingen er merket "Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift". Merk at det er totalbeløpet
under kolonnen "Beregnet tilskudd" som vil bli utbetalt.

Vilkår for utbetalingen




Stipendet skal utbetales til læreren
Stipendet kan være skattepliktig i den utstrekning det overstiger kostnader forbundet med
utdanningen. Informasjon om dette finnes på http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-ogvidereutdanning/larere/slik-er-skattereglene-for-utdanningsstipend/
Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader til reise, opphold, læremidler mv.

Postadresse:
Postboks 9359 Grønland,
0135 OSLO

Telefon:
+47 23 30 12 00
Org.nr.:
NO 970 018 131
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E-post:
post@udir.no
Internett:
www.udir.no
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Læreren har krav på fri til eksamen og lesedager i tråd med det som er fastsatt i lov- og avtaleverk.
Praktisk gjennomføring av studier skal avtales mellom lærer og skoleeier. Det gjelder også spørsmål
om hva eventuell permisjon uten lønn vil ha å si for pensjonsopptjening.
Stipendmidlene vil bli utbetalt til skoleeier og lærer i to omganger, første gang i høstsemesteret,
andre gang i vårsemesteret. Skoleeier skal ikke utbetale andre del av stipendet til læreren før studiet
er gjennomført og bestått, og skoleeier har registrert «Fullført studium» i søknads- og
oppfølgingssystemet. Siste frist for å registrerte dette i søknads- og oppfølgingssystemet er 1.august
2020.
Det forutsettes at læreren følger studieprogresjonen slik den er oppgitt i søknads- og
oppfølgingssystemet. Dersom studiet avbrytes, har skoleeier ansvar for å vurdere om grunnlaget for
første utbetaling av stipendet endres eller faller bort. Dersom en lærer ikke gjennomfører og består
studiet, vil grunnlaget for utbetaling av andre del av stipendet falle bort.
Det er ikke tillatt å avvike fra de sentrale vilkårene.

Andre vilkår
Utbetaling for våren 2019 forutsetter at skoleeier bekrefter at læreren fortsetter studiene vårsemesteret.
Dette skal skje i søknads- og oppfølgingssystemet i perioden 1. februar til 15. mars 2019.
Mottaker har plikt til å melde fra til Utdanningsdirektoratet umiddelbart dersom grunnlaget for midlene
endres eller faller bort. Midlene kan da trekkes tilbake helt eller delvis.
Tilsagn om midler er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for
budsjettåret 2018.
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i
Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos mottakere for å kontrollere at midlene
benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen.
Dersom Nordreisa kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen,
eller på annen måte har brutt vilkårene for midlene, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake midler eller
kreve dem tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av midler kan det gjøres avregning i påfølgende
tildelinger.
For ytterligere informasjon om ordningen viser vi til http://udir.no/videreutdanning

Med hilsen

Anne Magdalena Solbu Kleiven
avdelingsdirektør

Mathias Myhrvold-Hanssen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Fra: Vivi-Ann Sandnes Eggum (gamnesgard@gmail.com)
Sendt: 03.12.2018 14:39:27
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Øyvind Evanger; sigrund.hestdal@nordtroms.net; Hilde Nyvoll; Sigleif Pedersen; tore@nybo-boligutleie.no;
toreelv1952@gmail.com; trond.bjerkmo@nordtroms.net; ole.morten@nordtroms.net; Fagforbundet Nordreisa;
karisilvana@hotmail.com; aas-blix@online.no; maritfredriksen@hotmail.com; Trond Over Holmgren;
knukarp@online.no; olaug.bergset@tromsfylkes.no; olaf@nordtroms.net; ola.dyrstad@nordtroms.net; Hanne
Sandøy; tanjbirk@icloud.com; elise.blix@gmail.com; kirsti steinlien; Siv Elin Hansen; Odd Rudberg;
geir.tomasjord@gmail.com; birgitdn@online.no; Sefsarius Bopp; Svein-Erik Falk; trudindr@online.no; Mattis
Nyheim; bjorn4fitness@hotmail.com; Olav Rokne Erichsen; astrid_lund@hotmail.com; Glenn Pedersen; Anne
Korsfur; atorfoss@live.no; john.karlsen@tromsfylke.no; rt-nord@live.no; ann.kristin@thormheim.no; bgarden@online.no; hwhen@icloud.com; jk-henri@online.no; Terje Olsen; olaussa@hotmail.com;
herborg.ringstad@nordtroms.net; persverre@ymber.no; firmapost@yttregaard.no; tor.rasmussen@avinord.no; KarlGunnar Skjønsfjell; klubbenes@hotmail.com; bjarne@nordtroms.net; margithk@online.no; torarne69@hotmail.com;
invilbirkelund@yahoo.com; davidaol@online.no; Pekka Hekka; peter@nordtroms.net; k l; lindaogeven@yahoo.no;
eirik.kristiansen@nordtroms.net
Emne: Klage på kommunal saksbehandling Gravplass på Kvænnes
Vedlegg: Polar Arena Kvænnestilkommunestyretdes2018.pdf;Innsigelse
04092013.pdf;Signertklage30112018AaseSandnes.pdf
Til kommunestyrets representanter i Nordreisa.
Vi viser til tidligere email, og mediaoppslag. Vi ser det som nødvendig å sende dokumentene direkte til dere i
kommunestyret, så der ikke går unødvendig tid og at informasjoner ikke når fram. Saken kan belyses i årets siste
kommunestyremøte i desember. Dere er kommunens øverste organ, og administrasjonen uttaler til oss at de kan
ingenting gjøre uten et politisk mandat fra dere i flertall.
Vi håper at dere har igang en diskusjon angående saken, internt i de ulike partigrupper.
Vi ønsker å henstille til dere å gjøre dere kjent med saken, og høringsfristen 9. desember nærmer seg raskt i disse
førjulstider.
Vi ber om at neste kommunestyre omgjør sitt vedtak, og tar klagen til følge.
Kommunen vil dermed ha tilstrekkelig areal på sin egen eiendom - og vi håper at politikerne kan gi administrasjonen
mulighet til å se nærmere på hvordan området kan utvikles til beste for alles interesser.
Det er KUN kommunestyret som kan oppheve tidligere vedtak. Alternativt Fylkesmannen i Troms. En
ekspropriasjonssak vil ta lang tid (2-3 år) og bidra til å skape ytterligere fokus på kommunen. Det er absolutt ikke
noe vi ønsker, men håper at en dialog er mulig. Så langt har vi ikke blitt invitert til noen form for dialog - verken fra
politisk miljø eller fra administrasjonens side.
Vedlagt oversendes Innsigelse (ment som klage) fra 4.september 2013
Vedlagt oversendes en klage på tidligere behandling - med kopi til vår advokat. av 30.11.2018
Vedlagt oversendes en powerpointpresentasjon som kan bidra til at vårt perspektiv kommer fram på en enklere måte.
av idag.

Med vennlig hilsen
for
Aase Sandnes (grunneier)

Vivi-Ann Sandnes (datter)
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Til ordfører, kommunestyre, og interresserte.
Gravplass eller næring på Gnr 12 Bnr 1?

9

Takk for invitasjon
Nasjonalparklandsbyen hadde møte 15.11.18.
Innlegget var forberedt, men kunne ikke fremføres.
Tema var:

●
●
●
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Saken gjelder: Vi ber kommunestyret:
● Ta klagen fra grunneier til følge.
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Status i saken. Kommunens eiendom:
Tidligere regulert Campingplass/E6

12

Nasjonalparklandsby og vernede soner

13

Planer om E6 utenom sentrum?

14

Privat eiendom
Nordreisas mest attraktive område, innkjøringen til friluftsområdet.
Potensialet for “ATTRAKTIVE OG NYSKAPENDE” aktiviteter som
kan gi basis for arbeidsplasser.
Uttrykk fra lokalpolitiker:
“Dette er et privat initiativ, så det overlater vi til administrasjonen å
jobbe med. Vi lytter til dem.”
“Dette var skrevet som en innsigelse, og ikke en klage. Dere har
ingen myndighet til å komme med “innsigelse”.
Vårt spørsmål:
Er det et “problem” at innbyggere eier noe som kan utvikles til
det beste for samfunnet?

15

Nordreisa kommunes visjoner:
2012-2025

«MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN»

Barnehagens visjon:

“Vi er opptatt av å skape gode opplevelser.”

http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/1894341.1386.rarvyfvfbt/Kommuneplanen+Nordreisa+mot+2030+Forslag+p%C3%A5+arbeidsdokument+for+samfunnsdelen+pr+21+mars+2012.pdf

16

Hvordan møte utfordringene?

17

Nordreisas “skatt”: Kvænnes, Kippernes

18

Kommunens eneste forslag: GRAVPLASS

19

Gravplass på Kvænnes. Ute til høring til 9.12.18

20

Grunneiers forslag:
Polar Arena Kvænnes

21

Ved E6, Midt i mellom Alta og Tromsø, flyplass, hurtigruten,
omreise Finland/Sverige, Nordkalottruta

22

Grunneiers forslag.
Lengre fra E6 (ingen veistøy), Ingen høyspentledninger over
gravplassene, mer nedsenket i terrenget, ingen VA anlegg i jorden,
ingen konflikt med eksisterende trafikk til friluftsområdet (rideløype
kan legges utenfor),
Økt tilgjenglighet til friluftsområdet. Ingen tidligere søppelfylling.
Ny rundkjøring til E6, og fjerning av eksisterende avkjørsel.
Merkevarebygging/signaleffekt til besøkende om gravplass som “det
første og siste” Nordreisa byr på blir mindre, gravsted som parkanlegg
blir bedre for fremtidig utvikling (780 dekar mer å ta av).
Området på Gnr 12 Bnr 1 gir rom for utvikling av tiltenkt
næringsformål og industri (reiseliv, caravan/bobilplasser, boliger,
flerbruk av området). Attraktiv hele livet, fra vugge til grav.
Kvænnes historie.

23

Bobil/caravan besøkssenter for
helårsturismen og andre
besøkende

24

Infrastruktur med VA og el.
Gir grunnlag for innovasjon - alternativ energi

Septik inn og
renset vann
+
bioenergi ut
(norsk oppfinnelse)

25

“De tre (fire) stammers møteplass”

●
●
●
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Hva gjør “naboene”?
Målselv Fjellandsby satser på caravan og bobil til området.
Tromsø: Arctic Center i Tromsø satser med 840 plasser.
Skibotn satser caravan og bobilplasser
Storslett har 2 av Norges beste 10 veikroer. Lite bobil/caravanplasser.
Skaidi planlegger utvidelse av caravanplasser.
Hammerfest kommune satser på tilrettelegging av 200 caravanplasser i sentrum.
Kautokeino satser på 540 caravan og bobilplasser.
Alta med 440 caravanplasser.
Og Nordreisa satser på gravplasser…..og truer grunneier med ekspropriasjon….
27

Grunneierne; Rom for nytenkning i 12. time!
Vi ønsker herved å få igang en dialog for omdømme og stedsutvikling;
“Attraktiv kommune hele livet - fra vugge til grav”
- et trygt bærekraftig samfunn..
●

Merkevarebygging (gravplass eller “Attraktiv og nyskapende”?)

●

Lagarbeid (På tvers av fagfelt/sektorer og entreprenører/næring)

●

Digitalt varehus (Interaktiv markedsføring og direkte folkestyre)

En samhandling med positiv tro på innovasjon og entreprenørskap..
Fremtiden skapes lokalt!
Fristen er 9. Desember. Uten reaksjon, blir dette en kirkegård/gravplass!
28

Innbyggerne bestemmer politikken.
Politikerne bestemmer resultatet
Resultat 1:

Resultat 2:

Kommunestyrets vedtak om gravplass fra 2014 består:

Kommunen bruker eget areal til gravplass:

-

-

-

Koster kommunens innbyggere minimum 5,9 mill. I
ekstra kostnader med ekspropriasjon.
Et område på ca 1100 dekar friareal + 190 dekar
privat areal = 1 290 dekar ( 1 290 000 m2)
båndlegges til friluftsliv og kirkegårdspark.
Området kan ikke utvikles til nærings- eller andre
formål i fremtiden.
Kommunen blir landets største gravplasspark ved
E6
Kommunens innbyggere har hatt lavt engasjement.

-
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Innbyggerne sparer minimum 5,9 mill.
Området omreguleres til næring i samarbeid med
grunneier
Bobil og caravan gir økt kjøpekraft til lokal næringsliv
Kommunens eget friluftsområde og et unikt
gravparkanlegg gir rom for refleksjon
Lokalt næringsliv og kulturelle fortrinn kan fremmes
med nye arbeidsplasser
Økt engasjement for utvikling av innovasjon og
entreprenørskap

Drømmekommunen?
Engasjerte mennesker som ønsker hverandre vel!
På tvers av fagfelt
På tvers av generasjoner
På tvers av kulturer
Naturbaserte opplevelser som grunnlag for læring og næring.
Et sunt bærekraftig trygt lokalsamfunn.

Vi ønsker lykke til med avstemningen
- og håper innspillet bidrar til en positiv løsning for alle.
30
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Fra: Lundberg Heidi (Heidi.Lundberg@oed.dep.no)
Sendt: 24.08.2018 13:01:14
Til: Nordreisa Kommune
Kopi:
Emne: 18/1086 Revisjon av konsesjonsvilkår for erverv og regulering av Abojohka mv. i Kvænangen og Nordreisa
kommuner - invitasjon til departementets befaring
Vedlegg: Revisjon av konsesjonsvilkår for erverv og regulering av Abojohka mv. i Kvænangen og.pdf;Revisjon av
konsesjonsvilkår for erverv og regulering av Abojohka mv - Kvænangen og .pdf
Se vedlagte saksdokumenter/ Please see attached documents.
Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e‐post til postmottak@oed.dep.no.
Any answer to this e‐mail, or new inquiry, please send e‐mail to postmottak@oed.dep.no.
Med hilsen /Yours sincerely
Olje‐ og energidepartementet / Ministry of Petroleum and Energy
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Denne e‐posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt
taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og ta kontakt med Olje‐ og energidepartementet.
This e‐mail is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the
Ministry of Petroleum and Energy, immediately.
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

18/1086-

24. august 2018

Revisjon av konsesjonsvilkår for erverv og regulering av Abojohka mv. i
Kvænangen og Nordreisa kommuner - invitasjon til befaring
./.

Det vises til NVEs innstilling av 22.6.2018 vedrørende ovennevnte revisjon (vedlagt). Saken
ligger nå til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet.
Departementet avholder befaring av Kvænangenvassdraget (Suoikkatjarvi,
Njemenjaikojohka, Abojohka) torsdag 6. september.
Det blir dessverre ikke anledning til befaring av Reisavassdraget, men dette er en del av
revisjonssaken. Vi starter med et åpent møte i Kvænangen kraftverk, Kvænangsbotnveien
2004 – 9162 Sørstraumen. Her er alle velkommen til å delta. Store deler av befaringen tas
med helikopter. Av tidsmessige årsaker må vi begrense det til tre innflyvinger, så her vil ikke
alle kunne delta. Det gis tilbakemelding om plass på helikopterbefaringen innen mandag 3.9.
Teknisk arrangør for befaringen er konsesjonæren, Kvænangen Kraftverk AS og spørsmål
og beskjed om deltakelse til befaringen bes rettet til Jostein Jerkø på e-post
Jostein.Jerko@tromskraft.no eller på mobil 412 00 138

./.

Program for hele befaringen følger vedlagt. Eventuelle merknader til befaringsforslaget bes
tilsendt undertegnede, e-post aha@oed.dep.no innen 31. august.
Med hilsen
Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Anne Haug
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
postmottak@oed.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 59
oed.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
977 161 630
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Avdeling
Energi- og
vannressursavdelingen

Saksbehandler
Anne Haug
22 24 69 23

Program

Varighet

02:00

Fra

08:00

Til

Hva

08:00

Oppmøte Kvænangen Kraftverk,
Kvænangsbotn
Åpningsmøte

10:00

00:15
01:00

10:00
10:15

10:15
11:15

00:20

11:15

11:35

01:00

11:35

12:35

00:30
01:45
00:10
00:40
00:20
00:30

12:35
12:35
13:05
14:50
15:00
15:40
16:00

12:35
13:05
14:50
15:00
15:40
16:00
16:30

16:30
17:30
18:30
18:30
18:30
18:30

17:30
18:30

01:00
01:00
01:10
02:15
04:30

19:40
20:45
23:00

Hvor

Visning av film og foto fra
Reisavassdraget
Instruksjoner fra piloten
Transport helikopter til inntak Čorrojávrrit
kraftverk (3 løft á 20 min)
Befaringspunkt inntak Čorrojávrrit
kraftverk (Njárbesdalen)
Transport helikopter til Šuoikkátjávri dam
(3 løft á 20 min)
Lunch
Befaringspunkt Šuoikkátjávri
Heliløft via Mollešjohka (3 løft á 35 min)
Befaringspunkt Lássajávri
Transport til dam Småvatna
Befaringspunkt dam Småvatna
Transport til Njemenjáikojohka inkl. stopp
ved Buollanjohkafossen
Befaring Njemenjáikojohka nedre del (bil)
Befaring Ábojohka nedre del (bil)
Befaring dag 2 formelt avsluttet
Evt. retur til Storslett for fly
Evt. retur til Alta for fly
Evt. retur til Tromsø
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Kvænangsbotn
kraftverk dagbygg

Kvænangsbotn

Inntak Njárbesdalen

Šuoikkátjávri
Ábojávri
Dam Småvatna

Njemenjáikojohka
Ábojohka

Adresseliste
Aborassa
reinbeitedistrikt
Foreningen Indre
Kvænangen
allmenning
Forum for natur og
friluftsliv (FNF)
Troms
Jan Tørfoss Tilbakeføring av
vannet fra Mollis
Kjækan og
Kvænangsbotn
grendeutvalg
Kvænangen
kommune
Nasjonalparkstyret
for Reisa
nasjonalpark
Nordreisa kommune
Troms
fylkeskommune
Romssa
fylkkasouhkan

v/ Mikkel Mathis
Hætta

Rådhuset

9161

BURFJORD

Postboks 174
Postboks 6600

9156
9296

STORSLETT
TROMSØ
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Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår dato: 22.06.2018
Vår ref.: 201501323-49 kv/jfj
Arkiv: 315 / 208.DZ
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Jakob Fjellanger.
22 95 92 13 jfj@nve.no

Revisjon av konsesjonsvilkår for erverv og regulering av Abojohka m.v.
i Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms fylke - NVEs innstilling
På basis av krav fra Nordreisa og Kvænangen kommuner åpnet NVE sak om revisjon av
konsesjonsvilkår for reguleringer og overføringer i Njemenjaikojohka (og Njarbesjohka),
Abojohka, Navitelva og Mollesjohka, tillatt ved kgl. res. av 15.05.1964, 06.01.1967 og 11.02.1972.
Konsesjonæren er Kvænangen Kraftverk AS. Kravene angår bl.a. slipp av minstevannføring og
biotopforbedrende tiltak. NVE anbefaler at det innføres nye, moderne standard konsesjonsvilkår
for erverv og regulering av vassdragene. NVE anbefaler ikke slipp av minstevannføring til noen
av elvestrekningene. NVE vil i anledning revisjonssaken ikke anbefale pålegg om bygging av
terskler, eller gjennomføring av biotopforbedrende tiltak eller elveforbygninger, og det vises til at
slike arbeider er i gang eller inngår i aktive saker hos NVE. De foreslåtte reviderte vilkårene gir
imidlertid hjemmel til å pålegge slike tiltak i framtiden hvis det skulle vise seg nødvendig. NVE vil
heller ikke anbefale pålegg om betaling til fond som foreslått av Nordreisa kommune. Videre
mener NVE at reguleringen faller utenfor ordningen med sektoravgift til kulturminnevern i
vassdrag.

Innhold
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NVEs merknader til nye konsesjonsvilkår ............................................................................................... 25
NVEs merknader til nytt manøvreringsreglement .................................................................................... 31
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Sammendrag
På basis av krav fra Nordreisa kommune (NVE 201501323-3) fattet NVE vedtak 11.03.2016 om åpning
av sak om revisjon av konsesjonsvilkår for Kvænangen-reguleringen. Konsesjonæren er Kvænangen
Kraftverk AS, heretter kalt KKAS. Kravet angikk i første rekke slipp av minstevannføring fra Stuora
Mollesjavri til Mollesjohka, og om næringsfond/miljøfond som skal anvendes i Nordreisa kommune.
Revisjonsdokument ble sendt på høring 13.01.2017. I høringsrunden kom det også inn krav om slipp av
minstevannføring fra Suoikkatjavri til Njarbesjohka, fra inntak til Corrojavrrit kraftverk og til Abojohka.
Det er også kommet inn krav om biotoptiltak i vassdragene på Kvænangensiden og enkelte andre krav.
NVE avholdt befaring 5-6.9.2017.
Nordreisa kommune, Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark, Troms fylkeskommune og Jan
Tørfoss (talsmann for aksjonsgruppen Tilbakeføring av vannet fra Mollis) mener fraføringen av vann
har påvirket forholdene i Mollesjohka, Mollesfossen og Reisaelva, og at det må vurderes slipp av
minstevannføring. Det foreslås også at KKAS betaler kr 10 mill. til et miljøfond. Fondet skal brukes
både til å bedre miljøtilstanden i Reisavassdraget, men skal også til verdiskaping omkring natur, miljø,
fisk og landskap som ble berørt ved utbyggingen. Nordreisa kommune mener at kunnskapsgrunnlaget
ikke er godt nok for å vurdere kravene om minstevannføring.
Kvænangen kommune og Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg mener det bør vurderes slipp av
minstevannføring fra Suoikkatjavri, fra inntaket til Corrojavrrit kraftverk, og til Abojohka, helst fra
inntaket i Buollanjohka. Slippet antas å ha betydning for fiskebestander, anadrom fisk, andre økologiske
verdier og landskap. Kvænangen kommune mener kunnskapsgrunnlaget må bedres for å ta stilling til
deres krav om minstevannføring. Partene fremmer også andre krav, bl.a. knyttet til sikring og
opprydning i tidligere anleggsområder og isforhold på fjorden. Samme med Foreningen Indre
Kvænangen allmenning fremmes også krav knyttet til fordelingen av Kvænangen kommunes inntekter
fra KKAS.
Fylkesmannen i Troms (NVE 201501323-40) vil ikke kreve slipp av minstevannføring i noen av
vassdragene, og viser til miljømålene i godkjent vannforvaltningsplan. Sametinget mener det må
vurderes å pålegge sektoravgift for kulturminner, og mener bl.a. at samiske kulturminner ikke ble
undersøkt i forbindelse med utbyggingen. Statnett (NVE 201501323-33) mener at
reguleringsmulighetene i Kvænangen kraftverk bør opprettholdes da dette er viktig for driften av nettet.
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms (NVE 201501323-34) mener det bør vurderes et mer
sesongvis slipp av vann fra Stuora Mollesjavri enn Q95 (5-persentilen) sommer og vinter. Aborassa
reinbeitedistrikt mener Njarbesdalen mellom Suoikkatjavri og inntaket for Corrojavrrit kraftverk er
svært viktig for reinkalvingen, og at ev. transport av maskiner eller inngrep langs Njarbesjohka i den
perioden vil være veldig uheldig for reindriften. De er usikre på om det bør slippes minstevannføring på
den strekningen, da dette kan skape problemer for reinkalvene ved kryssing av elva.
NVE anbefaler at det innføres nye, moderne standard konsesjonsvilkår for erverv og regulering av
vassdragene. NVE anbefaler ikke slipp av minstevannføring på noen av elvestrekningene, og mener
fordelen for fisk, andre økologiske forhold og landskap ikke overgår ulempene for kraftproduksjonen og
balansen i det regionale nettet. Krav om terskler, biotopforbedrende tiltak og elveforbygninger angår
arbeider som allerede er i gang eller inngår i aktive saker hos NVE. NVE mener derfor det ikke er
nødvendig å gå videre inn på dette i vilkårsrevisjonen. De foreslåtte reviderte vilkårene gir forøvrig
hjemler til å pålegge slike tiltak. Foreslåtte reviderte vilkår pålegger konsesjonæren å merke eller sikre
områder som får usikker is pga. kraftverksdriften, og å rydde opp i anleggsområder. NVE forutsetter at
konsesjonæren følger opp dette. NVE anser at sektoravgift til kulturminnevern ikke er aktuelt da
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konsesjonene er gitt etter 1960, og at de derfor faller utenfor ordningen om sektoravgift. NVE vil ikke
anbefale pålegg om fond til bruk i Nordreisa kommune.

Sakens bakgrunn
Generelt om revisjon av konsesjonsvilkår
Etter lovendringen av vassdragsreguleringsloven (vregl.) i 1992, jf. Ot.prp. nr. 50 (1991-92), ble det
åpnet for at vilkårene i tidligere gitte tidsubegrensete konsesjoner kunne revideres 50 år etter
konsesjonstidspunktet, men senest fra 2022.
Revisjonsadgangen gir primært muligheter til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som er
oppstått som følge av reguleringen, men vilkårene kan også bli modernisert og uaktuelle vilkår kan bli
slettet. Rammene for selve konsesjonen, inkludert reguleringshøyden, er fastsatt og kan ikke endres ved
vilkårsrevisjon. Det er bare konsesjonsvilkårene som kan tas opp til revisjon. Når en revisjon av
vilkårene er foretatt, vil det normalt være 30 år til neste revisjonsmulighet.
Åpning av revisjonssak
Etter krav fra Nordreisa kommune vedtok NVE 11.03.2016 (NVE 201501323-12) å åpne sak om
revisjon av konsesjonsvilkår for Kvænangenreguleringen. Følgende konsesjoner skal revideres:


Kgl. res. av 15.05.1964: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til erverv og regulering av
Abbujåkka m.v. i Troms fylkes og til å ekspropriere fallrettigheter og grunn og rettigheter for
øvrig.



Kgl. res. av 06.01.1967: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til ytterligere regulering av
Abbujåkka m.v.



Kgl. res. av 11.02.1972: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til erverv av bruksrett og
overføringer i forbindelse med utbygging av Småvatna kraftverk i Troms.

Konsesjonene er supplert med en planendring ved OEDs samtykke av 12.03.1981.
NVE ga i åpningsvedtaket uttrykk for at anførte forhold tilknyttet grunnvannstanden langs
Reisavassdraget, altså vannstanden i grunnvannsbrønner, må anses å gjelde privatrettslige forhold som
må løses direkte mellom grunneierne og konsesjonæren.
Ytterligere krav
I høringssvar til revisjonsdokumentet har Foreningen Indre Kvænangen allmenning, Kvænangen
kommune og Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg (NVE 201501323-30, 31, 38 og 47) fremmet nye
krav knyttet til reguleringen av Njemenjaikojohka og Abojohka. Kravene er av Kvænangen kommune
og grendeutvalget gitt følgende prioritering:
1. Kanalisering av noe av kommunens inntekter fra kraftverksdriften direkte til lokalsamfunnet i
Kvænangsbotn.
2. Slipp av minstevannføring fra Suoikkatjavri til Njarbesjohka (Njemenjaikojohka). Tappingen
må skje slik at hensynet til landskap og fiskens leveforhold i øvre del av Njarbesjohka ivaretas.
(Planene om pumping av vann fra Suoikkatjavri til Lassajavri vil være uheldig for
vassdragsnaturen i øvre del av Njarbesjohka.)
3. Elveforbygning i nedre del av Njemenjaikojohka fullføres for å unngå flomskader på bygninger.
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4. Slipp av minstevannføring fra inntaket til Corrojavrrit kraftverk til Njarbesjohka (Njemenjaikojohka). Det må også vurderes terskler og andre fiskefremmende tiltak i nedre del av
Njemenjaikojohka.
Det må på forhånd undersøkes om det kan skje uten økt fare for flom i kjellere i boliger nær
vassdragets nedre del.
5. Skjønnhetsfremmende tiltak (bl.a. tilknyttet tipper) i de tidligere anleggsområdene.
6. Terskler og andre fiskefremmende tiltak i nedre del av Abojohka. Slipp av minstevannføring fra
Corrojavrrit kan være nødvendig (se pkt. 7).
7. Slipp av minstevannføring fra inntaket i Buollanjohka (Abojohka).
I tillegg fremmes følgende krav:


Etablering av rasteplasser langs anleggsvei.



Fortsatt samarbeid om snøskuterløyper.



Anleggsveien til Suoikkatjavri og Abojavri skal være åpen for allmenn ferdsel i henhold til
opprinnelige konsesjonsvilkår.



Dagens bemanning ved Kvænangen kraftverk må opprettholdes.



Kjøring av kraftverket skjer ut fra hensynet til etablering av stabil is på vinteren, samt
informasjon som oppdateres etter hvert som isforholdene endres.



Bilvei fra fylkesvei 367 til rorbuer, naust- og båtplasser holdes åpen og vedlikeholdes i tråd med
tidligere domsavgjørelse mellom Kvænangen kraftverk, Statskog og Kvænangen kommune.



Videreføring av tidligere ordning om at naust- og båtplasser på Løkvikneset forbeholdes
lokalbefolkningen. Ordningen kreves inntatt i kommuneplanens arealdel.



Kvænangen Kraftverk må dekke kostnadene ved årlig vedlikehold av båtstøer som forringes
som følge av is og isgang på innsiden av Lillestrømmen i Kvænangsbotn.

Sametinget har i høringsrunden fremmet følgende krav:


Sektoravgift for kulturminnevern i vassdraget.

Berørt område og eksisterende vannkraftanlegg
Beskrivelse av området
De berørte vassdragene er Abojohka og Njemenjaikojohka som renner ut i sjøen i Sørfjorden i
Kvænangen, og Mollesjohka som er del av Reisavassdraget som renner ut i Reisafjorden (se vedlegg 1).
Høyeste fjell i de berørte nedbørsfeltene er Aborassa (1111 moh.), og mye av nedbørsfeltene ligger
mellom 500 og 1000 moh. Berggrunnen i området består av mørke og lyse gneiser og omdannete
sandsteiner i skyvedekker. Landskapet er preget av slake fjellformer i høyereliggende områder og til
dels bratte hellinger mot Kvænangsbotn og Sørfjorden i øst og mot Reisadalen i vest.
I dalførene er det løvskog og furuskog med tregrense på 400-500 moh. Langs nedre del av
Njemenjaikojohka er det registrert ulike typer viktige naturtyper som gammel boreal løvskog, kalkrike
områder i fjellet, bekkekløft og bergvegg og gråor-heggeskog. Disse naturtypene har stort sett status
«viktig». Området mellom Stuora Mollesjavri og sydenden av Suoikkatjavri og sørover inngår i

45

Side 5

forvaltningsområde for gaupe og jerv. For øvrig er det ikke registrert truete dyrearter eller planter i
områdene som berøres direkte, men langs Reisaelva er det registrert oter og enkelte truete planter.
Deltaområdet der Reisaelva renner ut i Reisafjorden er vernet som naturreservat, hvor det er registrert en
rekke truete sjø- og trekkfuglearter.
Det er noe jordbruksland ved nederste del av Njemenjaikojohka. For øvrig er det lite bebyggelse langs
Abojohka og ingen bebyggelse langs Mollesjohka.
Reisavassdraget og Reisafjorden er vernet som nasjonalt laksevassdrag/laksefjord
(https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/prm/2006/0238/ddd/pdfv/301911foreslatte_og_vedatte_nord_norge.pdf). Reisavassdraget er også vernet i Verneplan III for vassdrag,
bl.a. pga. sin størrelse og beliggenhet, og er i verneplanen anbefalt som et referansevassdrag. Navitelva
og Kvænangselva er også vernet i Verneplan III for vassdrag, og verneformålet er først og fremst
vassdragenes urørthet.
To verneområder nordøst og vest for utbyggingsområdet er landskapsvernområdene Kvænangsbotn
(https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2011-02-18-171) og Navitdalen
(http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110218-0172.html). Kvænangsbotn landskapsvernområde
strekker seg fra Njarbesjohka/Njemenjaikojohka mot nordøst til nedbørsfeltet for Altavassdraget.
Formålet med vernet for både Kvænangsbotn og Navitdalen er å ta vare på natur- og kulturlandskap i
dalfører med variert og særpreget skog-, fjell- og vassdragsnatur, som er lite berørt av tekniske inngrep
og som skaper identitet for kvensk og samisk kultur. I sør ligger bl.a. Reisa nasjonalpark
(http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861128-2112.html) med øvre del av Reisavassdraget. Reisaelva,
Navitelva og Kvænangselva er vernet mot (ytterligere) utbygging.
Friluftskartlegging i Kvænangen kommune gir mesteparten av utbyggingsområdet verdien «Viktig»
(http://www.kvanangen.kommune.no/planportal.423221.no.html). Det aller meste av området i
Kvænangen kommune er ifølge kartleggingen registrert som «Viktig» eller «Svært viktig» for
friluftslivet. Kjækan og Kvænangsbotn grendelag har beskrevet området langs øvre del av Njarbesjohka
som et særlig naturskjønt frodig område, og med god bestand av ørret og røye som synes å varierer over
tid. Det er ikke registrert merkete stier i området. Friluftskartet viser for øvrig en snøscooterløype 5-6
km lenger vest, som passerer over Corrojavrrit, Lassajavri, Abojavri, Stuora Mollesjavri og videre
sørover.
Om vassdrag med anadrom fisk i området
Reisaelva er en storlaks-elv, og er det nest største anadrome vassdraget i Troms. Anadrom strekning er
85 km i hovedelva og opp til 52 km til sammen i sideelver. Ifølge fiskerapporten (Ferskvannsbiologen
rapport 2016-11) vedlagt revisjonsdokumentet antok man i 1994 at 35 km av hovedelva hadde «bra til
svært bra» gyte- og oppvekstforhold for laks, mens 10 km av sideelvene hadde «brukbare» forhold. Det
er også sjøørret og sjørøye i vassdraget.
Mollesjohka har anadrom strekning på 800 m fra samløpet med Reisaelva og opp til Mollesfossen, og i
1994 ble det funnet høyere tetthet av lakseunger der enn i hovedelva. Tapet av lakseunger pga.
reduksjonen av vannføring som følge av overføringen til Abojohka anses imidlertid å være svært lavt
sammenlignet med den totale produksjonen av lakseunger i hele Reisaelva.
Njemenjaikojohka har anadrom strekning på mellom 3,5 og 4 km. Elva har hatt noe oppgang av
anadrom fisk tidligere, og antakelig kan dette skje fortsatt. KKAS viser (NVE 201501323-48) til
vassdragsbeskrivelse av Njemenjaikojohka i boka «Nord-Norske lakseelver» (1964) av Magnus Berg,
som viser at elva kan ha hatt egne bestander med anadrome laksefisker før utbyggingen. KKAS viser
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også til upubliserte el-fiskeundersøkelser foretatt rundt år 2000 der man fant lakseunger ca. 3 km opp på
anadrom strekning (pers. med. Øyvind Kanstad-Hanssen).
Abojohka har anadrom strekning på ca. 1,5 km. I fiskebiologisk undersøkelse av bl.a. fiskebiolog Per E.
Grotne, og gjennomført i forbindelse med søknaden fra 1987 om overføring av Buollanjohka m.v. (NVE
199700645, Meddelte vassdragskonsesjoner 1999 s. 342 flg.), ble elvas betydning for anadrome
fiskeslag ansett som «høyst spekulativt». Vurderingen gjaldt situasjonen ca. 20 år etter den første
reguleringen av vassdraget.
Til sammenligning har den uregulerte Kvænangselva, som renner ut i Kvænangsbotn ca. 2,5 km øst for
Njemenjaikojohka, en anadrom strekning på ca. 15 km. Kvænangselva og Kvænangsfjorden inkludert
Kvænangsbotn utenfor er vernet som nasjonalt laksevassdrag / laksefjord. Ifølge Statskog
(https://www.inatur.no/laksefiske/5190c3b3e4b0d4a7dad7beb2) er elva en liten, men god lakseelv, som
også har oppgang av sjøørret. Av andre tilgrensende vassdrag kan nevnes Oksfjordvassdraget, som
renner ut i den vernete Reisafjorden, men som ikke er vernet som nasjonalt laksevassdrag.
Oksfjordvassdraget har en anadrom strekning på 23 km, og har både sjøørret og sjørøye i tillegg til laks.
I Kvænangen kommune er det i tillegg til Kvænangselva flere andre vassdrag med aktivt fiske etter
anadrome fiskearter, bl.a. Badderelva og Burfjordelva, som begge er vernet mot utbygging. I tillegg er
det et par elver på Alteeidet der det går opp anadrom fisk, samt en håndfull andre elver og bekker, se
http://www.villmarken.net/sjoeoerretfiskemuligheter-i-nord-troms.37184-943.html.
Eksisterende vannkraftanlegg
Ved kgl. res. av 15.05.1964 fikk KKAS konsesjon til å regulere Suoikkatjavri (magasin kalt Soikajavrre)
og Abojavri (magasinet kalt Abbujavrre), Lassajavri (magasin kalt Lassajavre) og Corrojavrrit (magasin
kalt Småvatna), og til overføring av Sarvvesjavri og Stuora Mollesjavri til Abojavri, fra Abojavri til
Lassajavri, fra Njemenjaikojohka og Abojohka til Corrojavrrit. Ved kgl. res. 06.01.1967 ble
reguleringene av Abojavri, Lassajavri og Corrojavrrit økt mens regulering av Suoikkatjavri ble redusert,
og ved kgl. res. 11.02.1972 ble det gitt konsesjon til overføring av Njuikenjohka til Abojavri og fra
Abojohka til Lassajavri. Ved kgl. res. 12.03.1981 ble det vedtatt planendring som angikk reguleringen
av Corrojavrrit, overføringen fra Sarvvesjavri og øvre overføring i Abojohka. Videre ble det ved kgl.
res. 08.08.1975 og 06.06.1989 gitt ervervskonsesjoner for bruksrett til fall tilknyttet kraftverkene
Lassajavri og Corrojavrrit. Endelig ble det ved kgl. res. 08.10.1999 gitt konsesjon til overføring av noen
mindre elver til Lassajavri via tunellen fra Abojohka.
Det er ikke pålagt noen magasinrestriksjoner eller slipp av minstevannføringer.
Tabell 1, 2 og 3 gir nøkkeltall for vannføring i berørte vassdrag, kraftverk og reguleringer. Tallene er fra
revisjonsdokumentet med vedlegg.
Tabell 1: Vannføring
Målepunkt*

Q middel
(m3/s)

Q middel
sommer
(m3/s)

Sarvvesjavri

0,57**

1,2

Stuora Mollesjavri

1,32**

2,7
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Q middel i
% av
uregulert

Q95 sommer
uregulert
(m3/s)

Q95 vinter
uregulert
(m3/s)
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Mollesjohka (målest. 7
km før Mollesfossen)

4,2 (5,5**)

76

Mollesfossen

4,6 (5,9**)

9,5

78

Reisaelva (nedstrøms
samløp Mollesjohka)

17,7
(19,0**)

36,6

93 (min.
86)

Reisaelva (før samløp
Kildalselva)

45,8
(47,7**)

94,8

97

Suoikkatjavri

1,8**

Njarbesjohka (inntak
Corrojavrit kraftverk)

3,23

6,7

90

Njemenjaikojohka
(utløp i sjøen)

0,22

0,5

6

Corrojavrrit

1,61
(0,57**)

Buollanjohka (inntak)

0,30**

Abojohka (nedre
inntak)

1,5**

Abojohka (utløp sjøen)

0,16
(2,89**)

0,218

0,060

0,422

0,116

0,253
(0,075**)

0,069
(0,021**)

* Vedrørende navn på magasiner og elver vises til kapittelet «Navn på magasiner, elver og kraftverk»

senere i denne innstillingen.
** Naturlig (uregulert) tilsig
Tabell 2: Reguleringer, kraftverk og tilsig
Magasin* /
Kraftverk* /
Overført elv

Vassdrag

HRV LRV

Volum
(mill. m3)

Areal
(km2)

Tilsig [overført] (mill.
m3/år)

Regul.
grad
(%)

Suoikkatjavri

Njemenjaikojohka

529

516

61,2

6,18

56,45

84,4

Sarvvesjavri**

Navitjohka

892

-

Njuikenjohka

Njemenjaikojohka

Stuora Mollesjavri **

Reisaelva

781

-

Abojavri

Abojohka

687

669

17,98
10,72
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41,63
71,7

5,89

32,8 [70,33]

44,6
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Lassajavri krv.
Lassajavri

103,1
Abojohka

543

519

61,8

3,27

12,0 [135,9]

Småvatna krv.

147,9

Corrojavrrit
krv.

101,9

Småvatnan
(Corrojavrrit)

Abojohka

315

293,
5

23,3

1,4

Kvænangsbotn krv.

8,8 [249,8]

26,2

6,2

258,6

* Vedrørende navn på magasiner og elver vises til kapittelet «Navn på magasiner, elver og kraftverk» senere i denne
innstillingen.
** Senkningsmagasin med fast vannstand.

Tabell 3: Hovedtall for eksisterende kraftverk
Kraftverk*

Lassajavri

Småvatnan

Corrojavrrit

Kvænangsbotn

Samlet

Inntak

Abojavri

Lassajavri

Njemenjaikojohka

Småvatnan

Utløp

Lassajavri

Småvatnan

Småvatnan

sjøen

Fallhøyde (m)

141

221

40

313

Ytelse (MW)

7

21,85

1,7

55,48

86,03

Produksjon
(GWh/år)

32,5

79,5

5,4

190,3

307,7

Slukeevne (m3/s)

6

12

5

20

* Vedrørende navn på magasiner og elver vises til kapittelet «Navn på magasiner, elver og kraftverk» senere i denne
innstillingen.

Manøvrering av magasiner og kraftlevering
Småvatnan tappes ut fra behovet i Kvænangsbotn kraftverk. Kraftverket har utløp i sjøen. Normalt
kjøremønster kan variere fra lav last, normalt rundt 12-14 MW (et aggregat i drift), til full last ca. 50-55
MW (begge aggregater i drift). Kraftverket benyttes aktivt til effektkjøring i sentralnettet, både i form av
planlagt kjøring, men også som umiddelbar effektstøtte i sentral-, regional og distribusjonsnettet.
Lassajavri tappes ut fra behovet i Småvatnan kraftverk, og kraftverket har utløp i Småvatnan.
Kraftverket har samkjørt drift med Kvænangsbotn kraftverk, og yter dermed effektstøtte. Lassajavri er et
forholdsvis stort magasin, og det er ikke innkommet informasjon om at effektkjøringen har vesentlige
negative konsekvenser i magasinet.
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Abojavri tappes ut fra behovet i Lassajavri kraftverk, og kraftverket har utløp i Lassajavri. Aggregatene
har ikke den samme muligheten til effektkjøring som kraftverkene Småvatnan og Kvænangsbotn, og
brukes derfor mer til grunnlast med jevn kjøring og mindre til effektstøtte.
Suoikkatjavri tappes til bunns på vinteren, normalt fra medio november til medio april, og fylles opp så
mye som mulig resten av året. Magasinet har noe større kapasitet enn midlere tilsig, dvs. at er noe
overregulert, og derfor blir magasinet ofte ikke helt fullt.
Sarvvesjavri og Stuora Mollesjavri har ingen aktiv regulering, og størrelsen på den momentane
overføringen styres kun av tilsiget og kapasiteten i overføringstunellene. Det er antatt i tidligere søknad
om Abojavri kraftverk (NVE 200902669-7 s. 5 og 200902669-39 s. 10) at det skjer flomtapping fra
Stuora Mollesjavri til Mollesjohka ca. hvert 15. år. Flomtap krever en stigning i vannstanden på over 5
m siden vannet er senket med 5 m i forhold til naturlig vannstand.

Revisjonsdokument
KKAS utarbeidet et revisjonsdokument datert 21.12.2016 (NVE 201501323-20). Fra revisjonsdokumentet gjengis sammendraget (kapittel 11.4):
«KONSESJONÆRENS OPPSUMMERING
Det er etter Kvænangen Kraftverks oppfatning ikke grunnlag for et pålegg om minstevannføring
fra Stuora Mollešjávri til Mollešjohka. Minstevannføring er et inngripende tiltak som bare kan
pålegges i særlige tilfeller. Dette fremheves blant annet i OEDs retningslinjer for revisjon, der det
på side 27 uttales at
"Pålegg om minstevannføring og magasinrestriksjoner vil fastsettes hvor spesielle hensyn
tilsier det. Om slike tiltak er aktuelle i den enkelte revisjonssak vil bero på en vurdering av
følgende forhold:
1. Berørte områders verdi og potensiale
2. Avbøtende tiltaks virkning på berørt verdi
3. Avbøtende tiltaks produksjonstap og kostnad" (vår understrekning).
"Av Ot.prp. nr. 50 fremgår det også at pålegg ikke skal medføre vesentlig produksjonstap
for konsesjonæren og at hensynet til opprettholdelse av kraftproduksjon og
reguleringsevne skal veie tungt".
Det må med andre ord foretas en forholdsmessighetsvurdering, der det sentrale vurderingstemaet
vil være miljømessig forbedring som følge av tiltaket, gitt det aktuelle områdets "verdi og
potensiale", sett i forhold til kostnadene dette vil påføre konsesjonæren, konsekvenser for
kraftproduksjon og reguleringsevne i et større perspektiv mv. For nærmere om denne
forholdsmessighetsvurderingen viser vi til redegjørelsen innledningsvis, i punkt 1.2 "om
vilkårsrevisjonen".
Det sentrale i vår sak, slik Kvænangen Kraftverk ser det, er at minstevannføring ikke vil ha noen
merkbar effekt på de forhold kommunen påpeker som grunnlag for kravet. De fagkyndige
uttalelsene er entydige; det er ikke sannsynliggjort noen positiv effekt av minstevannføring på
strekningen. Kvænangen Kraftverk er tvert imot av den oppfatning at et pålegg om
minstevannføring fra Stuora Mollešjavri til Mollešjohka i sum vil få negativ miljømessig
konsekvens. Som det fremgår av redegjørelsen i punkt 11.3.1 over, forutsetter minstevannføring
etablering av en såkalt hevertløsning. Etablering av et slikt teknisk arrangement for slipp av
minstevannføring på høyfjellet vil etter Kvænangen Kraftverks oppfatning ha større negativ
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miljømessig konsekvens for landskap, for opplevd villmark og for reindrift enn fordelene vil være
for miljøet langs elva.
Det er nærliggende å sammenligne de oppnådde miljøeffektene ved et minstevannføringspålegg
med hvilke miljøkonsekvenser et småkraftverk i samme størrelsesorden vil medføre. I tillegg vil et
pålegg om minstevannføring vil innebære meget store investeringskostnader og tapet av
vinterkraft vil være betydelig. Som det fremgår av redegjørelsen i punkt 11.3.2 over, viser
Kvænangen Kraftverks beregninger at et pålegg om minstevannføring vil gi et krafttap på 5,5
GWh. Tapet vil for alle praktiske formål bestå av regulerbar vinterkraft. Minstevannføring vil videre
medføre redusert evne til å yte effektkjørt produksjon for å stabilisere nettet i Nord-Troms og
Finnmark. Hensynet til opprettholdelse av kraftproduksjon og reguleringsevne skal som kjent veie
tungt. Når det samtidig er på det rene at minstevannføring kun vil gi ubetydelig (om ikkje negativ)
miljømessig gevinst, er det etter Kvænangen Kraftverks syn åpenbart at det ikke er grunnlag for et
pålegg om minstevannføring fra Stuora Mollešjávri til Mollešjohka.
Som vi har redegjort for i punkt 9 "status i forhold til vannforskriften" over, er miljømålet for
Mollešjohka satt til dagens tilstand. Dette betyr at det ikke er behov for tiltak for å nå miljømålet
etter vannforskriften. Minstevannføring som tiltak i Mollešjohka ble likevel vurdert i forbindelse
med utarbeidelse av regional vannforvaltningsplan for Troms med tilhørende tiltaksprogram.
Konklusjonen var imidlertid at minstevannføring ikke ble ansett gjennomførbart, da kostnader og
andre ulemper ikke ville stå i forhold til mulig miljømessig gevinst:
"tiltaket [er] ikke gjennomførbart fordi det er for store samfunnsmessige kostnader som gi
vannforekomsten status som SMVF og skal ikke gjennomføres".
Kvænangen Kraftverk er enig i denne vurderingen, og mener at dette underbygger at det ikke er
anledning til å gi pålegg om minstevannføring i forbindelse med den pågående revisjonen. »

I tillegg gjengis fra revisjonsdokumentets kapittel 10.7.3:
«EV. MINSTEVANNFØRINGSSLIPP TIL ØVRIGE VASSDRAG
Det har ikke vært stilt krav om minstevannføringsslipp til øvrige vassdrag enn Mollešjohka. For
ordens skyld redegjør vi her kort for regulantens forventede virkninger av andre
minstevannføringsslipp:


Minstevannføringsslipp fra Šuoikkátjávri dam

Et evt. minstevannføringsslipp fra dammen på Šuoikkátjávri vil sikre en lavvannføring på
elvestrekningen av Njárbesjohka mellom Šuoikkátjávri og inntaket til Čorrojávrrit kraftverk.
Denne strekningen er i dag primært berørt ved at avløpet fra Šuoikkátjávri reguleres. Dette
avløpet er ikke fraført, men regulert ved at sommeravløpet magasineres og tappes om vinteren. I
tillegg er Njuikenjohka fraført (overført til Ábojávri). Elvestrekningen effektkjøres ikke i dag,
men i løpet av mars-april går normalt magasinet tomt for vann og da opphører vannføringen og
elvestrekningen tørrlegges delvis. Sesongdifferensiert Q95 vil tilsvare et minstevannføringsslipp
på 218 l/s i sommersesongen og 60 l/s i vintersesongen. Den berørte elvestrekningen er lang
med relativt lite fall, og det er grunn til å anta at et minstevannføringsslipp vil kunne ha positiv
effekt for innlandsfisk på denne strekningen. Hvorvidt et en vannføring på 60 l/s er tilstrekkelig
til å opprettholde livsgrunnlaget gjennom hele vinteren er imidlertid usikkert, da elveleiet er
bredt over store strekninger. Strekningen er ikke vurdert som aktuell for minstevannføring
gjennom vannplanarbeidet. Slippet, særlig av sommervannføring, vil gå direkte på bekostning
av vinterkraftproduksjonen, da hele tilsiget til Šuoikkátjávri kan lagres og disponeres ved behov.
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Minstevannføringsslipp fra inntaket til Čorrojávrrit kraftverk

Et evt. minstevannføringsslipp fra inntaket til Čorrojávrrit kraftverk vil sikre lavvannføring på
den fraførte strekningen av Njemenjáikojohka mot havet (lavlandet). Sesongdifferensiert Q95 vil
tilsvare et minstevannføringsslipp på 422 l/s i sommersesongen og 116 l/s i vintersesongen.
Dette utgjør et årlig krafttap på ca 6,5 GWh. Njemenjáikojohka er ikke vurdert som aktuell for
minstevannføring gjennom vannplanarbeidet.


Fraført strekning av Ábojohka

Et evt. minstevannføringsslipp fra hoveddammen på Čorrojávrrit magasin vil sikre
lavvannføring på den fraførte strekningen av Ábojohka til havet. Sesongdifferensiert Q95 vil
tilsvare et minstevannføringsslipp på 75 l/s i sommersesongen og 35 l/s i vintersesongen. I
konsesjonsbehandlingen av Buollánjohka-overføringen i 1999 (sist fornyet i 2005) ble behovet
for minstevannføring på denne strekningen vurdert. Samtidig som departementet da ga tillatelse
til ytterligere fraføring av 520 l/s (middelvannføring) fra Ábojohka valgte man å ikke pålegge
minstevannføringsslipp fra bekkeinntakene eller andre steder i reguleringsanlegget.
Konsesjonen for Buollánjohka-overføringen er ikke åpen for revisjon i denne omgang, så
Kvænangen Kraftverk mener det er utenfor revisjonsinstituttets mandat å pålegge et
minstevannføringsslipp til Ábojohka i denne omgang.»

Saksbehandling og høringsuttalelser
Revisjonssaken behandles etter bestemmelser i vassdragsreguleringsloven. NVE fattet den 11.03.2016
vedtak om åpning av revisjonssak (se tidligere i denne innstillingen). Revisjonsdokument utarbeidet av
KKAS, med faglig bistand fra Sweco Norge AS, ble sendt på høring 13.01.2017. NVE avholdt befaring
5.-6.09.2017.
Høring og distriktsbehandling
Revisjonsdokumentet har vært kunngjort i Nordlys og Framtid i Nord, og lagt ut til offentlig
gjennomsyn i Kvænangen og Nordreisa kommuner. Høringsbrev ble sendt til kommunene,
Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Sametinget, andre berørte offentlige
forvaltningsorganer, grunneiere samt natur- og friluftslivsorganisasjoner. Hovedpunktene i
høringsuttalelsene gjengis i det følgende:
Nordreisa kommune, Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Troms fylkeskommune (NVE
201501323-35, 36, 39 og 45) mener fraføringen av vann har påvirket forholdene i Mollesjohka og
Reisaelva, selv om omfanget er usikkert. De påpeker også at påvirkningen angår Reisa nasjonalpark, og
Reisaelva som er nasjonalt laksevassdrag, og at påvirkete naturverdiene er viktige for lokalsamfunnets
videre utvikling. Det bør derfor vurderes å slippe minstevannføring og andre tiltak for å bedre
miljøforholdene i vassdraget.
Nordreisa kommune og nasjonalparkstyret foreslår at konsesjonæren avsetter et miljøfond på kr 10 mill.,
som utbetales over en 30 års periode. Fondets formål skal være å bedre miljøtilstanden i vassdraget, men
skal også kunne brukes til verdiskaping omkring natur, miljø, fisk og landskap som ble berørt ved
utbyggingen. Villaksen skal ha særlig fokus ved bruk av fondets midler. Kommunen påpeker at
virkningen av en minstevannføring kan være begrenset, og at dette bør tale for miljøfond.
Nordreisa kommune anfører i tilleggsuttalelse etter NVEs befaring at revisjonsdokumentet er
mangelfullt vedrørende overføringens effekt på fiskebestander og økologiske forhold i Reisavassdraget.
Bl.a. nevnes at flere av fiskerapportene som revisjonsdokumentet viser til er gamle (fra 1990-tallet).
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Videre vises også til at rapporten fra Ferskvannsbiologen og NINA nevner at det bør opparbeides
kunnskap om eventuelle sammenhenger mellom vannføring og grad av tørrfall. Kommunen mener det
ikke er lagt fram tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag knyttet til den negative effekt som overføringen har
hatt på Mollesjavri, Mollesjohka oppstrøms Mollisfossen, Mollesjohka fra Mollisfossen til Reisaelva og
Reisaelva nedstrøms samløpet med Mollesjohka.
Kvænangen kommune og Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg (NVE 201501323-31, 38 og 47)
mener det bør vurderes slipp av minstevannføring fra Suoikkatjavri, fra inntaket til Corrojavrrit
kraftverk i Njemenjaikojohka, fra nederste inntak i Abojohka, og fra inntaket i Buollanjohka. Dagens
kunnskap om tilstanden i vassdragene er begrenset, og det bør foretas undersøkelser om økologisk og
særlig fiskebiologisk tilstand før eventuelle slipp vedtas.
Slipp fra Suoikkatjavri til Njarbesjohka (Njemenjaikojohka) vil kunne ha stor betydning for
fiskebestander og landskap langs elva. Slippet til nedre del av elva vil særlig kunne få betydning for
anadrom fisk på den 4 km lange anadrome strekningen nederste i elva. Det bør også vurderes
biotopfremmende tiltak og tilpasninger i elveløpet, av hensyn til gyting og oppvekstforholdene for
fisken.
I nedre del av Njemenjaikojohka bør det ved vurdering av slippets størrelse og eventuelle tilpasninger i
elveløpet også tas hensyn til bebyggelse og jordbruk langs nedre del av elva. Gjennom 50 år med
regulering er boliger og jordbruksdrift etablert ut fra lav vannføring og senket grunnvann. I denne
sammenheng kreves også at elveforbygninger må utbedres og sluttføres for å gi nærliggende bebyggelse
økt trygghet i forhold til flom og isgang. Ved sin uttalelse etter NVEs befaring (NVE 201501323-47)
krever kommunen et slipp av minstevannføring tilsvarende dagens lekkasje i dammen, som KKAS
under befaringen anslo til 30-50 l/s.
Partene mener videre det av estetiske årsaker er ønskelig med sikring og opprydning i fyllinger,
massetak osv. fra anleggstiden, og at konsesjonæren bør bidra til friluftslivet med rasteplasser langs
anleggsveien og samarbeid om snøscooterløper. De ber også om at det finnes en varig løsning på
spørsmålet om allmennhetens bruk av anleggsveiene, og interessemotsetningen med reindriften.
De påpeker også at kjøringen av Kvænangen kraftverk bør justeres for å bidra til mer stabile isforhold på
fjorden.
Vedrørende økonomiske forhold kreves at noe av Kvænangen kommunes inntekter fra KKAS overføres
direkte til lokalsamfunnet i Kvænangsbotn for bruk der.
Kvænangen kommune krever (NVE 201501323-47) at revisjonssaken utvides til også å gjelde
overføringen fra Buollanjohka, Slædoijohka og Almaijohka til Lassajavri som fikk konsesjon i 1999.
Slipp av minstevannføring fra inntaket i Buollanjohka vil kunne ha betydning både for landskapet ved
Buollangorsa (fossen) og for fisk på anadrom strekning nederst i Abojohka. Det bør også vurderes
biotopfremmende tiltak og tilpasninger i elveløpet. Kommunen påpeker videre at det ved Kvænangsbotn
er stor samlet belastning av inngrep fra krafttilknyttede installasjoner, og peker på den nye 420 kV
kraftlinjer gjennom bygda i tillegg til kraftutbyggingen i Kvænangen.
Fylkesmannen i Troms (NVE 201501323-40) påpeker at øvre del av Mollesjohka er betydelig påvirket,
men vektlegger at 76 % av vannføringen fra før overføringen er i behold ved målestasjon 7 km
oppstrøms Mollisfossen. De betviler at slipp av minstevannføring tilsvarende 5 persentilen fra Stuora
Mollesjavri vil kunne ha noen vesentlig positiv påvirkning på vassdragsmiljøet i Mollesjohka, for
landskapsopplevelsen ved Mollisfossen eller for anadrom fisk i Reisaelva. De viser også til
vannforvaltningsplan, godkjent av klima- og miljødepartementet, hvor det ikke er satt miljømål for
Mollesjohka eller Reisaelva som krever slipp av minstevannføring.
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Når det gjelder Njemenjaikojohka og Abojohka mener Fylkesmannen at det er en mangel ved
revisjonsdokumentet at det ikke er utarbeidet egne fagrapporter som vurderer virkningen av
reguleringen. Videre påpeker de at ifølge vedtatt vannforvaltningsplan er dagens miljøtilstand dårlig
eller moderat økologisk potensial (DØP, MØP), og at miljømålet er satt til godt økologisk potensial
(GØP). Miljømålene krever imidlertid ikke slipp av minstevannføring eller magasinrestriksjoner, men
kun tiltak som ikke vil påvirke kraftproduksjonen. Fylkesmannen krever at reviderte vilkår gir hjemmel
til å pålegge ulike fisketiltak som bl.a. uttynningsfiske, noe dagens vilkår ikke synes å gi hjemmel for.
Vilkårene må også gi hjemmel for å pålegge naturfaglige undersøkelser.
Sametinget (NVE 201501323-28) ber om at det vurderes å pålegge konsesjonæren sektoravgift for
kulturminner. Som begrunnelse anføres at flere av konsesjonene er fra 1960-tallet mens samiske
kulturminner ikke ble spesifisert i kulturminneloven før i 1978, og derfor ble det antakelig ikke
undersøkt for slike kulturminner ved hoveddelen av utbyggingen. Videre påpekes at KKAS ikke har
funnet dokumentasjon på at undersøkelse av kulturminner ble gjennomført ved utbyggingen, men antar
at det ble utført.
Statens vegvesen og Fiskeridirektoratet (NVE 201501323-25 og 32) har ingen kommentarer til
punktene i revisjonskravet. Fiskeridirektoratet mener at utbyggingen i liten grad påvirker forholdene i
sjøen.
Statnett (NVE 201501323-33) mener at reguleringsmulighetene i Kvænangen kraftverk bør
opprettholdes da dette er viktig ved driften av nettet både i tunglast og lettlast, og spesielt ved
utforutsette hendelser i nettet. I tunglastperioder vil all større produksjon være viktig, og i
lettlastperioder vil det være gunstig med kraftverk som raskt kan reguleres ned.
Sårbarheten vil bli betydelig redusert med ny 420 kV ledning på strekningen Balsfjord-Skaidi (NVE
200702890). Men regulerbarheten i Kvænangen kraftverk vil fortsatt være viktige for å opprettholde
sikker drift i nettet, særlig ved feil eller arbeid på 420 kV-linjen nord for Balsfjord.
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms (NVE 201501323-34) mener det bør vurderes et mer
sesongvis slipp av vann fra Stuora Mollesjavri enn Q95 (5-persentilen) sommer og vinter. De foreslår
utredning av et større slipp i juli og august, da dette vil bety mest for turistenes opplevelse av fossen, og
vil også kunne være viktig for oppgang av laks som særlig skjer i disse månedene. Hvis det ikke er
aktuelt med minstevannføring så bør det gjennomføres andre biotopfremmende tiltak, som f.eks.
terskler.
For Abojohka og Njemenjaikojohka etterlyser FNF mer kunnskap om status og konsekvenser for å
kunne målrette aktuelle miljøtiltak. De påpeker, at selv om godkjent vannforvaltningsplan ikke foreslår
slipp av minstevannføring, så utelukker ikke planen dette. FNF etterlyser videre at også andre tiltak enn
minstevannføring utredes. FNF krever at i hvert fall minimumskravet i vannforvaltningsplanen må
gjennomføres.
Jan Tørfoss (talsmann for aksjonsgruppen Tilbakeføring av vannet fra Mollis) (NVE 201501323-29
og 37) krever slipp av minstevannføring fra Stuora Mollesjavri. Dette er særlig viktig i juli og august av
hensyn til Mollisfossen i turistsesongen og til oppgang av laks. Men det bør også slippes en del fra
november til april av hensyn til oppvekstforholdene for lakseunger i Reisaelva.
Tørfoss mener at Mollesvassdraget tidligere bidro med mye vann til Reisaelva i juli og august pga.
senere smelting der enn på vestsiden av Reisaelva. Overføringen skal ha medført lavere vannstand i
Reisaelva på sommeren, med påfølgende problemer for transporten med elvebåter og for
laksebestandene. Tørfoss viser i denne sammenheng til utskrift fra Formannskapet i Nordreisa kommune
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fra 1970 (NVE 201501323-29) der en rekke interessenter, vesentlig elvebåtførere og laksefiskere, ber
kommunen kreve erstatning fra Kvænangen kraftverk for ulempene utbyggingen har medført.
Tørfoss mener videre at lavere vannstand har medført mer bunnfrysing på høsten, og derpå ødeleggelse
av fiskerogn og nedgang i laksebestandene på 1970- og 80-tallet. Lavere vannstand skal også ha medført
at brønner langs elva måtte graves 0,5 – 1 m dypere for å opprettholde vanntilgangen.
Tørfoss sin oppfatning av problemene synes langt på vei å sammenfalle med beskrivelsen gitt av
Nordreisa Jeger- og Fiskerlag i brev til NVE (NVE 201501323-1).
Foreningen Indre Kvænangen allmenning (NVE 201501323-30 og 46) krever at vilkåret om avgifter
endres slik at de faktisk blir brukt til å avbøte negative virkninger av utbyggingen i indre Kvænangen.
De anfører også at fallrettighetene feilaktig tilfalt staten da den ble eier av Kvænangen allmenning i
1866, mens rettighetene skulle tilfalt grunneierne i området. De opprettholder kravet om at kommunens
inntekter fra kraftverksvirksomheten bør tilfalle befolkningen i Kvænangsbotn, og mener midlene skal
kunne brukes til gruppesøksmål vedrørende fallrettighetene.
Aborassa reinbeitedistrikt har ikke gitt skriftlig uttalelse til NVE i anledning revisjonssaken. Men
reinbeitedistriktet v/Mikkel Mathis Hætta og Ole T. Gaup uttalte seg under befaringen om områdenes
betydning for reindriften. Området i Njarbesdalen ved inntaket til Corrojavrrit kraftverk er bl.a. viktig
for reinsbukker i deler av sommerperioden. Njarbesdalen opp mot dam Suoikkatjavri er svært viktig
kalvingsland. De mener ev. transport av maskiner eller inngrep langs elva fra Suoikkatjavri til inntaket
for Corrojavrrit kraftverk i perioden for kalving og sommerbeiting, vil være veldig uheldig for
reindriften.
Konsesjonærens kommentarer til høringsuttalelsene
KKAS har i sine kommentarer (NVE 201501312-41 og 48) anført at det ikke er grunnlag for å pålegge
verken minstevannføring, habitattiltak eller andre avbøtende tiltak i Reisavassdraget. For at slipp av
minstevannføring fra Stuora Mollesjavri skal ha noen effekt må det slippes så mye vann at overføringen
i praksis må stenges i store deler av året, noe som vil gi et betydelig krafttap. I tillegg anføres at de
positive virkningene av slippet er små, og at etablering av nødvendig arrangement for vannslipp vil gi
store inngrep i terrenget.
Konsesjonæren går også imot å avsette midler til fond slik Nordreisa kommune og nasjonalparkstyret
krever, da det ikke er klart hvordan fondets midler skal kunne avbøte de negative virkningene av
vannkraftutbyggingen. Fondet anses videre som unødvendig dersom forvaltningen får de vilkårshjemler
til å pålegge de tiltak som finnes faglig hensiktsmessig.
KKAS går videre imot slipp av minstevannføringspålegg til Abojohka, Njemenjaikojohka og fra
Suoikkatjavri. De mener slipp til Abojohka er begrunnet i forhold som er oppstått ved Buollanjohkaoverføringen, der konsesjonsvilkårene ikke kan revideres før 2035. Videre påpekes at elvas anadrome
strekning er på 1,5 km, at elva selv i uregulert tilstand vil ha begrenset mengde habitater til fiskens ulike
livsstadier, og derfor neppe vil kunne holde en stedegen bestand av anadrom laksefisk.
Vedrørende slipp fra inntaket til Corrojavrrit kraftverk anføres at dette vil gi betydelig krafttap, ikke
minst i vinterperioden. KKAS mener videre det kan oppnås tilstrekkelige effekter av habitattiltak og ev.
endring av flomforbygninger.
Slipp av minstevannføring fra Suoikkatjavri til Njarbesjohka vil medføre at produksjon forskyves fra
høylast vinter til lavlastperioder, og at effektytelsen under høylast vinter reduseres. De påpeker også at
miljømålet i godkjent vannforvaltningsplan ikke krever minstevannføring, og at denne delen av
vassdraget synes å ha god fiskebestand og fungerende akvatisk økosystem. Videre anføres at eventuell
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strandingsfare for småfisk i vassdraget vil kunne avbøtes med mer skånsom lukemanøvrering i
Suoikkatjavri-dammen.
Kravene fra Foreningen Indre Kvænangen allmenning avvises i sin helhet som privatrettslige, og ved at
de angår økonomiske forhold som faller utenfor en revisjonssak.
KKAS avviser også krav fra Nordreisa og Kvænangen kommuner om ytterligere undersøkelser
vedrørende fisk og andre økologiske forhold, og mener at revisjonssaken er tilstrekkelig opplyst til at
den kan avgjøres. Det vises også til at nye standardvilkår vil ha hjemler til å pålegge mulige
undersøkelser og habitattiltak som man finner nødvendige.
Befaring
NVEs befaring ble avholdt 5.-6.09.2018. NVE hadde egne møter med Nordreisa og Kvænangen
kommuner. På befaringen deltok representanter for Fylkesmannen i Troms, Nordreisa kommune,
Kvænangen kommune, Troms fylkeskommune, Abborassa reinbeitedistrikt, aksjonsgruppen
Tilbakeføring av vannet fra Mollis v/Jan Tørfoss og Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg. Enkelte
deltok bare en dag. Befaringens første dag gikk med biler opp langs Reisaelva til Saraelv, og videre med
elvebåter ca. 16 km opp til Mollisfossen. Retur samme vei. Dagen etter gikk befaringen med helikopter
fra Kvænangsbotn kraftverk til inntaket for Corrojavrrit kraftverk i Njarbesjohka, videre til dam
Suoikkatjavri, videre langs Mollesjohka til vannmålingsstasjon ca. 7 km oppstrøms Mollesfossen og
tilbake via Stuora Mollesjavri til Lassajavri. Videre med buss til Kvænangsbotn med stopp ved dam
Corrojavrrit, utsynspunkt mot fossen i Buollangorsa, bru nederst i Njemenjaikojohka og bru nederst i
Abojohka.

NVEs vurdering av kunnskapsgrunnlaget
Revisjonsdokumentet
Fylkesmannen i Troms (NVE 201501323-40) mener kunnskapsgrunnlaget knyttet til den økologiske
tilstanden i Njemenjaikojohka/Njarbesjohka og Abojohka, er svært mangelfullt. De henviser til vedtatt
vannforvaltningsplan og mener kunnskapsgrunnlaget må styrkes før man kan avgjøre hva som skal til
for å oppnå miljømålene i planen. Som eksempel nevner de at det uten mer informasjon blir umulig å
vurdere om det bør settes krav om uttynningsfiske i Suoikkatjavri, eller andre biotopforbedrende tiltak
eller terskler i andre deler av vassdragene.
Kvænangen kommune og FNF Troms mener kunnskapsgrunnlaget i revisjonsdokumentet er mangelfullt
med tanke på hvilke miljømessige tiltak som bør fastlegges. Bl.a. må fiskebiologiske forhold på nedre
deler av Njemenjaikojohka og Abojohka undersøkes med tanke på å finne disse elvenes potensial for
levedyktige bestander av anadrom laksefisk. Kommunen er videre bekymret for at eventuelt slipp av
minstevannføring kan medføre økt fare for skade på boliger ved flom eller stigende grunnvannstand.
Nordreisa kommune mener at det foreligger et for dårlig kunnskapsgrunnlaget tilknyttet hvilken
betydning en minstevannføring vil kunne ha for anadrom fisk både i Reisaelva og i Mollesjohka
nedstrøms Mollisfossen. Kommunen mener dette er et støtteargument for vilkår om næringsfond.
NVE vil i tilknytning til innspillet fra Fylkesmannen påpeke at det i alle saker om vilkårsrevisjon vil
innføres moderne standardvilkår om naturforvaltning, terskelbygging og annet som gir nødvendige
hjemler for å vurdere aktuelle biotopforbedrende tiltak. NVE mener derfor at vilkårsrevisjonen kan
gjennomføres selv om det muligens trengs noe mer kunnskap for vurdere mulige biotopforbedrende
tiltak.
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Vedrørende innspillet fra Kvænangen kommune oppfatter NVE det slik at kravet om mer kunnskap først
og fremst er knyttet til kravet om slipp av minstevannføring i nedre del av Njemenjaikojohka og
Abojohka, og dettes betydningen for å gjenetablere bestander av anadrom laksefisk. NVE mener at
revisjonsdokumentet og senere innkommet informasjon oppfyller kravet om kunnskapsgrunnlag på dette
punktet, og det vises til vurderingen under kapittelet «NVEs vurdering av innkomne krav» senere i
denne innstillingen.
Vedrørende innspillet fra Nordreisa kommune tilknyttet Reisavassdraget vil NVE påpeke at det med
revisjonsdokumentet er vedlagt en egen fiskerapport utarbeidet av Ferskvannsbiologen. Rapporten viser
bl.a. til at det har vært utført ungfiskundersøkelser i Reisavassdraget første gang i 1978 og 1990, og
hvert år i perioden 2005-2015. Rapporten viser også til en rekke andre rapporter om tilstanden for fisk i
vassdraget. NVE mener samlet sett at kunnskapen om anadrom fisk i Reisavassdraget er relativt god, og
at revisjonsdokumentet oppfyller kravet til informasjon på dette punktet.
NVE mener samlet sett at revisjonsdokumentet oppfyller de krav til informasjon som stilles til slike
dokumenter ut fra sakens omfang og kompleksitet.
NVE-rapport 49/2013
NVE-rapport 49/2013 «Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022» er en nasjonal
gjennomgang og forslag til prioritering av hvilke vannkraftkonsesjoner som bør revideres først.
Abojohka (inkludert Njemenjaikojohka) er i denne rapporten plassert i kategori 1.2, som er lavere
prioritet. Aktuelle tiltak som er skissert i rapporten er:


Slipp av minstevannføring fra inntaket i Njemenjaikojohka av hensyn til anadrom fisk nederst i
vassdraget.



Slipp av minstevannføring til Mollesjohka av hensyn til Mollisfossen i turistsesongen.



Magasinrestriksjoner av hensyn til landskap og friluftsliv.

Vannforvaltningsplanen
Vannforvaltningsplanen for Troms for planperioden 2016-2021
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kjempeloft-for-bedre-vannmiljo/id2506703/) ble godkjent av
Klima- og miljødepartementet 04.07.2016. Noen av vannforekomstene tilknyttet Kvænangenutbyggingen er listet opp i planen, men kun i planens vedlegg 3 (se tabell 4 nedenfor).
Tabell 4. Oversikt over berørte vannforekomster fra vannforvaltningsplanens vedlegg 3
Vannforekomst
ID
209-1822-L
209-30-R
209-31-R
209-33-R
209-50-R

Vannforekomstnavn
Suoikkatjavri
Njemenjaikojohka
Njemenjaikojohka
Njemenjaikojohka
fra Suoikkatjavri
Abojohka

Naturlig / SMVF

Miljømål

SMVF
SMVF
SMVF
SMVF

Økologisk tilstand /
potensial
DØP
DØP
DØP
DØP

SMVF

MØP

GØP

GØP
GØP
GØP
GØP

SMVF er sterkt modifisert vannforekomst, DØP er dårlig økologisk potensial, GØP er godt økologisk potensial.

Ingen berørte vannforekomster er tatt med i vedlegg 2, og følgelig er det ikke satt noen miljømål som vil
kunne medføre tap av kraftproduksjon. Ifølge Fylkesmannen (NVE 201501323-40), som henviser bl.a.
til Vann-nett, er miljømålet konkretisert til «Bedret fiskekvalitet og/eller dominansforhold» i
Suoikkatjavri, «Levedyktig fiskebestand» i store deler av Njemenjaikojohka og «Fungerende akvatisk
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økosystem» i Njemenjaikojohka like nedstrøms Suoikkatjavri og i Abojohka. Men
vannforvaltningsplanen legger til grunn at dette må oppnås med andre tiltak enn slipp av
minstevannføring eller magasinrestriksjoner, som typisk vil kunne påvirke kraftproduksjonen.
Godt økologisk potensial (GØP) kan defineres som tilstanden som kan oppnås når alle realistiske tiltak
er gjennomført. NVE mener at aktuelle tiltak for å nå miljømålene i vannforvaltningsplanen vil kunne
pålegges med hjemmel i nye standardvilkår, herunder vilkåret om terskler m.v. og
naturforvaltningsvilkåret, se kapittelet «NVEs merknader til nye konsesjonsvilkår» senere i denne
innstillingen.
Samlet vurdering av kunnskapsgrunnlaget med avklaring etter naturmangfoldloven
Kunnskapsgrunnlaget i saken er basert på revisjonsdokumentet med vedlegg, høringsrunde, befaring og
NVEs kunnskap og erfaring.
Ivaretakelse av naturmangfoldet er et hensyn som inngår i behandlingen av konsesjonssaker og
revisjonssaker etter vassdragsreguleringsloven. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til
grunn som retningslinjer i saksbehandlingen her. I forhold til naturmangfoldloven § 8 skal kravet til
kunnskapsgrunnlaget stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Denne saken gjelder revisjon av vilkår for eksisterende reguleringer i Abojohka, Njemenjaikojohka,
Navitvassdraget og Mollesjohka, og medfører ingen nye inngrep som kan påvirke naturmangfoldet
negativt. Snarere tvert imot gir revisjonsadgangen mulighet for å sette nye vilkår for å rette opp
miljøskader som er oppstått som følge av utbyggingene. Vi mener derfor at kravet til innhenting av ny
kunnskap må være begrenset. Revisjonssaker er ikke ment som en ny konsesjonsbehandling og
utredningsomfanget skal være deretter. Vi legger også vekt på at vassdragene har vært regulert i mange
år, og det er i denne tiden opparbeidet mye kunnskap og erfaringer om reguleringens virkninger.
NVE mener foreliggende informasjon gir et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag slik at vi kan gi vår
innstilling i saken. Etter NVEs oppfatning oppfyller kunnskapsgrunnlaget i denne saken de krav
naturmangfoldloven § 8 stiller sett i forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

NVEs vurdering av innkomne krav og innspill
Slipp av minstevannføring fra Stuora Mollesjavri
Nordreisa kommune med flere krever at slipp av minstevannføring fra Stuora Mollesjavri til
Mollesjohka vurderes, og det pekes på hensynet til anadrom fisk, landskapseffekten av Mollesfossen og
friluftsliv. Jan Tørfoss krever også slipp av minstevannføring, og fokuserer bl.a. på mulig økt
bunnisdannelse i grunnere deler av Reisaelva som følge av overføringen, og påfølgende ødeleggelse av
rogn og yngel. Han mener videre at overføringen har medført lavere grunnvannstand langs deler av
Reisaelva, og viser til at brønner måtte graves dypere etter utbyggingen. FNF Troms mener at man må
vurdere mer sesongtilpasset slipp av minstevannføring, da Q95 ikke vil gi tilstrekkelig effekt.
KKAS går mot slipp av minstevannføring og mener at virkningen uansett blir svært små i forhold til
krafttapet. I tillegg påpekes at siden Stuora Mollesjavri er et senkningsmagasin vil slippet være teknisk
krevende, dyrt og gi store inngrep i området.
Ifølge fiskerapporten (Ferskvannsbiologen rapport 2016-11) vedlagt revisjonsdokumentet kan det ikke
utelukkes at reduksjonen av vannføring i Reisaelva pga. overføringen, som i gjennomsnitt er 7 % og i
september/oktober opp til 12 %, i enkelte perioder kan føre til mindre vanndekte arealer og noe lavere
ungfiskproduksjon. Det foreligger lite informasjon om fiskebestandene i Reisavassdraget fra før
utbyggingen i 1967, men fangststatistikk tilbake til 1880 viser ingen trender som kan underbygge
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negativ utvikling av laksebestanden etter utbyggingen. Ungfiskundersøkelser fra 1978 og framover viser
at tettheten av lakseunger var om lag 10 ganger høyere i perioden 2005-2015 i forhold til på 1980 og
1990-tallet.
NVE vil påpeke at vannføringen like nedstrøms Mollesjohkas samløp med Reisaelva er redusert med 7
% i årlig gjennomsnitt som følge av overføringen, og maksimalt 14 % i september/oktober. Jo lenger
ned i vassdraget man kommer jo mindre er påvirkningen pga. tilsig fra sideelver, og like oppstrøms
samløpet med Kildalselva er reduksjonen på ca. 3 %. Oppstrøms samløpet med Mollesjohka er det ingen
endring.
Når man sammenholder endringen i vannføring med at tettheten av lakseunger har vært mye større etter
ca. år 2000 enn tidligere, så synes det å være liten grunn til å anta at vannføringen er en begrensende
faktor for fiskeproduksjonen i Reisaelva. Ungfiskundersøkelser har videre vist at tettheten av lakseunger
er betydelig større i Mollesjohka nedstrøms fossen enn i Reisaelva, noe som antyder at Reisaelva
produserer bra tross reduksjonen i vannføringen.
Vedrørende antakelsen om mulig økt dannelse av bunnis ved såkalte «strømnakker» skyldes
overføringen, vil NVE påpeke at bunnis først og fremst dannes i kalde perioder på vinteren da det
kommer lite vann fra høytliggende områder som ved Stuora Mollesjavri. NVE finner det derfor lite
sannsynlig at overføringen kan ha medført vesentlig økning i dannelse av bunnis i Reisaelva.
Vedrørende landskapseffekten av fossen på sommeren mener NVE at overføringen har medført
merkbare endringer, og det vises til hydrologirapport fra Sweco vedlagt revisjonsdokumentet. NVE
mener imidlertid at størrelsen på minstevannføringen fra Stuora Mollesjavri må bli betydelig for at det
skal være merkbart i fossen, og at betydningen av noe økt landskapseffekt i fossen på ingen måte kan
veies opp mot tapet i godt regulert kraftproduksjon, og kostnadene og landskapsinngrepene ved
nødvendig arrangement for slipp av tilstrekkelig minstevannføring.
Reisaelva, Mollesfossen og nedre ca. 3 km av Mollesjohka oppstrøms fossen ligger i Reisa nasjonalpark.
Oppstrøms Mollesfossen har Mollesjohka bestand av ørret over 20 km, og helt opp til 5-6 km nedstrøms
Stuora Mollesjavri. Det er ikke registrert særskilte naturtyper eller andre naturforekomster av spesiell
verdi langs Mollesjohka. Det er ikke registrert merkete turiststier langs Mollesjohka, og heller ikke
framkommet informasjon om at det foregår skærskilt mye friluftsliv langs elva.
NVE vil påpeke at Reisa nasjonalpark ble etablert lenge etter at overføringen fra Stuora Mollesjavri til
Abojohka, og på tross av denne. NVE kan derfor ikke se at hensynet til nasjonalparken, eller mulig
friluftsliv langs Mollesjohka oppstrøms Mollesfossen, kan begrunne at det skal slippes
minstevannføring.
Slipp av minstevannføring fra Suoikkatjavri til Njarbesjohka
Kvænangen kommune mener det må vurderes slipp av minstevannføring fra Suoikkatjavri, men påpeker
at kunnskapen om fisk og andre vanntilknyttede organismer i vassdraget bør innhentes før dette
fastlegges. Fylkesmannen påpeker at det ikke er satt miljømål i vannforvaltningsplanen som forutsetter
slipp av minstevannføring, men mener samtidig at kunnskapsgrunnlaget om økologisk og fiskebiologisk
tilstand er mangelfullt.
I følge Kvænangen kommune er det ørret i Njarbesjohka nedstrøms Suoikkatjavri, muligens opp til 1 kg
størrelse. Men det er uklart om den rekrutteres i elva eller vandrer ned fra Suoikkatjavri. Det er heller
ikke kjent om stranding av fisk er et problem i elva.
Ifølge reindriftskart (https://kilden.nibio.no/) er Njarbesdalen og områdene lenger øst vårbeite og
kalvingsland for reinsdyr. Aborassa reinbeitedistrikt opplyste under NVEs befaring at Njarbesdalen fra
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dam Suoikkatjavri og nedover er svært viktig beiteland for deres reinsdyr. De var imidlertid usikre på
konsekvensene av slipp av minstevannføring, da det kan være positivt for vegetasjonen, men negativt for
reinkalvenes kryssing av elva.
Ifølge NVE Atlas er årlig middeltilsig i Njarbesjohka like oppstrøms samløpet med Njuikenjohka ca. 1
m3/s. Videre ned til inntaket til Corrojavrrit kraftverk tilføres ytterligere ca. 0,8 m3/s. I
revisjonsdokumentet oppgis noe lavere verdier med til sammen drøye 1,6 m3/s ved inntaket til
Corrojavrrit kraftverk.
KKAS har påpekt (NVE 201501323-41) at slipp av Q95 (5-persentilen) ikke gir direkte krafttap, men
overfører 2,5-3,0 GWh fra vinterkraft til sommerkraft. Hvis man fordeler vintertappingen jevnt fra
medio november til starten av snøsmeltingen, normalt i slutten av mai, vil det medføre at ca. 10 GWh
forflyttes fra høylast vinter til lavlastperioden nær våren. I tillegg reduseres effekten i høylast vinter med
2,5-3,0 MW. Hvis man fordeler slippet over hele året, utenom snøsmeltingen, vil 20 GWh flyttes fra
høylastperioden på vinteren til lettlast høst og vår, og effekten i høylast vinter reduseres med 5,5-6,0
MW.
KKAS pleier å stenge luka når magasinet er tomt, ca. 1,5 måned før vårsmeltingen starter (NVE
201501323-41). De opplyste på befaringen at stengingen skjer i en operasjon på ca. 0,5 time, at
operasjonen drives av lokalt aggregat da det ikke er framført strøm til dammen, og at kjøring av luka
krever at det er en person på stedet hele tiden da luka kan kile seg.
KKAS er åpne for å stenge luka stegvis over flere dager hvis det er nødvendig f.eks. for å unngå mulig
stranding av fisk. De er også villige til å la luka stå åpen fram til snøsmeltingen starter, slik at alt tilsig til
magasinet slippes til elva. Dette kan ha betydning for fisk i flaskehals-perioden på ettervinteren, da
vannføringen ellers er på sitt laveste. De opplyste på NVEs befaring at det er en lekkasje i dammen på
anslagsvis 20-30 l/s.
Elvas lengde fra Suoikkatjavri til inntaket for Corrojavrrit kraftverk er 14 km. NVE legger til grunn at
området ved elva brukes noe til friluftsliv, og at dette hovedsakelig skjer på sommeren. NVE legger
videre til grunn at elva har bestand av ørret og muligens røye som synes å være i brukbar kondisjon.
Men det er uklart i hvilken grad dette er egne bestander eller fisk som vandrer ned fra Suoikkatjavri.
Når det gjelder kraftbalansen i regionen vises til høringsuttalelse fra Statnett (NVE 201501323-33), der
det framheves at reguleringsmuligheten i Kvænangen kraftverk bør opprettholdes. Anlegget anses som
viktig både i perioder med tunglast og lettlast. Selv om situasjonen vil bli sterkt forbedret med den nye
420 kV linjen til Balsfjord og videre til Skillemoen, vil Kvænangen kraftverk fortsatt bli ansett som
viktig for å opprettholde sikker drift av nettet.
NVE mener at det ikke er påpekt slike fordeler for natur, friluftsliv eller andre allmenne interesser som
kan forsvare ulempene tilknyttet redusert og mindre regulerbar kraftproduksjon. NVE vil derfor ut fra en
samlet vurdering ikke anbefale dette. NVE mener imidlertid det vil være positivt for fisken i vassdraget
at luka kan stå åpen fram til snøsmeltingen starter, som foreslått av KKAS.
Slipp av minstevannføring fra inntaket i Njemenjaikojohka/Njarbesjohka
Kvænangen kommune mener det bør vurderes slipp av minstevannføring fra inntaket til Corrojavrrit
kraftverk, og påpeker særlig hensynet til anadrom fisk nedre del av Njemenjaikojohka. Kommunen
uttrykker videre noe usikkerhet vedrørende et slikt slipp pga. tidligere erfaring med flom i vassdraget
som medførte høyere grunnvannstand og påfølgende vanninntrenging i kjellere. De påpeker i denne
sammenheng at nåværende bygningsmasser i området er tilpasset situasjonen etter at elva ble regulert.
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Fylkesmannen påpeker at det ikke er satt miljømål i godkjent vannforvaltningsplan som forutsetter slipp
av minstevannføring, men at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt.
KKAS påpeker (NVE 201501323-41) at slipp av Q95 (5-persentilen) vil medføre et krafttap på 6,5
GWh, og at 3-3,5 GWh vil være vinterkraft. Tapet av vinterkraft begrunnes med at det må slippes vann
fra det underregulerte Suoikkatjavri-magasinet i de tørreste sommermånedene for å opprettholde et
minstevannslipp på Q95, og at dette direkte vil redusere tilgjengelig vann for kraftproduksjon vinterstid.
Inntaksdammen til Corrojavrrit kraftverk er en eldre fyllingsdam dekket av stein og blokker, og uten
tappemulighet. Det går i dag ingen vei til dammen. Mulighetene ble vurdert under NVEs befaring, og
ifølge KKAS må man ha inn en forholdsvis stor gravemaskin for å kunne bygge nødvendig
slipparrangement, hvis det pålegges slipp av minstevannføring. De antar videre at en slik maskin ikke
kan fraktes inn i deler med helikopter, eller på snøen vinterstid, og at eneste mulighet er å kjøre den
nedover Njarbesdalen fra dam Suoikkatjavri. Dette vil medføre spor og vesentlig tilrettelegging i
terrenget i 12-13 km. Aborassa reinbeitedistrikt uttrykte at de ikke var positive til en slik vei gjennom
områder, som bl.a. er viktig kalvingsland.
Njemenjaikojohka er 11 km fra kraftverksinntaket til sjøen, og har anadrom strekning på mellom 3,5 og
4 km. Elva har hatt noe oppgang av anadrom fisk tidligere, og muligens kan dette skje fortsatt. KKAS
viser (NVE 201501323-48) til vassdragsbeskrivelse av Njemenjaikojohka i boka «Nord-Norske
lakseelver» (1964) av Magnus Berg, som viser at elva kan ha hatt egne bestander med anadrome
laksefisker før utbyggingen. KKAS viser også til upubliserte el-fiskeundersøkelser foretatt rundt år 2000
der man fant lakseunger ca. 3 km opp på anadrom strekning. Kvænangen kommune legger til grunn at
elva ikke har anadrom fisk i dag, mens Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg mener at elva har
bestand av ørret og røye.
NVE mener man ikke kan se bort fra at Njemenjaikojohka sporadisk har oppgang av anadrom fisk under
dagens forhold, og at forholdene kunne blitt noe bedret ved slipp av minstevannføring. NVE mener
imidlertid at vassdraget er for lite og har for kort anadrom strekning til å kunne bli et viktig vassdrag for
anadrom fisk. Det er samtidig hevet over tvil at flere tilgrensende vassdrag, som f.eks. Kvænangselva og
Oksfjordelva og Reisaelva, uansett vil bety langt mer i så måte. Bedring av forholdene for anadrom fisk
i Njemenjaikojohka vil derfor mest sannsynlig ha svært begrenset betydning for anadrome bestander i
Kvænangen-Reisafjord-området.
NVE legger videre vekt på Statnett sin vurdering av at kraftverkene i Kvænangen er viktige for balansen
i nettet.
NVE vil ut fra en samlet vurdering av fordeler og ulemper, først og fremst mulige fordeler for anadrom
fisk i nedre del av Njemenjaikojohka og ulemper i form av krafttap, ikke anbefale slipp av
minstevannføring fra inntaket til Corrojavrrit kraftverk.
Slipp av minstevannføring til Abojohka
Kvænangen kommune (NVE 201501323-31 og 47) mener det også må vurderes slipp av
minstevannføring til Abojohka av hensyn til anadrom fisk. Slippet bør skje fra inntaket i Buollanjohka
av hensyn til landskapsvirkningen av fossen i Buollangorsa. De anfører at konsesjonen til overføringen
av Buollanjohka m.v. til Lassajavri fra 1999 (kgl. res. 08.10.1999) og fornyet i 2005 ikke la til grunn et
godt nok beslutningsgrunnlag, og mener derfor at vilkårene i den konsesjonene må kunne revideres
samtidig med resten av vassdraget.
KKAS mener kravet må avvises da det er begrunnet i forhold som oppsto etter idriftsettelsen av
overføringen fra i 2009. De viser videre til konsesjonen til Buollanjohka-overføringen (kgl. res.
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08.10.1999), at kommunen selv ikke krevde slipp av minstevannføringen i anledning saken, og at ingen
andre høringsinstanser gikk imot tiltaket.
NVE vil påpeke at konsesjonen til utbygging av Abojohka ble gitt ved kgl. res. 15.05.1964, og at det ved
behandlingen av Buollanjohka-overføringen i 1999 ikke ble foretatt noen realitetsvurdering av
konsekvensene som den opprinnelige utbyggingen hadde hatt for fisk og annet liv i vassdraget. NVE er
derfor uenig med KKAS i at man formelt ikke kan vurdere slipp av minstevannføring til Abojohka.
NVE er imidlertid enig i at man ikke kan vurdere slipp fra inntak som fikk konsesjon i 1999.
Anadrom strekning i Abojohka er ifølge Kvænangen kommune 1,5 km. Det har i liten grad vært
anadrom fisk i vassdraget siden utbyggingen på 1960-tallet, se kapittelet «Vassdragenes betydning for
anadrom fisk» tidligere i denne innstillingen. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller viktige
områder for friluftsliv langs Abojohka.
NVE kan etter en samlet vurdering ikke se at det er påvist fordeler for noen allmenne interesser som
overgår ulempene for kraftproduksjonen, og vil derfor ikke anbefale at det pålegges slipp av
minstevannføring til Abojohka.
Biotopjusterende tiltak, terskler og elveforbygninger
Kvænangen kommune og Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg (NVE 201501323-31 og 38) har
fremmet krav om terskler og biotopjusterende tiltak, som kanalisering og tilpassning av elveløp, i
Abojohka og Njemenjaikojohka for å få til oppgang av anadrom fisk. Videre ble det krevet at
elveforbygninger langs nedre del av Njemenjaikojohka forsterkes for å unngå mulig skade på
nærliggende bebyggelse i flomsituasjoner.
NVE vil påpeke at etter post 12 i foreslåtte reviderte vilkår kan NVE pålegge bl.a. bygging av
forbygninger, terskler eller gjennomføring av biotopjusterende tiltak. Dette gjøres som regel i tråd med
en plan som skal godkjennes av NVE.
Forbygningene langs nedre del av Njemenjaikojohka er utført av KKAS på frivillig basis. På NVEs
befaring ble det opplyst at det er kommunikasjon mellom KKAS og Kvænangen kommune om behovet
for å forsterke eller komplettere elveforbygningene. Det kan også nevnes at NVE ved Miljøtilsynet for
tiden har under behandling sak om rydding av elveløpene i nedre del av Abojohka og Njemenjaikojohka
(NVE 201305260). Dette tiltaket kan redusere mulige fortsatte problemer med skade på bebyggelse
under flom. NVE vil på denne bakgrunn ikke anbefale at det pålegges spesielle tiltak på forbygninger på
det nåværende tidspunkt.
NVE vil for øvrig oppfordre konsesjonæren til å holde NVE ved Miljøtilsynet oppdatert om tiltak i
forbindelse med arbeid på forbygningene.
Opprydning i anleggsområder og tipper
Kvænangen kommune og Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg (NVE 201501323-31 og 38) har
fremmet krav om at det må foretas skjønnhetsfremmende tiltak i anleggsområdene. Under NVEs
befaring 5-6. september 2017 ble det bl.a. nevnt at naturlige prosesser medfører at etterlatenskaper fra
anleggstiden som ble begravd i tippmassene kommer fram i dagen etter som tiden går.
NVE vil påpeke at post 7 i foreslåtte reviderte vilkår gir konsesjonæren en plikt til å foreta en forsvarlig
opprydning av anleggsområder.
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Sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag
Sametinget (NVE 201501323-28) påpeker at samiske kulturminner ikke kom spesifikt inn i
kulturminnelovverket før ved lov av 9. juni 1978 nr. 50. om kulturminner. De mener derfor at
sektoravgift bør pålegges selv om konsesjonene er fra etter 1960. De viser også til at KKAS selv ikke
kan finne dokumentasjon på at kulturminneundersøkelser i det hele tatt ble utført i tilknytning til
utbyggingen.
NVE mener at det ikke skal pålegges betaling av sektoravgift til kulturminner som krevd av Sametinget
(NVE 201501323-28), og det vises til «Retningslinjer for bruk av sektoravgift til kulturminnevern i
vassdrag» fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Miljø og klimadepartementet) 08.06.2010, og revidert
01.04.2011. Alle konsesjonene er gitt etter 1960 og har vilkår om undersøkelse av kulturminner
(«fornminner»), og retningslinjen oppgir ikke noe skjønnsmessig vurdering av konsesjoner gitt etter
1960.
Isforhold på fjorden
Kvænangen kommune og Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg (NVE 201501323-31 og 38) har
fremmet krav om merking og informasjon om isen i Kvænangsbotn av hensyn til aktiviteter på isen som
isfisking med mer.
NVE vil påpeke at post 16 i de foreslåtte reviderte vilkårene gir konsesjonæren plikt til å sette opp skilt
med informasjon om is som mister bæreevnen pga. utbyggingen, og foreta andre hensiktsmessige
sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene.
Fond
Nordreisa kommune og styret for Reisa nasjonalpark krever at KKAS skal innbetale kr. 10 millioner til
miljøfond, og at innbetalingen skal skje over 30 år. Fondet skal ha som formål «å bedre miljøtilstanden,
øke kunnskap, kompetanse, interesse og bred verdiskapning omkring natur, miljø, fisk og landskap som
er berørt av utbyggingen, og gi mer presis og sikker kunnskap i neste konsesjonsperioden på 30 år.
Villaksen skal ha et særlig fokus mht. fondets arbeid og virke.» Det foreslås at fondets styre skal ha
medlemmer fra konsesjonshaver, kommunen, grunneiere, elvelag og verneområdestyret for Reisa
nasjonalpark, og skal godkjennes som kommunalt utvalg.
KKAS avviser krav om fond, og peker på at det ikke er klart hvordan midlene skal anvendes for å
avbøte negative virkninger av utbyggingen. Videre anses et fond som unødvendig i tillegg til de
vilkårshjemler for ulike avbøtende tiltak som en vilkårsrevisjon vil medføre.
NVE vil påpeke at næringsfond, andre økonomiske vilkår og økonomisk kompensasjon for
miljøulemper i revisjonssaker bare vil være aktuelt når det foreligger helt spesielle hensyn. Det vises til
OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer fra 25.05.2012
(https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/20120606_retningslinjer_for_revisjon_25mai_siste.pdf). I Vinstrasaken (kgl. res. 10.12.2008) ble
konsesjonæren pålagt å yte tilskudd knyttet til naturforvaltning og miljø, da man fant at det forelå
spesielle omstendigheter.
Som nevnt under kapittelet «Slipp av minstevannføring fra Stuora Mollesjavri» tidligere i denne
innstillingen, mener NVE at fraføringen av Stuora Mollesjavri ikke har hatt vesentlig betydning for
anadrom fisk i Reisavassdraget. For Mollesjohka må det antas at fraføringen har hatt betydning for fisk,
særlig i øverste del. Ifølge hydrologirapportene fra Sweco vedlagt revisjonsdokumentet (NVE
201501323-23) er 76 % av den uregulerte vannføringen i behold ved målestasjonen i Mollesjohka 7 km

63

Side 23

oppstrøms Mollesfossen, og ifølge rapporten fra Ecofact er elva fortsatt egnet til fiskevandring i
mesteparten av sin lengde. For øvrig nevnes at Reisavassdraget, som nasjonalt laksevassdrag, har blitt en
del undersøkt de siste årene.
NVE mener at det ikke går klart fram på hvilken måte fondet skal anvendes for å avbøte reguleringens
negative konsekvenser for fiskebestandene i Reisavassdraget, inkludert Mollesjohka. NVE vil videre
påpeke at foreslåtte reviderte vilkår inneholde naturforvaltningsvilkår og vilkår om terskler med videre,
som gir hjemler til i framtiden å pålegge ulike avbøtende tiltak som anses aktuelle.
NVE kan på denne bakgrunn ikke se at det foreligger slike spesielle omstendigheter som skal til for å
pålegge fond eller annen økonomisk kompensasjon for miljøulemper til Nordreisa kommune, og vil
følgelig ikke anbefale dette.
Tildeling av kommunale inntekter fra kraftverksdriften til lokalbefolkningen i Kvænangsbotn
Foreningen Indre Kvænangen allmenning, Kvænangen kommune og Kjækan og Kvænangsbotn
grendeutvalg (NVE 201501323-30, 31 og 38) har fremmet krav om at noe av kommunens inntekter fra
kraftverksdriften fordeles direkte til lokalsamfunnet i Kvænangsbotn.
NVE vil påpeke at inntekter fra kraftverksdriften til kommuner som pålegges i vassdragskonsesjoner
først og fremst er konsesjonsavgifter og konsesjonskraft jf. vassdragsreguleringsloven §§ 14 og 22 og
vannfallrettighetsloven §§ 18 og 19. Disse bestemmelsene gir imidlertid ingen anvisning på utbetaling til
andre instanser enn kommunen, fylkeskommunen og staten. Fordelingen av slike kommunale inntekter
er følgelig et kommunalt angående som ikke kan reguleres ved revisjon av konsesjonsvilkårene.
Allmennhetens bruk av anleggsveier
Kvænangen kommune og Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg (NVE 201501323-31 og 38) har
fremmet krav om at anleggsveien til Abojavri og Suoikkatjavri skal være åpen for allmenn ferdsel i
henhold til opprinnelige konsesjonsvilkår.
NVE vil påpeke at dette spørsmålet behandles i pågående sak hos NVE (NVE 200705970). Ifølge OEDs
vedtak i klagesak 10.07.2014 (NVE 200705970-32) skal NVE avgjøre spørsmålet etter en 3 års prøvetid.
På denne bakgrunn mener NVE at det ikke er formålstjenlig å behandle dette spørsmålet i saken om
revisjon av konsesjonsvilkår.
Andre krav
Kvænangen kommune og Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg (NVE 201501323-31 og 38) har
fremmet krav knyttet til naust- og båtplasser på Løkvikneset og adkomstvei dit, vedlikehold av båtstøer
innenfor Lillestrømmen, bemanningen ved Kvænangen kraftverk, rasteplasser langs anleggsveier og
drift av snøscooterløyper.
NVE mener at disse kravene må anses å angå privatrettslige forhold som må løses direkte mellom de
enkelte partene og konsesjonæren.
Om viktigheten av reguleringsevne, avbøtende tiltak og virkninger på kraftsystemet
Vannkraftverk med magasiner og reguleringsevne er viktig for det norske kraftsystemet. Magasiner med
stor magasinkapasitet og god reguleringsevne er særlig verdifulle for forsyningssikkerheten.
Forsyningssikkerhet handler om energiforsyningens evne til å dekke forbrukernes etterspørsel etter
energi uten vesentlige avbrudd eller begrensninger. I dette ligger også evnen til å kunne håndtere
energiknapphet, effektknapphet og ekstraordinære hendelser.
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Kraftsituasjonen i Norge varierer fra region til region. Dette skyldes ulike forutsetninger for
kraftproduksjon og energiforbruk, og begrensninger/flaskehalser i overføringsnettet. Noen regioner
opplever kraftoverskudd og lave energipriser, mens andre regioner til tider kan oppleve kritisk
kraftunderskudd og høye energipriser. For å håndtere disse ulikhetene og fremme balanse mellom
produksjon og forbruk er Norge for tiden inndelt i 5 prisområder. Den generelle kraftsituasjonen og ev.
flaskehalsproblematikk i det enkelte prisområdet er viktig når verdien av regulerbarhet og fleksibilitet
skal vurderes.
Det planlegges mye ny uregulerbar produksjon (vind- og småkraftverk) og økt utvekslingskapasitet mot
kontinentet. Dette vil medføre økte utfordringer for driften av nettet. Med økt andel uregulerbar
produksjon vil verdien av regulerbarhet og fleksibilitet i produksjonsapparatet øke.
I kraftsystemet må det til enhver tid være momentan balanse mellom forbruk og produksjon av kraft.
Statnett har systemansvaret for det norske kraftsystemet. De har koordineringsansvar for at produksjon
og forbruk er i balanse, og at det er tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet. Systemtjenester er
ytelser som er nødvendige for å sikre dette og som produsentene får ekstra betalt for. Eksempler på
viktige systemtjenester er produksjonsglatting, systemvern, produksjonsflytting, reaktiv effekt og
leveranser av balansetjenester. For å kunne levere disse systemtjenestene er det viktig at det er rom for
en viss fleksibilitet i kraftproduksjonen.
God reguleringsevne er også viktig i flomsammenheng. Magasinering og vanndisponering brukes aktivt
for å redusere skader i flomsituasjoner. Verdien av flomdemping inngår i vurderingen av tiltak som kan
redusere fleksibiliteten.
Strengere vilkår og mindre fleksibilitet i vannkraftkonsesjonene vil alltid kunne virke negativt inn på
forsyningssikkerheten og evnen til flomhåndtering. Konsekvensene av ulike miljøtiltak for
reguleringsevne og fleksibilitet i kraftsystemet er derfor et viktig moment i våre fordels- og
ulempevurderinger.
Det er i hovedsak i underskuddssituasjoner (behov for å regulere opp produksjon) at restriksjoner kan gi
systemansvarlig større vanskeligheter. Driftssikkerhetsproblemer kan imidlertid forekomme også ved
overskudd.
Mange av de situasjonene Statnett som systemansvarlig må håndtere begrenser seg ikke bare til spesielle
situasjoner med feil, utfall, revisjoner og lignende. Anstrengte driftsituasjoner hvor det er behov for å
regulere kraftproduksjonen i enkelte kraftverk kan oppstå også ved intakt nett.
De fire kraftverkene i Kvænangen-utbyggingen utgjør tilsammen den sjette største enheten av kraftverk i
Troms og Finnmark målt i energiproduksjon. Reguleringsevnen og magasinvolumet er med på å tilføre
viktig vinterproduksjon i landsdelen. I tillegg bidrar kraftverkene til spenningsregulering regionalt.
Kraftverkene er derfor viktig for forsyningssikkerheten i landsdelen.
Oppsummering av NVEs vurdering
På basis av krav fra Nordreisa og Kvænangen kommuner åpnet NVE sak om revisjon av
konsesjonsvilkår for reguleringen av Njarbesjohka/Njemenjaikojohka, Abojohka og overføringen fra
Mollesjavri. Kravene angår bl.a. slipp av minstevannføring.
NVE anbefaler at det innføres nye, moderne standard konsesjonsvilkår for reguleringen av vassdragene.
Vi anbefaler at det gis separate konsesjonsvilkår etter vassdragsreguleringsloven og
vannfallrettighetsloven i tråd med moderne konsesjonspraksis.
NVE anbefaler ikke slipp av minstevannføring på noen av elvestrekningene.
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Krav om terskler, biotopforbedrende tiltak og elveforbygninger angår arbeider som delvis allerede er
igangsatt, eller inngår i aktive saker hos NVE. NVE mener derfor det ikke er nødvendig å gå videre inn
på dette i vilkårsrevisjonen. De foreslåtte reviderte vilkårene gir forøvrig hjemler til å pålegge slike tiltak
i framtiden hvis det skulle vise seg nødvendig.
Videre påpekes at de foreslåtte reviderte vilkårene pålegger konsesjonæren å merke eller sikre områder
som får usikker is pga. kraftverksdriften, og å rydde opp i anleggsområder. NVE forutsetter at
konsesjonæren følger opp dette.
NVE vil ikke anbefale pålegg om innbetaling til fond som krevet av Nordreisa kommune og styret i
Reisa nasjonalpark.

NVEs anbefaling
På basis av krav fra Nordreisa og Kvænangen kommuner åpnet NVE sak om revisjon av
konsesjonsvilkår for reguleringen av Njarbesjohka/Njemenjaikojohka og Abojohka og
overføringen fra Mollesjavri, tillatt ved kgl. res. av 15.05.1964, 06.01.1967 og 11.02.1972. Kravene
angår bl.a. slipp av minstevannføring og biotopforbedrende tiltak. NVE anbefaler at det innføres
nye, moderne standard konsesjonsvilkår for reguleringen og erverv av fallrettigheter. NVE
anbefaler ikke slipp av minstevannføring til noen av elvestrekningene. NVE vil i anledning
revisjonssaken ikke anbefale pålegg om bygging av terskler, eller gjennomføring av
biotopforbedrende tiltak eller elveforbygninger, og det vises til at slike arbeider er i gang eller
inngår i aktive saker hos NVE. De foreslåtte reviderte vilkårene gir imidlertid hjemmel til å
pålegge slike tiltak i framtiden hvis det skulle vise seg nødvendig. NVE vil heller ikke anbefale
pålegg om betaling til fond som foreslått av Nordreisa kommune. Videre mener NVE at
reguleringen faller utenfor ordningen med sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag.

NVEs merknader til nye konsesjonsvilkår
Navn på magasiner, elver og kraftverk
I konsesjonene gitt ved kgl. res. 15.05.1964, 06.01.1967 og 11.02.1972 som i denne saken er under
revisjon, samt i senere konsesjoner gitt ved kgl. res. 08.08.1975, 09.06.1989 og 08.10.1999, er det noe
variasjon i skrivemåten til enkelte navn. NVE har i denne innstillingen og i forslaget til reviderte vilkår
valgt å følge skrivemåten som framkommer på offisielle kart fra Statens Kartverk, men uten apostrofer
o.l. over bokstaver, se tabell 5 nedenfor.
I tråd med dette er skrivemåten for navn på enkelte kraftverk også endret. Kvænangen Kraftverk AS har
i e-post til NVE av 07.02.2018 samtykket i disse endringene. Hvis dette inntas i de nye
konsesjonsvilkårene med manøvreringsreglement må dette oppdateres i NVEs registre og i andre
offentlige registre.
Tabell 5: Navn på magasiner, elver og kraftverk
Fra kgl. res.
08.10.1999

Navn fra NVEs registre
over magasiner eller
kraftverk

Navn fra Statens kartverk
(www.norgeskart.no)

NVEs forslag

Soikkajavri

Soikkajavrre

Šuoikkátjávri

Suoikkatjavri

Sarvvesjávri

Sarvvesjavri

Sarvesjavri
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Stuora Mållesjavri
Abbujavri

Abbujavrre

Stuora Mollešjávri

Stuora Mollesjavri

Abojávri

Abojavri

Lassajavrre kraftverk
Lassajavri

Čårrujavrit

Lassajavri kraftverk

Lassajavrre

Lassajávri

Lassajavri

Cårrujavrit kraftverk

Corrojavrrit kraftverk

Småvatna kraftverk

Småvatna kraftverk

Småvatna

Čorrojávrrit

Corrojavrrit

Njemenjaikujåkka

Njemenjáikojohka

Njemenjaikojohka

Abbujåkka

Ábojohka

Abojohka

Generelt om konsesjonsvilkår
Gjeldende konsesjonsvilkår ble gitt ved kgl. res. av 15.05.1964, 11.02.1972, 08.08.1975 og 09.06.1989.
Konsesjonen fra 06.01.1967 angår økt regulering av Abojavri, Lassajavri og Småvatna, og inneholder
ikke vilkår ut over økte reguleringshøyder.
Vi anbefaler at det gis to vilkårssett, et sett etter vassdragsreguleringsloven (se vedlegg 2) og et sett etter
vannfallrettighetsloven (se vedlegg 3). Dette er i tråd med moderne praksis. Det er også mer i tråd med
den lovfestete ordningen at det gis eget vilkår om beregninger av konsesjonsavgifter og –kraft etter
vregl., og ikke bare vilkår med beregning etter ervervsloven slik det er i gjeldende vilkår. Det er med
dette ikke ment å innføre noen materielle endringer vedrørende konsesjonsavgifter eller –kraft. Det
nevnes også at i beregningen av avgifter og kraft for Kvænangen-utbyggingen er det i alle år har lagt til
grunn både reguleringsavgift og ervervsavgift, selv om det i vilkårene kun nevnes beregning etter
reglene i industrikonsesjonsloven (nå vannfallrettighetsloven).
Anbefalte vilkår etter vregl. og vannfallrettighetsloven er basert på moderne standardvilkår, men med
nødvendige tilpasninger. Dette betyr at ordlyden i mange av vilkårene endres og suppleres, men også
innføring av enkelte nye vilkår, og fjerning av vilkår som anses overflødige eller ikke lenger relevante.
Vilkårsposter fra de gamle vilkårene som foreslås fjernet i sin helhet er bl.a. postene 1, 3, 4, 6, 7, 8 og 10
fra kgl. res. 15.05.1964, og postene 1 og 3 til 7 i kgl. res. 11.02.1972. Disse postene angår bruk av
norske varer ved bygging og drift, at forsikring skal tegnes i norsk selskap, legehjelp for arbeiderne og
sikring av etterlatte etter dødsulykker, forsamlingsrom og husrom for arbeiderne, erstatning til
vedkommende forsorgskommune, og overenskomster til kunstig forhøyelse. Postene anses ikke lenger
relevante, og er ikke del av moderne standardvilkår.
Vi foreslår også å fjerne postene 5 og 11 i kgl. res. 15.05.1964. Post 5 angår konsesjonærens ansvar for
kontraktørers forpliktelser overfor arbeiderne, noe som nå reguleres av arbeidsmiljøloven m.v. Post 11
angår overenskomst om kunstig forhøyelse av prisene på energi, noe som nå reguleres av energiloven
med forskrifter.
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Videre foreslås å fjerne postene 23, 24, 26 og 27 i kgl. res. 15.05.1964, og post 18 i kgl. res. 11.02.1972.
Post 23 og post 18 angår tiltak for å avhjelpe skader og ulemper som reguleringen har medført for
bygdefolkets og samenes interesser. I bestemmelsene henvises det til vassdragsskjønn. NVE mener
bestemmelsen er unødvendig, og det vises til vregl. § 30 om ekspropriasjon. Post 24 angår økonomisk
sikkerhetsstillelse for overholdelse av konsesjonsvilkårene. Bestemmelsen anses unødvendig ved siden
av de foreslåtte vilkårenes post 3 om kontroll med betaling av avgift m.v., og post 20 om kontroll og
sanksjoner. Post 26 angår bortfall av heftelser hvis eiendommer eller gjenstander ifølge konsesjonen
overgår til staten, og det vises til post 29 om tinglysing. Bestemmelsen anses unødvendig ved siden av
de nye vilkårenes post 21 om tinglysing, og vregl. § 8 om statens overtakelse hvis konsesjonæren frasier
seg konsesjonen etter innføring av reviderte vilkår. Post 27 angår oppnevnelse av skjønnsmenn, og anses
overflødig da dette er regulert i lov om oreigning av fast eigedom, som er henvist til i vregl. § 30 om
ekspropriasjon.
Tabell 6 nedenfor viser en oversikt over de gamle vilkårspostene og sammenhengen med postene i de
foreslåtte vilkårssettene. Dette kommenteres etter tabellen.
Tabell 6. Oversikt over postene i tidligere (gjeldende) vilkårssett (dato for kgl. res.), og sammenhengen
(kolonnevis) med postene i forslag til reviderte vilkår etter vregl. og vfallrettl.

15.05.1964

1

2

3, 4, 5, 6,
7, 8

9

10, 11

12

13

14,
22

15

16

17

18

11.02.1972

1

2

3, 4, 5, 6,
7

8

-

9

10

11,
17

12

13

14

-

Reviderte
vilkår
(vregl.)

Ikke
relevant

5,
20

Ikke
relevante

11

Ikke
relevante

3

2

7

1

4

8

13

Reviderte
vilkår
(vfallrettl.)

-

5

-

-

-

3

2

-

1

4

-

-

15.05.1964

19 20

21

22

23, 24, 26, 27

25

28

29

-

11.02.1972

-

16

17

18

19

20

21

-

Reviderte
vilkår
(vregl.)

18 14, man.
regl.

15 (16) man.
regl.

6, 9

Ikke relevante

20

20

21

10, 12,
16, 17, 19

-

-

-

-

6

7

-

Reviderte vilkår
(vfallrettl.)

15

-

Nedenfor gjengis postene i forslag til reviderte vilkår etter vassdragsreguleringsloven. Hvis det i
parentes står at det gjelder begge vilkårssettene så gjelder kommentarene også forslag til reviderte vilkår
etter vannfallrettighetsloven.
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Post 1 Konsesjonstid og revisjon (begge vilkårssettene)
(tidligere post 15 i kgl. res. 15.05.1964 og post 12 i kgl. res. 11.02.1972)
NVE anbefaler å videreføre bestemmelsene i kgl. res. 08.08.1975 og 09.06.1989 om at disse
ervervskonsesjonene for bruksrett til fallrettigheter kun gjelder så lenge vedkommende leiekontrakt
gjelder.
NVE anbefaler å endre revisjonstiden fra 50 til 30 år i tråd med moderne standardvilkår, vregl. § 8 og
vannfallrettighetsloven § 9.
Post 2 Konsesjonsavgifter (begge vilkårssettene)
(tidligere post 13 i kgl. res. 15.05.1964 og post 10 i kgl. res. 11.02.1972)
Økonomiske vilkår omfattes normalt ikke av en vilkårsrevisjon. Konsesjonsavgiftene videreføres derfor
med kr 0,10 pr nat.hk. til staten og kr 1,50 pr. nat.hk. til kommuner i tråd med kgl. res. 15.05.1964 og
11.02.1972, med kr 0,10 pr nat.hk. til staten og kr 6,- pr. nat.hk. til kommuner i tråd med kgl. res.
08.08.1975, og med kr 6,- pr nat.hk. til staten og kr 18,- pr. nat.hk. til kommuner i tråd med kgl. res.
09.06.1989.
For tiden er satsen til staten på kr 1,66 (pr. 01.01.2018) for kgl. res. 15.05.1964 og 11.02.1972. Til
kommunene er satsene kr 14,87 for kgl. res. 15.05.1964 og kr 9,88 for kgl. res. 11.02.1972 (begge pr.
01.01.2014). Oppjustering av årlige konsesjonsavgifter skjer, hittil hvert femte år, etter de til enhver tid
gjeldende regler.
Ifølge kgl. res. 15.05.1964 og 11.02.1972 kan fastsettelsen av konsesjonsavgiftene endres etter 20 år.
NVE anbefaler at det innføres bestemmelse om justering av konsesjonsavgifter hvert 5. år i tråd med
gjeldende regler.
NVE anbefaler å innføre bestemmelse om at avgiftene avsettes til kommunale fond, i tråd med moderne
standardvilkår.
Post 3 Konsesjonskraft (begge vilkårssettene)
(tidligere post 12 i kgl. res. 15.05.1964 og post 9 i kgl. res. 11.02.1972)
Teksten foreslås oppdatert i tråd med moderne standardvilkår.
NVE anbefaler å fjerne bestemmelsen om dagsmulkt på kr. 1,- for hver kW som uriktig ikke blir levert,
se begge de gjeldene vilkårenes avsnitt 9. NVE ser ikke behovet for en slik bestemmelse, og viser til
reaksjonshjemlene i den nye post 20 i vilkårene etter reguleringsloven og post 7 i vilkårene etter
vannfallrettighetsloven. Dette er i tråd med moderne standardvilkår.
NVE anbefaler også å fjerne bestemmelsen om samarbeid med andre kraftverk av hensyn til den
alminnelige kraftforsyning, se begge gjeldende posters to siste avsnitt. Dette hensynet ivaretas i dag av
Statnett og NVE. Fjerning av bestemmelsen er også i tråd med moderne standardvilkår.
Ifølge de gjeldende vilkårene kan pålegget om konsesjonskraft tas opp til ny vurdering etter 30 år. NVE
anbefaler at man innfører bestemmelse om 20 år i tråd med moderne standardvilkår. Det samme følger
av vregl. § 22 og vannfallrettighetsloven § 19.
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Post 4 Kontroll med betaling av avgift m.v. (begge vilkårssettene)
(tidligere post 16 i kgl. res. 15.05.1964 og post 13 i kgl. res. 11.02.1972)
NVE anbefaler innført bestemmelse om at OED kan fastsette nærmere bestemmelse om betaling av
konsesjonsavgifter, kontroll med vannforbruket og avgivelse av konsesjonskraft, i tråd med moderne
standardvilkår.
Post 5 Byggefrister m.v. (begge vilkårssettene)
(tidligere post 2 i kgl. res. 15.05.1964 og 11.02.1972)
Det foreslås at fristen for oppstart av byggearbeid utvides fra 2 til 5 år, og at fristen for fullføring etter
søknad kan utvides med 5 år. Endringene er i tråd med moderne standardvilkår.
Post 6 Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift m.v.
(tidligere post 22 første og annet ledd i kgl. res. 15.05.1964 og post 17 første og annet ledd i kgl. res.
11.02.1972)
Posten er i hovedinnhold beholdt, men har fått mer moderne språk. Begrensningen i konsesjonærens
plikt knyttet til vanskeligheter og utgifter foreslås fjernet fra bestemmelsen. Bestemmelsen om
forhåndsvarsling av «Naturvernrådet» hvis ødeleggelse av naturforekomster osv. ikke kan unngås,
foreslås erstattet av «vedkommende myndighet». Endringene er i tråd med moderne standardvilkår.
Post 7 Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.
(tidligere post 14 og post 22 femte ledd i kgl. res. 15.05.1964, post 11 og post 17 femte ledd i kgl. res.
11.02.1972)
Myndighet for godkjennelse av planer og tilsyn, se post 14 i kgl. res. 15.05.1964 og post 11 i kgl. res.
11.02.1972, foreslås lagt til NVE istedenfor til «vedkommende departement». Det foreslås også at
bestemmelsene om opprydning av anleggsområdene, som står i post 22 femte ledd i kgl. res. 15.05.1964
og post 17 femte ledd i kgl. res. 11.02.19, flyttes til herværende post 6. Dette er i tråd med moderne
standardvilkår.
Det foreslås videre inntatt bestemmelser om kommunens uttalerett angående anleggsveier, massetak og
overskuddsmasser, om plikt for konsesjonær til å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder,
om at hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til nytte for allmennheten, og at NVE kan
gi pålegg om nærmere gjennomføring etter denne posten. Dette er også i tråd med moderne
standardvilkår.
Post 8 Naturforvaltning
(tidligere post 17 i kgl. res. 15.05.1964 og post 14 i kgl. res. 11.02.1972)
Det foreslås innført vilkår om naturforvaltning i tråd med moderne standardvilkår. Dette gir
Miljødirektoratet hjemmel til å pålegge konsesjonæren å gjennomføre tiltak av hensyn til fisk, plante- og
dyreliv, eller friluftsliv. Direktoratet kan også pålegge konsesjonæren å bekoste naturvitenskapelige
undersøkelser, dekke utgifter til ekstra oppsyn i anleggstiden, og dekke utgifter til kontroll og tilsyn etter
denne posten.
Den nye postens pkt. III gir hjemmel for Miljødirektoratet til å pålegge fiskebiologiske undersøkelser i
de delene av vassdraget som påvirkes av reguleringen.
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Post 9 Automatisk fredete kulturminner
(tidligere post 22 tredje og fjerde ledd i kgl. res. 15.05.1964, og post 17 tredje og fjerde ledd i kgl. res.
11.02.1972)
Bestemmelsene om undersøkelse av «fornminner» anbefales oppdatert etter moderne vilkår om
automatisk fredete kulturminner. NVE vil ikke anbefale at det pålegges betaling av sektoravgift til
kulturminner, som krevd av Sametinget (NVE 201501323-28), og det vises til «Retningslinjer for bruk
av sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag» fastsatt av Miljøvern-departementet 08.06.2010. Alle
konsesjonene er gitt etter 1960, og har vilkår om undersøkelse av kulturminner («fornminner»), og
retningslinjen for sektoravgift oppgir ikke noe skjønnsmessig vurdering av konsesjoner gitt etter 1960.
Postene 10 Forurensning m.v., 12 Terskler m.v., 16 Registrering av minstevannføring, krav om
skilting og merking, 17 Etterundersøkelser, 19 Luftovermetning
I tråd med moderne standardvilkår foreslås inntatt bestemmelser om forurensning m.v. (post 10), om
terskler m.v. (post 12), om registrering av minstevannføring og krav om skilting og merking (post 16),
om etterundersøkelser (post 17), og om luftovermetning (post 19).
Post 11 Ferdsel m.v.
(tidligere post 9 i kgl. res. 15.05.1964, og post 8 i kgl. res. 11.02.1972)
Bestemmelsene er i hovedinnhold beholdt. Bestemmelsen om at eventuell erstatning skal innbetales til
Vegdirektoratet, se post 9 i kgl. res. 15.05.1964, anses uaktuell og forslås fjernet. NVE foreslår også å
fjerne henvisningen til vassdragsskjønn vedrørende eventuell omlegging av stier og flyttveier.
Endringene er i tråd med moderne standardvilkår.
Post 13 Rydding av reguleringssonen
(tidligere post 18 i kgl. res. 15.05.1964)
Vi foreslår at bestemmelsen om rydding i reguleringssonen endres, og at NVE gis myndighet til å gi
pålegg, slik at bestemmelsen er i tråd med moderne standardvilkår.
Post 14 Manøvreringsreglement m.v.
(tidligere post 20 i kgl. res. 15.05.1964 og post 15 i kgl. res. 11.02.1972)
Tidligere bestemmelse om at manøvreringen skal forestås av en norsk statsborger foreslås fjernet da den
ikke lenger anses relevant. Videre foreslås inntatt bestemmelse om at Kongen kan endre
manøvreringsreglementet uten rett til erstatning for konsesjonæren, hvis slipping av vann etter
reglementet viser seg å ha skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser. Endringene er i tråd
med moderne standardvilkår.
Bestemmelsen om tvangsmulkt på inntil kr 500 for hver hendelse med vannslipping i strid med
reglementet, foreslås også fjernet, og det vises til de nye vilkårenes post 20 med kontroll- og
reaksjonsbestemmelser.
Post 15 Hydrologiske observasjoner, kart m.v.
(tidligere post 21 i kgl. res. 15.05.1964 og post 16 i kgl. res. 11.02.1972)
Posten samsvarer i hovedsak med tidligere poster. Men det foreslås at «NVE» erstatter «departementet»
i tråd med moderne standardvilkår.
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Bestemmelsene om merking av reguleringsgrenser i post 21 første ledd siste setning i kgl. res.
15.05.1964 foreslås fjernet da dette står i manøvreringsreglementet. Bestemmelsene om at kopier av kart
skal tilstilles Norges Geografiske Oppmåling i post 21 annet ledd i kgl. res. 15.05.1964 og post 16 annet
ledd i kgl. res. 11.02.1972 foreslås fjernet som overflødig, og det vises bl.a. til post 7 om godkjenning av
planer, post 8 om naturforvaltning (herunder undersøkelser som kan pålegges), post 17 om
etterundersøkelser og post 20 om kontroll. Endringene er i tråd med moderne standardvilkår.
Post 18 Militære foranstaltninger
(tidligere post 19 i kgl. res. 15.05.1964)
Posten samsvarer i hovedsak med tidligere post 19 i kgl. res. 15.05.1964. Men det foreslås at
«konsesjonæren» settes inn istedenfor «anleggets eier», og at «reguleringsanleggene» settes inn
istedenfor «damanlegget», i tråd med moderne standardvilkår.
Post 20 Kontroll med overholdelsen av vilkårene (se også post 6 i foreslåtte vilkår etter
vannfallrettighetsloven)
(tidligere post 2 fjerde ledd, 25 og 28 i kgl. res. 15.05.1964 og post 2 fjerde ledd, 19 og 20 i kgl. res.
11.02.1972)
Vi anbefaler å videreføre bestemmelsen i post 25 (kgl. res. 15.05.1964) og post 19 (kgl. res. 11.02.1972)
om at konsesjonæren underkaster seg de til enhver tid gjeldende bestemmelser om kontroll. Men det
foreslås at «vedkommende departement» erstattes av «NVE», i tråd med moderne standardvilkår.
Det foreslås inntatt en generell bestemmelser om tvangsmulkt, overtredelsesgebyr, inndragelse av
konsesjonen, bøter eller fengselsstraff i tråd med moderne standardvilkår. Dette vil også erstatte post 2
fjerde ledd i begge konsesjonene om tvangsmulkt, og post 28 (kgl. res. 15.05.1964) og post 20 (kgl. res.
11.02.1972) om tap av konsesjonen.
I post 6 i de foreslåtte vilkårene etter vannfallrettighetsloven er det også bestemmelser om kontroll i tråd
med moderne standardvilkår etter den loven.
Post 21 Tinglysing (se også post 7 i foreslåtte vilkår etter vannfallrettighetsloven)
(tidligere post 29 i kgl. res. 15.05.1964 og post 21 i kgl. res. 11.02.1972)
Posten foreslås i hovedsak videreført, men med mer moderne språkdrakt. Bl.a. foreslås at «tinglag»
erstattes av «rettskretser» og at «vedkommende departement» erstattes av «Olje- og
energidepartementet», i tråd med moderne standardvilkår.

NVEs merknader til nytt manøvreringsreglement
Manøvreringsreglement gitt ved kgl. res. av 08.10.1999 gir oversikt over alle reguleringer og
overføringer som er gitt konsesjon i Kvænangen-utbyggingen. NVE forslår å gi nytt reglement basert på
dette, men med nødvendige oppdateringer som følger av endringene i vregl. som trådte i kraft
01.01.2018. NVE anbefaler også bruk av oppdatert navnsetting, se kapittelet «Navn på magasiner, elver
og kraftverk» tidligere i denne innstillingen, og oppdaterte tall for størrelsen for overførte nedbørsfelt.
Dette er avklart med KKAS.
Post 1
Posten videreføres i hovedsak som tidligere. KKAS er anmodet av NVE til å måle inn
reguleringsgrensene etter NN 2000, men NVE har enda ikke mottatt slike høyder.
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Arealet på overførte nedbørsfelt er oppdatert etter opplysninger fra KKAS. De har tatt utgangspunkt i
NVE-Atlas og justert dem etter eget skjønn.
Post 2
Posten suppleres med bestemmelse om at alle vannføringsendringer ved slipp fra Suoikkatjavri til
Njarbesjohka skal skje gradvis.
Innsamlet vannføringsdata osv. skal gjøres tilgjengelig for NVE på forespørsel istedenfor å sendes inn
hver måned, og henvisningen til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet erstattes med «det
offentlige», i tråd med moderne standardvilkår.
Post 3
Posten videreføres i hovedtrekk som tidligere.
Post 4 (tidligere postene 4, 5 og 6)
Det foreslås å samle bestemmelsene i ny post 4. Videre foreslås å supplere med bestemmelse om at
mulig tvist om reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet. Dette er i tråd med moderne
standardvilkår.

Videre saksbehandling
Saken oversendes med dette til Olje- og energidepartementet for videre behandling.
Revisjonsdokumentet følger vedlagt. Sakens dokumenter er gjort tilgjengelige i Sedok.

Med hilsen

Per Sanderud
vassdrags- og energidirektør

Rune Flatby
direktør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:
1. Kart
2. Forslag til reviderte vilkår etter vassdragsreguleringsloven
3. Forslag til reviderte vilkår etter vannfallrettighetsloven
4. Forslag til revidert manøvreringsreglement
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Vedlegg 1. Kart
a) Oversiktskart fra NVE Atlas med Kvænangenutbyggingen og Reisaelva. Lilla strek er grense mellom nedbørsfelt som drenerer til hav.
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Suoikkatjav
ri

b) Kart over Kvænangenutbyggingen. Lilla strek er grense mellom nedbørsfelt som drenerer til hav.
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ri
Stuora
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c) Detaljkart fra Kvænangenutbyggingen. Grønn strek er grenser for lokale nedbørsfelt.

Buollangorsa
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Forslag til reviderte vilkår
etter vassdragsreguleringsloven for regulering av Abojohka m.v.
i Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms fylke
(Fastsatt (dato). Erstatter tidligere vilkår for kgl. res. 15.05.1964, 06.01.1967 og 11.02.1972)
1
(Konsesjonstid og revisjon)
Konsesjonen gis på ubegrenset tid.
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir revidert,
har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått underretning
om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første ledd.
Anleggene må ikke nedlegges uten Kongens eller Stortingets samtykke, jf.
vassdragsreguleringsloven § 10 annet ledd.
Reguleringskonsesjonen, reguleringsanleggene eller andeler i reguleringsanleggene kan bare
overdras i forbindelse med samtidig overdragelse av vannfall i samme vassdrag nedenfor anlegget. Det
samme gjelder ved andre disposisjoner over konsesjonen, anleggene eller andeler i anleggene, herunder
pantsettelse, arrest eller utlegg.
2
(Konsesjonsavgifter)
Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 0,10 pr. nat.hk og til de kommuner og fylkeskommuner
som Kongen bestemmer på kr 1,50 pr. nat.hk. Satsene refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt
ved kgl. res. 15.05.1964 og 11.02.1972.
Avgiften til fylkeskommunene og kommunene, fordeles mellom disse innbyrdes etter bestemmelse
av NVE. Skjer det endringer i reguleringer, overføringer, kommunegrenser eller annet som i vesentlig
grad kan påvirke delingsresultatet, kan ny fordeling foretas. Avgiften avsettes særskilt for hver
kommune til et fond, som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller kommunestyret. Fondets
midler skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktet.
Satsen for konsesjonsavgifter skal justeres hvert 5. år i tråd med gjeldende regler.
Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven §
3 første ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.
Avgiften beregnes etter den økning av vassdragets lavvannføring som reguleringen antas å medføre
utover den vannføringen som har vært påregnelig år om annet 350 dager i året. Ved beregningen legges
det til grunn at magasinet utnyttes slik at vannføringen i lavvannsperioden blir så jevn som mulig.
Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE.
Beregningen av konsesjonsavgifter samordnes med beregningen av konsesjonsavgifter for konsesjon
etter vannfallrettighetsloven, jf. lov av 14. desember 1917 nr. 16 om konsesjon til rettigheter til vannfall
mv. § 18.
Gis konsesjon både etter vannfallrettighetsloven og vassdragsreguleringsloven, samordnes
beregningen av konsesjonsavgifter etter de to lovene.
Avgiften skal betales av de enkelte vannfalls- eller brukseiere som utnytter den regulerte
vannføringen. Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som den regulerte vannføringen tas i bruk.
3
(Konsesjonskraft)
Det skal avstås til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av den
for hvert vannfall innvunne økning av vannkraften beregnet etter reglene i § 14 annet ledd, jf. § 3 fjerde
ledd. Avståelse og fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommunens behov til den alminnelige
elektrisitetsforsyning. Avgitt kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn.
Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 5 prosent av kraften til staten beregnet som i
første ledd. Staten rår fritt over tildelt kraft.
Plikten til å avstå kraft påhviler de enkelte vannfalls- eller brukseiere. Plikten til å avstå kraft inntrer
etter hvert som den regulerte vannføringen tas i bruk.
NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.
Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens ledninger
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med brukstid ned til 5.000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften tas ut fra andres
ledninger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og overføring av
kraften ved uttak andre steder enn kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger betales av den
som tar ut kraften.
De enkelte vannfalls- eller brukseiere har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas.
Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og brukstidens
fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og energidepartementet. Oppsigelse av
konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke
skyldes force majeure, må ikke skje uten departementets samtykke.
Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall
vannkraftverk i hele landet. Skatter beregnet av kraftproduksjonens overskudd ut over
normalavkastningen inngår ikke i selvkostberegningen. Departementet skal hvert år fastsette prisen på
kraften levert kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger.
Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny vurdering etter 20 år.
4
(Kontroll med betaling av avgift m.v.)
Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med
vannforbruket, samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan med bindende virkning
fastsettes av Olje- og energidepartementet.
5
(Byggefrister)
Arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble gitt og
fullføres innen ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene medregnes ikke den tid som
på grunn av ekstraordinære forhold (force majeure) har vært umulig å utnytte.
6
(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift)
Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet
og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, kulturminner
mv., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes
naturskjønnhet eller egenart.
7
(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.)
Konsesjonæren plikter å legge fram detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og
kostnadsoverslag for anleggene. Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold
og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette
dekkes av konsesjonæren.
Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig
skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.
Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det
økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.
Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering
av overskuddsmasser.
Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å
gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.
Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må
være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.
Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det
kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.
Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.
NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.
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8
(Naturforvaltning)
I
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet
a. å sørge for at forholdene i Abojohka m.v. er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad
opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og
øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes
slik at tap av fisk reduseres,
d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.
II
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for
plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst mulig
og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.
III
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste
naturvitenskapelige undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være
arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større
undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen.
IV
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at friluftslivets
bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og
regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og
tilretteleggingstiltak.
V
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste friluftlivsundersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i
fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av
reguleringen.
VI
Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i
anleggstiden.
VII
Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg
gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren
9
(Automatisk fredete kulturminner)
Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede
kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være
egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk
fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen
etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.
Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte,
forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke
har vært kjent, skal melding om dette sendes kulturminneforvaltningen (fylkeskommunen og eventuelt
Sametinget) med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf.
lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 andre ledd, jf. §§ 3 og 4.
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(Forurensning)
Konsesjonæren plikter etter Fylkesmannens nærmere bestemmelse:
a. å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med anlegget er påkrevet av hensyn til forurensningsforholdene i vassdraget.
b. å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i berørte vassdragsavsnitt.
11
(Veier, ferdsel mv.)
Konsesjonæren plikter helt eller delvis å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av
offentlige veier, broer og kaier, hvor disse utgifter antas å bli særlig øket ved anleggsarbeidet. Veier,
broer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal kunne benyttes av allmenheten, med mindre NVE
vedtar noe annet.
Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig
bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige.
12
(Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring)
I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller
vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak,
elvekorreksjoner, opprenskinger mv. for å redusere skadevirkninger.
Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.
Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.
Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan som ivaretar både private og allmenne interesser i
vassdraget. Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold, er tillagt NVE.
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.
13
(Rydding av reguleringssonen)
Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder
at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm høye. Ryddingen må utføres på
snøbar mark. Avfallet fjernes.
Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker
som er over 0,5 m høye. I rimelig grad kan NVE pålegge ytterligere rydding. Dersom vegetasjon over
HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er angitt
i denne posten.
Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført før første neddemming og bør så vidt mulig
unngås lagt til yngletiden for viltet i området.
Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med
dette dekkes av konsesjonæren.
14
(Manøvreringsreglement)
Det er fastsatt et manøvreringsreglement som setter grenser for vannstand og vannslipping, med
bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av magasin skal skje.
15
(Hydrologiske observasjoner)
Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige
for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.
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(Registrering av minstevannføring, vannstand i reguleringsmagasin, krav om skilting og merking)
Det skal etableres en måleanordning for registrering og dokumentasjon av minstevannføring.
Løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på en
sikker måte i hele anleggets levetid.
Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt
med opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan dette kan kontrolleres. NVE skal
godkjenne skiltenes utforming og plassering.
De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av utbyggingen må
markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres.
For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn
til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene.
17
(Etterundersøkelser)
Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for
berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det
offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem
som skal utføre dem.
18
(Militære foranstaltninger)
Ved damanlegget kan det treffes militære foranstaltninger for sprenging i krigstilfelle, uten at eieren
har krav på erstatning for de ulemper eller rådighetsbegrensninger dette medfører. Konsesjonæren må
uten godtgjørelse finne seg i den innskrenkning eller benyttelse av anleggene som er nødvendig og den
bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed.
19
(Luftovermetning)
Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel
vise seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan
konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller
redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere
årsaken.
20
(Kontroll og sanksjoner)
Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i
medhold av vilkårene som NVE finner nødvendig. Utgifter med kontrollen kan kreves dekket av
konsesjonæren.
NVE kan kreve at konsesjonæren skal rette forhold som er i strid med loven eller vedtak fattet i
medhold av loven.
NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at en plikt som følger av loven eller vedtak i
medhold av loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et
engangsbeløp. Tvangsmulkten tilfaller statskassen.
Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte
overtredelser av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft) 5 (Byggefrister), 14
(Manøvreringsreglement) og 20 (Kontroll og sanksjoner).
Ved gjentatte eller fortsatte overtredelser av spesielle konsesjonsbetingelser for de enkelte deltagere
i reguleringen, mister vedkommende vannfalls- eller brukseiers retten til å bruke driftsvannet som er
innvunnet ved reguleringen.
NVE kan ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til
overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av vassdragsreguleringsloven.
Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt overskrider
konsesjonen eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med hjemmel i
vassdragsreguleringsloven.
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21
(Tinglysing)
Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses etter tinglysingsloven.
Departementet kan ved enkeltvedtak bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som en
heftelse på eiendommer hvor konsesjonen kan medføre en forpliktelse.
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Forslag til reviderte vilkår
etter vannfallrettighetsloven for erverv av fall i Abojohka m.v.
i Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms fylke
(Fastsatt (dato). Erstatter tidligere vilkår for kgl. res. 15.05.1964, 06.01.1967 og 11.02.1972)
1
(Konsesjonstid og revisjon)
Konsesjonen gis på ubegrenset tid.
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir revidert,
har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter å ha fått underretning om de
reviderte vilkårene, jf. vannfallrettighetsloven § 9 første ledd.
Konsesjonen kan ikke overdras.
Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke.
2
(Konsesjonsavgifter)
Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 0,10 pr. nat.hk og til de kommuner og fylkeskommuner
som Kongen bestemmer på kr 1,50 pr. nat.hk. Satsene refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt ved
kgl. res. 15.05.1964 og 11.02.1972.
Avgiften beregnes etter den gjennomsnittlige kraftmengde, som vannfallet etter den foretatte
utbygging kan frembringe med den påregnelige vannføring år om annet.
Satsen for konsesjonsavgifter skal justeres hvert 5. år i tråd med gjeldende regler.
Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som den innvunne vannkraft tas i bruk.
Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven § 3
første ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.
Avgiften til fylkeskommunene og kommunene, fordeles mellom disse innbyrdes etter bestemmelse av
NVE. Skjer det endringer i reguleringer, overføringer, kommunegrenser eller annet som i vesentlig grad
kan påvirke delingsresultatet, kan ny fordeling foretas. Avgiften avsettes særskilt for hver kommune til et
fond, som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller kommunestyret. Fondets midler skal
fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktet.
3
(Konsesjonskraft)
Konsesjonæren skal avstå til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil
10 prosent av den gjennomsnittlige kraftmengden som vannfallet etter foretatt utbygging kan yte med
påregnelig vannføring år om annet. Avståelse og fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommunenes
behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning.
Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 5 prosent av kraften til staten beregnet som i første
ledd. Staten rår fritt over tildelt kraft.
Plikten til å avstå kraft inntrer etter hvert som det konsederte vannfallet tas i bruk.
NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.
Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens ledninger
med brukstid ned til 5000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften tas ut fra andres
ledninger, og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og overføring av kraften
ved uttak andre steder enn i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger, betales av den som tar ut
kraften.
Konsesjonæren har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak
varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og brukstidens fordeling over året. Tvist
om fordelingen avgjøres av Olje- og energidepartementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2
års varsel. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes force majeure, må ikke skje uten
departementets samtykke.
Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall vannkraftverk
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i hele landet. Skatter beregnet av kraftproduksjonens overskudd ut over normalavkastningen inngår ikke i
selvkostberegningen. Departementet skal hvert år fastsette prisen på kraften levert kraftstasjonens
apparatanlegg for utgående ledninger.
Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny vurdering etter 20 år.
4
(Kontroll med betaling av avgift mv.)
Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med
vannforbruket, samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan med bindende virkning fastsettes
av Olje- og energidepartementet.
5
(Byggefrister mv.)
Arbeidet med utbygging av vannfallet må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonens dato og anlegget
må fullføres og settes i drift innen ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene medregnes
ikke den tid som på grunn av særlige forhold (force majeure) ikke har vært mulig å utnytte.
6
(Kontroll og sanksjoner)
Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i
medhold av vilkårene som OED finner nødvendig. Utgifter med kontrollen kan kreves dekket av
konsesjonæren.
NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at en plikt som følger av loven eller vedtak i
medhold av loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et
engangsbeløp. Tvangsmulkten tilfaller statskassen.
Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte
overtredelser av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft), 5 (Byggefrister) og 6 (Kontroll og
sanksjoner).
7
(Tinglysing)
Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses for konsesjonærens regning.
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Forslag
til
Manøvreringsreglement
for regulering Abojohka m.v. i Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms fylke
(Fastsatt (dato). Erstatter tidligere reglement gitt ved kgl. res. 08.10.1999)
1.
Reguleringer
Magasin
Abojavri ............................
Lassajavri ..........................
Corrojavrrit (Småvatna nedre)
Corrojavrrit (Småvatna øvre)
Suoikkatjavri .....................

Naturlig
vannst.
kote
687,0
539,0
294,0
302,0
519,0

Reg.grenser
Øvre
Nedre
kote
kote
543,0
315,0
315,0
529,0

669,0
519,0
516,0

Oppd.
m

Senkn.
m

Reg.
høyde
m

0
4,0
21,0
13,0
10,0

18,0
20,0
0
0
3,0

18,0
24,0
21,0
13,0
13,0

Høydene for Corrojavrrit (Småvatna), Lassajavri og Abojavri refererer seg til TP VIII i FjellangerWiderøes oppmåling og luftkartleggings-nivellement, som har høyden 294,703 m.o.h.
Grunnlaget for høydene ved Suoikkatjavri er NGOs kartblad Nabar.
Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige
godkjenner.
Overføringer
a. Sarvvesjavri.
Avløpet fra Sarvvesjavri - et nedbørsfelt oppgitt til 16,4 km2 - overføres til Stuora
Mollesjavris nedbørfelt. Ved overføringen senkes Sarvvesjavri permanent 5 m til kote 892.
b. Stuora Mollesjavri.
Avløpet fra Stuora Mollesjavri - et nedbørfelt oppgitt til 45,2 km2 - og det tilførte vatn fra
Sarvesjavri overføres til Abojavris nedbørfelt. Ved overføringen senkes Stuora Mollesjavri
permanent 5 m til kote 781.
c. Njuikenjohka.
Avløpet fra Øvre del av Njuikenjohka - et nedbørfelt oppgitt til 14,1 km2 - overføres til
Abojavri.
d. Abojavri.
Avløpet fra Abojavri - et nedbørfelt oppgitt til 42,9 km2 - overføres sammen med avløpet fra
de under a, b og c nevnte nedbørfelt, til Lassajavri.
e. Njemenjaikojohka.
Avløpet fra Njemenjaikojohka med Suoikkatjavri - et nedbørfelt oppgitt til 150,9 km2 overføres til Corrojavrrit.
f. Abojohka.
Avløpet fra et oppgitt nedbørfelt på 14,8 km2 i Abojohka umiddelbart nedenfor Abojavri samt
øvre deler av Olbmajohka (7,4 km2), Sleaduidjohka (7,6 km2) og Buollanjohka (12,8 km2)
overføres til Lassajavri.
g. Abojohka.
Avløpet fra 4,3 km2 av Abojohkas nedbørfelt nedenfor overføringstunnelen under f, overføres
til Corrojavrrit.
2.
Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor
magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.
Alle vannføringsendringer ved slipp fra Suoikkatjavri til Njarbesjohka/Njemenjaikojohka skal skje
gradvis.
Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.
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3.
Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene
til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom
det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan
forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele
reguleringstiden.
4.
Viser det seg at manøvrering og vannslipping etter dette reglementet medfører skadelige virkninger
av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje
uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for
tredjemann.
Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til
å uttale seg.
Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.
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Fra: ikkesvar@miljofyrtarn.no
Sendt: 30.10.2018 15:33:08
Til: Nordreisa Kommune
Kopi:
Emne: Miljøfyrtårn: Stiftelsen Miljøfyrtårn gratulerer med resertifisering
Vedlegg:

Gratulerer!
Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å gratulere Nordreisa kommune, Rådhuset i Nordreisa kommune med
resertifisering av Miljøfyrtårn-sertifikat!

Sertifikatet er kontrollert og godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og sertifisør skal nå signere
og legge sertifikatet inn på deres side i Miljøfyrtårnportalen. Miljøfyrtårnsertifikatet er gyldig
i tre år, og virksomheten må deretter resertifiseres på nytt. Dere vil få en påminnelse i god tid
før fristen.

Profileringsmateriell
For å synliggjøre deres gode miljøinnsats og markedsføre deres status som Miljøfyrtårn, oppfordrer vi
dere til å benytte profileringsartikler, logo og annet materiell. Les mer her.

I forbindelse med resertifiseringen hentet dere ut den grafiske oversikten over innrapporterte
miljøresultater i Miljøfyrtårnportalen. Spre gjerne denne statistikken både internt i virksomheten,
på nettsider og til kunder og samarbeidspartnere. På den måten synliggjør dere helt konkrete klima- og
miljøbidrag og viser at miljøarbeidet har gitt resultater!

Nytt diplom
Miljøfyrtårn har fornyet diplomet til alle virksomheter som sertifiseres. Diplomet er mer moderne i
utførelsen og synliggjør i langt større grad miljøarbeidet til virksomheten. Kanskje er deres
resertifisering en fin anledning til å bytte ut det gamle diplomet? Se det nydesignede diplomet og
bestill her.

Bli inspirert av andre
Som Miljøfyrtårn vil dere motta månedlige nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Følg gjerne også med
på våre nettsider www.miljofyrtarn.no og lik oss på Facebook.
Her deler vi gode ideer og eksempler fra miljøfyrtårnvirksomheter. Tips oss gjerne dersom dere oppnår
gode resultater, har ideer til tiltak eller andre ting som kan være til inspirasjon for andre Miljøfyrtårn.

Lykke til med miljøarbeidet de neste tre årene! Deres samfunnsansvar er viktig og betydningsfullt!
Med vennlig hilsen
Stiftelsen Miljøfyrtårn
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Kopi av denne mailen går til kommunen, sertifisør og konsulent

Dette er en automatisk generert e-post som ikke kan besvares.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Postboks 8010 DEP
0030 OSLO

Deres ref:

Vår ref (bes oppgitt ved svar):

2018/217-4

Løpenr.

11052/2018

Arkivkode

033

Dato

30.10.2018

Regularitet ved Sørkjosen Lufthavn
Nordreisa kommune er vertskommune for Sørkjosen lufthavn. Sørkjosen er eneste
kortbaneflyplass i Troms fylke og har kun FOT-ruter.
Etter ny anbudsperiode trådde i kraft 1.april 2017 opplever vi en nedgang i antall reisende, dette
kan skyldes flere forhold der ett er at det generelle rutetilbudet er blitt dårligere. Sørkjosen mistet
blant annet en daglig avgang til Tromsø. Dette gjør at rutetilbudet i dag er et kompromiss som i
mindre grad er tilpasset reisemønsteret til og fra vår region, spesielt på ettermiddag og kveld.
Kombinert med dette, opplever vi at Widerøe har svært store problemer med regularitet på
kortbanenettet. Når flytilbudet er så begrenset som det er hos oss, gir det store utfordringer for de
reisende. Det er ikke holdbart å sette passasjerene 4 timer i buss for å komme frem, da er alle
muligheter for korresponderende fly borte.
Det er forståelse for at det av og til kan være værutfordringer som hindrer flytrafikk. Men
uforholdsmessig mange av de kanselleringene vi opplever skyldes tekniske og operative
utfordringer. Og til alt overmål opplever vi at hvis dette skjer på ruter med større trafikkgrunnlag
og flere landinger, blir flyet til Sørkjosen brukt på andre ruter. Altså vår flyplass blir nedprioritert
til fordel for andre.
Befolkningen og bedriftene i regionen utrykker allerede at en ikke tør benytte fly på grunn av
usikkerheten rundt regularitet. Dette kan ikke Nord-Troms som region godta. Det gir fart i en
negativ prosess som på sikt kan ende med et så dårlig trafikkgrunnlag at en begynner å reise
spørsmål om flyplassens eksistensgrunnlag. Det finnes ikke noe fullgått alternativ til fly i vår
region. Derfor arbeides det med å foreslå et rutetilbud som er bedre tilpasset de reisendes behov.

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:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

89

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

En har tidligere sett at en med god rutetilpasning og regularitet kan øke passasjerantallet
betraktelig. Dette vises også ved andre lufthavner som for eksempel Hasvik.
Vi mener det er et forholdsvis stort uforløst potensiale for økt trafikk over Sørkjosen Lufthavn,
men det vil kreve både bedre regularitet og endret rutetilbud.
Nordreisa kommune ber derfor samferdselsministeren i første omgang om å stille de krav en som
oppdragsgiver kan overfor Widerøe slik at en oppnår høyest mulig regularitet på vår
kortbaneflyplass.
Vi ønsker også å arrangere et åpent møte i Nordreisa, der en inviterer både Widerøe som operatør
og samferdselsdepartementet som oppdragsgiver slik at en kan møte næringslivet og
befolkningen for å diskutere utfordringene. Det vil være av stor betydning for å gjenskape tilliten
til flyet som kommunikasjonsmiddel i Nord-Troms.

Med vennlig hilsen
Øyvind Evanger
Ordfører
oyvind.evanger@nordreisa.kommune.no
77 58 00 02
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
TROMS FYLKESKOMMUNE
SAMFERDSELS- OG MILJØETATEN

Postboks 6600 Langnes

9296

TROMSØ

Side 2 av 2
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref

Vår ref

Dato

2018/217-4

15/56-219

26. november 2018

Svar på henvendelse om regularitet ved Sørkjosen lufthavn
Vi viser til henvendelse av 30. oktober 2018 fra Nordreisa kommune om regulariteten ved
Sørkjosen Lufthavn.
For departementet er det viktig at Widerøes Flyveselskap AS (heretter Widerøe) leverer de
tjenestene staten betaler for gjennom ordningen med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse
(FOT). I kontrakten med Widerøe stiller staten strenge krav til regularitet på minimum 98,5
prosent for rutene som inngår i ordningen. Dersom tallet på kanselleringer av grunner som
operatøren kunne ha unngått ved å treffe alle rimelige tiltak overstiger dette kravet, får ikke
operatøren kompensasjon for den delen av kanselleringene som overstiger kravet. Dette skal
gi insentiv for operatørene til å opprettholde høy regularitet på rutene som er omfattet av
FOT-ordningen. Staten krever 4,7 millioner kroner tilbakebetalt for perioden fra april 2017 til
mars 2018 for dårlig regularitet, og vi vil fortsette å kreve penger tilbake når kravene til
regularitet ikke er oppfylt. Samferdselsdepartementet er ikke fornøyd med det Widerøe har
levert denne høsten, og vi forventer at Widerøe tar grep og leverer et mer stabilt flyrutetilbud
fremover.
Når staten setter forpliktelser til offentlig tjenesteytelser (FOT) stiller vi krav til rutedrift,
setekapasitet, antall avganger, maksimal billettpris osv. Kravene er i stor grad standardisert
på tvers av ruter basert på visse kriterier. Gjennom bruken av nettokontrakter, der
operatøren beholder alle inntekter, har operatøren insentiver til å optimalisere rutetilbudet for
å få flere reisende. Innenfor rammen av kravene som stilles i FOT har operatøren fleksibilitet
til å gjøre markedstilpasninger i rutetilbudet, og vi anbefaler derfor kommunen å jobbe tett
med Widerøe for å synliggjøre udekket potensiale for flere reisende ved forbedringer i
tilbudet.

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 904
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Avdeling
Luft- post- og
teleavdelingen

Saksbehandler
Astrid Kirkebø Elde
22 24 82 64

Med hilsen

Øyvind Ek (e.f.)
avdelingsdirektør
Astrid Kirkebø Elde
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 06.11.2018 07:47:39
Til: Kvænangen kommune (postmottak@kvanangen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Eirik
Losnegaard Mevik; Øyvind Evanger; Ørjan Albrigtsen; Kjell Arne Mikalsen; fazel@ymber.no;
harriet@nordtroms.net; hanne.vangen@vegvesen.no; ImJohane@online.no; christian.halvorsen@europris.no;
spildra@trollnet.no; Silja Karlsen; 'Bjørn Ellefsæter'; Ellinor Evensen
Kopi: Stig Kjærvik; Stig Nerdal; Karin Karlsen; Håvard Høgstad; Sigleif Pedersen (sigleif@avfallsservice.no)
Emne: Notat fra innspillmøte infrastruktur 2.10.18
Vedlegg: Notat 6 Infrastruktur i NordTroms_inspillmote Storslett (003).pdf
Til formannskapene og næringsaktører i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy
Det vises til vedlagte notat fra felles innspillmøte på Storslett for kommunene Skjervøy,
Nordreisa og Kvænangen 2. Oktober. Beklager sen utsendelse!

Hilsen
BERIT FJELLBERG
DAGLIG LEDER
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no

Nord‐Troms Regionråds jubileumsbrosjyre
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Til/to:
Fra/from:
Vedrører/subject:
Dato/date:
Skrevet av:

Styringsgruppen Infrastrukturprosjekt Nord-Troms regionråd
Transportutvikling AS v/Stig Nerdal
Referat fra innspillmøte
2. oktober 2018
Oddvar Rundereim

Innspillmøtet ble avholdt på Storslett, Halti, tirsdag 2.oktober 2018 fra klokken 10:30 til ca.
14:00.
Disse møtte:
Se vedlagte deltagerliste
Agenda:
1. Velkommen, orientering om prosjektet, ved ordfører i Nordreisa Øyvind Evanger
2. Innledning: samferdselsbilde Nord-Troms, ved prosjektleder Stig Nerdal, daglig leder
Transportutvikling AS
3. Innspill fra kommunene: utfordringer samferdsel (20. min pr kommune)
4. Innspill fra næringsaktører
5. Drøfting/oppsummering ved Øyvind Evanger

1 Velkommen, orientering om prosjektet
Ordfører i Nordreisa kommune, Øyvind Evanger, ønsket velkommen til Storslett og Nordreisa
kommune.
Han orienterte om at det har vært tilsvarende møte på Lyngseidet. Tre kommuner deltok på
Lyngseidet: Lyngen, Kåfjord og Storfjord. Møtet på Storslett er for kommunene Nordreisa,
Kvæfjord og Skjervøy.
Han orienterte om hvorfor Regionrådet har tatt initiativ til å starte dette prosjektet og hva
som er målsettingen. Evanger sa at: «Vi skal nøkternt vurdere utfordringer og se muligheter
for å utvikle kommunene i Nord-Troms». Han oppfordret kommuner og næringsliv til å
komme med innspill. Det vil være veldig viktig for resultatet av prosjektet.

2 Innledning: samferdselsbilde Nord-Troms
Stig Nerdal fra Transportutvikling AS orienterte om innspillmøtets formål, og kom med
eksempler på hva vi er «ute etter». Siden en sammenhengende infrastruktur er en
målsetting i prosjektet, må vi også se på infrastruktur ut over egen region.
Stig Nerdal påpekte at regional enighet er viktig for å nå fram med krav, og han oppfordret
kommunene til samarbeid.
Gjennom prosjektet vil en hovedrapport som blant annet gir et kunnskapsgrunnlag og
strategiske føringer for videre arbeid bli utarbeidet. I tillegg vil en kortversjon av
hovedrapporten bli laget.
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Spørsmålet om verdien av et slikt prosjekt ble tatt opp. Det var stor enighet om at prosjektet
er viktig for regionen. Det ble poengtert at det er viktig å dokumentere fakta, blant annet for
å kunne nå frem når midler til utbygginger og oppgraderinger av infrastruktur skal
prioriteres.

3 Innspill fra kommunene: utfordringer samferdsel
Nordreisa kommune v/ordfører Øyvind Evanger
Øyvind Evanger fremhevet følgende problemstillinger og utfordringer knyttet til dårlige veier:
• Langslett – Olderdalen. I Rotsund er det mye kvikkleire.
• Storslett bro - sentrum – (veger gjennom sentrum)
• Kvænangsfjellet
• Langslett – Skjervøy (FV 866) er dårlig, underdimensjonert og smal
• Reisadalen (FV 865) er i generelt dårlig stand og stedvis uoversiktlig. Mye
tungtrafikk bruker veien (landbruk, grustak, avfall, NVE, tømmer/Statskog om
noen år mv.), samt barnehage, skole, reiseliv,
• Storvik (FV 355). Her finnes bl.a. landbruk, skiferbrudd mv
I tillegg til dårlige veier er det flere rasutsatte veistrekninger. Bl.a.:
• Mettevolll (E6 og FV 360)
• For øvrig er det flere veistrekninger hvor det er kvikkleire. Det pågår nå en
kartlegging av disse områdene.
For øvrig kunne Evanger opplyse:
• Offentlig kommunikasjon (kollektivtilbud) er generelt dårlig.
• I Nord-Troms er det Sørkjosen som har småflyplass. Det er et dårlig rutetilbud og
regularitet. Det er vanskelig å stole på at flyvninger utføres i hht rutetabell, og flere
velger alternative lufthavner (Alta og Tromsø). Prisene er også høye. Det er ønskelig
med en flyavgang fra Tromsø til Sørkjosen og retur midt på dagen.
• Busstilbudet fungerer dårlig. Det er få avganger og flere av rutene som benyttes er
skoleruter. Det er et begrenset tilbud når skolene er stengt. Flere av bussrutene
korresponderer ikke med hverandre. Ikke kollektivtilbud nordover.
• Rasproblematikk ble nevnt på FV360 (Mettevoll), FV866 (Gjøvarden)
Kommunen har noen kaier. Det er bl.a.:
• Sørkjosen havn. Havnen gir inntekter til kommunen. Det er Felleskjøpet som har
«den daglige» driften.
• Oksfjord havn er fiskerihavn
• Klubbneset kai er pt ikke i drift
På Hjellnes er det satt av areal til dypvannskai og industri (arealplan)
Strømtilførselen er god i sentrale deler av kommunen. Fiber er godt utbygget i kommunen,
men noe gjenstår i ytre deler. Mobiltelefondekningen (4G) er god i store deler av
kommunen, men det er steder hvor det fortsatt er dårlig dekning.
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Skjervøy kommune v/ maritim næringsutvikler Silja Karlsen
Silja Karlsen poengterte kommunens posisjon som sjømatkommune, både havbruk og
fangst. Settefiskanlegg er under etablering.
Hun nevnte følgende problemstillinger og utfordringer:
• Veistrekningen (FV866) mellom Skjervøy og E6 er generelt dårlig, uhensiktsmessige
tunneler, for smal og ikke dimensjonert for den betydelige trafikken (spesielt
fisketransport). Det er mange pendlere og myke trafikanter som bruker denne
vegstrekningen (elever og arbeidspendlere).
• Det er positivt at Langbakken er utbedret (FV866).
• Bro mellom fastlandet og Skjervøy sentrum er smal og sterkt trafikkert
• Veiene brukes til mer enn fisketransport
• Mye bra på riksveinettet, men fylkesveinettet er et problem
• Korrespondanse er en utfordring – særlig på øyene i forhold til reiselivsnæringen
• Flytilbudet i Sørkjosen – utfordring med regularitet og endringer i flytider som
påvirker korrespondanse for eksempel til Oslo (ikke mulig å reise alle dager)
Havnene er godt utbygget i kommunen. Imidlertid er det behov for å flytte noe havnerelatert
aktivitet ut fra sentrum og til Stussnes (utenfor innseilingsmoloer til Skjervøy havn) for å
kunne betjene økt trafikk. Stor økning i brønnbåttrafikk.
Strømtilførselen i kommunen er god. Imidlertid er Karlsen usikker på om strømnettet er
dimensjonert for å levere strøm til skip som har behov for lading.

Kvænangen kommune v/ordfører Eirik L. Mevik
Eirik L. Mevik fremhevet følgende problemstillinger og utfordringer:
• Kvænangsfjellet (E6). Håper å være i gang i 2020
• Mettvoldlia, flaskehals, vanskelige kjøreforhold/snøras
• Burfjord sentrum (E6), dårlig trafikksikkerhet og det holdes høy fart
• Jøkelfjord (FV 365) Mye trafikk og behov for å øke sikkerheten. Veien forfaller
• Kvænangsbotten (FV 367), mangler fast dekke enkelte steder og vegen forfaller
• Seglvik – Andsnes er i dårlig forfatning og bør opprustes. Det er uklart hvem som er
eier av veien.
Ny kai i Alteidet er under regulering. Kai i Burfjord er ok.
Strømtilførselen er god. Fibernettet er generelt godt, men i enkelte områder trenger nettet å
bli forsterket.
Det er dårlig båttilbud (Kvænangsruten). Båten har for få turer. Dette rammer
lokalbefolkningen generelt og turistnæringen spesielt. Korrespondanse med andre
kollektivtilbud er fraværende.
Busstilbudet mellom Kvæfjorden og Alta er dårlig. Nært Alta, pendlerbuss viktig.
Busstilbudet mellom Tromsø og Kvænangen er også dårlig. Bussene har dårlig komfort.
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4 Innspill fra næringsaktører/andre
Håvard Høgstad, daglig leder Arnøylaks AS, orienterte om verdiskapningen i Nord-Troms.
Fisk fra Nord-Troms utgjør ca. 110.000 tonn (2017). Dette tilsvarer ca. 6.500 – 7.000
vogntog på veiene. Rundt 3 vogntog i timen på arbeidsdager.
Produksjonsverdien er på 7,5 milliarder kroner og produksjonen skjer på «yttersida».
Han var opptatt av at nødvendige tiltak for å bedre veiene bør iverksettes snarest. E6 er
etter hvert blitt bedre, men det gjenstår mye på fylkesveiene. Spesielt rasutsatte
vegstrekninger, tunneler bør prioriteres.
FV866 er også en pendlervei, ikke bare en «fiskevei».
Hurtigbåttilbudet må forbedres. Flere felles utfordringer i Skjervøy og Kvænangen.
Høgstad nevnte også at det byr på utfordringer i mange lokalsamfunn og for næringslivet at
fasttelefon er avviklet. Basestasjoner har for liten reserve strømkapasitet (batteri – UPS) for
å opprettholde mobiltelefonnettet over lengre tid.
Kjell Arne Mikalsen, Ymber/3net, orienterte om strømtilførsel og fibernettet i Nord-Troms.
Skjervøy har fått nytt nett og det er redundant (reserveløsning) i tilfelle strømsvikt på
hovedstrømstilførselen. I ytre Kvænangen er nettet dårlig. Strømnettet i Oksfjord (Nordreisa)
og Kåfjord er gammelt og slitt.
Mikalsen opplyste at det skal bygges ut ladestasjoner for biler i Nord-Troms. Neppe nok kraft
til å drifte en el-ferge over Lyngen uten oppgradering av nettet, anslått til 80 millioner for
Olderdalen.
Nord-Troms har bra fiberdekning, med unntak av noen mindre områder.
Øyvind Mikalsen, Avfallsservice IKS, orientere om avfallsselskapets transporter. Avfallsservice
er en stor transportaktør i Nord-Troms. Transporterer på stor sett alle veier. Mange veier er
dårlige, både fylkesveier og kommunale. Kostnaden ved å benytte Lyngenfergene er alt for
høye, og fergenes hastighet over fjorden bør økes for å redusere reisetiden. Bedre
rutetilbud/frekvens er ønskelig. Utfordringen på vinteren er Kvænangsfjellet.
Avfallsservice benytter ikke modulvogntog i dag, men utelukker ikke at det kan benyttes når
veien er tilrettelagt for den type kjøretøy.
Roy Ivar Isaksen, reder, driver både båt og overnattingsbedrift/landhandel på Spildra. Skal
overnattingsbedrifter i regionen overleve, bør fylket tilrettelegge for bedre kollektivtrafikk.
Det er et dårlig tilbud generelt, og korrespondanse mellom ulike transportmidler er «ikke
eksisterende». Med erfaring fra egen overnattingsbedrift nevnte han at det dårlige båtrutetilbud/omlegging av rutene på kort varsel har ført til at en mister mange bookinger.
Spildra har 30 sengeplasser. Næringsutvikling er avhengig av gode transportløsninger og det
er ikke mulig å drive fiskemottak med dagens løsninger.
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For øvrig nevnte han:
• Kvænangsruta bør ha daglig rute, herunder noen signalanløp
• Bruker Alta lufthavn
• Drivstoff mottas to ganger pr. år, ved omlegging av Arnøyfergas rute

Fra salen kommenterte Elin Johannesen, Lauksletta overnatting, utfordringer de har med
dårlig rutetilbud og manglende korrespondanse. Det nyttet ikke å gjøre Fylkestrafikk
oppmerksom på utfordringene, - det ble ikke tatt hensyn til. Lauksletta overnatting og andre
tilsvarende bedrifter opplevde at fylkeskommunen ikke bidro til å legge til rette for økt
turistnæring i distriktet. Johannesen mener at beredskapen (Kvænangsruta) er svekket, og
bør tilbake til det den var tidligere (ambulansepersonell stasjonert om bord i båten).
Jonas Pedersen, Ungdomsrådet, kunne fortelle om dårlig kvalitet på buss og veg. For
ungdom som pendler mellom hjem og skole/arbeid (til Nord-Troms vgs i Nordreisa eller
Skjervøy), er dette ikke tilfredsstillende, og er med på å lokke ungdom til å bosette seg i
byen (Tromsø og Alta). Skal en beholde ungdommen i kommunen må også fritidstilbudet
styrkes. Eksempelvis er det i Nordreisa svært få aktiviteter for ungdom.

5 Drøfting/oppsummering
Ordfører Øyvind Evanger oppsummerte kort noen av punktene som kom frem i løpet av
møtet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Viktig at regionen står samlet
Verdiskapningen i regionen er høy, og alle kommuner og næringsliv bør være flinkere
å kommunisere dette i alle sammenhenger (ref. Senja som har gjort et godt arbeid)
Prøve å skape entusiasme også utenfor regionen
Det er full enighet i Regionrådet om Ullsfjordforbindelsen
For få avganger med buss og hurtigbåt, samt dårlig komfort/standard på flere busser
Ikke tilrettelagt med korrespondanser mellom ulike kollektivtilbud
For dårlig rutetilbud og regularitet på flytilbudet i Sørkjosen
Kvænangsruta bør styrkes, også i forhold til beredskap

Han takket for gode og konstruktive innspill, og ønsket vel hjem.
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Referat fra møte i ungdomsrådet.
Sted
Tid

Kommunehuset, Formannskapssalen. (2.etg.)
24.oktober 2018 kl. 15:30 – 17:00.

Tilstede:

Hermod Bakken
Hedda J. Bjerkli
Ramona S. Thomassen
Oda K. Fossvoll
Isak B. Lund
Alf Sindre Einevoll
Vilma Johansson

Frafall:

Anna Elisa L. Henriksen
Scott Nordstrøm
(Ingen vara innkalt pga. for kort varsel.

Sakskart

27/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet
28/18 Politisk rådgiver og bruk av denne rollen
29/18 Halloweenfest
30/18 Forslag om hettejakker til medlemmer av ungdomsrådet
31/18 Eventuelt: Info fra utvalgsmøtene
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27/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet
Nestleder av ungdomsrådet, Hermod Bakken, informerer rådet og særlig da til de to nye
hvem som er medlemmer av ungdomsrådet og hvilke klasser de går i. Forteller også om hva
som er oppgaven til et ungdomsråd og hva vi gjør.
Vi har fortsatt ikke fått noen tilbakemelding fra Reisa Montessoriskole om det er noen derfra
som ønsker å være med i ungdomsrådet. Ungdomskontakten har vært på visitt hos
ungdomstrinnet på skolen og bl.a. informert om ungdomsrådet, men ingen har meldt seg.
I tillegg venter vi på tilbakemelding fra Storslett ungdomsskole og særlig 8.klasse og det er
noen derfra som kan tenke seg å være med som vara-medlemmer.
Per dags dato mangler vi 3 varamedlemmer, og vi hadde et ønske om å få med noen fra
Reisa Montessoriskole og 8.klassetrinn på Storslett slik at alle er representert.
Det vi kan jobbe videre med er en plan for rekruttering til ungdomsrådet, noe som vi burde
gjøre på våren 2019 da det skal være valg høsten 2019.

28/18 Politisk rådgiver og bruk av denne rollen
Det ble i juni 2018 vedtatt i kommunestyre etter forslag fra RUST og Regionrådet at alle
ungdomsråd skal ha en egen politisk rådgiver, og vi har Øyvind Evanger som vår rådgiver.
Nordreisa ungdomsråd har i tillegg en kontaktperson i hvert av utvalgene. Vi snakker om
hvordan vi skal bruke vår politiske rådgiver mest hensiktsmessig. I vedtaket står flere
punkter om hvordan dette kan gjøres, og det er viktig at ungdomsrådet er bevisst på det.
Poenget med rådgiveren er at det er ønskelig å få på plass en ordning som øker involvering og
medvirkning av ungdom i samfunnsutviklinga.
Rust-konferansen arrangeres denne uken, hvor det skal være opplæring av ungdomsråd den ene
dage. Vi blir enige om at denne saken kan tas opp her for å prate om hvordan vi kan løse dette i
praksis.

29/18 Halloweenfest:

Rusfri Halloweenfest arrangeres i samarbeid med XLoad 2.november på Storslett
samfunnshus. Ramona, Isak og Oda informerer om møte vi hadde med XLoad i forrige uke,
og hvor langt vi har kommet.
Vi blir enige om at de som har mulighet møter opp på samfunnshuset fredag 2.november kl
10. Da setter vi i gang og rigger til. Bekreftet at kommer da er: Ramona, Oda, Isak, Alf Sindre
og Hedda. Silje sender ut melding for å spørre vara-medlemmer om de kan stille. I tillegg
møtes vi kl. 18 på kvelden for å gjøre klart til siste finish før dørene åpnes kl. 19. Det er
mulig vi skal møtes før dette for å ordne dekorasjonene ferdig, men Silje skal snakke med
XLoad først.
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Vi blir også enige om at det er gøy om vi også kler oss ut litt. Ramona, Oda og Isak skal
forberede en lek dersom det blir behov for det i løpet av kvelden og tar regi av denne.
Om noen har gamle laken så må de ta de med.

30/18 Forslag om hettejakker til medlemmer av ungdomsrådet
Vi har fortsatt noen penger igjen på konto, og ideen om hettegensere til ungdomsrådets
medlemmer luftes. Vi blir enige om at Silje sjekker opp pris før vi stemmer om det.

31/18 Eventuelt
-

-

Info fra utvalgsmøtene: Oda informerer om at hun har snakket med Ellinor på
Servicetorget om at ipadene er kommet. De må gjøres klar hos IT før ungdomsrådet
mottar de. I tillegg må alle under 18 ha underskrift fra foresatte før de kan få ipad.
Hermod sjekker opp skjemaene.
Silje informerer om at det nå er sendt søknad om økonomisk støtte til
ungdomsklubben fra Sparebanken 1 Nord-Norge.

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 07.12.2018 15:19:24
Til: alfsindrefotball@gmail.com; Anna Elisa Lund Henriksen; Hermod Bakken; Isak Båtnes Lund; Jonas Pedersen;
Janne.tommerhoel@nordtroms.net; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund; Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng
Thomassen; Scott Nordstrøm; jbjerklihedda@gamil.com; Vilma123@gmail.com
Kopi: Else Elvestad
Emne: Referat fra møte i ungdomsrådet 051218
Vedlegg: Referat fra Ungdomsråds møte 051218.docx

Med vennlig hilsen
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon: 77 58 80 00

Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett

Sentrum 17

Telefaks: 77 77 07 01

Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Internett: www.nordreisa.kommune.no

www.facebook.com/nordreisakommune
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Referat fra møte i ungdomsrådet.
Sted
Tid

BIOS og Reisa Biljardklubb, avslutning for 2018
5.desember 2018 kl. 15:30 – 18:30

Tilstede:

Anna Elisa L. Henriksen
Hermod Bakken
Hedda J. Bjerkli
Ramona S. Thomassen
Oda K. Fossvoll
Isak B. Lund
Alf Sindre Einevoll
Mathilde Eriksen
Oda Agnete Birkelund

Frafall:

Scott Nordstrøm
Vilma Johansson
Kine Elise Steinsvik
Jonas Pedersen

Sakskart

32/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet:
33/18 Møteplan 2019:
34/18 Hjem for en 50-lapp:
35/18 Info fra utvalgsmøtene:
36/18 Eventuelt:
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32/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet:
Vi ser på oversikten over medlemmer, vara-medlemmer og hvem som sitter plassert i de
ulike utvalgene. Medlemmene og vara melder fra at de syns det går bra, og at de har både
tid og mulighet til å dra på møter. De opplever ikke at det blir for mye på enkelte. Vi
beslutter å sette inn Hedda J.Bjerkli som vara sammen med Jonas Pedersen i
Formannskapet, da de har flest møter i løpet av året.
Tidligere i år var det tilbakemeldinger fra utvalgene om dårlig oppmøte fra ungdomsrådet.
Flere har opplevd å få innkalling til feile møter, og at vara ikke er innkalt. Oppdatert liste
over medlemmer og vara er tilsendt servicetorget. Silje Båtnes har snakket med Ellinor
Evensen på servicetorget sist i november, og fått informasjon om at medlemmene i
ungdomsrådet selv må kontakte vara dersom de ikke kan stille på møter. Dette var verken
medlemmer eller ungdomskontakten klar over da det står i innkalling at det er servicetorget
som skal ha beskjed dersom medlemmer ikke kan møte. Mulig årsak til dårlig oppmøte?
Vi blir enige om at vi bruker messenger (Facebook) til å melde fra til hverandre dersom vi
ikke kan stille på møter.

33/18 Møteplan 2019:
Informerer ungdomsrådet om at vi planlegger møteplan for 2019 i sammenheng med
møtene i kommunestyret slik at vi kan bruke politisk rådgiver mer aktivt. Per i dag er ikke
møteplan for kommunestyret klart, så venter på denne. Når det er klart sendes møteplan ut
til alle medlemmer og vara-medlemmer.

34/18 Hjem for en 50-lapp:
Ramona Soleng Thomassen forteller at hun i begynnelsen av november i år forsøkte å
bestille taxi her i Nordreisa via avtalen «Hjem for en 50-lapp». Hun ble da fortalt av
taxisentralen at aldersgruppen det gjaldt for var 19-25 år, og at det var egne klokkeslett for
når tid taxien kjørte til Reisadalen, Rotsund og Oksfjord. Denne informasjonen stemmer ikke
overens med det som står på tromsfylkeskommune.no.
Nestleder Hermod Bakken hadde en sak på dette for noen måneder tilbake i tid, og vil på
nytt sjekke opp saken. Vi ønsker etter dette at det blir skrevet et felles skriv som kan fungere
som informasjon til ungdom i Nordreisa. Vi tar det opp på neste møte når Hermod har fått
sjekket opp mer informasjon.
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35/18 Info fra utvalgsmøtene:
Leder Anna Henriksen og Ramona Soleng Thomassen informerer om Rust-konferansen fra
oktober og om ordfører-turen og møte fra Rust i november.
Anna har mottatt en veileder fra Lise Jacobsen i Rust om hvordan vi kan gå frem med videre
jobbing av stedsutviklingen og det som ble konkludert med på Rust-konferansens workshop.
Vi utsetter denne saken til møte på nyåret.

36/18 Eventuelt:
-

IPAD til de medlemmene som sitter i utvalg: Noen har hentet, men mangler fortsatt
to stykker som må hente sine. Forsøker å få dette gjort før jul.
Ungdomsklubben: Silje informerer kort om hvor vi er i prosessen om
ungdomsklubben. Vi avventer til svar på søknad som er sendt til Sparebanken 1 –
Samfunnsløftet om økonomisk støtte.

Neste møte blir satt opp etter møteplan til kommunestyret er offentlig.

Vennlig hilsen
Anna Elisa Lund Henriksen
Leder av Nordreisa ungdomsråd

Silje Båtnes
Ungdomskontakt
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 30.10.2018 18:38:13
Til: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger
Kopi: Irene Toresen; Line van Gemert; Olaug Bergset; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild
Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel
Vollstad Johnsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa
Kommune; Ronald Jenssen; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde Johnsen; Jens Kristian Nilsen;
Silja Karlsen; Tonny Mathiassen; Hanne Braathen; Anne-Marie Gaino; Ludvig Rognli; Cissel Samuelsen; Einar
Pedersen; Frank Pedersen; Stig Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Lise Jakobsen; Bjørn Ellefsæter
Emne: Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 30.10.18
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 30.10.18.docx
Det vises til vedlagte protokoll fra dagens møte i regionrådet.

Hilsen
BERIT FJELLBERG
DAGLIG LEDER
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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PROTOKOLL FRA MØTE

NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Møte nr 10-2018

STED:

Skype

TIDSPUNKT:

30. oktober 2018 kl 0830

DELTAKERE:
Ordførere:

Svein O. Leiros, Kåfjord

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa
Knut Jentoft, Storfjord

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen
Sekretariat:

Berit Fjellberg, daglig leder

Forfall:

Eirik Losnegaard Mevik/ Ronald Jenssen, Kvænangen

Merknad til innkalling: endelig saksliste og dokumenter var ikke mottatt pr epost,
dette skyldes IT-feil hos sekretæren. Saksliste og dokumenter var tilgjengelig i
outlook-kalender, men ikke alle var oppmerksomme på dette

Merknad til sakslisten: det var enighet om følgende tilleggssaker:


Refsak: Uttalelse fra Troms fylkesting: Widerøe og FOT-rutene i Finnmark og
Nord-Troms



Drøftingssaker:
o

Forlengelse av havneprosjektet?

o

Invitasjon til møte med Nord-Troms videregående skole 21. nov – IKTlærlingeløft?

o

Møte plan- og økonomi-komiteen Troms fylkeskommune 13.nov –
tema for møtet?

Til møte i november:


Samerettsutvalget II settes på agendaen – Knut Jentoft forbereder sak til
regionrådet

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no
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REFERATSAKER:


Fra Nord-Troms Ungdomsråd - RUST: uttalelse vedr bok- og kulturbussen i
Nord-Troms



Uttalelse fra Troms fylkesting: Widerøe og FOT-rutene i Finnmark og NordTroms

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til orientering.
Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt.

VEDTAKSSAKER:
Sak 53/18

Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.18

Saksdokumenter:


Protokoll fra møte 25.09.18

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 25.
september 2018.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 54/18

Årshjul 2019

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

Tidligere år har regionrådet lagt opp møteplan med ett møte i hver av

eierkommunene i løpet av året, til sammen seks møter. Fast møtedag har vært siste
tirsdag i måneden. Rådmannsutvalget har lagt sine møter mandag i forkant av

regionrådsmøtene. Fra 2018 gjorde vi endringer som samsvarte med ønske om et
sterkere politisk fokus, som medførte at det ble viktigere å være til stede på ulike
politiske arenaer og vi koblet møter til disse arenaene.

Fra 2017 har både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget tatt i bruk verktøyet
«skype for business». Dette oppleves som meget nyttig, da det er
ressursbesparende på flere måter.
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Rådmannsutvalget utarbeider eget års-hjul. Det er tidligere bestemt at det skal
avholdes to fysiske fellesmøter pr år mellom regionråd og rådmannsutvalg.

Rådmannsutvalget har også vedtatt to temamøter pr år, ett med helse- og ett med
oppvekstsektoren.
Vurdering:

Vi erfarer at det er behov for møte ca 1 gang pr mnd i regionrådet, med unntak av

sommerferie og desember. Vi utarbeidet års-hjul for 2018, det samme planlegges
for 2019 da dette er en god måte å visualisere aktiviteten gjennom året.

Det er foreslått å legge møter i tilknytning til konferanser. I tillegg bes regionrådet
drøfte om det er aktuelt å delta sammen på arrangement i regionen. Dette for å
skape større oppmerksomhet omkring kultur- eller idrettsarrangement, og

synliggjøre at vi «heier på hverandre og står sammen i Nord-Troms». Dette kan ha
stor symbolverdi, både internt i regionen og utad.

Som utgangspunkt for års-hjulet er det listet opp noen innspill som grunnlag for
drøfting av regionrådets aktivitet 2019:

Eksterne møteplasser og interne møter 2019:

Interne møter med kursiv/gul markering; drøftes
Januar:



NORDISØR, Oslo 08.01.

Fellesmøte regionrådet og rådmannsutvalget tirsdag 29.01. evt koble til KS
Strategikonferanse 31.01.-01.02.

Februar:


Mars:


Fylkesmannens møte (Troms og Finnmark) i Tromsø 20.-22.02./kobles med

møte Tromsø-områdets regionråd?
Skype-møte regionråd tirsdag 26.02. eller avholdes ifm FM-møte

Kommunalpolitisk toppmøte, Oslo – aktuelt å møte Tromsbenken? Evt

sammen med Arena Nord-Troms? Infrastrukturprosjektet: resultater – møte
med Transport- og kommunikasjonskomiteen? Andre?



April:


Vinterferie/skoleruta: 04.-08.03.
Fylkesting: 11.-15.03.

Skype-møte regionrådet (behandle regnskap og årsrapport) tirsdag 26.03.
Påskeferie/skoleruta: 15.-22.04
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Mai:



Juni:



Puls Lyngen påska/regionrådet deltar/markerer seg?

Representantskapsmøte – aktuelt tema? 30.04.

Regionrådet – studietur Sogndal/Distriktssenteret første uken i mai
KS: kommuneprop-konferanse i Tromsø medio mai

Regionrådet - fellesmøte RUST 28.05.
Fylkesting: 17.-21.06

Skype-møte regionrådet 25.06.

August:


ingen møter (valgkamp)

September:



Kommune- og fylkestingsvalg: 08.-09.09.

Nord-Troms konferansen/regionrådsmøte? – fellesmøte Arena Nord-Troms

og NUNT? Fellesmøte RU?


Uke 39 forskningsdagene/felles deltakelse på Landsbyspelet?

Oktober:




KS høstkonferanse (etter SB er lagt fram) 10.-11.10.
RUST-konferanse 25.10.

Konstituering kommunestyrer

November:





Agenda Nord-Norge

Tromskonferansen i Tromsø/koble regionrådsmøte + NUNT?

Tur ungdom-ordførere 25.11.
Konstituerende møte regionrådet 26.11. (dersom det ikke kobles til
Tromskonferansen)

Desember:


Fylkesting: 09.-13.12

Forslag til vedtak:

Det utarbeides års-hjul for regionrådets virksomhet for 2019 på bakgrunn av
drøftinger og innspill i dagens møte.
Forslag til vedtak fremmet i møte:

1. Som hovedregel beholdes tirsdager som regional møtedag
2. Møte i januar: det avholdes fellesmøte med rådmannsutvalget onsdag 30.
januar i Tromsø. Møtet kombineres med KS Strategikonferanse torsdag og
fredag samme uken.
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3. Møte i februar: det er ønskelig med fellesmøte med Tromsø-områdets
regionråd tirsdag 19. februar i Tromsø. Møte kombineres med
Fylkesmannens møte 20.-22. feb. Det avholde også skype-møte i regionrådet
tirsdag 26. februar.
4. Møte i mars: Ønskelig med en «Nord-Troms i Oslo» dag, gjerne samarbeid
med Arena Nord-Troms. Kombineres med Kommunalpolitisk toppmøte.
Hovedfokus: Infrastruktur (andre tema kan være tre stammers
møte/kvenkulturfokus). Hovedansvar for arrangementet: Ørjan og Dan
Håvard. Behov for skype-møte for behandling av regnskap og beretning
vurderes senere.
5. Fullstendig årshjul for 2019 behandles på møte i november.
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.

Sak 55/18

Nord-Troms konferansen 2019

Saksdokumenter:


Rapport fra Nord-Troms konferansen 2017

Saksbehandler: saksordfører Eirik L. Mevik
Saksopplysninger:

Nord-Tromskonferansen ble for første gang arrangert i september 2017.

Den kom i stand som en del av prosjektene i Nærings- og utviklingsplan for NordTroms 2016-2018; Kompetanseløft Nord-Troms, Boligutvikling og den helhetlige

entreprenørskaps-satsingen HoppIDÈ. Flere av prosjektene har seminar og
arenabygging som en del av sine målsettinger.
Målsettinga var:

Konferansen skal være en arena for å vise frem satsingen på nærings- og
utviklingsplan for Nord-Troms, en midtveismarkering i alle prosjektene
(prosjektperiode 2016-2018). Satsingen skjer i samarbeid med Troms
fylkeskommune.

Konferansen var organisert gjennom ved at Nord-Troms Regionråd var prosjekteier,
det var ei valgt styringsgruppe og Halti næringshage og Nord-Troms studiesenter
utgjorde prosjektledelsen. Det var i tillegg en rekke lokale og regionale
samarbeidspartnere.
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Ble målene nådd?

Konferansen ble gjennomført med fullsatt sal, og et deltakerantall i henhold til

intensjonene. Det har aldri vært gjennomført et næringslivs og utviklingsopplegg

tidligere som har samlet så mange deltakere. Det ønsket arrangørene å få til med
dette arrangementet.

I tillegg tiltrakk konferansen seg 20 lokale bedrifter som hadde stand rundt om i

Halti-bygget. Tilbakemeldinger fra bedriftene som deltok på den måten var positive,
og har lagt grunnlag for at dette bør være ett innslag også på kommende næringsog utviklingsarrangementer.

I kroner gikk konferansen med overskudd, men en del av bidragsyterne brukte

svært mange timer som ikke ble regnskapsført på dette arrangementet, men på
andre prosjekter i nærings- og utviklingssatsingen.

I forbindelse med regionrådets prosjekt «drivkraft Nord Troms» er det i søknaden til
fylkeskommunen satt av midler til en konferanse i 2019.
Vurdering

Konferansen i 2017 ble en suksess. Det var godt oppmøte av lokalt næringsliv. Det
er viktig at vi som region bygger vår historie. Samhandling mellom næringsliv, det
offentlige og akademia utgjør i så måte en viktig rolle. En næringskonferanse vil
være med å synliggjøre og bygge stolthet i regionen.

Antakelig kan vi se for oss at kostnadene blir noe lavere neste gang vi arrangerer
konferansen fordi man kan bruke erfaringene man gjorde seg i første omgang.
Innstilling til vedtak:

1. Nord-Troms Regionråd arrangerer en næringskonferanse i 2019.
2. Det settes ned en styringsgruppe ledet av:

3. Det utarbeides et budsjett og en overordnet prosjektplan som godkjennes av
regionrådet første kvartal 2019.

Forslag til tillegg i vedtak fremmet i møte:

Til pkt 2 i innstillingen: styringsgruppen ledes av: Eirik L. Mevik og Dan Håvard
Johnsen.

Til pkt 3 i innstillingen: hovedtema for konferansen: reiseliv.
Vedtak: innstillingen med tilleggsforslag fremmet i møte ble enst vedtatt.
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Sak 56/18

Prosjektlederstilling Drivkraft Nord-Troms

Saksdokumenter:


Vedtak fra møte 8. mai 2018: sak 32/18 Strategi og handlingsplan 20182019



Vedtak fra møte 19. juni 2018: Sak 38/18 Strategisk plan for regionrådet
2018-2019 – søknad om midler Troms fylkeskommune



Drivkraft Nord-Troms - prosjektplan (PP vedlagt)

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

På møte i regionrådet 8.5.18 ble det gjort følgende enstemmige vedtak i sak 32/18:

1. Nord-Troms Regionråd vedtar at følgende satsinger skal inngå i strategi- og handlingsplan for
2018-2019. Disse satsingene søkes delfinansiert av Troms fylkeskommune gjennom
ordningen «strategisk næringsrettet kommunesamarbeid- DRIVKRAFT»:





Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge)
Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur
Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap
Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv

2. I tillegg til satsinger i punkt 1 skrives infrastrukturprosjektene (igangsatte), bærekraftig reiseliv
og sjømatnæringen inn i strategi- og handlingsplan for 2018-2019

De satsingsområdene regionrådet prioriterte er en videreføring av satsingene i
nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018, kalt «Nord-Troms
satsingen».

Nord-Troms Regionråd har gjennom prioritering av drivkraftområder tatt en
utviklingsposisjon i forhold til nordområdene:
o

Campus Nord-Troms har mål om å bli en betydelig og varig driver av

samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Troms gjennom samhandling med
en rekke kunnskapsaktører i nordområdene.
o

Nord-Troms har fått stor anerkjennelse for målrettet og godt forankret

satsing på unge og entreprenørskap gjennom mange år. Nord-Troms kan ta
ansvar for å utvikle en modell for ungdomsmedvirkning i den nye regionen
Troms og Finnmark. I tillegg vil vi videreutvikle entreprenørskaps- og
organisasjonskompetansen hos ungdommene i regionen.
o

Kvenkulturen er svært viktig i nordområdene og fortjener en mye større plass
for å synliggjøre hva den har hatt og har av betydning for nærings-,

samfunns-, og kulturutvikling i nord. Her tar Nord-Troms et ansvar.
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o

Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for
rekruttering og god samhandling på tvers av landegrensene.

Overordna mål: Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms
Resultatmål: Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom

kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen.

Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som

gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst

Prosjektperiode: desember 2018-desember 2020
Det ble gjort vedtak om finansiering i sak 38/18 i regionrådets juni-møte.
Vurderinger:

Drivkraft Nord-Troms er forankret gjennom vedtak og møter i perioden januar-

september 2018. Regionrådet har hatt saken på dagsorden i alle møter i 2018. I
tillegg har satsingen vært presentert for fylkeskommunen både politisk og

administrativt, for KS, for Halti-miljøet og for Senter for nordlige folk. Videre har
satsingene vært drøftet med UiT, Sjømatnæringen på Skjervøy og presentert for
politikere i Sameting (kultur- og næringskomite) og Storting (Tromsbenken).

Nord-Troms Regionråd har søkt Troms fylkeskommune om medfinansiering for å
engasjere en utviklingsleder i full stilling for å sikre drivkraft i arbeidet. Erfaring

tilsier at man ikke får samme effekt av deltidsstillinger, i tillegg til at det krever mye

koordinering og oppfølging for å lykkes. Ved å ha en utviklingsleder i sving hele uka
skaffer vi oss fleksibilitet og større rom for å sette trykk der det er mest behov.

Stillingen som utviklingsleder Drivkraft Nord-Troms bør lyses ut så snart som mulig,
slik at man kommer i gang med arbeidet i henholdt til tidsplanen. Det bør også
oppnevnes et ansettelsesutvalg for stillingen.
Forslag til vedtak:

1. Nord-Troms Regionråd lyser ut stillingen som utviklingsleder for prosjekt
Drivkraft Nord-Troms i 2 år, under forutsetning av finansiering.

2. Nord-Troms Regionråd oppnevner et ansettelsesutvalg som får mandat til å
gjennomføre hele ansettelsesprosessen. Utvalget består av: leder Svein o.
Leiros, Cissel Samuelsen og Berit Fjellberg.

8

117

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 57/18

Uttalelse til utdannings- og forskningskomiteen – Statsbudsjett 2019

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen, leder Nord-Troms Studiesenter
Forslag til

UTTALELSE TIL STATSBUDSJETTET: FINANSIERING AV STUDIESENTER

Gjennom 12 år, siden 2007, har det vært jobbet for en forutsigbar finansiering av
Nord-Troms Studiesenter. Vi har opplevd at studiesentra i Troms ikke har vært

likebehandla da Midt-Troms Studiesenter har hatt statlig bevilgning i hele denne
perioden, mens Nord-Troms Studiesenter ikke har hatt det.

Nord-Troms Studiesenter ble etablert av Nord-Troms Regionråd i 2006. Vi har

demografiske utfordringer på linje med andre distriktskommuner, men vi opplever i
dag en veldig vekst i privat sektor, spesielt innen havbruk Det er mange positive

trekk og godt grunnlag for vekst i regionen, og vi har et potensiale innen reiseliv,

havbruk og mineraler. Disse framtidsutsiktene må møtes med folk og kompetanse.

Proaktiv holdning til lokal kompetanseproduksjon er en forutsetning for å lykkes, og

NTSS er en infrastruktur som er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Nord-

Troms Regionråd har en samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø med mål om å
utvikle et faglig/strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og utvikling,
undertegnet i 2012.

Med små ressurser har NTSS fram til sommeren 2018 gjennomført 153 studier med
om lag 100 studenter pr år. Dette utgjør 22 3265 studiepoeng i kompetanse til
regionen. I tillegg kommer kurs og konferanser. Nord-Troms Studiesenter er

avgjørende for kompetansebygging i regionen, og strategiene framover retter seg
mot varig samarbeid om kompetanse, innovasjon og forskning.

I Prop. 84 S (2016-2017) - Oppgavemeldinga- er regjeringa positive til Studiesentra
og det kompetansebehovet de fyller, men vurderer det slik at offentlig
medfinansiering best blir gjort regionalt. I meldinga står det at:

«Kunnskapsdepartementet vil kome tilbake til eventuelle forslag om konkretisering

og iverksetjing av tiltak som har budsjettmessige konsekvensar, i samband med dei
årlege budsjettforslaga.»
I Meld. St. 6 (2018-2019) – Oppgaver til nye regioner - gir Kommunal og
moderniserings- departementet et tydelig ansvar til Fylkeskommunen:
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«Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som
ikke er finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over
fylkeskommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler».
Nord-Troms Regionråd ber komiteen følge opp dette arbeidet og være med å bidra
til å sikre en forutsigbar finansiering av studiesentra.
Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til uttalelse og oversender dette til
komiteen på Stortinget.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER
Orientering fra rådsordfører – oppfølgingsaker:
Prosjekt Lyngshest – status


Følgende kommuner har gjort positiv behandling: Karlsøy, Balsfjord og
Tromsø kommune



Troms fylkeskommune har også innvilget søknaden



Skjervøy kommune har gitt avslag



Status/strategi: Enighet i møte om felles saksframlegg og innstilling for
behandling i Nord-Troms kommunene. Skjervøy behandler saken på nytt.

Distriktssenteret – studietur mai 2019 - forslag til program


Saken utsettes til neste møte

Samarbeidsavtale Sametinget – status i saken


Besøk av Sametingets kultur- og næringskomite 21.-22. august i NordTroms – mulig samarbeidsavtale drøftes. Begge parter positive.



Komiteleder Arild Inga fremmer forslag i Sametingets plenum 25.09.18 hvor
følgende blir vedtatt:»Sametingsrådet anmodes til å ta kontakt med Nord-

Troms Regionråd for å følge opp det muntlige initiativet fra møtet mellom
Nærings- og Kulturkomiteen og Nord-Troms Regionråd»
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Orientering fra daglig leder:
Saker i arbeid pr tiden:


Infrastrukturprosjektet
o

gjennomført innspillmøter politikere og næringsaktører

o

1. utkast til plan skal drøftes 5. november

o

Seminar/presentasjon av resultater 1. kvartal 2019 – forankring i
Nord-Troms

o




Politisk jobbing mot statlig og regionalt nivå

Havneprosjektet (adm kommune Skjervøy)
o

Gjennomført studietur

o

I sluttfasen av prosjektet

o

Behov for forlengelse bør drøftes

Kompetanseløft Nord-Troms
o

3 satsingsområder; kommunestrategier, næringsstrategier og MMMstrategier



o

I sluttfasen av det 5-årige prosjektet

o

Avslutningsseminar kombineres med kick-off for Campus Nord-Troms

HoppIdè – delprosjekter
o

Grunnskole – skal presenteres og drøftes på fellesmøte mellom RU og
Oppvekstledere

o

Vgs – satsing på UB – kan koble videreføring til RUST-satsing

o

Unge gründere – evt videreføring ikke avklart

Omsøkte prosjekt:


Drivkraft Nord-Troms, søknad er under behandling i fylkeskommunen. En
omfattende satsing som involverer mange ulike aktører i regionen

DRØFTINGSSAKER:
Forlengelse av havneprosjektet?


Behov for videreføring av prosjektet i en fase 2. Aktuelle aktiviteter;
o

Felles info/markedsføring – egen hjemmeside «Nord-Troms havner»

o

Felles regulativ

o

Felles opplæring
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Mulig å søke midler etter samme modell som fase 1, søknadsfrist 30.
november



Ordførerne er positive til videreføring. Prosjektet må forankres i kommunene
ved behandling i formannskapene



Oppfølging: Skjervøy kommune ved ordfører og maritim næringsutvikler lager

felles saksframlegg til behandling i kommunene. Skjervøy søker om
videreføring innen fristen
Invitasjon til møte med Nord-Troms videregående skole 21. nov – IKT- lærlingeløft?


Kollisjon med formannskapsmøter i Storfjord og Skjervøy



Øyvind og Svein deltar på møtet

Møte plan- og økonomi-komiteen Troms fylkeskommune 13.nov – tema for møtet?


Følgende deltar fra regionrådet på møte som starter kl 14 på Halti og middag
kl 18 på Bios; Øyvind, Svein og Ørjan. Berit avklarer med Eirik.



Hovedtema for regionrådets møte: Studiesenteret – Campus Nord-Troms. I
tillegg satsing på kvenkultur (Oppgavemelding), dette blir også berørt i eget
møte med Halti Kvenkultursenter. Svein og Berit lager et forslag til opplegg
som sendes ut for innspill/godkjenning

Regionreformen – hvordan skal vi jobbe i Nord-Troms?

Meld. St. 6 Oppgaver til nye regioner (presentert av statsråd Mæland 19.10.18)
Oppfølging: saken utsettes til neste møte

Meldinger som kommer vedr skatt – hvordan skal vi følge opp?


Særskatt på havbruk – NOU innen 1.11.19 (utvalget ser på tre forslag;
grunnrenteskatt, produksjonsavgift eller kombinasjon av disse to)



Særskatt på fiskeriene – Eidesen-utvalget peker på ressursskatt og

kvotefleksibilitet i en sammenheng. Kommer Stortingsmelding i 2019


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

Oppfølging: saken utsettes til neste møte.

Møtet hevet kl 0950
Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
referent
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 19.11.2018 11:31:00
Til: Ludvig Rognli; Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan
Albrigtsen; Øyvind Evanger
Kopi: Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Anne-Marie Gaino;
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SAKSPROTOKOLL
Utvalg:
Møtedato:
Utvalgssak:

Fylkestinget
12.06.2018
34/18

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

16/1381-20
Strategi for unge i Troms 2018 - 2028

Behandling:
Votering (36 representanter tilstede):
Innstillingen ble vedtatt med 32 stemmer for innstillingen og 4 stemmer mot.
Vedtak:
1. Fylkestinget godkjenner forslaget til Strategi for unge i Troms 2018-2028.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet sikre ungdomsmedvirkning i plandokumenter og avtaler som
inngås.
3. Fylkestinget ber fylkesrådet ta initiativ til å opprette en tverrfaglig gruppe som skal jobbe
med utarbeidelse av handlingsplan og tiltak for unge i Troms. Fylkestinget ber fylkesrådet
om å avholde regionale innspillmøter/verksted med representanter for regionale
ungdomsråd og regionrådene/ordførere i prosessen med utarbeidelse av handlingsplanen,
og at disse innspillsmøtene avholdes sammen med ungdommens fylkesråd. I tillegg ber
fylkestinget om at de politiske ungdomspartiene involveres i dette arbeidet. Dette for å
sikre en bred forankring av planen.
4. Fylkestinget ser viktigheten av god politisk organisering på alle nivå for å tilrettelegge for
et bredt samfunnsengasjement blant ungdom i hele regionen. For å lykkes er det viktig med
øving i demokratiske prosesser. Fylkestinget ber fylkesrådet se til Nord-Troms (RUST) når
det gjelder modell for opplæring av ungdomsråd, og prioritere opplæring etter denne
modellen for å reell medvirkning.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Pb 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77788000
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no
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Strategi for unge i Troms, 2018-2028

Innledning
Troms fylkeskommune har vært et foregangsfylke når det gjelder satsing på de unge. Vi skal
fortsette å fornye og videreutvikle ungdomssatsingen for å sikre at arbeidet blir et viktig bidrag til
utviklingen av Troms.
I rollen som samfunnsutvikler har fylkeskommunen ansvar for å bidra til koordinering og
stimulering av viktige innsatsområder. Strategi for unge i Troms 2018 - 2028 er et bidrag til dette
området. Strategien er et sentralt styringsdokument for de som jobber med unge i Troms og skal
bidra til et bredt samfunnsengasjement hos unge for å gi disse en mulighet til å bli sett og hørt. Å
arbeide med måloppnåelse og strategier vil imidlertid være et generelt ansvar for alle ansatte i
Troms fylkeskommune. Denne strategien skal være et praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglige
arbeid, og den skal sikre riktig retning og måloppnåelse.
Strategiene under de fire fokusområdene; samfunnsdeltakelse, livsmestring, medbestemmelse og
valgfrihet, har sin forankring fra fylkestinget i forbindelse med Regional planstrategi 2017-2019.
Strategi for unge i Troms skal være fellesnevneren som handlinger og tiltak for unge bygger på, og
som sikrer grunnlaget for et rikt liv i Troms.
Strategien er utarbeidet med god medvirkning fra ungdommens fylkesråd i Troms, og med støtte fra
en tverretatlig ressursgruppe.
FNs barnekonvensjon ligger til grunn for Strategi for unge i Troms.
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen
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Samfunnsdeltagelse
Mål:
Unge i Troms har rett til å bli hørt, si sin mening og skal forstå og medvirke i demokratiske
prosesser. (FN barnekonvensjon, art 12)
Unge i Troms skal, i tråd med demokratiske prinsipper, gis kunnskap og ferdigheter til å møte
utfordringer. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og
mindretallets rettigheter. En viktig målgruppe for fylkeskommunen er unge, og derfor ønskes det å
legge til rette for at unge kan delta aktivt i samfunnslivet uavhengig av sosial og økonomisk status.
Unge må i større grad være aktive deltakere i planlegging av kulturtilbud, idrettsarenaer og andre
former for organisasjonsarbeid. Unges medvirkning i fylkeskommunale beslutningsprosesser og
deltakelse i elevdemokrati og frivillige organisasjoner er «en skole i demokrati». Derfor er gode
medvirkningsprosesser viktige.

Strategier
Målet skal nås ved å:








sikre at unge i Troms får arenaer for politisk medvirkning ved etablering av Troms og
Finnmark Fylkeskommune.
involvere unge aktivt i forberedelse, gjennomføring og evaluering av skolevalg.
sikre ungdomsmedvirkning i fylkeskommunale saker.
bidra til at alle kommuner har et aktivt og fungerende ungdomsråd.
støtte opp om de næringsrettede ungdomssatsingene i regi av næringslivet, kommuner og
regionråd.
bidra til å forsterke det regionale samarbeidet av ungdomsorganisasjoner.
videreutvikle grenseoverskridende samarbeid i Barents, Arktis og Europa
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Livsmestring
Mål:
Unge i Troms skal forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget
liv.
Livsmestring handler om å ruste unge mennesker til å mestre motgang, takle følelser og håndtere
utfordringer sammen med andre. Det handler også om å kunne sette grenser og respektere andres
valg og verdier. Det å leve og realisere egne muligheter og forventninger i livskraftige samfunn i
Troms, skal ikke bare bidra til arbeid og god levestandard, men også bidra til positive opplevelser
av livskvalitet og egen utvikling. Dette forutsetter en god infrastruktur for kulturelle opplevelser og
muligheter for å formalisere og bygge opp egen kompetanse. Troms er et mangfoldig samfunn,
dette skal gjenspeiles i den informasjon og de tilbud som gis til unge i fylket. Det er i barne- og
ungdomsårene at grunnlaget for god helse blir lagt. Troms skal ha et godt og systematisk
helsefremmende og forebyggende arbeid på de arenaene hvor unge befinner seg.

Strategier
Målet skal nås ved å:








tilby unge gode veiledningstjenester som grunnlag for bevisste valg for egen fremtid.
utvikle helsefremmende tiltak og fokus på psykisk helse, livskvalitet og rusforebyggende
arbeid i all opplæring.
bidra til gode levekår for unge og legge til rette for deltakelse uavhengig av bakgrunn.
bidra til sosial likhet.
ivareta brukermedvirkning av unge med funksjonsnedsettelse.
sikre at elever får tilpasset undervisning.
styrke samisk og kvensk språk og kultur.
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Medbestemmelse
Mål:
Unge i Troms skal ha et større eierskap til de beslutninger som tas.
Dagens unge utgjør morgendagens fremtid. Troms er avhengig av at dagens unge er fornøyd med
sin oppvekst i fylket, og selv velger å etablere seg her. Å sikre unge reell medbestemmelse og
innflytelse bidrar til å skape samfunnsengasjement, og er et viktig mål i ungdomspolitikken. Reell
medvirkning medfører at unge får et større eierskap til de beslutninger som tas, og at beslutninger
blir bedre forankret og lettere å gjennomføre. Unge må få større innflytelse i saker som har
betydning for deres utvikling, trivsel og oppvekstkår. Å få innflytelse ivaretar og stimulerer unges
evne til engasjement, ansvar og nytenkning. Det at deres meninger blir hørt og brukt, styrker også
selvfølelsen. Å gi unge mulighet til reell medbestemmelse i ulike beslutningsprosesser kan bidra til
nye ideer og innspill til den politiske dagsorden og øker kvaliteten på tilbud rettet mot de unge.
Strategier
Målet skal nås ved å:








sikre politisk medvirkning fra ungdomsrådene i kommunene.
gjennomføre undersøkelser om helse, levekår og oppvekst.
gi unge tilgang til god utdanning.
involvere barn og ungdom i beslutningsprosesser som angår fritids-, idretts- og kulturtilbud.
ivareta medvirkning fra unge i programrådet for den kulturelle skolesekken.
bidra til godt samspill mellom næringslivet og utdanningsaktører i landsdelen.
stimulere til innovasjon og entreprenørskap.
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Valgfrihet
Mål:
Unge skal ha mulighet til å ta selvstendige og ansvarlige valg
Unge i Troms skal utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk
og miljøbevisst. De skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning for
dem selv, de rundt seg, og neste generasjon. Temaet rommer blant annet problemstillinger knyttet
til miljø, klima, fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning.

Strategier
Målet skal nås ved å:







gi unge muligheten til å delta på samfunnsarenaer som bidrar til kritisk tenkning.
sikre unge like fremtidsmuligheter ved hjelp av ny teknologi.
være med på å utforme klima- og miljømål for å sikre at Troms blir et attraktivt fylke.
sikre at unge har et godt og sikkert kollektivtilbud.
gi unge mulighet til å påvirke sin egen arbeidsfremtid.
legge til rette for økt vekstkraft og bostedsattraktivitet i by- og regionsentrene.
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Til Troms fylkeskommune – Utdanningsetaten
23.03.2018

INNSPILL TIL STRATEGI FOR UNGE I TROMS FRA NORD-TROMS UNGDOMSRÅD
Nord-Troms Ungdomsråd har i møte 16.3.2018 behandlet Troms Fylkeskommunes
forslag til strategiplan «Strategi for unge i Troms 2018-2028». Strategien skal sette
søkelyset på utviklingsoppgaver og områder der fylkeskommunen kan ha en sentral
rolle, med fokus på samfunnsdeltakelse, livsmestring, medbestemmelse og
valgfrihet.
Vi savner kobling til målområdene i Fylkesplan for Troms 2014-2025 nordområdene, næring og kompetanse, senterstrategi, folkehelse. Dette ville sette
søkelys på utviklingsoppgaver og områder der fylkeskommunen allerede har sagt å
skulle ha en sentral rolle. Ved å koble ungdomsstrategien til fylkesplanen ville en i
større grad sikre et ungdomsperspektiv på samfunnsutviklingen i hele fylket.
Ungdom må tas på alvor som likeverdige innbyggere, og tas med i de etablerte
strukturene for demokrati og medbestemmelse. Ungdom må få en reell stemme
gjennom å involveres der utvikling skjer og beslutninger tas.
Troms Fylkeskommune må sikre at alle kommunale ungdomsråd har eierskap til
ungdomsstrategien. Strategien må ha mål som det er mulig å se og måle resultater
av. Vi mener at hvis fylkeskommunen skal sette søkelys og ha en sentral rolle for
utviklingsoppgaver i hele fylket, må det være et større fokus på regionalt arbeid for
ungdomsmedvirkning. Det må skapes en kultur for å jobbe desentraliserte og
fleksibelt fra fylkesnivå til kommunale ungdomsråd. Det må være fokus på relevans
og kvalitet i innholdet når Troms fylkeskommune inviterer ungdomsrådskontakter til
fagsamlinger og konferanser.
INNSPILL TIL DE FIRE FOKUSOMRÅDENE I STRATEGIEN
SAMFUNNSDELTAKELSE

Unge i Troms har rett til å bli hørt, si sin mening og skal forstå og medvirke i
demokratiske prosesser.
Hvem skal bidra til at alle kommuner har et aktivt og velfungerende ungdomsråd?
Og hvordan skal hvordan skal de gjøre det?
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Det må finnes kanaler for at kommunale og regionale ungdomsråd kan løfte og
fremme saker til Ungdommens fylkesråd. Saker som ungdommens fylkesråd jobber
med må forankres i de kommunale ungdomsrådene. Dette må gjøres inne tidsfrister
som gjør det mulig å behandle og gi gode innspill.
LIVSMESTRING

Unge i Troms skal forstå og påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget
liv.
Strategien må si noe mer konkret om hvordan man skal nå målene.
Skal det være foredrag og temadager?
Skal noen være tilgjengelig for å snakke med ungdom?
Skoletimeplanen er ikke tilrettelagt for språk når det går på bekostning av andre
fag.
MEDBESTEMMELSE

Unge i Troms skal ha et større eierskap til de beslutninger som tas.
I Barn – og unges kommunestyre og Ungdomsråd må voksne vise engasjement for
ungdom og snakke ungdommens språk, ikke politikerspråk. Dette må også gjelde
ungdomsstrategien.
Hvordan er utformingen av denne strategien forankret i kommunale og regionale
ungdomsråd? For å sikre god ungdomsmedvirkning bør Troms fylkeskommune gå
foran som et godt eksempel for ungdomsrådene i sitt fylke, og kjøre gode prosesser
på involvering av ungdom – mer konkret og inspirerende enn bare en vanlig høring
som denne.
VALGFRIHET

Unge skal ha mulighet til å ta selvstendige og ansvarlige valg
Planen må si noe om hva som skal gjøres og hvordan. For at ungdom skal ha
mulighet til å påvirke sin egen arbeidsfremtid, og se fremtidsmuligheter på sitt
bosted må det være mulig å få seg sommerjobb, og det må være Yrkes- og
utdanningsmesser i regionene.

Lise Jakobsen
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT
NORD-TROMS UNGDOMSRÅD
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Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

NORD-TROMS REGIONRÅD DA
Hovedvegen 2
9151 STORSLETT

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref:

Løpenr.

2015/616-6

Arkivkode

6594/2018 X31

Dato

31.10.2018

Vedtaksmelding: Samarbeidsavtale - politiråd
Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.

Med hilsen
Mattis Bårnes
Saksbehandler
77775503
Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift.

Dette brev sendes til:
TROMS POLITIDISTRIKT
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

Postboks 6132
Hovedvegen 2

9291
9151

TROMSØ
STORSLETT
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Postadresse:
postboks 145 - G
9189 SKJERVØY
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks:
Organisasjonsnr:

Internett:
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2015/616 -5

Arkiv:

X31

Saksbehandler: Cissel Samuelsen
Dato:

15.10.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
47/18

Utvalgsnavn
Kommunestyret

Møtedato
24.10.2018

Samarbeidsavtale - politiråd
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Skjervøy Samarbeidsavtale mellom xx kommune og Troms politidistrikt (2)
Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018
Behandling:
Innstillingen ble lest opp av ordfører.
Ørjan Albrigtsen (Krf) fremmet følgende forslag, på vegne av posisjon:
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Forslag til samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og politiet godkjennes ikke, da
avtalens innhold ikke samsvarer med vedtak gjort i Stortinget om nærpolitireformen.
2. Kommunestyret ber ordfører/rådmann ta kontakt med ny regionlensmann og politimester
for å avklare hvilket bemannings- og tjenestenivå kontoret på Skjervøy skal ha.
Vidar Langeland (Frp) fremmet følgende forslag:
Skjervøy kommunestyre kan ikke akseptere mottatt samarbeidsavtale fra politiet. Tilbudet ved
tjenestestedet Skjervøy er så lavt at det gir en uakseptabel standard på både beredskap og
forebyggende arbeid. Kommunestyret sender avtaleutkast tilbake til politimesteren og ber han
legge inn en bemanning av tjenestestedet som gir daglig bemanning, akseptabel beredskap og et
nærpoliti som er tilstede i kommunen.
Øystein Skallebø (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av kommunestyret:
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Forslag til samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og politiet godkjennes ikke, da
avtalens innhold ikke samsvarer med vedtak gjort i Stortinget om nærpolitireformen.
2. Tilbudet ved tjenestested Skjervøy er så lavt at det gir en uakseptabel standard på både
beredskap og forebyggende arbeid. Kommunestyret sender avtaleutkast tilbake til
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politimesteren og ber han legge inn bemanning av tjenestestedet som gir daglig
bemanning, akseptabel beredskap og et nærpoliti som er tilstede i kommunen.
Ørjan Albrigtsen (Krf) trekker posisjon sitt forslag
Vidar Langeland (Frp) trekker sitt forslag
Votering, kommunestyrets forslag mot rådmannens innstilling:
- Kommunestyrets forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Forslag til samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og politiet godkjennes ikke, da
avtalens innhold ikke samsvarer med vedtak gjort i Stortinget om nærpolitireformen.
2. Tilbudet ved tjenestested Skjervøy er så lavt at det gir en uakseptabel standard på både
beredskap og forebyggende arbeid. Kommunestyret sender avtaleutkast tilbake til
politimesteren og ber han legge inn bemanning av tjenestestedet som gir daglig
bemanning, akseptabel beredskap og et nærpoliti som er tilstede i kommunen.
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Saksopplysninger
Det vises til vedlagte forslag til samarbeidsavtale. Avtaleforslaget er utforma av Politiet, og det
er et ønske om mest mulig likelydende avtaler med de ulike kommunene. Intensjonen med
avtalen er å få til et mer forpliktende samarbeid med faste møter og faste, møtende medlemmer.
Politiet og kommunen er ofte involvert i samme typer situasjoner/problemstillinger, men med
ulike roller og ansvar. Samfunnssikkerhet og beredskap er ett område, forebyggende arbeid blant
barn og unge for å hindre negativ utvikling mot rus/kriminalitet er et annet. Forslag til
samarbeidsavtale lister opp mange aktuelle tema/oppgaver for samarbeidet.
Siden mange av de aktuelle satsingsområdene omhandler helsesektoren og/eller med barn og
unge i målgruppa, er det naturlig at etatslederne for de store etatene deltar i politiråd. I tillegg har
Skjervøy kommune et godt fungerende tverretatlig nettverk (TRG), som har særlig fokus på
forebygging blant barn og unge. TRG følger blant anna opp planen «Vold i nære relasjoner».
Vurdering
Det anbefales at vedlagte samarbeidsavtale godkjennes, og at den blir et grunnlag for å forbedre
det kontinuerlige samarbeidet mellom kommunen og Politiet.
Med utgangspunkt i de satsingsområder avtalen lister opp, er det viktig med ei bredere
sammensatt gruppe fra kommunen, slik at en sikrer at politirådet får god informasjon inn, og at
grunnlaget for beslutninger er bredt faglig sett. Derfor foreslås det at etatslederne som har
ansvaret for helse og barnehage/skole deltar, samt koordinator for TRG.
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PROTOKOLL FRA MØTE

NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Møte nr 10-2018

STED:

Skype

TIDSPUNKT:

30. oktober 2018 kl 0830

DELTAKERE:
Ordførere:

Svein O. Leiros, Kåfjord

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa
Knut Jentoft, Storfjord

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen
Sekretariat:

Berit Fjellberg, daglig leder

Forfall:

Eirik Losnegaard Mevik/ Ronald Jenssen, Kvænangen

Merknad til innkalling: endelig saksliste og dokumenter var ikke mottatt pr epost,
dette skyldes IT-feil hos sekretæren. Saksliste og dokumenter var tilgjengelig i
outlook-kalender, men ikke alle var oppmerksomme på dette

Merknad til sakslisten: det var enighet om følgende tilleggssaker:


Refsak: Uttalelse fra Troms fylkesting: Widerøe og FOT-rutene i Finnmark og
Nord-Troms



Drøftingssaker:
o

Forlengelse av havneprosjektet?

o

Invitasjon til møte med Nord-Troms videregående skole 21. nov – IKTlærlingeløft?

o

Møte plan- og økonomi-komiteen Troms fylkeskommune 13.nov –
tema for møtet?

Til møte i november:


Samerettsutvalget II settes på agendaen – Knut Jentoft forbereder sak til
regionrådet

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no
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REFERATSAKER:


Fra Nord-Troms Ungdomsråd - RUST: uttalelse vedr bok- og kulturbussen i
Nord-Troms



Uttalelse fra Troms fylkesting: Widerøe og FOT-rutene i Finnmark og NordTroms

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til orientering.
Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt.

VEDTAKSSAKER:
Sak 53/18

Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.18

Saksdokumenter:


Protokoll fra møte 25.09.18

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 25.
september 2018.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 54/18

Årshjul 2019

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

Tidligere år har regionrådet lagt opp møteplan med ett møte i hver av

eierkommunene i løpet av året, til sammen seks møter. Fast møtedag har vært siste
tirsdag i måneden. Rådmannsutvalget har lagt sine møter mandag i forkant av

regionrådsmøtene. Fra 2018 gjorde vi endringer som samsvarte med ønske om et
sterkere politisk fokus, som medførte at det ble viktigere å være til stede på ulike
politiske arenaer og vi koblet møter til disse arenaene.

Fra 2017 har både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget tatt i bruk verktøyet
«skype for business». Dette oppleves som meget nyttig, da det er
ressursbesparende på flere måter.
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Rådmannsutvalget utarbeider eget års-hjul. Det er tidligere bestemt at det skal
avholdes to fysiske fellesmøter pr år mellom regionråd og rådmannsutvalg.

Rådmannsutvalget har også vedtatt to temamøter pr år, ett med helse- og ett med
oppvekstsektoren.
Vurdering:

Vi erfarer at det er behov for møte ca 1 gang pr mnd i regionrådet, med unntak av

sommerferie og desember. Vi utarbeidet års-hjul for 2018, det samme planlegges
for 2019 da dette er en god måte å visualisere aktiviteten gjennom året.

Det er foreslått å legge møter i tilknytning til konferanser. I tillegg bes regionrådet
drøfte om det er aktuelt å delta sammen på arrangement i regionen. Dette for å
skape større oppmerksomhet omkring kultur- eller idrettsarrangement, og

synliggjøre at vi «heier på hverandre og står sammen i Nord-Troms». Dette kan ha
stor symbolverdi, både internt i regionen og utad.

Som utgangspunkt for års-hjulet er det listet opp noen innspill som grunnlag for
drøfting av regionrådets aktivitet 2019:

Eksterne møteplasser og interne møter 2019:

Interne møter med kursiv/gul markering; drøftes
Januar:



NORDISØR, Oslo 08.01.

Fellesmøte regionrådet og rådmannsutvalget tirsdag 29.01. evt koble til KS
Strategikonferanse 31.01.-01.02.

Februar:


Mars:


Fylkesmannens møte (Troms og Finnmark) i Tromsø 20.-22.02./kobles med

møte Tromsø-områdets regionråd?
Skype-møte regionråd tirsdag 26.02. eller avholdes ifm FM-møte

Kommunalpolitisk toppmøte, Oslo – aktuelt å møte Tromsbenken? Evt

sammen med Arena Nord-Troms? Infrastrukturprosjektet: resultater – møte
med Transport- og kommunikasjonskomiteen? Andre?



April:


Vinterferie/skoleruta: 04.-08.03.
Fylkesting: 11.-15.03.

Skype-møte regionrådet (behandle regnskap og årsrapport) tirsdag 26.03.
Påskeferie/skoleruta: 15.-22.04
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Mai:



Juni:



Puls Lyngen påska/regionrådet deltar/markerer seg?

Representantskapsmøte – aktuelt tema? 30.04.

Regionrådet – studietur Sogndal/Distriktssenteret første uken i mai
KS: kommuneprop-konferanse i Tromsø medio mai

Regionrådet - fellesmøte RUST 28.05.
Fylkesting: 17.-21.06

Skype-møte regionrådet 25.06.

August:


ingen møter (valgkamp)

September:



Kommune- og fylkestingsvalg: 08.-09.09.

Nord-Troms konferansen/regionrådsmøte? – fellesmøte Arena Nord-Troms

og NUNT? Fellesmøte RU?


Uke 39 forskningsdagene/felles deltakelse på Landsbyspelet?

Oktober:




KS høstkonferanse (etter SB er lagt fram) 10.-11.10.
RUST-konferanse 25.10.

Konstituering kommunestyrer

November:





Agenda Nord-Norge

Tromskonferansen i Tromsø/koble regionrådsmøte + NUNT?

Tur ungdom-ordførere 25.11.
Konstituerende møte regionrådet 26.11. (dersom det ikke kobles til
Tromskonferansen)

Desember:


Fylkesting: 09.-13.12

Forslag til vedtak:

Det utarbeides års-hjul for regionrådets virksomhet for 2019 på bakgrunn av
drøftinger og innspill i dagens møte.
Forslag til vedtak fremmet i møte:

1. Som hovedregel beholdes tirsdager som regional møtedag
2. Møte i januar: det avholdes fellesmøte med rådmannsutvalget onsdag 30.
januar i Tromsø. Møtet kombineres med KS Strategikonferanse torsdag og
fredag samme uken.

4

142

3. Møte i februar: det er ønskelig med fellesmøte med Tromsø-områdets
regionråd tirsdag 19. februar i Tromsø. Møte kombineres med
Fylkesmannens møte 20.-22. feb. Det avholde også skype-møte i regionrådet
tirsdag 26. februar.
4. Møte i mars: Ønskelig med en «Nord-Troms i Oslo» dag, gjerne samarbeid
med Arena Nord-Troms. Kombineres med Kommunalpolitisk toppmøte.
Hovedfokus: Infrastruktur (andre tema kan være tre stammers
møte/kvenkulturfokus). Hovedansvar for arrangementet: Ørjan og Dan
Håvard. Behov for skype-møte for behandling av regnskap og beretning
vurderes senere.
5. Fullstendig årshjul for 2019 behandles på møte i november.
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.

Sak 55/18

Nord-Troms konferansen 2019

Saksdokumenter:


Rapport fra Nord-Troms konferansen 2017

Saksbehandler: saksordfører Eirik L. Mevik
Saksopplysninger:

Nord-Tromskonferansen ble for første gang arrangert i september 2017.

Den kom i stand som en del av prosjektene i Nærings- og utviklingsplan for NordTroms 2016-2018; Kompetanseløft Nord-Troms, Boligutvikling og den helhetlige

entreprenørskaps-satsingen HoppIDÈ. Flere av prosjektene har seminar og
arenabygging som en del av sine målsettinger.
Målsettinga var:

Konferansen skal være en arena for å vise frem satsingen på nærings- og
utviklingsplan for Nord-Troms, en midtveismarkering i alle prosjektene
(prosjektperiode 2016-2018). Satsingen skjer i samarbeid med Troms
fylkeskommune.

Konferansen var organisert gjennom ved at Nord-Troms Regionråd var prosjekteier,
det var ei valgt styringsgruppe og Halti næringshage og Nord-Troms studiesenter
utgjorde prosjektledelsen. Det var i tillegg en rekke lokale og regionale
samarbeidspartnere.
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Ble målene nådd?

Konferansen ble gjennomført med fullsatt sal, og et deltakerantall i henhold til

intensjonene. Det har aldri vært gjennomført et næringslivs og utviklingsopplegg

tidligere som har samlet så mange deltakere. Det ønsket arrangørene å få til med
dette arrangementet.

I tillegg tiltrakk konferansen seg 20 lokale bedrifter som hadde stand rundt om i

Halti-bygget. Tilbakemeldinger fra bedriftene som deltok på den måten var positive,
og har lagt grunnlag for at dette bør være ett innslag også på kommende næringsog utviklingsarrangementer.

I kroner gikk konferansen med overskudd, men en del av bidragsyterne brukte

svært mange timer som ikke ble regnskapsført på dette arrangementet, men på
andre prosjekter i nærings- og utviklingssatsingen.

I forbindelse med regionrådets prosjekt «drivkraft Nord Troms» er det i søknaden til
fylkeskommunen satt av midler til en konferanse i 2019.
Vurdering

Konferansen i 2017 ble en suksess. Det var godt oppmøte av lokalt næringsliv. Det
er viktig at vi som region bygger vår historie. Samhandling mellom næringsliv, det
offentlige og akademia utgjør i så måte en viktig rolle. En næringskonferanse vil
være med å synliggjøre og bygge stolthet i regionen.

Antakelig kan vi se for oss at kostnadene blir noe lavere neste gang vi arrangerer
konferansen fordi man kan bruke erfaringene man gjorde seg i første omgang.
Innstilling til vedtak:

1. Nord-Troms Regionråd arrangerer en næringskonferanse i 2019.
2. Det settes ned en styringsgruppe ledet av:

3. Det utarbeides et budsjett og en overordnet prosjektplan som godkjennes av
regionrådet første kvartal 2019.

Forslag til tillegg i vedtak fremmet i møte:

Til pkt 2 i innstillingen: styringsgruppen ledes av: Eirik L. Mevik og Dan Håvard
Johnsen.

Til pkt 3 i innstillingen: hovedtema for konferansen: reiseliv.
Vedtak: innstillingen med tilleggsforslag fremmet i møte ble enst vedtatt.
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Sak 56/18

Prosjektlederstilling Drivkraft Nord-Troms

Saksdokumenter:


Vedtak fra møte 8. mai 2018: sak 32/18 Strategi og handlingsplan 20182019



Vedtak fra møte 19. juni 2018: Sak 38/18 Strategisk plan for regionrådet
2018-2019 – søknad om midler Troms fylkeskommune



Drivkraft Nord-Troms - prosjektplan (PP vedlagt)

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

På møte i regionrådet 8.5.18 ble det gjort følgende enstemmige vedtak i sak 32/18:

1. Nord-Troms Regionråd vedtar at følgende satsinger skal inngå i strategi- og handlingsplan for
2018-2019. Disse satsingene søkes delfinansiert av Troms fylkeskommune gjennom
ordningen «strategisk næringsrettet kommunesamarbeid- DRIVKRAFT»:





Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge)
Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur
Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap
Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv

2. I tillegg til satsinger i punkt 1 skrives infrastrukturprosjektene (igangsatte), bærekraftig reiseliv
og sjømatnæringen inn i strategi- og handlingsplan for 2018-2019

De satsingsområdene regionrådet prioriterte er en videreføring av satsingene i
nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018, kalt «Nord-Troms
satsingen».

Nord-Troms Regionråd har gjennom prioritering av drivkraftområder tatt en
utviklingsposisjon i forhold til nordområdene:
o

Campus Nord-Troms har mål om å bli en betydelig og varig driver av

samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Troms gjennom samhandling med
en rekke kunnskapsaktører i nordområdene.
o

Nord-Troms har fått stor anerkjennelse for målrettet og godt forankret

satsing på unge og entreprenørskap gjennom mange år. Nord-Troms kan ta
ansvar for å utvikle en modell for ungdomsmedvirkning i den nye regionen
Troms og Finnmark. I tillegg vil vi videreutvikle entreprenørskaps- og
organisasjonskompetansen hos ungdommene i regionen.
o

Kvenkulturen er svært viktig i nordområdene og fortjener en mye større plass
for å synliggjøre hva den har hatt og har av betydning for nærings-,

samfunns-, og kulturutvikling i nord. Her tar Nord-Troms et ansvar.
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o

Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for
rekruttering og god samhandling på tvers av landegrensene.

Overordna mål: Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms
Resultatmål: Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom

kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen.

Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som

gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst

Prosjektperiode: desember 2018-desember 2020
Det ble gjort vedtak om finansiering i sak 38/18 i regionrådets juni-møte.
Vurderinger:

Drivkraft Nord-Troms er forankret gjennom vedtak og møter i perioden januar-

september 2018. Regionrådet har hatt saken på dagsorden i alle møter i 2018. I
tillegg har satsingen vært presentert for fylkeskommunen både politisk og

administrativt, for KS, for Halti-miljøet og for Senter for nordlige folk. Videre har
satsingene vært drøftet med UiT, Sjømatnæringen på Skjervøy og presentert for
politikere i Sameting (kultur- og næringskomite) og Storting (Tromsbenken).

Nord-Troms Regionråd har søkt Troms fylkeskommune om medfinansiering for å
engasjere en utviklingsleder i full stilling for å sikre drivkraft i arbeidet. Erfaring

tilsier at man ikke får samme effekt av deltidsstillinger, i tillegg til at det krever mye

koordinering og oppfølging for å lykkes. Ved å ha en utviklingsleder i sving hele uka
skaffer vi oss fleksibilitet og større rom for å sette trykk der det er mest behov.

Stillingen som utviklingsleder Drivkraft Nord-Troms bør lyses ut så snart som mulig,
slik at man kommer i gang med arbeidet i henholdt til tidsplanen. Det bør også
oppnevnes et ansettelsesutvalg for stillingen.
Forslag til vedtak:

1. Nord-Troms Regionråd lyser ut stillingen som utviklingsleder for prosjekt
Drivkraft Nord-Troms i 2 år, under forutsetning av finansiering.

2. Nord-Troms Regionråd oppnevner et ansettelsesutvalg som får mandat til å
gjennomføre hele ansettelsesprosessen. Utvalget består av: leder Svein o.
Leiros, Cissel Samuelsen og Berit Fjellberg.
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Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 57/18

Uttalelse til utdannings- og forskningskomiteen – Statsbudsjett 2019

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen, leder Nord-Troms Studiesenter
Forslag til

UTTALELSE TIL STATSBUDSJETTET: FINANSIERING AV STUDIESENTER

Gjennom 12 år, siden 2007, har det vært jobbet for en forutsigbar finansiering av
Nord-Troms Studiesenter. Vi har opplevd at studiesentra i Troms ikke har vært

likebehandla da Midt-Troms Studiesenter har hatt statlig bevilgning i hele denne
perioden, mens Nord-Troms Studiesenter ikke har hatt det.

Nord-Troms Studiesenter ble etablert av Nord-Troms Regionråd i 2006. Vi har

demografiske utfordringer på linje med andre distriktskommuner, men vi opplever i
dag en veldig vekst i privat sektor, spesielt innen havbruk Det er mange positive

trekk og godt grunnlag for vekst i regionen, og vi har et potensiale innen reiseliv,

havbruk og mineraler. Disse framtidsutsiktene må møtes med folk og kompetanse.

Proaktiv holdning til lokal kompetanseproduksjon er en forutsetning for å lykkes, og

NTSS er en infrastruktur som er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Nord-

Troms Regionråd har en samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø med mål om å
utvikle et faglig/strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og utvikling,
undertegnet i 2012.

Med små ressurser har NTSS fram til sommeren 2018 gjennomført 153 studier med
om lag 100 studenter pr år. Dette utgjør 22 3265 studiepoeng i kompetanse til
regionen. I tillegg kommer kurs og konferanser. Nord-Troms Studiesenter er

avgjørende for kompetansebygging i regionen, og strategiene framover retter seg
mot varig samarbeid om kompetanse, innovasjon og forskning.

I Prop. 84 S (2016-2017) - Oppgavemeldinga- er regjeringa positive til Studiesentra
og det kompetansebehovet de fyller, men vurderer det slik at offentlig
medfinansiering best blir gjort regionalt. I meldinga står det at:

«Kunnskapsdepartementet vil kome tilbake til eventuelle forslag om konkretisering

og iverksetjing av tiltak som har budsjettmessige konsekvensar, i samband med dei
årlege budsjettforslaga.»
I Meld. St. 6 (2018-2019) – Oppgaver til nye regioner - gir Kommunal og
moderniserings- departementet et tydelig ansvar til Fylkeskommunen:
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«Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som
ikke er finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over
fylkeskommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler».
Nord-Troms Regionråd ber komiteen følge opp dette arbeidet og være med å bidra
til å sikre en forutsigbar finansiering av studiesentra.
Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til uttalelse og oversender dette til
komiteen på Stortinget.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER
Orientering fra rådsordfører – oppfølgingsaker:
Prosjekt Lyngshest – status


Følgende kommuner har gjort positiv behandling: Karlsøy, Balsfjord og
Tromsø kommune



Troms fylkeskommune har også innvilget søknaden



Skjervøy kommune har gitt avslag



Status/strategi: Enighet i møte om felles saksframlegg og innstilling for
behandling i Nord-Troms kommunene. Skjervøy behandler saken på nytt.

Distriktssenteret – studietur mai 2019 - forslag til program


Saken utsettes til neste møte

Samarbeidsavtale Sametinget – status i saken


Besøk av Sametingets kultur- og næringskomite 21.-22. august i NordTroms – mulig samarbeidsavtale drøftes. Begge parter positive.



Komiteleder Arild Inga fremmer forslag i Sametingets plenum 25.09.18 hvor
følgende blir vedtatt:»Sametingsrådet anmodes til å ta kontakt med Nord-

Troms Regionråd for å følge opp det muntlige initiativet fra møtet mellom
Nærings- og Kulturkomiteen og Nord-Troms Regionråd»
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Orientering fra daglig leder:
Saker i arbeid pr tiden:


Infrastrukturprosjektet
o

gjennomført innspillmøter politikere og næringsaktører

o

1. utkast til plan skal drøftes 5. november

o

Seminar/presentasjon av resultater 1. kvartal 2019 – forankring i
Nord-Troms

o




Politisk jobbing mot statlig og regionalt nivå

Havneprosjektet (adm kommune Skjervøy)
o

Gjennomført studietur

o

I sluttfasen av prosjektet

o

Behov for forlengelse bør drøftes

Kompetanseløft Nord-Troms
o

3 satsingsområder; kommunestrategier, næringsstrategier og MMMstrategier



o

I sluttfasen av det 5-årige prosjektet

o

Avslutningsseminar kombineres med kick-off for Campus Nord-Troms

HoppIdè – delprosjekter
o

Grunnskole – skal presenteres og drøftes på fellesmøte mellom RU og
Oppvekstledere

o

Vgs – satsing på UB – kan koble videreføring til RUST-satsing

o

Unge gründere – evt videreføring ikke avklart

Omsøkte prosjekt:


Drivkraft Nord-Troms, søknad er under behandling i fylkeskommunen. En
omfattende satsing som involverer mange ulike aktører i regionen

DRØFTINGSSAKER:
Forlengelse av havneprosjektet?


Behov for videreføring av prosjektet i en fase 2. Aktuelle aktiviteter;
o

Felles info/markedsføring – egen hjemmeside «Nord-Troms havner»

o

Felles regulativ

o

Felles opplæring
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Mulig å søke midler etter samme modell som fase 1, søknadsfrist 30.
november



Ordførerne er positive til videreføring. Prosjektet må forankres i kommunene
ved behandling i formannskapene



Oppfølging: Skjervøy kommune ved ordfører og maritim næringsutvikler lager

felles saksframlegg til behandling i kommunene. Skjervøy søker om
videreføring innen fristen
Invitasjon til møte med Nord-Troms videregående skole 21. nov – IKT- lærlingeløft?


Kollisjon med formannskapsmøter i Storfjord og Skjervøy



Øyvind og Svein deltar på møtet

Møte plan- og økonomi-komiteen Troms fylkeskommune 13.nov – tema for møtet?


Følgende deltar fra regionrådet på møte som starter kl 14 på Halti og middag
kl 18 på Bios; Øyvind, Svein og Ørjan. Berit avklarer med Eirik.



Hovedtema for regionrådets møte: Studiesenteret – Campus Nord-Troms. I
tillegg satsing på kvenkultur (Oppgavemelding), dette blir også berørt i eget
møte med Halti Kvenkultursenter. Svein og Berit lager et forslag til opplegg
som sendes ut for innspill/godkjenning

Regionreformen – hvordan skal vi jobbe i Nord-Troms?

Meld. St. 6 Oppgaver til nye regioner (presentert av statsråd Mæland 19.10.18)
Oppfølging: saken utsettes til neste møte

Meldinger som kommer vedr skatt – hvordan skal vi følge opp?


Særskatt på havbruk – NOU innen 1.11.19 (utvalget ser på tre forslag;
grunnrenteskatt, produksjonsavgift eller kombinasjon av disse to)



Særskatt på fiskeriene – Eidesen-utvalget peker på ressursskatt og

kvotefleksibilitet i en sammenheng. Kommer Stortingsmelding i 2019


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

Oppfølging: saken utsettes til neste møte.

Møtet hevet kl 0950
Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
referent
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Vedrørende forslag til avvikling av KomUT-nettverket
Aktuelt
I Prp. 1 S (2018 – 19) foreslås det å avvikle kompetansenettverket KomUT. Nettverket ble etablert i
2012 i forbindelse med arbeidet med utbredelse av elektroniske meldinger i sektoren. Bakgrunnen
var at samhandlingsreformen stilte krav til bedre elektroniske samhandlingsløsninger. KomUTnettverket har opparbeidet seg solid kompetanse på ulike områder innen e-helse, som bidragsytere
for utvikling av nye standarder innen meldingsutveksling, pilotering av nye løsninger, utbredelse av
kjernejournal, velferdsteknologi og digital innbyggerdialog (DigiHelse).
KomUT har vært et bindeledd mellom KS, Norsk Helsenett, Direktoratet for e-helse og sentrale
nasjonale satsingsområder. Nettverket har sørget for koordinert utrulling, rådgivning og bistand til
alle kommuner i sin region.

KomUT sitt mandat:
1. Bidra i forvaltning og videreutvikling av elektronisk meldingsutveksling (Helsestasjon,
fysioterapi, legevakt).
2. KomUT skal bistå Direktoratet for e-helse med utprøving og bredding av kjernejournal, eresept og pasientens legemiddelliste til PLO.
3. Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i
henhold til de nasjonale anbefalingene /føringene (Velferdsteknologiprogrammet)
4. Digitale innbyggertjenester (DigiHelse)

Konsekvenser ved å avvikle KomUT-nettverket:


Mister kommunens stemme inn i nasjonale satsinger innen e-helse
KomUT kjenner fagmiljøene, og kan dermed si noe om behovet til kommunene. KomUT kan
bidra til enklere og mer effektive innføringsprosesser i kommunene. Nettverket sørger for
koordinert og styrt innføring av nye løsninger.



Vil føre til større forskjeller mellom kommunene på e-helseløsninger
Manglende kompetanse og ressurser i mange kommuner. Ansatte i små og mellomstore
kommuner fyller mange ulike roller. Det er krevende å utvikle spisskompetanse på alle
nødvendige felt, og det å ha et nettverk å lene seg på blir ekstra viktig for dem.
Nettverket og kompetansen som er etablert gjennom KomUT har bidratt til at kommunene
raskere og enklere tar i bruk nye løsninger innen e-helse.



Miste mulighet til å delta i et felles nettverk
I nettverket utarbeides det felles rutiner og prosedyrer for å sørge for likhet mellom
kommunene, og bidrar til økt kompetanse på e-helseområdet. KomUT har regelmessige
møter med fagmiljøene innen helse og IKT i hver kommune.
KomUT-koordinatorene fungerer som rådgivere i nettverket. De er lett tilgjengelig for
kommunene, med rådgivning og finne løsninger på f.eks EPJ-systemene, adressering,
sertifikater mv.
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Opphør av tett samarbeid mot spesialisthelsetjenesten
I de regionale samarbeidsgruppemøtene jobber man tett med spesialisthelsetjenesten for
felles mål, strategier. KomUT koordinerer aktivitetene mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten, og bidrar til å løse ulike problemstillinger.



Mindre fokus på kvalitet i samhandlingen
KomUT har arrangert felles workshop mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, for å
ivareta kravene i samhandlingsreformen.



Samhandlingspartnere mister en felles kanal mot kommunene
Samarbeidspartnere må, dersom KomUT opphører, forholde seg til hver enkelt kommune.

Det gjenstår fremdeles mye arbeid: Innføring av standard for tjenestebasert adressering, få i gang
alle tjenesteområdene i kommunene med elektronisk samhandling: eksempelvis legevakt,
helsestasjon, fysioterapi mv. I tillegg skal løsninger som DigiHelse og kjernejournal til PLO breddes til
alle kommuner.
Ved avvikling av KomUT-nettverket vil arbeidet stoppe opp fra 1.januar 2019.
Dersom ønsket er at KomUT skal bestå må alle gjøre en innsats slik at forslaget til avvikling av
KomUT blir endret. Ber om at dere bruker deres politiske kanaler for å påvirke prosessen.
Kommunene trenger deres innsats.

Med hilsen
KomUT Nord
Hege Stenbakk, koordinator Finnmark
Vidar Thomassen, koordinator Finnmark
Mona Pedersen, koordinator Troms/Ofoten
Jan Dag Ottemo, koordinator Nordre Nordland
Jorunn Holdø, koordinator Nordre Nordland
Torolf Slettevoll, koordinator Helgeland
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Til regionrådet (ordførere) som innkalling

Sendes varaordførere, rådmannsutvalg, leder og nestleder i representantskapet til
orientering

Dato: 19.11.18
MØTE I

NORD-TROMS REGIONRÅD DA

Det vises til tidligere innkalling til møte;
Tid:

Tirsdag 27. november 2018 kl 0900-1400

(mandag er det tur ungdommer og ordførere – egen innkalling og

program sendes ut)
Sted:

møterom Naika (2. etasje), Halti-bygget

Det er bestilt overnatting til ordførere og ungdommer på Reisafjord Hotell fra
mandag til tirsdag.

Oppdatert saksliste og saksdokumenter er vedlagt. Eventuelt forfall bes meldt
sekretariatet snarest.

Vel møtt!

(sign.)

___________

Svein O. Leiros

Berit Fjellberg

rådsordfører

Kopi:

daglig leder

Revisor
Media

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

Møte nr 11-2018

STED:

Nordreisa

TIDSPUNKT:

27. november 2018

Tirsdag 27. nov:
Kl 0900

Møtestart Regionrådsmøte – behandling av saker på sakslista

Kl 1200

Felles lunsj med RUST

Kl 1230

Innspillmøte Strategi for unge i Troms

Fellesmøte RUST:

Vedlegg til saken:


Kl 1330
Kl 1400

vedtak fylkesting
STRATEGI FOR
Høringsuttalelse
juni 18.pdf
UNGE I TROMS 2018-2028.pdf
RUST - Strategi for unge i Troms.docx.pdf

Vedtak fra fylkestinget og vedtatt strategidokument
Innspill fra RUST til Strategidelen

Endring - struktur videregående skole

Møteslutt

REFERATSAKER:
Fra Skjervøy kommune: vedtaksmelding Samarbeidsavtale –
politiråd

Fra Skjervøy Vedtaksmelding Samarbeidsavtale - politirå

Fra Vest-Finnmark regionråd: uttalelse – Flyavgiftene må
reduseres for å sikre luftfarten i Nord-Norge

VEDTAKSSAKER:

181031 Uttalelse Flyavgiftene må reduseres.pdf

Saksutredning:
saksutredning RR
møte 27.11.18.doc

Sak 58/18

Godkjenning av referat fra møte 30.10.18
Protokoll fra møte
NTRR 30.10.18.docx

Sak 59/18

Infrastrukturprosjektet – plan for politisk

Sak 60/18

Årshjul 2019

forankring

MØTEPLAN 2019
forslag.doc

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no
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Sak 61/18

Sammensetning styringsgruppa Drivkraft

Sak 62/18

Høring regional plan FV 91

Sak 63/18

Nord-Troms

Ullsfjordforbindelsen

Uttalelse vedrørende forslag til avvikling
av kompetansenettverket KomUT

Sak 64/18

Ny struktur for yrkesfaga i Troms

Sak 65/18

Uttalelse: ungdomsmedvirkning – fra

(fellesmøte RUST)

politisk fravær til godkjenning som
samfunnsfag (fellesmøte RUST)

Drøftingssaker:




felles uttalelse UFB
- handlingsplan fylkesveg 2018-2021.doc

Samerettsutvalget II – innledning ved ordfører Knut Jentoft
Drøfting av arrangement: «Nord-Troms i Oslo»
Åpen post

Svein O. Leiros
Rådsordfører

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no
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Brev til kommuner
KomUT.docx

Nord-Troms Regionråd DA

møte 27.11.18

VEDTAKSSAKER:
Sak 58/18

Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.18

Saksdokumenter:


Protokoll fra møte 30.10.18

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 30.
oktober 2018.

Sak 59/18

Infrastrukturprosjektet – plan for politisk forankring

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

Regionrådet iverksatte prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms»
vinteren 2018. Målet for prosjektet er:

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

Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som

leverandør av oppdraget. Oppstartsmøte med styringsgruppa som ledes av
saksordfører Ørjan Albrigtsen ble avholdt i juni 2018.

Resultatet av oppdraget skal benyttes til å utarbeide regionale strategier som skal

synliggjøre berettigelsen av infrastrukturtiltak i Nord-Troms, og som grunnlag for
større politisk gjennomslagskraft i dag og i framtiden. Rapporten skal bestå av et
grundig kunnskapsgrunnlag som skal utgjøre dokumentasjon for framtidig

omforent arbeid for økt innsats i regionen knyttet til arbeidet med infrastruktur.

Kunnskapsgrunnlaget skal dokumentere hva næringslivet i regionen generer. Vi vil
synliggjøre verdiene som skapes i næringslivet, da dette vil utgjøre den viktigste
argumentasjon for satsinger i regionen.

Rapporten med statusbilde og framtidsbilde vil danne grunnlag for samskapt
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil

kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale
planer.
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Status i prosjektet:
HOVEDAKTIVITET

STATUS/FORSLAG TIL OPPFØLGING:

HA1: Utarbeide kunnskapsgrunnlag –

Struktur for rapport fastsatt. Forslag til

statusbilde og fremtidsbilde

statusbilde utarbeidet – behandlet i

styringsgruppa 5.11. Ferdigstillelse av
rapport innen 24.12.

HA 2: Involvering og forankring i

Innspillmøter avholdt med formannskap

kommunene i Nord-Troms

og næringsaktører 26.9. og 2.10.

(målgruppene) presentasjon av
kunnskapsgrunnlag –
innspillrunde

HA 3: Strategiutforming – politisk

Strategiforslag behandles i

HA 4: Produksjon av materiell for

Styringsgruppa har drøftet hva som skal

gjennomslag

kortversjon rapport og PP presentasjon).

forankring i Nord-Troms

styringsgruppa i desember

formidling, og plan for politisk

produseres av materiell (rapport,

Innhold i materiell også drøftet. Plan for
politisk gjennomslag behandles i
regionrådet 27.11.

HA 5: Politisk forankring lokalt, regionalt
og nasjonalt

Gjennomføres 1. halvår 2019

Forslag til plan for politisk forankring og gjennomslag:

Forslaget til plan er drøftet i møte mellom rådsordfører Svein Leiros, saksordfører
Ørjan Albrigtsen og daglig leder.
Målgrupper:

Befolkning, næringsliv og offentlig virksomhet i Nord-Troms,
samt regionale og nasjonale myndigheter, faginstanser og
politisk miljø.

JANUAR 2019:


7.1. i Oslo: Saksordfører presenterer resultater på Vest-Finnmark regionråd
sitt seminar




16.1.: Rådsordfører gir innspill på verkstedmøte vedr KVU innfarter Tromsø

15.1. på Skjervøy: Temamøte i regionrådet – behandling av strategier. I tillegg
blir det offisiell overlevering av ferdig rapport (Transportutvikling og
styringsgruppe) – presentasjon av funn og strategier – det sendes ut

pressemelding og følgende media inviteres til overlevering: NRK Troms,
Nordlys og FiN.
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FEBRUAR:


5. eller 12. februar i Olderdalen: Samferdselskonferanse Nord-Troms – Mål:
forankring på hjemmebane. Målgruppe lokalpolitikere, næringsliv,

fylkespolitikere og SVV, Avinor og media (invitere bredt også fra nasjonalt

nivå). Forespørre Transportutvikling om å arrangere konferanse (Ørjan følger
opp)
MARS:


I perioden 11.-15. mars: presentasjon for Fylkestinget og

Samferdselskomiteen på fylket. Saksordfører sender forespørsel om å få
presentere rapporten



I tilknytning til kommunalpolitisk toppmøte – KS, 21. mars: «Nord-Troms i

Oslo» Møte med Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget,
Tromsbenken, andre sentrale politikere, faginstanser

APRIL/MAI:



30. april i Nordreisa: representantskapsmøte i regionrådet

April/mai i Tromsø: Fylkeskommunens Samferdselskonferanse - Presentere
rapport

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner plan for politisk forankring av
infrastrukturprosjektet 1. halvår 2019.

Sak 60/18

Årshjul 2019

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

Tidligere år har regionrådet lagt opp møteplan med ett møte i hver av

eierkommunene i løpet av året, til sammen seks møter. Fast møtedag har vært siste
tirsdag i måneden. Rådmannsutvalget har lagt sine møter mandag i forkant av

regionrådsmøtene. Fra 2018 gjorde vi endringer som samsvarte med ønske om et
sterkere politisk fokus, som medførte at det ble viktigere å være til stede på ulike
politiske arenaer og vi koblet møter til disse arenaene.

Både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget har tatt i bruk verktøyet «skype
for business». Dette oppleves som meget nyttig, da det er ressursbesparende på
flere måter.

3
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Det er foreslått å legge møter i tilknytning til konferanser. I tillegg bes regionrådet
drøfte om det er aktuelt å delta sammen på arrangement i regionen. Dette for å
skape større oppmerksomhet omkring kultur- eller idrettsarrangement, og

synliggjøre at vi «heier på hverandre og står sammen i Nord-Troms». Dette kan ha
stor symbolverdi, både internt i regionen og utad.

I regionrådsmøte 30.10.18 ble det gjort følgende vedtak vedrørende møteplan for
2019:
1.

Som hovedregel beholdes tirsdager som regional møtedag

2.

Møte i januar: det avholdes fellesmøte med rådmannsutvalget onsdag 30. januar i Tromsø.
Møtet kombineres med KS Strategikonferanse torsdag og fredag samme uken.

3.

Møte i februar: det er ønskelig med fellesmøte med Tromsø-områdets regionråd tirsdag 19.
februar i Tromsø. Møte kombineres med Fylkesmannens møte 20.-22. feb. Det avholde også
skype-møte i regionrådet tirsdag 26. februar.

4.

Møte i mars: Ønskelig med en «Nord-Troms i Oslo» dag, gjerne samarbeid med Arena NordTroms. Kombineres med Kommunalpolitisk toppmøte. Hovedfokus: Infrastruktur (andre tema
kan være tre stammers møte/kvenkulturfokus). Hovedansvar for arrangementet: Ørjan og Dan
Håvard. Behov for skype-møte for behandling av regnskap og beretning vurderes senere.

5.

Fullstendig årshjul for 2019 behandles på møte i november.

Det vises også til tidligere sak i dagens møte-møte hvor det er lagt opp møterekke i
forhold til infrastrukturprosjektet. Forslag til møteplan for 2019:
MØTE:

DAG:

DATO:

STED:

REGIONRÅDET

TIRSDAG

15.01.19

SKJERVØY (Infrastruktur strategier
og overlevering av rapport)

REGIONRÅDET –
FELLESMØTE MED
RÅDMANNSUTVALGET

ONSDAG

30.01.19

TROMSØ (KS Strategikonferanse
31.01-01.02.)

REGIONRÅDET SAMFERDSELSKONFERANSE

TIRSDAG

05/12.02

KÅFJORD, OLDERDALEN

REGIONRÅD – FELLESMØTE
TROMSØ-OMRÅDETS
REGRÅD

TIRSDAG

19.02.19

TROMSØ (FM-møte 20.-22.02)

REGIONRÅDET

TIRSDAG

26.02.19

SKYPE (regnskap og rapport 2018)

0900-1100
REGIONRÅDET – NORDTROMS I OSLO +
TROMSBENKEN

ONSDAG

20.03.19

OSLO (Kom.pol.toppmøte KS)

REGIONRÅDET –
REP.SKAPMØTE

TIRSDAG

30.04.19

NORDREISA

FELLESMØTE REGIONRÅDET
OG RUST

TIRSDAG

28.05.19

KVÆNANGEN
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TIRSDAG

25.06.19

SKYPE

0900-1100
REGIONRÅDET – NORDTROMSKONFERANSEN

TORSDAG

29.08.19

LYNGEN (tema reiseliv)

FELLESMØTE REGIONRÅDET
OG NUNT

TORSDAG

Medio september

NORDREISA (Landsbyspel)

REGIONRÅDET –
KONSTITUERING OG
FELLESMØTE
RÅDMANNSUTVALGET

TIRSDAG

05.11.19

KÅFJORD, MANNDALEN

REGIONRÅDSMØTE + TUR
UNGDOM/RUST

MANDAG OG
TIRSDAG

25.-26.11.19

STORFJORD

Forslag til vedtak:

Det utarbeides års-hjul for regionrådets virksomhet for 2019 på bakgrunn av
møteplan.

Sak 61/18

Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms

Saksdokumenter:


Vedtak fra møte 8. mai 2018: sak 32/18 Strategi og handlingsplan 20182019



Vedtak fra møte 19. juni 2018: Sak 38/18 Strategisk plan for regionrådet
2018-2019 – søknad om midler Troms fylkeskommune




Drivkraft Nord-Troms – prosjektplan

Vedtak fra møte 30. oktober 2018: Sak 56/18 Prosjektlederstilling Drivkraft
Nord-Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

Regionrådets prosjekt Drivkraft Nord-Troms har fokus på følgende hoved-stolper:
o Campus Nord-Troms har mål om å bli en betydelig og varig driver av

samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Troms gjennom samhandling med
en rekke kunnskapsaktører i nordområdene.

o Nord-Troms har fått stor anerkjennelse for målrettet og godt forankret

satsing på unge og entreprenørskap gjennom mange år. Nord-Troms kan ta
ansvar for å utvikle en modell for ungdomsmedvirkning i den nye regionen
Troms og Finnmark. I tillegg vil vi videreutvikle entreprenørskaps- og
organisasjonskompetansen hos ungdommene i regionen.
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o Kvenkulturen er svært viktig i nordområdene og fortjener en mye større plass
for å synliggjøre hva den har hatt og har av betydning for nærings-,

samfunns-, og kulturutvikling i nord. Her tar Nord-Troms et ansvar.

o Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for
rekruttering og god samhandling på tvers av landegrensene.

Overordna mål: Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms
Resultatmål:

1. Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom
kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. Resultatet skal måles i antall
inngåtte samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i prosjektperioden.
2. Drivkraft Nord-Troms skal bidra til økt sysselsetting med en gjennomsnittlig
årlig vekst på 50 sysselsatte. Resultatet skal måles i økt sysselsetting i
perioden 1.1.2015 til 1.1.2020, en vekst på 250 sysselsatte i perioden.

Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som

gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst
Prosjektperiode: januar 2019-januar 2021

Prosjektet har søkt midler fra Troms fylkeskommune for en prosjektperiode på 2 år.

Vurderinger:

Drivkraft Nord-Troms er forankret gjennom vedtak og møter i perioden januar-

oktober 2018. I tillegg har satsingen vært presentert for ulike samarbeidspartnere
og beslutningstakere på ulike nivå, dette for å sikre god forankring og legitimitet.

Nord-Troms Regionråd har søkt Troms fylkeskommune om med-finansiering for å
engasjere en utviklingsleder i full stilling for å sikre drivkraft i arbeidet. Det er
oppnevnt et eget ansettelsesutvalg som ivaretar rekruttering av prosjektleder.

Styringsgruppa skal gjennom sin styring bidra til at prosjektet lykkes med sine

resultatmål (mål i prosjektperioden) og legge til rette for å lykkes med effektmålene
/ gevinstene. I motsetning til prosjektlederen som har ”prosjektets beste” som mål,
har styringsgruppa ”virksomhetens beste” (i vårt prosjekt: «regionens beste») som
mål.

Styringsgruppa med ”regionens beste” for øye har et særskilt ansvar for å sikre at
prosjektet utvikler løsninger, modeller og tjenester som er til nytte for
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oppdragsgiver. Det er derfor styringsgruppas ansvar å formidle kunnskap til
prosjektet som sikrer at prosjektet leverer som bestilt.

Styringsgruppa bør ledes av prosjekteier for å sikre legitimitet, forankring og

beslutninger. Øvrige styringsgruppemedlemmer bør velges ut fra kompetanse og
engasjement for regionen.
Forslag til vedtak:

Styringsgruppen på 5 personer for prosjekt Drivkraft Nord-Troms skal ha følgende
sammensetning:
1.

2.

3.

Leder: rådsordfører Svein Leiros

Styringsgruppemedlemmer: 1 representant fra UiT, 1 representant fra

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

Arbeidsutvalget i Nord-Troms Regionråd får ansvar for å rekruttere

medlemmer til styringsgruppen.

Sak 62/18

Høring regional plan FV 91 Ullsfjordforbindelsen

Saksdokumenter:


Fra SVV: Forslag til regional plan for FV 91 Ullsfjordforbindelsen

https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv91ullsfjordforbindelsen


Felles uttalelse fra Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd:

høringsuttalelse handlingsplan for fylkesveg 2018-2021 med fokus på UFB



Uttalelse fra UFB v/styret til fylkesråden for samferdsel vedr regional plan

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Om planforslaget:

Fylkesrådet i Troms vedtok 30.10.2018 å sende forslag til regional plan fylkesveg
91 Ullsfjordforbindelsen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen har i samarbeid med Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og
Lyngen kommune, utarbeidet forslag til regional plan for fv. 91

Ullsfjordforbindelsen med konsekvensutredning. Planforslaget er utarbeidet etter
kapittel 8 i plan og bygningsloven og består av planbeskrivelse, regional
planbestemmelse og plankart.

Formålet med planen er å sikre areal til framtidig etablering av ny vegtrasé for
fylkesveg 91 over Ullsfjorden fra Hov i Tromsø kommune via Skarmunken til
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Storsteinnes i Lyngen kommune. Planforslaget sendes nå ut på høring og legges ut
til offentlig ettersyn i perioden 1. november til og med 31. januar 2019.
Klipp fra plandokumentet:
Samfunnsmål
Ullsfjordforbindelsen skal bidra til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionen for Tromsø og
Lyngenhalvøya, og bidra til positiv samfunns- og næringsutvikling i området.
Ullsfjordforbindelsen skal være en trafikksikker døgnåpen forbindelse som reduserer reisetiden mellom
Tromsø og Lyngen.
•

• Effektmål
Ullsfjordforbindelsen skal forkorte reisetiden mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark.
Ullsfjordforbindelsen skal bedre framkommeligheten for alle brukere ved å erstatte fergen Breivikeidet
og Svensby, og være et alternativ til vegtrasé som i dag ligger i skredfarlige områder.

9.4 Andre samfunnsmessige virkninger
I tillegg til de særskilte utredningstemaer som er beskrevet i kapittel 9.2 og 9.3 er det også, i henhold
til fastsatt planprogram, gjort en enkel vurdering og beskrivelse av andre problemstillinger basert på
kjent kunnskap. De aktuelle temaene er:
o En overordnet vurdering av videre forbindelse nordover med konsekvenser for
Ullsfjordforbindelsen
o Lokale og regionale virkninger basert på effektmålene
o Vurdere tiltak for sykkelturisme


Tidligere uttalelse fra regionrådet:

Felles uttalelse med Tromsø-områdets regionråd datert 31.01.18:

Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd ber derfor Fylkestinget bidra til at UFB med
hurtiggående ferge over Lyngen realiseres snarest mulig og i h.h.t. Fylkestingets vedtak i
desember 2017. Regionrådene ber Fylkestinget i marsmøtet vedta at Regional Plan for UFB som
skal være ferdig til høsten, umiddelbart følges opp med videreføring i form av reguleringsplan,
anleggsplaner og realisering.

Vurderinger:

I forbindelse med høringen på regional plan for FV 91 Ullsfjordforbindelsen er det
naturlig at regionrådet avgir uttalelse til planforslaget i tråd med tidligere vedtak.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd ved saksordfører Dan-Håvard Johnsen utarbeider et forslag
til høringsuttalelse fra regionrådet, som sendes til godkjenning før oversending til
Statens vegvesen innen høringsfristen 31.01.19.
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Sak 63/18

møte 27.11.18

Uttalelse vedrørende forslag til avvikling av kompetansenettverket
KomUT

Saksdokumenter:


Henvendelse fra prosjektleder KomUT Nord vedr Kompetansenettverket

KomUT og Statsbudsjettet


Brev til kommuner vedr saken

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

KomUT er et kompetansenettverk som har i oppgave å støtte opp under

kommunene sine behov i forbindelse med elektronisk samhandling og nye felles

IKT-tiltak i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Nettverket ble opprettet i

2012, som en oppfølger til prosjektet «Meldingsløftet i kommunene» og «FUNNKeprosjektet» i nord. KomUT forvaltes av Norsk Helsenett og prosjektet er nå i sin
tredje mandat-periode som går fra 2018-2020.

KomUT Nord har Nordland, Troms og Finnmark som sitt ansvarsområde, og

representerer total 87 kommuner. KomUT har faste møter med kommuner og

helseforetak, og deler informasjon og erfaringer. Kommunenes representanter i

nettverksmøtene er ansatte innenfor helse- og omsorgsektoren og IKT-personell altså de som arbeider direkte med de aktuelle problemstillingene i sin kommune.
Slik skaper KomUT-møtene et unikt forum for informasjons- og erfaringsdeling
mellom fagpersoner i kommuner og helseforetak.

KomUT er foreslått avviklet i utkast til Statsbudsjettet for 2019. En slik avvikling vil
medføre opphør av nettverket ved årsslutt 2018 og stans i pågående arbeid med
digitalisering og elektronisk samhandling.

I henvendelsen fra KomUT-nettverket er følgende konsekvenser nevnt ved en
avvikling:
-

Vi mister en sterk felles kommunal stemme inn i nasjonale satsinger innen e-helse
Det vil føre til større forskjeller mellom kommunene på e-helseløsninger
Vi mister muligheten til å delta i et felles nettverk
Det tette samarbeidet mot spesialisthelsetjenesten opphører
Vi vil få mindre fokus på kvalitet i samhandling mellom ulike aktører
Samhandlingspartnere mister en felles kanal mot kommunene
Vi mister en aktør som er aktiv i implementering og spredning av digitalisering og
velferdsteknologi

KomUT-nettverket peker i henvendelsen på at det fortsatt er mange uløste oppgaver
innen e-helse, samhandling, digitalisering og velferdsteknologi.

9
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Regionrådet har mottatt en oppfordring fra nettverket om å komme med en politisk
uttalelse vedrørende forslaget om avvikling av kompetansenettverket KomUT.

Vurderinger:

Nord-Troms kommunene er kommet langt i dette arbeidet, og tilbakemeldinger fra
fagfolk er at KomUT har vært viktig for å nå så langt på dette feltet. Det gjenstår
enda arbeid for å få «alt på plass», blant annet gjenstår fysioterapi- og
helsesøstertjenesten (tilbakemelding fra Kåfjord).

Regionen har også flere prosjekter på gang innen digitalisering og velferdsteknologi

som opererer i dette fagfeltet. Tilbakemeldingene er at dette er et viktig nettverk for

at alle kommunene skal henge med i utviklingen. KomUT bør bestå til alt er på plass
og i en driftsfase.

Forslag til vedtak: avvente KÅFJORD

Nord-Troms Regionråd ved rådsordfører utarbeider en uttalelse til neste års

Statsbudsjett basert på henvendelsen fra KomUT Nord og tilbakemeldinger fra
fagfolk i regionen.

Sak 64/18

Ny struktur for yrkesfaga i Troms (fellesmøte RUST)

Saksdokumenter:


Innspill fra rektor ved Nord-Troms videregående skole

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i Norge. Prosessen for

utarbeidelse av ny tilbudsstruktur i Troms er under planlegging. Rektor ved NordTroms videregående skole, Olaug Bergset, har sendt et innspill til regionrådet;
«Det kommer tre saker på fylkesnivå nå i vinter:
 Ny struktur for yrkesfaga i Troms
 Voksenopplæring
 Elev- og lærlingetjeneste
Det er den første som er størst, den har blant annet bakgrunn i de nye utdanningsprogramma som
kommer:
 Design og tradisjonshandverk
 IKT og medieproduksjon
 Salg, service og reiseliv

10
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møte 27.11.18

Frisør, blomster og interiørdesign

Hvordan disse skal fordeles blir sak på junitinget. Høringa starter 15.mars. Litt forenkla fremstilt
innebærer endringene en mer spesialisering, altså blir det vanskeligere å få nok elever til å starte
tilbud. Dette er åpenbart en utfordring for Nord-Troms, selv om det også er muligheter.
Som kjent er det to videregående skoler i Nord-Troms, og situasjonen på Nordkjosbotn er at en har nå
lyst ut rektorstillinga for andre gang. De har hatt redusert søkning siste året, og kort sagt trur eg vi må
samarbeide om en prosess for å få et best mulig tilbud til ungdommene i regionen.»

Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i
hovedsak:


I følge SSB vil Norge mangle over 90.000 fagarbeidere i 2035, mange

bedrifter mangler faglært arbeidskraft


Utredninger viser at mange yrkesfagelever ikke har nok kunnskap i det

faget de skal jobbe med når de kommer ut i lære, og næringslivet får ikke
arbeidstakere med den nødvendige kompetansen

Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at landet får nok
fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet trenger.

Vurderinger:

Med flere ny fagtilbud vil det bli en volumutfordring for distriktene å klare å fylle
opp klasser med tilstrekkelig antall elever. Fagtilbudene som tilbys for våre
ungdommer i regionen er viktig for arbeidslivet i Nord-Troms.

Vi har behov for fagarbeidere innen kommunal sektor, særlig med tanke på de

utfordringene som kartleggingen innen helse- og omsorgssektoren dokumenterer
(«Levende studie- og læringssentra? Varsel om en mulig krise», Grepperud,

Danielsen og Roos, 2016). I næringslivet opplever vi for tiden stor vekst, og et
økende behov for fagarbeidere.

Ved Nord-Troms videregående skole er det gjort erfaringer med utprøving av

vekslingsmodellen. Denne har også gitt meget gode resultater, både med hensyn til
karakterer og gjennomføring. I prosessen mot ny struktur for yrkesfagene bør det

også gjøres vurderinger om denne modellen kan ha overføringsverdi for andre fag.
For distriktene er det viktig med fleksibilisering av tilbud, dette har vi gjort mye av
gjennom studiesenteret. Dette er noen momenter som kan tas med i det videre
arbeidet.

Det er avgjørende for framtida å være aktiv i den kommende prosessen hvor
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blant annet fordelingen av fagtilbud i fylket skal gjøres. Det er strategisk klokt å

inngå samarbeid med RUST og næringslivet i regionen i denne saken, jo flere som
jobber mot samme mål, jo større tyngde får vi inn mot beslutningstakerne.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd (RUST) vil ta initiativ til et felles
drøftingsmøte i løpet av 1. kvartal 2019, hvor vi setter ny struktur for yrkesfaga på
dagsorden. Til møte inviteres videregående skoler i regionen og
næringsforeninger/Arena Nord-Troms.

Sak 65/18

Uttalelse: ungdomsmedvirkning – fra politisk fravær til godkjenning
som samfunnsfag

Saksdokumenter:



Forskrift til Opplæringsloven §3-47

Uttalelse fra Troms fylkesting vedr politisk fravær i videregående skole,
12.06.18

Saksbehandler: Lise Jakobsen
Saksopplysninger:

Fraværsgrensa i videregående skole skaper utfordringer for engasjerte og

ressurssterke ungdommer som ønsker å delta i politisk arbeid. Ungdomsrådene i
Nord-Troms (kommunalt og regionalt) har stor aktivitet på områder som berører

samfunnsutviklingen i regionen. Ungdommene bygger relasjoner, samler erfaring og

får sentral kunnskap om muligheter og utfordringer i regionen. Det er derfor viktig å
ta opp begrepsbruk i saken. Deltakelse og engasjement i samfunnsutvikling bør
godkjennes som samfunnsfag fremfor å beskrives som «fravær».

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd (RUST) utarbeider en uttalelse i
felleskap. Forslag til uttalelse utarbeides av: leder av RUST Anna E. L. Henriksen og
saksordfører for utdanning Øyvind Evanger. Uttalelsen sendes til godkjenning før

den oversendes til: Ungdommens fylkesråd i Troms, Troms fylkesting, Nordkjosbotn
og Nord-Troms videregående skole, Utdanningsdepartementet, KS, Stortingets
Utdannings- og forskningskomite og Tromsbenken
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MØTEPLAN 2019

MØTE:

DAG:

DATO:

STED:

REGIONRÅDET

TIRSDAG

15.01.19

SKJERVØY (Infrastruktur strategier
og overlevering av rapport)

REGIONRÅDET –
FELLESMØTE MED
RÅDMANNSUTVALGET

ONSDAG

30.01.19

TROMSØ (KS Strategikonferanse
31.01-01.02.)

REGIONRÅDET SAMFERDSELSKONFERANSE

TIRSDAG

05/12.02

KÅFJORD, OLDERDALEN

REGIONRÅD – FELLESMØTE
TROMSØ-OMRÅDETS
REGRÅD

TIRSDAG

19.02.19

TROMSØ (FM-møte 20.-22.02)

REGIONRÅDET

TIRSDAG

26.02.19

SKYPE

REGIONRÅDET – NORDTROMS I OSLO +
TROMSBENKEN

ONSDAG

20.03.19

OSLO (Kom.pol.toppmøte KS)

REGIONRÅDET –
REP.SKAPMØTE

TIRSDAG

30.04.19

NORDREISA

FELLESMØTE REGIONRÅDET
OG RUST

TIRSDAG

28.05.19

KVÆNANGEN

REGIONRÅDET

TIRSDAG

25.06.19

SKYPE

REGIONRÅD

0900-1100
REGIONRÅDET – NORDTROMSKONFERANSEN

TORSDAG

29.08.19

LYNGEN

FELLESMØTE REGIONRÅDET
OG NUNT

TORSDAG

Medio september

NORDREISA (Landsbyspel)

REGIONRÅDET –
KONSTITUERING OG
FELLESMØTE
RÅDMANNSUTVALGET

TIRSDAG

05.11.19

KÅFJORD, MANNDALEN

REGIONRÅDSMØTE + TUR
UNGDOM/RUST

MANDAG OG
TIRSDAG

25.-26.11.19

STORFJORD

RÅDMANNSUTVALGET FELLESMØTE MED
REGIONRÅDET

ONSDAG

30.01.19

TROMSØ (KS Strategikonferanse
31.01-01.02)

RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG

25.02.19

SKYPE

RÅDMANNSUTVALG

12.00-14.00
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RÅDMANNSUTVALGET OG
LEDERNETTVERK HELSE

MANDAG

25.03.19

NORDREISA

MANDAG

29.04.19

SKYPE

27.05.19

SKYPE

24.06.19

SKYPE

MANDAG OG
TIRSDAG

02.-03.09.19

REISADALEN

RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG

30.09.19

SKYPE

RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG

14.10.19

SKJERVØY

05.11.19

KÅFJORD, MANNDALEN

26.11.18

SKYPE

TIRSDAG

08.01.19

SKYPEMØTER

0900-1030

05.02.19

TEMADAG HELSE
RÅDMANNSUTVALGET

12.00-14.00
RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG
12.00-14.00

RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG
12.00-14.00

RÅDMANNSUTVALGET
TEMA UTVIKLING OG
LEDELSE

TEMA SKOLE
REGIONRÅDET –
KONSTITUERING OG
FELLESMØTE
RÅDMANNSUTVALGET
RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG
1200-1400

MØTE I ARBEIDSUTVALGET
(Rådsordfører, leder
rådmannsutvalget og sekretariatet)

05.03.19
02.04.19
07.05.19
04.06.19
20.08.19
22.10.19
11.11.19

FORSLAG 16.11.18
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Troms fylkeskommune

Samferdsels- og miljøetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

e-post: postmottak@tromsfylke.no

Dato: 31.01.18

HØRINGSUTTALELSE HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEG 2018-2021

FELLES UTTALELSE FRA NORD-TROMS OG TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD:
De to regionrådene anser Ullsfjordforbindelsen (UFB) som så viktig for vår del av
fylket, at man har besluttet å avgi en egen, felles uttalelse om denne
vegforbindelsen.

Regionrådene slutter seg til Fylkestingets tidligere vedtak med mål om at

kjøreavstanden i tid mellom Tromsø og Alta kortes inn med en time. UFB med
hurtiggående ferge over Lyngen leverer denne reduksjonen i tid.

Vår storregion er i vekst og rommer tre nye vekstnæringer: havbruk, turisme og
petroleum. Avhengigheten av Tromsø, både for utvikling av bolyst og
næringsutvikling i hele regionen, er økende.

Regionrådene peker på det igangsatte arbeid med KVU for innfartsvei til Tromsø

hvor formålet nettopp er å «bringe Tromsø nærmere de andre stedene i fylket». For
Nord-Troms vil dette arbeidet være av største betydning. UFB vil gi kortere veg fra
Tromsø til Finnmark og derved bidra til å bygge det nye fylket i nord tettere

sammen. Det første høringsmøtet viste at etablering av UFB anses som det helt
sentrale element i en slik strategi.

Regionrådene henviser til Fylkestingets vedtak i desember 2017 i forbindelse med
behandling av Regional Transportplan: Man tar der til orde for at det nevnte KVU-

arbeidet ikke må forsinke realiseringen av UFB. I samme vedtak tar Fylkestinget til

orde for at UFB, «ny trasé over Breivikeidet» og rassikring av Holmbuktura må ses i
sammenheng og koordineres. De to regionrådene slutter seg til dette vedtaket og
ber Troms fylkeskommune følge det opp.
Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
www.nordtromsportalen.no
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Den fremlagte handlingsplanen legger stor vekt på hensyn til Troms

Fylkeskommunes lånerammer og fremtidige kapitalkostnader. Regionrådene vil i

den anledning henvise til at UFB har flere finansieringskilder og et stort potensial for
bompengeinntekter. Forbindelsen er etter all sannsynlighet i stand til å betale sine
kapitalkostnader selv.

De to regionrådene finner den fremlagte handlingsplan (ingen investeringer i nye
veilenker) lite ambisiøs. Sett i forhold til Fylkets muligheter for næringsutvikling i
nye vekstnæringer kan en slik defensiv veistrategi bidra til tap av bosetting og
arbeidsplasser i vår region.

Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd ber derfor Fylkestinget bidra til at UFB
med hurtiggående ferge over Lyngen realiseres snarest mulig og i h.h.t.

Fylkestingets vedtak i desember 2017. Regionrådene ber Fylkestinget i marsmøtet
vedta at Regional Plan for UFB som skal være ferdig til høsten, umiddelbart følges
opp med videreføring i form av reguleringsplan, anleggsplaner og realisering.

(sign)
Svein O. Leiros
Rådsordfører
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MØTEPLAN 2019
MØTE:

DAG:

DATO:

STED:

REGIONRÅDET

TIRSDAG

15.01.19

SKJERVØY (Infrastruktur strategier
og overlevering av rapport)

REGIONRÅDET –
FELLESMØTE MED
RÅDMANNSUTVALGET

ONSDAG

30.01.19

TROMSØ (KS Strategikonferanse
31.01-01.02.)

REGIONRÅDET SAMFERDSELSKONFERANSE

MANDAG

14.02.19

KÅFJORD, OLDERDALEN

Avholdes under
fylkesmannens
møte

TROMSØ (FM-møte 20.-22.02)

REGIONRÅD

REGIONRÅD – FELLESMØTE
TROMSØ-OMRÅDETS
REGRÅD
REGIONRÅDET

TIRSDAG

26.02.19

SKYPE

REGIONRÅDET – NORDTROMS I OSLO +
TROMSBENKEN

TIRSDAG

09.04.19

OSLO (Kom.pol.toppmøte KS 9.april)

ONSDAG

10.04.19

MØTER SENTRALE POLITIKERE

REGIONRÅDET –
REP.SKAPMØTE

TIRSDAG

30.04.19

NORDREISA

FELLESMØTE REGIONRÅDET
OG RUST

TIRSDAG

28.05.19

KVÆNANGEN

REGIONRÅDET

TIRSDAG

18.06.19

SKYPE

0900-1100
REGIONRÅDET – NORDTROMSKONFERANSEN

TORSDAG

29.08.19

LYNGEN

FELLESMØTE REGIONRÅDET
OG NUNT

TORSDAG

Medio september

NORDREISA (Landsbyspel)

REGIONRÅDET –
KONSTITUERING OG
FELLESMØTE
RÅDMANNSUTVALGET

TIRSDAG

05.11.19

KÅFJORD, MANNDALEN

REGIONRÅDSMØTE + TUR
UNGDOM/RUST

MANDAG OG
TIRSDAG

25.-26.11.19

STORFJORD

ONSDAG

30.01.19

TROMSØ (KS Strategikonferanse
31.01-01.02)

RÅDMANNSUTVALG
RÅDMANNSUTVALGET FELLESMØTE MED
REGIONRÅDET
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RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG

25.02.19

SKYPE

MANDAG

25.03.19

NORDREISA

MANDAG

29.04.19

SKYPE

12.00-14.00
RÅDMANNSUTVALGET OG
LEDERNETTVERK HELSE
TEMADAG HELSE
RÅDMANNSUTVALGET

12.00-14.00
RÅDMANNSUTVALGET OG
LEDERGRUPPENE – KURS
INTERNKONTROLL

TIRSDAG

02.04.19

OLDERDALEN

RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG

27.05.19

SKYPE

24.06.19

SKYPE

MANDAG OG
TIRSDAG

02.-03.09.19

REISADALEN

RÅDMANNSUTVALGET OG
LEDERGRUPPENE – KURS
ARBEIDSGIVERS
STYRINGSRETT

TIRSDAG

24.09.19

OLDERDALEN

RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG

30.09.19

SKYPE

RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG

14.10.19

SKJERVØY

05.11.19

KÅFJORD, MANNDALEN

26.11.18

SKYPE

TIRSDAG

08.01.19

SKYPEMØTER

0900-1030

05.02.19

12.00-14.00
RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG
12.00-14.00

RÅDMANNSUTVALGET
TEMA UTVIKLING OG
LEDELSE

TEMA SKOLE
REGIONRÅDET –
KONSTITUERING OG
FELLESMØTE
RÅDMANNSUTVALGET
RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG
1200-1400

MØTE I ARBEIDSUTVALGET
(Rådsordfører, leder
rådmannsutvalget og sekretariatet)

05.03.19
02.04.19
07.05.19
04.06.19
20.08.19
22.10.19
11.11.19

Vedtatt i rådmannsutvalget 26.11. og regionrådet 27.11.18
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PROTOKOLL FRA MØTE I

NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Møte nr 11-2018

STED:

Nordreisa

TIDSPUNKT:

27. november 2018

DELTAKERE:
Ordførere:

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen (fra kl 0920)
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen
Knut Jentoft, Storfjord

Svein O. Leiros, Kåfjord (deltok på alle vedtakssaker)
Sekretariat:

Berit Fjellberg, daglig leder

Møteleder: nestleder Ørjan Albrigtsen
Merknad til innkalling og saksliste:


Ingen merknad til innkalling



I tillegg til utsendte saksliste var det enighet om å ta opp Sak 66/18
«Rassikring av Singla»

Program:
Kl 0900

Møtestart Regionrådsmøte – behandling av saker på sakslista

Kl 1200

Felles lunsj med RUST

Kl 1230

Innspillmøte Strategi for unge i Troms

Fellesmøte RUST:

Saksdokumenter:



Kl 1330
Kl 1400

Vedtak fra fylkestinget og vedtatt strategidokument
Innspill fra RUST til Strategidelen

Endring - struktur videregående skole

Møteslutt

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no
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REFERATSAKER:


Fra Skjervøy kommune: vedtaksmelding Samarbeidsavtale – politiråd



Fra Vest-Finnmark regionråd: uttalelse – Flyavgiftene må reduseres for å sikre
luftfarten i Nord-Norge

Merknader i møtet:


Nord-Troms Regionråd lager en egen uttalelse vedr flyavgiften, egen sak
67/18

Vedtak:

referatsakene tas til orientering.

VEDTAKSSAKER:
Sak 58/18

Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.18

Saksdokumenter:


Protokoll fra møte 30.10.18

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 30.
oktober 2018.
Vedtak:

Sak 59/18

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Infrastrukturprosjektet – plan for politisk forankring

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

Regionrådet iverksatte prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms»
vinteren 2018. Målet for prosjektet er:

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

Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som

leverandør av oppdraget. Oppstartsmøte med styringsgruppa som ledes av
saksordfører Ørjan Albrigtsen ble avholdt i juni 2018.
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Resultatet av oppdraget skal benyttes til å utarbeide regionale strategier som skal

synliggjøre berettigelsen av infrastrukturtiltak i Nord-Troms, og som grunnlag for
større politisk gjennomslagskraft i dag og i framtiden. Rapporten skal bestå av et
grundig kunnskapsgrunnlag som skal utgjøre dokumentasjon for framtidig

omforent arbeid for økt innsats i regionen knyttet til arbeidet med infrastruktur.

Kunnskapsgrunnlaget skal dokumentere hva næringslivet i regionen generer. Vi vil
synliggjøre verdiene som skapes i næringslivet, da dette vil utgjøre den viktigste
argumentasjon for satsinger i regionen.

Rapporten med statusbilde og framtidsbilde vil danne grunnlag for samskapt
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil

kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale
planer.

Status i prosjektet:
HOVEDAKTIVITET

STATUS/FORSLAG TIL OPPFØLGING:

HA1: Utarbeide kunnskapsgrunnlag –

Struktur for rapport fastsatt. Forslag til

statusbilde og fremtidsbilde

statusbilde utarbeidet – behandlet i

styringsgruppa 5.11. Ferdigstillelse av
rapport innen 24.12.

HA 2: Involvering og forankring i
kommunene i Nord-Troms

(målgruppene) presentasjon av

Innspillmøter avholdt med formannskap
og næringsaktører 26.9. og 2.10.

kunnskapsgrunnlag –
innspillrunde

HA 3: Strategiutforming – politisk

Strategiforslag behandles i

HA 4: Produksjon av materiell for

Styringsgruppa har drøftet hva som skal

gjennomslag

kortversjon rapport og PP

forankring i Nord-Troms

formidling, og plan for politisk

styringsgruppa i desember
produseres av materiell (rapport,

presentasjon). Innhold i materiell også
drøftet. Plan for politisk gjennomslag
behandles i regionrådet 27.11.

HA 5: Politisk forankring lokalt,
regionalt og nasjonalt

Gjennomføres 1. halvår 2019

Forslag til plan for politisk forankring og gjennomslag:

Forslaget til plan er drøftet i møte mellom rådsordfører Svein Leiros, saksordfører
Ørjan Albrigtsen og daglig leder.
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Målgrupper:

Befolkning, næringsliv og offentlig virksomhet i Nord-Troms,
samt regionale og nasjonale myndigheter, faginstanser og
politisk miljø.

JANUAR 2019:


7.1. i Oslo: Saksordfører presenterer resultater på Vest-Finnmark regionråd
sitt seminar




16.1.: Rådsordfører gir innspill på verkstedmøte vedr KVU innfarter Tromsø

15.1. på Skjervøy: Temamøte i regionrådet – behandling av strategier. I tillegg
blir det offisiell overlevering av ferdig rapport (Transportutvikling og
styringsgruppe) – presentasjon av funn og strategier – det sendes ut

pressemelding og følgende media inviteres til overlevering: NRK Troms,
Nordlys og FiN.
FEBRUAR:


5. eller 12. februar i Olderdalen: Samferdselskonferanse Nord-Troms – Mål:
forankring på hjemmebane. Målgruppe lokalpolitikere, næringsliv,

fylkespolitikere og SVV, Avinor og media (invitere bredt også fra nasjonalt

nivå). Forespørre Transportutvikling om å arrangere konferanse (Ørjan følger
opp)
MARS:


I perioden 11.-15. mars: presentasjon for Fylkestinget og

Samferdselskomiteen på fylket. Saksordfører sender forespørsel om å få
presentere rapporten


I tilknytning til kommunalpolitisk toppmøte – KS, 21. mars: «Nord-Troms i

Oslo» Møte med Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget,
Tromsbenken, andre sentrale politikere, faginstanser
APRIL/MAI:



30. april i Nordreisa: representantskapsmøte i regionrådet

April/mai i Tromsø: Fylkeskommunens Samferdselskonferanse - Presentere
rapport

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner plan for politisk forankring av

infrastrukturprosjektet 1. halvår 2019. Samferdselskonferansen arrangeres 14.
februar.
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Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 60/18

Årshjul 2019

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

Tidligere år har regionrådet lagt opp møteplan med ett møte i hver av

eierkommunene i løpet av året, til sammen seks møter. Fast møtedag har vært siste
tirsdag i måneden. Rådmannsutvalget har lagt sine møter mandag i forkant av

regionrådsmøtene. Fra 2018 gjorde vi endringer som samsvarte med ønske om et
sterkere politisk fokus, som medførte at det ble viktigere å være til stede på ulike
politiske arenaer og vi koblet møter til disse arenaene.

Både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget har tatt i bruk verktøyet «skype
for business». Dette oppleves som meget nyttig, da det er ressursbesparende på
flere måter.

Det er foreslått å legge møter i tilknytning til konferanser. I tillegg bes regionrådet
drøfte om det er aktuelt å delta sammen på arrangement i regionen. Dette for å
skape større oppmerksomhet omkring kultur- eller idrettsarrangement, og

synliggjøre at vi «heier på hverandre og står sammen i Nord-Troms». Dette kan ha
stor symbolverdi, både internt i regionen og utad.

I regionrådsmøte 30.10.18 ble det gjort følgende vedtak vedrørende møteplan for
2019:

1. Som hovedregel beholdes tirsdager som regional møtedag
2. Møte i januar: det avholdes fellesmøte med rådmannsutvalget onsdag 30. januar i Tromsø.
Møtet kombineres med KS Strategikonferanse torsdag og fredag samme uken.
3. Møte i februar: det er ønskelig med fellesmøte med Tromsø-områdets regionråd tirsdag 19.
februar i Tromsø. Møte kombineres med Fylkesmannens møte 20.-22. feb. Det avholde også
skype-møte i regionrådet tirsdag 26. februar.
4. Møte i mars: Ønskelig med en «Nord-Troms i Oslo» dag, gjerne samarbeid med Arena NordTroms. Kombineres med Kommunalpolitisk toppmøte. Hovedfokus: Infrastruktur (andre tema
kan være tre stammers møte/kvenkulturfokus). Hovedansvar for arrangementet: Ørjan og Dan
Håvard. Behov for skype-møte for behandling av regnskap og beretning vurderes senere.
5. Fullstendig årshjul for 2019 behandles på møte i november.

Det vises også til tidligere sak i dagens møte-møte hvor det er lagt opp møterekke i
forhold til infrastrukturprosjektet. Forslag til møteplan for 2019:
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MØTE:

DAG:

DATO:

STED:

REGIONRÅDET

TIRSDAG

15.01.19

SKJERVØY (Infrastruktur strategier
og overlevering av rapport)

REGIONRÅDET –
FELLESMØTE MED
RÅDMANNSUTVALGET

ONSDAG

30.01.19

TROMSØ (KS Strategikonferanse
31.01-01.02.)

REGIONRÅDET SAMFERDSELSKONFERANSE

TIRSDAG

14.02.19

KÅFJORD, OLDERDALEN

Avholdes under
fylkesmannsmøtet

TROMSØ (FM-møte 20.-22.02)

26.02.19

SKYPE (regnskap og rapport 2018)

REGIONRÅD – FELLESMØTE
TROMSØ-OMRÅDETS
REGRÅD
REGIONRÅDET

TIRSDAG
0900-1100

REGIONRÅDET – NORDTROMS I OSLO +
TROMSBENKEN

ONSDAG

20.03.19

OSLO (Kom.pol.toppmøte KS)

REGIONRÅDET –
REP.SKAPMØTE

TIRSDAG

30.04.19

NORDREISA

FELLESMØTE REGIONRÅDET
OG RUST

TIRSDAG

28.05.19

KVÆNANGEN

REGIONRÅDET

TIRSDAG

18.06.19

SKYPE

0900-1100
REGIONRÅDET – NORDTROMSKONFERANSEN

TORSDAG

29.08.19

LYNGEN (tema reiseliv)

FELLESMØTE REGIONRÅDET
OG NUNT

TORSDAG

Medio september

NORDREISA (Landsbyspel)

REGIONRÅDET –
KONSTITUERING OG
FELLESMØTE
RÅDMANNSUTVALGET

TIRSDAG

05.11.19

KÅFJORD, MANNDALEN

REGIONRÅDSMØTE + TUR
UNGDOM/RUST

MANDAG OG
TIRSDAG

25.-26.11.19

STORFJORD

Forslag til vedtak:

Det utarbeides års-hjul for regionrådets virksomhet for 2019 på bakgrunn av
Møteplan med endringer foretatt i møtet.
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.
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Sak 61/18

Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms

Saksdokumenter:


Vedtak fra møte 8. mai 2018: sak 32/18 Strategi og handlingsplan 20182019



Vedtak fra møte 19. juni 2018: Sak 38/18 Strategisk plan for regionrådet
2018-2019 – søknad om midler Troms fylkeskommune




Drivkraft Nord-Troms – prosjektplan

Vedtak fra møte 30. oktober 2018: Sak 56/18 Prosjektlederstilling Drivkraft
Nord-Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Regionrådets prosjekt Drivkraft Nord-Troms har fokus på følgende hoved-stolper:
o

Campus Nord-Troms har mål om å bli en betydelig og varig driver av

samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Troms gjennom samhandling med
en rekke kunnskapsaktører i nordområdene.
o

Nord-Troms har fått stor anerkjennelse for målrettet og godt forankret

satsing på unge og entreprenørskap gjennom mange år. Nord-Troms kan ta
ansvar for å utvikle en modell for ungdomsmedvirkning i den nye regionen
Troms og Finnmark. I tillegg vil vi videreutvikle entreprenørskaps- og
organisasjonskompetansen hos ungdommene i regionen.
o

Kvenkulturen er svært viktig i nordområdene og fortjener en mye større plass
for å synliggjøre hva den har hatt og har av betydning for nærings-,

samfunns-, og kulturutvikling i nord. Her tar Nord-Troms et ansvar.
o

Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for
rekruttering og god samhandling på tvers av landegrensene.

Overordna mål: Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms
Resultatmål:

1. Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom
kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. Resultatet skal måles i antall
inngåtte samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i prosjektperioden.
2. Drivkraft Nord-Troms skal bidra til økt sysselsetting med en gjennomsnittlig
årlig vekst på 50 sysselsatte. Resultatet skal måles i økt sysselsetting i
perioden 1.1.2015 til 1.1.2020, en vekst på 250 sysselsatte i perioden.
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Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som

gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst
Prosjektperiode: januar 2019-januar 2021

Prosjektet har søkt midler fra Troms fylkeskommune for en prosjektperiode på 2 år.
Vurderinger:

Drivkraft Nord-Troms er forankret gjennom vedtak og møter i perioden januar-

oktober 2018. I tillegg har satsingen vært presentert for ulike samarbeidspartnere
og beslutningstakere på ulike nivå, dette for å sikre god forankring og legitimitet.

Nord-Troms Regionråd har søkt Troms fylkeskommune om med-finansiering for å
engasjere en utviklingsleder i full stilling for å sikre drivkraft i arbeidet. Det er
oppnevnt et eget ansettelsesutvalg som ivaretar rekruttering av prosjektleder.

Styringsgruppa skal gjennom sin styring bidra til at prosjektet lykkes med sine

resultatmål (mål i prosjektperioden) og legge til rette for å lykkes med effektmålene
/ gevinstene. I motsetning til prosjektlederen som har ”prosjektets beste” som mål,
har styringsgruppa ”virksomhetens beste” (i vårt prosjekt: «regionens beste») som
mål.

Styringsgruppa med ”regionens beste” for øye har et særskilt ansvar for å sikre at
prosjektet utvikler løsninger, modeller og tjenester som er til nytte for

oppdragsgiver. Det er derfor styringsgruppas ansvar å formidle kunnskap til
prosjektet som sikrer at prosjektet leverer som bestilt.

Styringsgruppa bør ledes av prosjekteier for å sikre legitimitet, forankring og

beslutninger. Øvrige styringsgruppemedlemmer bør velges ut fra kompetanse og
engasjement for regionen.

Forslag til vedtak med endring fremmet i møte:

Styringsgruppen på 5 personer for prosjekt Drivkraft Nord-Troms skal ha følgende
sammensetning:
1.

Leder: rådsordfører Svein Leiros

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

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

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 62/18

Høring regional plan FV 91 Ullsfjordforbindelsen

Saksdokumenter:


Fra SVV: Forslag til regional plan for FV 91 Ullsfjordforbindelsen

https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv91ullsfjordforbindelsen


Felles uttalelse fra Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd:

høringsuttalelse handlingsplan for fylkesveg 2018-2021 med fokus på UFB



Uttalelse fra UFB v/styret til fylkesråden for samferdsel vedr regional plan

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Om planforslaget:

Fylkesrådet i Troms vedtok 30.10.2018 å sende forslag til regional plan fylkesveg
91 Ullsfjordforbindelsen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen har i samarbeid med Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og

Lyngen kommune, utarbeidet forslag til regional plan for fv. 91 Ullsfjordforbindelsen
med konsekvensutredning. Planforslaget er utarbeidet etter kapittel 8 i plan og

bygningsloven og består av planbeskrivelse, regional planbestemmelse og plankart.
Formålet med planen er å sikre areal til framtidig etablering av ny vegtrasé for
fylkesveg 91 over Ullsfjorden fra Hov i Tromsø kommune via Skarmunken til

Storsteinnes i Lyngen kommune. Planforslaget sendes nå ut på høring og legges ut
til offentlig ettersyn i perioden 1. november til og med 31. januar 2019.
Klipp fra plandokumentet:
Samfunnsmål
Ullsfjordforbindelsen skal bidra til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionen for Tromsø og
Lyngenhalvøya, og bidra til positiv samfunns- og næringsutvikling i området.
Ullsfjordforbindelsen skal være en trafikksikker døgnåpen forbindelse som reduserer reisetiden mellom
Tromsø og Lyngen.
• Effektmål
Ullsfjordforbindelsen skal forkorte reisetiden mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark.
Ullsfjordforbindelsen skal bedre framkommeligheten for alle brukere ved å erstatte fergen Breivikeidet
og Svensby, og være et alternativ til vegtrasé som i dag ligger i skredfarlige områder.

9.4 Andre samfunnsmessige virkninger
I tillegg til de særskilte utredningstemaer som er beskrevet i kapittel 9.2 og 9.3 er det også, i henhold
til fastsatt planprogram, gjort en enkel vurdering og beskrivelse av andre problemstillinger basert på
kjent kunnskap. De aktuelle temaene er:
•
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o
o
o

En overordnet vurdering av videre forbindelse nordover med konsekvenser for
Ullsfjordforbindelsen
Lokale og regionale virkninger basert på effektmålene
Vurdere tiltak for sykkelturisme

Tidligere uttalelse fra regionrådet:

Felles uttalelse med Tromsø-områdets regionråd datert 31.01.18:

Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd ber derfor Fylkestinget bidra til at UFB med
hurtiggående ferge over Lyngen realiseres snarest mulig og i h.h.t. Fylkestingets vedtak i
desember 2017. Regionrådene ber Fylkestinget i marsmøtet vedta at Regional Plan for UFB som
skal være ferdig til høsten, umiddelbart følges opp med videreføring i form av reguleringsplan,
anleggsplaner og realisering.

Vurderinger:

I forbindelse med høringen på regional plan for FV 91 Ullsfjordforbindelsen er det
naturlig at regionrådet avgir uttalelse til planforslaget i tråd med tidligere vedtak.
Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd ved saksordfører Dan-Håvard Johnsen utarbeider et forslag
til høringsuttalelse fra regionrådet, som sendes til godkjenning før oversending til
Statens vegvesen innen høringsfristen 31.01.19.
Vedtak:

Sak 63/18

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Uttalelse vedrørende forslag til avvikling av kompetansenettverket
KomUT

Saksdokumenter:


Henvendelse fra prosjektleder KomUT Nord vedr Kompetansenettverket
KomUT og Statsbudsjettet



Brev til kommuner vedr saken

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

KomUT er et kompetansenettverk som har i oppgave å støtte opp under

kommunene sine behov i forbindelse med elektronisk samhandling og nye felles

IKT-tiltak i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Nettverket ble opprettet i

2012, som en oppfølger til prosjektet «Meldingsløftet i kommunene» og «FUNNKeprosjektet» i nord. KomUT forvaltes av Norsk Helsenett og prosjektet er nå i sin
tredje mandat-periode som går fra 2018-2020.
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KomUT Nord har Nordland, Troms og Finnmark som sitt ansvarsområde, og

representerer total 87 kommuner. KomUT har faste møter med kommuner og

helseforetak, og deler informasjon og erfaringer. Kommunenes representanter i

nettverksmøtene er ansatte innenfor helse- og omsorgsektoren og IKT-personell altså de som arbeider direkte med de aktuelle problemstillingene i sin kommune.
Slik skaper KomUT-møtene et unikt forum for informasjons- og erfaringsdeling
mellom fagpersoner i kommuner og helseforetak.

KomUT er foreslått avviklet i utkast til Statsbudsjettet for 2019. En slik avvikling vil
medføre opphør av nettverket ved årsslutt 2018 og stans i pågående arbeid med
digitalisering og elektronisk samhandling.

I henvendelsen fra KomUT-nettverket er følgende konsekvenser nevnt ved en
avvikling:
-

Vi mister en sterk felles kommunal stemme inn i nasjonale satsinger innen e-helse
Det vil føre til større forskjeller mellom kommunene på e-helseløsninger
Vi mister muligheten til å delta i et felles nettverk
Det tette samarbeidet mot spesialisthelsetjenesten opphører
Vi vil få mindre fokus på kvalitet i samhandling mellom ulike aktører
Samhandlingspartnere mister en felles kanal mot kommunene
Vi mister en aktør som er aktiv i implementering og spredning av digitalisering og
velferdsteknologi

KomUT-nettverket peker i henvendelsen på at det fortsatt er mange uløste oppgaver
innen e-helse, samhandling, digitalisering og velferdsteknologi.

Regionrådet har mottatt en oppfordring fra nettverket om å komme med en politisk
uttalelse vedrørende forslaget om avvikling av kompetansenettverket KomUT.
Vurderinger:

Nord-Troms kommunene er kommet langt i dette arbeidet, og tilbakemeldinger fra
fagfolk er at KomUT har vært viktig for å nå så langt på dette feltet. Det gjenstår
enda arbeid for å få «alt på plass», blant annet gjenstår fysioterapi- og
helsesøstertjenesten (tilbakemelding fra Kåfjord).

Regionen har også flere prosjekter på gang innen digitalisering og velferdsteknologi

som opererer i dette fagfeltet. Tilbakemeldingene er at dette er et viktig nettverk for

at alle kommunene skal henge med i utviklingen. KomUT bør bestå til alt er på plass
og i en driftsfase.

Forslag til vedtak:
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Nord-Troms Regionråd ved rådsordfører utarbeider en uttalelse til neste års

Statsbudsjett basert på henvendelsen fra KomUT Nord og tilbakemeldinger fra
fagfolk i regionen.
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 66/18 Rassikring av Singla
Forslag til uttalelse:

RASSIKRING AV SINGLA MÅ PRIORITERES NÅ!

Fv. 347 ved Singla er den vegen i Troms med størst fare for skred utfra Statens

vegvesen sine objektive kriterier. Se rapporten «Skredsikringsbehov for riks- og
fylkesveg – Nordland, Troms og Finnmark (2015)».

451 timer (19 døgn) og 21 stenginger i løpet av en vintersesong. Det er den tiden
FV347 på Arnøya var midlertidig stengt vinteren 2017/2018.

Skredsikringsprosjekter skal ifølge Regional transportplan 2018-2029, vedtatt i

fylkestinget i oktober 2017, prioritere «Kyst til marked»-korridorer. Fra Skjervøy

leveres det årlig sjømat til en verdi av 6 milliarder, 25 % av sjømatproduksjonen i
Skjervøy foregår på Arnøy. Denne produksjonen er helt avhengig av at

infrastrukturen internt på Arnøya fungerer. Årvikbruket AS som ligger i Årviksand

tok i 2017 på land og produserte nesten 5.000.000 kg fisk. All transport til denne

bedriften stopper, når vegen rundt Singla stenges. Det er uholdbart at bedrifter skal
kunne tape flere hundre tusen kroner pga. skredstengte veier. Arnøy Laks As

produserer over 20 000 tonn og sysselsetter 75 mennesker, der om lag 30 ansatte

dagpendler i det skredfarlige området. I tillegg er transport til skole, barnehage og
andre tilbud som butikk mv. avhengig av at veiene er åpne.

Nord-Troms Regionråd er kjent med at det utredes flere alternativ for ei sikring av
den rasutsatte vegen og at det skal legges frem kostnadsoverslag før fylkestinget
har årets siste møte.

Regionrådet forventer at fylkestinget prioriterer den mest rasfarlige veien i Troms i
forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplanen.
Vedtak:

forslag til uttalelse vedrørende rassikring på Arnøys ble enstemmig
vedtatt.
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Sak 67/18

Uttalelse vedrørende flyavgiften

Enst vedtak: Nord-Troms Regionråd sender en egen uttalelse vedrørende flyavgift.
Saksordfører Øyvind Evanger utarbeider et forslag i samarbeid med
Flyplassutvalget som sendes pr epost til godkjenning.

DRØFTINGSSAKER:
Samerettsutvalget II – innledning ved ordfører Knut Jentoft


Innledning ved Knut Jentoft
o

Bakteppe i saken

o

Ny Fjellov vedtas i disse dager

o

Hva skjer ved sammenslåingen av Finnmark og Troms?

o

Seminar 4.12.18 i Målselv med tema: «Ny fjellov – også i nord?»



Regionrådet gav uttalelse til Samerettsutvalgets II i november 2008



Kommer en høring hvor vi har mulighet til å avgi uttalelse (FeFo)



Drøfting:
o

Viktig at denne saken diskuteres i regionrådet. Hva er best for vår
region?

o

Er det noen mulighet for at Nord-Troms kan ha en felles holdning til
dette? Hvilken retning skal vi gå?



Oppsummering: det er en høringsrunde med frist 31. januar 2019. Vi følger
med saken og vurderer etter hvert hvordan vi tar denne videre.

Drøfting av arrangement: «Nord-Troms i Oslo»


Tidspunkt – mulighet til å koble til kommunalpolitisk toppmøte i mars



Sjekke ut med Arena Nord-Troms – har de noen planer?



Aktuelle tema: sjømat, infrastruktur



Utfordring kapasitet



Saken oversendes rådsordfører og nestleder for nærmere avklaring

Åpen post – dagsaktuelle saker


Aktuelle saker:
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Nord-Troms konferansen ved Eirik – Eirik er leder i styringsgruppa og DanHåvard er medlem i styringsgruppen. Disse får mandat til å sette sammen
styringsgruppa for konferansen. Det er avsatt kr 50.000 til konferansen,
styringsgruppa får fullmakt til å disponere disse midlene. Konferansen
avholdes torsdag 29. august 2019 i Lyngen



Forlengelse HoppIdè grunnskole – orientering ved Eirik

FELLESMØTE RUST – MØTESTART KL 1200
Fra RUST møtte:

Skjervøy: Vilde M Karlsen

Kåfjord: Mathias Nilsen og Oliver Løvli
Kvænangen: Forfall

Nordreisa: Ramona Thomassen og Anna Elisa Lund Henriksen
Lyngen: Tuva Skogheim og Ingvild Ringbakken
Storfjord: Maja Elvemo og Alise Bruvold

Ungdomskonsulent Kåfjord: Kjersti Rennestraum
Regional ungdomskonsulent: Lise Jakobsen

Innspill til handlingsplan: Strategi for unge i Troms
Vedlegg til saken:



Vedtak fra fylkestinget og vedtatt strategidokument
Innspill fra RUST til Strategidelen

Fra Troms fylkeskommune møtte Hanne Sofie Roaldsen
-

Det ble jobbet i grupper med ulike tema som innspill til handlingsplanen

-

Handlingsplanen skal være ferdig mai 2019

Sak 64/18

Ny struktur for yrkesfaga i Troms

Saksdokumenter:


Innspill fra rektor ved Nord-Troms videregående skole

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:

Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i Norge. Prosessen for

utarbeidelse av ny tilbudsstruktur i Troms er under planlegging. Rektor ved NordTroms videregående skole, Olaug Bergset, har sendt et innspill til regionrådet;

14
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«Det kommer tre saker på fylkesnivå nå i vinter:




Ny struktur for yrkesfaga i Troms
Voksenopplæring
Elev- og lærlingetjeneste

Det er den første som er størst, den har blant annet bakgrunn i de nye utdanningsprogramma som
kommer:

Design og tradisjonshandverk

IKT og medieproduksjon

Salg, service og reiseliv

Frisør, blomster og interiørdesign
Hvordan disse skal fordeles blir sak på junitinget. Høringa starter 15.mars. Litt forenkla fremstilt
innebærer endringene en mer spesialisering, altså blir det vanskeligere å få nok elever til å starte
tilbud. Dette er åpenbart en utfordring for Nord-Troms, selv om det også er muligheter.
Som kjent er det to videregående skoler i Nord-Troms, og situasjonen på Nordkjosbotn er at en har nå
lyst ut rektorstillinga for andre gang. De har hatt redusert søkning siste året, og kort sagt trur eg vi må
samarbeide om en prosess for å få et best mulig tilbud til ungdommene i regionen.»

Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i
hovedsak:


I følge SSB vil Norge mangle over 90.000 fagarbeidere i 2035, mange
bedrifter mangler faglært arbeidskraft



Utredninger viser at mange yrkesfagelever ikke har nok kunnskap i det faget
de skal jobbe med når de kommer ut i lære, og næringslivet får ikke
arbeidstakere med den nødvendige kompetansen

Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at landet får nok
fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet trenger.
Vurderinger:

Med flere ny fagtilbud vil det bli en volumutfordring for distriktene å klare å fylle
opp klasser med tilstrekkelig antall elever. Fagtilbudene som tilbys for våre
ungdommer i regionen er viktig for arbeidslivet i Nord-Troms.

Vi har behov for fagarbeidere innen kommunal sektor, særlig med tanke på de

utfordringene som kartleggingen innen helse- og omsorgssektoren dokumenterer
(«Levende studie- og læringssentra? Varsel om en mulig krise», Grepperud,

Danielsen og Roos, 2016). I næringslivet opplever vi for tiden stor vekst, og et
økende behov for fagarbeidere.

Ved Nord-Troms videregående skole er det gjort erfaringer med utprøving av
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vekslingsmodellen. Denne har også gitt meget gode resultater, både med hensyn til
karakterer og gjennomføring. I prosessen mot ny struktur for yrkesfagene bør det

også gjøres vurderinger om denne modellen kan ha overføringsverdi for andre fag.
For distriktene er det viktig med fleksibilisering av tilbud, dette har vi gjort mye av
gjennom studiesenteret. Dette er noen momenter som kan tas med i det videre
arbeidet.

Det er avgjørende for framtida å være aktiv i den kommende prosessen hvor

blant annet fordelingen av fagtilbud i fylket skal gjøres. Det er strategisk klokt å

inngå samarbeid med RUST og næringslivet i regionen i denne saken, jo flere som
jobber mot samme mål, jo større tyngde får vi inn mot beslutningstakerne.
Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd (RUST) vil ta initiativ til et felles
drøftingsmøte i løpet av 1. kvartal 2019, hvor vi setter ny struktur for yrkesfaga på
dagsorden. Til møte inviteres videregående skoler i regionen og
næringsforeninger/Arena Nord-Troms.
Vedtak:

Sak 65/18

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Uttalelse: ungdomsmedvirkning – fra politisk fravær til godkjenning
som samfunnsfag

Saksdokumenter:



Forskrift til Opplæringsloven §3-47

Uttalelse fra Troms fylkesting vedr politisk fravær i videregående skole,
12.06.18

Saksbehandler: Lise Jakobsen
Saksopplysninger:

Fraværsgrensa i videregående skole skaper utfordringer for engasjerte og

ressurssterke ungdommer som ønsker å delta i politisk arbeid. Ungdomsrådene i
Nord-Troms (kommunalt og regionalt) har stor aktivitet på områder som berører

samfunnsutviklingen i regionen. Ungdommene bygger relasjoner, samler erfaring og

får sentral kunnskap om muligheter og utfordringer i regionen. Det er derfor viktig å
ta opp begrepsbruk i saken. Deltakelse og engasjement i samfunnsutvikling bør
godkjennes som samfunnsfag fremfor å beskrives som «fravær».
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Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd (RUST) utarbeider en uttalelse i
felleskap. Forslag til uttalelse utarbeides av: leder av RUST Anna E. L. Henriksen og
saksordfører for utdanning Øyvind Evanger. Uttalelsen sendes til godkjenning før

den oversendes til: Ungdommens fylkesråd i Troms, Troms fylkesting, Nordkjosbotn
og Nord-Troms videregående skole, Utdanningsdepartementet, KS, Stortingets
Utdannings- og forskningskomite og Tromsbenken
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Møtet hevet kl 1400
Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
Referent
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2016/399-10

Arkiv:

G00

Saksbehandler: Bodil Alida
Mikkelsen
Dato:

30.10.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
35/18

Utvalgsnavn
Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møtedato
07.11.2018

Oversendelses sak 47/18 fra kommunestyret "nåsituasjon i helsesektoren,
utfordringer og rekrutteringsbehov"

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 07.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering
Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering
Saksopplysninger
Vedtak i sak 47/18 i kommunestyret 21.06.18:
Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering.
Saken oversendes helse- og omsorgsutvalget for videre behandling.
Det er en helse politisk målsetning å forskyve virksomheten i psykisk helsevern fra sykehus til DPS,
fra døgn til ambulant og poliklinisk virksomhet. Det vil bli innført betalingsplikt for
utskrivningsklare pasienter fra 1.1.19. Hvordan er vi forberedt på det?

Rus og psykisk helsetjeneste er en tjeneste som gis i hjemmet til brukerne, altså en
hjemmetjeneste, men kan kombineres med samtaler på kontor.
I utgangspunktet planlegges det å ta imot brukerne når de er utskrivningsklare. Hvis utskriving
skjer i forbindelse mer helg (det vil si før kl. 14.00 fredag) kan brukere verste fall bli liggende
inne til mandag. Dette kan skje i tilfeller hvor tjenesten ikke har ansatte som kan gi bistand, eller
det er for mange pasienter som skal ha bistand. Betalingsplikt vil medføre kr. 4747 pr. døgn.
Det som er spesielt med rus og psykisk helsetjeneste kontra vanlig hjemmetjeneste, er at her er
det bare dagarbeidere. Ofte er begge tjenestene inne hos samme bruker så her vil man kunne
samarbeide om hvem som gjør hva.
Tjenesten samarbeider med DPS sitt ambulante team, og har et godt samarbeid med DPS
generelt.
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Tjenesten mener de er så forberedt som det er mulig å bli i forhold til de nye reglene som
innføres fra 01.01.19.
Inntil vår 2018 hadde tjenesten en akuttleilighet som ble brukt til befolkningen som akutt ble
husløs (noe som skjer av og til med tjenestens brukere) Den er i dag vanlig utleie leilighet og
man bør på sikt vurdere å få den tilbake som akuttleilighet. Kostnader pr. måned kr. 3532
Vurdering
Rus og psykisk helsetjeneste er i dag en tjeneste som gis på dagtid, men ved samarbeid mellom
hjemmetjenesten og rus og psykisk helse ser man at det vil være fult mulig å gi adekvat hjelp til
utskrivningsklare pasienter. Tjenesten selv mener de er så forberedt som det er mulig i forhold
til nye regler som innføres fra 01.01.19. Det bør vurderes å få tilbake akuttleiligheten.
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Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 07.11.2018

Behandling:
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag:
I sak 3/18 i kommunestyret ble det vedtatt at en skulle starte arbeidet med ny Helse og
omsorgsplan.
Helse og omsorgsutvalget vedtar at arbeidet skal starte opp tidlig 2019. Vi vil ha en
framdriftsplan til første møte i 2019.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I sak 3/18 i kommunestyret ble det vedtatt at en skulle starte arbeidet med ny Helse og
omsorgsplan.
Helse og omsorgsutvalget vedtar at arbeidet skal starte opp tidlig 2019. Vi vil ha en
framdriftsplan til første møte i 2019.
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Saksbehandler
Remi A. Møller

Telefon
77 64 21 07

Vår dato
19.10.2018
Deres dato

Vår ref.
2018/5885
Deres ref.

Arkivkode
321

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Varsel om tilsyn med Nordreisa kommune - Tilsyn etter opplæringsloven –
krav om innsendelse av dokumentasjon
Etter opplæringsloven § 14-1 første ledd har Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med
offentlige skoler. Som tilsynsmyndighet skal vi ha tilgang til skoleanlegg og dokumentasjon,
jf. kommuneloven § 60 c.
Fylkesmannen varsler med dette tilsyn på temaet saksbehandlingstid i saker om
spesialundervisning i Nordreisa kommune, jf. opplæringsloven § 5-1.
Tema for tilsyn og valg av kommuner som tilsynsobjekt er basert på en risikovurdering.
Fylkesmannen har fått opplysninger som kan tyde på at PPT for Nord-Troms har innført en
ventelisteordning for nye saker som kommunene henviser til PPT. Vi vil fremheve at saker
som gjelder spesialundervisning er tidssensitive. Elever som har behov for særlig
tilrettelegging av opplæringstilbudet, skal få oppfylt retten til spesialundervisning til rett tid.
Eventuelle brudd på regelverket på dette punktet, vil kunne få store konsekvenser for de
elever som ikke får oppfylt retten til spesialundervisning i tide.
Formål med tilsynet
Det overordnede målet med tilsynet er å føre til en styrking av elevers rett til
spesialundervisning. Gjennom å kontrollere om skoleeier og skolene overholder de rettslige
kravene til saksbehandlingstid i saker om spesialundervisning, skal eventuell lovstridig
praksis avdekkes og rettes opp.
Gjennomføring av tilsynet
Fylkesmannen vil føre tilsyn med Nordreisa kommune i egenskap av skoleeier og eier av
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Undersøkelsene i tilsynet vil bli gjennomført på
kommunenivå. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og
effektivitet.
Tilsynet utføres ved en gjennomgang av kommunens redegjørelse og dokumentasjon som skal
være svar på dette varselet om tilsyn.
Dersom vi avdekker lovbrudd, vil Nordreisa kommune motta forhåndsvarsel om vedtak med
pålegg om retting, og få anledning til å uttale seg i saken. Kommunen vil deretter gis rimelig
frist til å rette det ulovlige forholdet, før vi vedtar et eventuelt pålegg om retting.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Oppvekst- og
utdanningsavdelingen
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fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Tilsynet åpnes gjennom dette brevet. Foreløpig tidsplan er som følger:






16.11.2018 – Frist for innsending av dokumentasjon til Fylkesmannen
Uke 47 - 48 – gjennomgang av innsendt dokumentasjon og redegjørelser
Uke 48 – utsendelse av foreløpig tilsynsrapport med forhåndsvarsel om vedtak eller
endelig tilsynsrapport uten lovbrudd
Uke 51 - utsendelse av endelig tilsynsrapport med frist for retting
Fylkesmannen tar forbehold om endringer i planen.

Det kan også bli aktuelt at vi gjennomfører intervjuer med sentralt plasserte personer i
kommunen, på skoleeiernivå eventuelt på skolene og hos PPT. Eventuelt behov for å
gjennomføre intervjuer er noe vi vil vurdere fortløpende under dokumentgjennomgangen etter
at vi har mottatt kommunens redegjørelse/dokumentasjon.
Vi gjør oppmerksom på at tilsynsrapporter er offentlige, jf. offentlighetsloven § 3. Endelige
tilsynsrapporter vil bli publisert på Fylkesmannens nettsted.
Krav om innsending av dokumentasjon/redegjørelser
Nordreisa kommune plikter å sende inn den dokumentasjonen som vi ber om i det følgende.
Plikten til å sende inn slik informasjon følger av opplæringsloven § 14-1 første ledd jf.
kommuneloven § 60 c.
Fylkesmannen ønsker å undersøke hvor lang tid det tar fra en elev søker om
spesialundervisning, eventuelt fra skolen henviser en elev til PPT, før det foreligger en
sakkyndig vurdering. I tillegg ønsker vi å få opplysninger om hva som er samlet
saksbehandlingstid fra søknad/henvisning til PPT og til enkeltvedtak om spesialundervisning
foreligger.
Det er viktig at utgangspunktet for beregning av saksbehandlingstiden er korrekt. Dette vil
avhenge av hvem som tar initiativ til henvisningen. Fylkesmannen mener det grovt kan skilles
mellom to typetilfeller av hvordan elever henvises til PPT for sakkyndig vurdering:
1. eleven/foreldrene søker om spesialundervisning/anmoder om at det foretas en
sakkyndig vurdering. I disse tilfellene skal henvisning skje uten ugrunnet opphold.
Saksbehandlingstiden starter å løpe med en gang søknad fra eleven/foreldrene kommer
til skolen/kommunen.
2. skolen av eget tiltak vil henvise elev til PPT for sakkyndig vurdering med tanke på å
vurdere behov for spesialundervisning. I disse tilfellene skal saksbehandlingstiden
være fra henvisningstidspunktet.
Med de to typetilfellene av henvisning som utgangspunkt, ber Fylkesmannen om at
kommunen gjør konkret rede for status vedrørende saksbehandlingstid i PPT og skolene per
1.11.2018 med følgende opplysninger:
1. Antall saker til behandling hos PPT, hvor sakkyndig vurdering ikke foreligger ennå.
a. Vi ber om en konkret redegjørelse for hver av de fem eldste sakene.
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2. Saksbehandlingstid i PPT (det vil si fra søknad/henvisning og til sakkyndig vurdering
foreligger) for saker henvist i 2018.
a. Vi ber vi om en konkret redegjørelse for de fem sakene PPT brukte mest tid på
(fra søknad/henvisning til sakkyndig vurdering forelå).
3. Samlet saksbehandlingstid fra søknad/henvisning til PPT og til enkeltvedtak foreligger
for saker henvist i 2018.
a. Vi ber om en konkret redegjørelse for hver av de fem sakene som hadde lengst
saksbehandlingstid.
Hvordan kommunen gir opplysning om saksbehandlingstid er i utgangspunktet opp til
kommunen. Ved gjennomføring av denne type tilsyn tidligere har vi god erfaring med at
vedkommende kommune, i tillegg til å gi en skriftlig redegjørelse som besvarte våre
spørsmål, fremstilte saksbehandlingstider som nevnt foran skjematisk. Kommunen laget
matriseoversikt hvor hver enkelt skole i kommunen var angitt i første kolonne med nummer
(1,2,3 osv.), hver elev tilhørende den enkelte skole var angitt med eget nummer i neste
kolonne. Videre fremkom i påfølgende kolonner for hver enkelt elev: henvisningsdato til PPT,
dato for sakkyndig vurdering og dato for enkeltvedtak.
Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer utdypende informasjon om dette.
Frist for innsendelse er 16.11.2018.
Vi ber om at det oppnevnes en kontaktperson i kommunen for dette tilsynet, og at vi får
tilsendt kontaktinformasjon for denne.
Dokumentasjonen som sendes inn, kan bare unntas fra offentlighet i den grad dette er hjemlet
i offentlighetsloven.
Skoleeier har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 flg.
Spørsmål om tilsynet kan rettes til Remi Møller eller Eivind Bratsberg.

Etter fullmakt
Eivind Bratsberg
fagansvarlig

Remi A. Møller
tilsynsleder/seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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ARBEIDSTILSYNET

Postboks 4720 Torgarden
7468

TRONDHEIM

13.11.18

SVAR PÅ AVVIK FRA NORDREISA KOMMUNE

RUS-OG PSYKISK HELSETJENESTE— MED

UTSATT FRIST.

Viser til Deres brev av 08.10.18,
Virksomheten

jobber kontinuerlig

om vold på arbeidsplassen.
risikovurdering,

fortsette

jobbet

Deres referanse
med forbedring

med handlingsplan

har hatt møter

av rutiner og prosedyrer i forhold til vold og trusler

Vi har hatt 2 personalmøter,

opplæring ved undervisningen,

Virksomheten

2017/40811.

og rutiner.

oktober og november,hvor

På neste personalmøte

vi har foretatt

i uke 49, skal vi

og da med fokus på øvelser.

1 gang per uke den siste måneden,

harjobbet frem undervisning og rutiner som er vedlagt. (tillitsvalgt
innkalt, men ikke møtt opp)

hvor vi sammen

fra fagforening

med verneombud

har også vært

Vedlagt følger:
Kopi av kartlegging og risikovurdering. og rutiner som er lagt i kommunens kvalitetssystem.
Oversikt over gjennomførte tiltak og plan med frist for gjennomføring.
Rutiner for hvordan løpende kartlegging følges opp
Kopi av rutiner for vold, trusler om vold, forebygging, hvordan melde og følges opp.
Rutiner for håndtering av akutte situasjoner, oppfølging og registrering av hendelser.
Bekreftelse på gjennomføring av opplæring og øvelser
Oversikt over innehold i opplæring og øvelse
Verneombud har vært tilstede på alle møter hva gjelder forberedelser, drøftinger, utarbeidelse og
gjennomføringer av tema vold og trusler om vold.
Tillitsvalgt fra fagforening har vært innkalt til alle møtene og har vært tilstede på et møte.
Virksomheten sikrer fremtidige opplæringer og øvelser ved å legge dette inn i årshjulet i kommunens
kvalitetssystem. Øvelser sikres også ved at leder legger dette inn i outlook kalender til alle ansatte 2
ganger i året, og ellers når det er nødvendig i forhold til risikovurderinger som gjøres i henhold til
rutinene.

Med hilsen -

i.

'

'Le

.

åäfäha
sgrlfäwm
Vl
Konstituert virksomhetsleder for Rus-og psykiskhelsetjenesten
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LiseSeljevoll
Verneombud

$54

.

,

559809”

,

TIL ALLE ANSATTE l RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE, vedrørende

vols og trusler om vold.

Skriv dere på denne lista når dere har deltatt på informasjonsmøter,
trusler ( som dere finner på Veilederen.no

sett film om vold og

,eller dere kan se den på møterommet på

kommunehuset ved å logge dere på veilederen med eget passord.)
Deltatt på undervisning vedrørende emnet i regi av bedriftshelsetjenesten,
helsetjeneste

m.fl.

Ansatt

Bed.helsetj

Bed.helsetj

Film

Undervisning

24/04/18

29/05/18

vold/trusler

Vold/ trusler

Dato

Dato [2/10
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SAMARBEIDSPLAN
- Nord-TromsBedriftshelset'eneste
MOLq-‘ma

MELLOM

Nordreisa Kommune - Sektor for Helse og Sosial —Rus og Psykisk Helsetjeneste

Bequggepereegeueese

og Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste
Planen gjelder fra: 1.1.2018 til 31.12.2019
Utarbeidet

av: Fra Nordreisa Kommune; Kirsti Løvli, Mette Johansen Vik, Lise Seljevoll og Heidi Jensen

Fra Nord-Troms
(Nord-Troms

Bedriftshelsetjeneste;

Dato:

Bjørn Klubnes

Kopi av planen sendes til:

21.3.2018

BHT ønsker, innen 14 dager, tilbakemelding

på om planen aksepteres)

Kontaktpersoner:
OPPDRAG/
PROBLEMSTILLING

ANSVARLIG

BESKRIVELSE/KONKRETISERING

Avdelingen

TlDSRAMME

STIPULERT

UTFØRT

(Navn, telefon og e-post)

TIMER

BHT:

ArbeidSplass:

DATO:

møter hos BHT (klasserom

3. etasje) - ledere og ansatte.

RISKOVURDERING DEL 1

Avdelingen

skal på forhånd

kartlegging

over aktuelle

problemstillinger

Kontaktperson

ha foretatt

som skal vurderes

og

Ole Morten

Tirdag 24.

Mette

Johansen

Vik

tas opp til drøfting.
NB! Detaljer
eventuelt

eller uklarheter

3 timer

April klem

E-post:ole-atbhtmo

/

Mette

Johansen

Vik

Bjørn Klubnes

fi” Bu./35612

kan

hos BHT:

Pedersen

E-post: biornQntbhtmo

tas opp med kontaktperson

før møtet finner sted.
Kurset avholdes

i BHT's lokaler

(klasserom

3. etasje Hagan Bygget)

HMS —grunnkurs (40

Målgruppe

er; Verneombud,

timer)

AMU medlemmer.

ledere og

Bedriften
kontakt

tar
med

BHT

OBS! Påmeldingsfristen

4.,5.,18.

og

19.apnl2018

Kontaktperson

Ole Morten

hos BHT:

Pedersen

Mette Johansen Vik

E-post: ole-m@ntbht.no

utløper 23.

mars!
Kurset avholdes i BHT's lokaler

HMS- kurs for ledere (1

dag)

(klasserom
Målgruppe;

3. etasje Hagan Bygget)
ledere

Bedriften
kontakt

OBS! Påmeldingsfristen

utløper 23.

Kontaktperson

tar
med

12. april 2018

BHT

Ole Morten
E-post:

hos BHT:

Pedersen

Mette Johansen Vik

ole-atbhtmo

mars!

Adresse: Sentrum

15, 9151 STORSLETT

Kontortid: Man - Fred., kl. 0800 » 1500
Organisasjonsnr. 871 521 042

Telefon: 77 76 56 35
Internett: www ntbht.no
Bankgiro: 1503.24.54-647

E-post: firmaposttbhtng

GODKJENT
V
m

um
Miljøfyrtårn”
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Kontaktpersoner:
OPPDRAG/
PROBLEMSTILLING

BESKRIVELSE/KOMKRETISERING

ANSVARLIG

TIDSRAMME

STIPULERT

(Navn, telefon

og e-post)

UTFØRT
DATO:

TIMER

BHT:

Arbeidsplass:

Avdelingen
Avdelingen
3. etasje)

RISIKOVURDERING DEL 2

møter
—ledere

hos BHT (klasserom
og ansatte.

Avdelingen skal møte forberedt
listet ned forslag/tiltak

bHrengerned
Bedriften

og ha

som skal

kontakt

tar

3 timer

fidspunkt

BHT

DEL
Her kan avdelingen
i henhold

Ole Morten

hos BHT:

Pedersen

E-post: ole-atbhtmo

q/g:/)X

&

Mette Johansen Vik

203

.,-00

]

I $

etter avsluttet

diskuteres.

Eventueh

Kontaktperson

BHTom

med

til oppståtte

komme

med ønsker

problemstillinger

Bedriften
kontakt

1
Kontaktperson

tar
med

Penoden

Avhengig

hos BHT:

av tema

BHT

Side 2 av 2
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Rutiner

for Rus-og psykisk

Brukere

i tjenestebil:

helsetjenesten:

Formål/hensikt:
Forebygge vold, trusler om vold ved bilkjøring med bruker

Ansvarlig:
Leder og den enkelte

personale

Beskrivelse/tiltak:
Vær alltid to personell
Ryggsekk, vesker ol.legges

i bagasjerommet

Plasser bruker på høyre side i baksete (aldri bak sjåføren)
Personell nr to sitter i baksetet sammen med bruker
Dersom det oppstår situasjoner der ansatte føler at det er uforsvarlig å fortsette
'

Snakk rolig, ingen provoserende

samtaler

'

Opptre

'

Bruk tydelig, konkret språk

'

Trekk deg unna, hold passe avstand

'

Tilkall hjelp

'

Vær to i situasjonen

'

stopp bilen og forlat situasjonen.

rolig

Ring evt nødnummer.

Nødnummer

politi: 112/02800

204

kjøreturen;

Rutiner for Rus-og psykisk helsetjenesten:
Løpende

risikovurdering:

vold og trusler

om vold

Formål/hensikt:

Avverge vold og trusler om vold fra brukere mot personell

Lov/forskrift:

Arbeidsmiljølovens

forskrift

om utførelse av arbeid § 23 A

Ansvar:

Leder og den enkelte arbeidstaker

Beskrivelse:

Ved inntak av nye brukere skal det gjøres en risikovurdering
trusler

i forhold til risiko for vold,

om vold.

Risikovurderingen
-arbeidets

skal særlig ta hensyn til:

organisering

og tilrettelegging

-hvor, når og i hvilke situasjoner

kan arbeidstaker

bli utsatt for vold og trusler om vold

-alenearbeid
-arbeidstidens

plassering

og organisering

-bemanning
-kompetanse
—utforming av arbeidslokalene
-effekten

av iverksatte

Vurdering

og tekniske

og planlagte

løsninger

løsninger

av risiko gjøres også utfra:

-Epikriser fra kommune og/eller spesialisthelsetjeneste
—Kartlegging i første samtale

ang historikk

-Dersom det i videre oppfølging
utrygg,

av bruker oppleves situasjoner

som gjør personalet

skal det gjøres en ny risikovurdering.

-Ved endring av fysiske arbeidsforhold

skal det gjennomføres

205

risikovurdering.

usikker,

Rus-og psykiskhelsetjenesten

Rutiner ved vold og trusler om vold ved hjemmebesøk,

akutte situasjoner

Formål/hensikt:
Rutiner ved hjemmebesøk

for å sikre arbeidstaker

og forebygge skade ved vold og trusler om

vold

Lov/forskrift:
Arbeidsmiljøloven
Forskrift

om utførelse

av arbeid

Ansvar/myndighet:
Leder og den enkelte

Beskrivelse

arbeidstaker

av tiltak:

Ved besøk hos brukere

som er vurdert

som ustabil

i forhold

til utagerende

atferd,

skal alltid

2 personale dra sammen på hjemmebesøk.
Sørg for å parkere bilen klar for kjøring i riktig retning, slik at du ved en eventuell flukt kan
komme

deg raskt vekk.

Før samtalen: Dersom du har skjerf, evt store smykker på deg; fjern disse for å unngå at disse
blir brukt som et redskap i evt angrep.
Orienter

deg om rømningsvei

Sørg for å ha mobiltelefonen
Under besøket/samtalen:

lett tilgjengelig

med nødnummertil

Sørg for at du sitter nærmest en fluktvei.

i rommet. Vær bevisst på hvordan du prater med/til
for om mulig forutse
Dersom

bruker

politi: 112/02800
Bruker skal sitte innerst

brukeren. Observer atferd/kroppsspråk

evt aggressiv atferd.

blir truende/aggressiv:

Begynn ikke med forklaringer

eller motargumentasjoner.

Senk din stemme; og si på en rolig og høflig måte at vi avslutter besøket/samtalen.
Forlat rommet og huset.
Ved klare trusler eller angrep skal nødnummer
Rapporter
Skriftlig

umiddelbart
registrering

til nærmeste

ringes.

leder.

i KF-avvikssystem.
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Rus-og psykisk

helsetjenesten

Rutiner for oppfølging og registrering av akutte

hendelser

om vold

vold, trusler

Formål: Sikre god oppfølging av personalet
Dokumentasjon

av hendelse

Lov/forskrift:
Arbeidsmiljøloven §§ 4-3, 23A-5
Forskrift

om systematisk

helse, miljø- og sikkerhetsarbeid

i virksomheter

Ansvar/myndighet:
Leder og den enkelte arbeidstaker

Beskrivelse av tiltak:
- Arbeidstaker

melder fra til nærmeste

leder

-Leder innkaller i løpet av de første timene til samtale om hendelsen og gjennomgang

av

situasjonen

-leder sørger for psykisk støtte til den voldsrammede ved å vise omsorg og nærvær. Skape
ro, akseptere følelser, lytte

—Vurdere behov for hjelp fra psykolog, evt følge til legevakt
-Ved alvorlige hendelser skal arbeidstilsynet og politi kontaktes
-Arbeidstaker

evt. leder registrerer

og behandler avvik i kommunens

kvalitetssystem

—Samlingav kollegaer hvor alle blir informert gjøres av leder
-Leder følge opp arbeidstaker med ny samtale dagen etter
-Leder følger opp arbeidstaker med samtaler etter

1 uke og videre etter behov og avtale

med arbeidstaker.
-Anmeldelse

av den som utøver vold gjøres av ordfører
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Skjema 1 av 3.

KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING

1: Kartlegging
Virksomhet/avdeling
Rus—og psykisk

og risikovurdering

2: Risikodiagram

e.l.:

3: Handlingsplan

helsetjenesten

Ansvarlig leder:
Mette

Johansen—Vik

Bruk dette skjemaet til å dokumentere farer og problemer som er kartlagt. Vurder hvor ofte farene eller problemene inntreffer
også opp hvem som er ansvarlig for vurderingen og dato for når den ble gjort.
Nr.

Hva kan gå galt?

2

Vold,
bruker

trusler

Beskriv konsekvensen

om vold fra ustabil

Personell

forlater

huset.

hvis det skjer
Personell

kan

Hvor ofte skjer det

Konsekvens

Sjelden

Alvorlig

føle utrygghet

ved hjemmebesøk

og konsekvens dersom det skjer. Sett

Kommentar

Vurdert av/dato

Rutiner gjennomgås

leder

18.10.18

leder

18.10.18

jevnlig og risikovurdering
ved inntak

av nye

brukere
1

Vold,

trusler

bilkjøring

Utrygghet

om vold ved

med bruker

med å ha brukere i bilen. fare

Sjelden

Svært

alvorlig

for bilulykke,utforkjøring

Rutiner gjennomgås
jevnlig

og risikovurdering

ved nye brukere

Malen er utarbeidet

av Arbeidstilsynet

— september

Klikk for å velge

Klikk for å velge

Klikk for å velge

Klikk for å velge

Klikk for å velge

Klikk for å velge

Klikk for å velge

Klikk for å velge

Klikk for å velge

Klikk for å velge

Klikk for å velge

Klikk for å velge

2017.

Side 1 av 1
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HANDLINGSPLAN

Skjema3 av 3.
1: Kartlegging

Virksomhet

avdelin

/
Rus-og psykisk
Ansvarlig

e.l.:

3: Handlingsplan

g
helsetjenesten

leder:

Konstituert

virksomhetsleder

Dokumenter
inntreffer

og risikovurdering

2: Risikodiagram

Mette

Johansen-Vik

tiltak for å redusere risikoen. Bruk samme nummerering

ofte/svært

ofte med en alvorlig/svært

Nr.

Kort beskrivelse

1

Brukere

av faren/problemet

i bil

alvo/ig

konsekvens

som iskjema for kartlegging
må prioriteres

Prioritering

Tiltak

1

To ansatte

og risikovurdering

og risikodiagrammet.

Farer eller problemer som

først.

for å redusere
og 1 bruker

risikoen
i bilen.

Bruker

sitter

i baksetet

på

Ansvarlig(e)

Tidsfrist

Leder og all personell

18.10.18

Leder og all personell

i; 3

høyre side. Ansatte nr 2 sitter i baksetet, bak sjåføren og
har da god oversikt

over

atferd

til bruker.

Rutiner

for slike

situasjoner gjennomgås jevnlig og ved behov ellet
risikovurdering.
2

Hjemmebesøk

hos ustabil

bruker

2

Ansatte

drar 2 stk på hjemmebesøk.

den står i riktig kjøreretning.

av Arbeidstilsynet

—september

slik at det

rommet slik at det er fluktmuligheter.Unngå

skjerf ol.på

deg. Ansatte

orienterer

Ha

nødnummer

klar på mobilen.

gjennomgås

Malen er utarbeidet

Bil parkeres

jevnlig

2017.

£6 _ i?

Ansatte plasserer seg i

seg om rømningsvei.
Rutiner

og ved behov

etter

for slike situasjoner
risikovurdering.

Side 1 av 2
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Nr.

Kort beskrivelse av faren/problemet

Malen er utarbeidet

av Arbeidstilsynet

— september

Prioritering

Tiltak for å redusere risikoen

2017.

Ansvarlig(e)

Tidsfrist

Side 2 av 2
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Skjema

RISIKODIAG RAM

2 av 3.

1: Kartlegging

Virksomhet/avdeling
Rus—og psykisk
Ansvarlig
Mette

og risikovurdering

2: Risikodiagram

e.l.:

3: Handlingsplan

helsetjenesten

leder:

Johansen-Vik

Plasser farer

og problemer

skjema for kartlegging

i skjemaet

basert

på vurderingen

av hvor ofte de inntreffer

og hvor alvorlige

de er. Bruk samme

nummerering

som i

og risikovurdering.

RISIKODIAG RAM

Svært ofte

4.;

cu

.:

Ofte

.20
E
>—

2
%

Sjelden

2

1

U)

Svært sjelden

Ubetydelig

Mindre alvorlig

Konsekvens

Malen er utarbeidet

av Arbeidstilsynet

— september

2017.
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Alvorlig

Svært alvorlig

J

OPPL/ERING,
V

OPPL/ERING,

ØVELSER

L.,/'

ØVELSER

V

OVERSIKT OVER INNEHOLD I OPPL/ERING:
-OPPL/ERING

l TEKNIKKER FOR AVVERGING

AV FYSISKE SKADER VED UTAGERENDE ATFERD HOS

BRUKER

- PLASSERING I FORHOLD TIL BRUKER (Still deg alltid i posision slik at du har flukt
mulighet. Plasser deg i en posision som forhindrer evt slag, spark )
—BEVISSTHET I FORHOLD TIL GJENSTANDER RUNDT
- TA AV DEG SKJERF, SMYKKER

- BEVISSTHET I FORHOLD TIL EGET KROPPSSPRÅK
- BEVISSTHET I FORHOLD TIL VERBALT SPRÅK, TYDELIG, KONKRET, IKKE DOMINANT

c?
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Q

RISIKODIAGRAM

Skjema2 av 3.
1: Kartlegging

2: Risikodiagram

Virksomhet

avdelin
e.l.:
/
g
Rus-og psykisk helsetjenesten

Ansvarlig

og risikovurdering

3: Handlingsplan

leder:

Konstituert

Plasser farer

virksomhetsleder

og problemer

skjema for kartlegging

Mette

i skjemaet

Johansen-Vik

basert

på vurderingen

av hvor ofte de inntreffer

og hvor alvorlige

de er. Bruk samme

nummerering

som i

og risikovurdering.

RISIKODIAGRAM

Svært ofte

H

OJ

4:

Ofte

.50
E
>—

2
g

Sjelden

2

1

U)

Svært sjelden

Ubetydelig

Mindre alvorlig

Konsekvens

Malen er utarbeidet

av Arbeidstilsynet

— september

2017.
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Alvorlig

Svært alvorlig

Rus—ogpsykisk helsetjenesten
Vold, trusler

om vold

'

OPPL/ERING, ØVELSER

'

-opploering i teknikker for avverging av fysiske skader ved utagerende atferd hos
bruker

-plassering i forhold til bruker (still deg alltid i posisjon slik at du har flukt
mulighet.

Plasser deg i en posisjon som forhindrer

evt slag, spark)

-bevissthet i forhold til gjenstander rundt
-ta av deg skjerf, smykker

-bevissthet i forhold til eget kroppsspråk
- bevissthet i forhold til verbalt språk, tydelig, konkret, ikke dominant
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Fra: Pål Eriksen (pve@kvenkultur.no)
Sendt: 08.11.2018 10:19:42
Til: post@lyngen.kommune.no; Post Storfjord; post@kafjord.kommune.no; Post Skjervoy;
post@kvanangen.kommune.no; Nordreisa Kommune; postmottak@tromsfylke.no
Kopi: Maria Figenschau; Anne-Karine Sandmo; Bente Nordhagen
Emne: Budsjett og økonomiplan – Halti kvenkultursenter IKS
Vedlegg: PROTOKOLL 261018.pdf;Budsjett 2019.xlsx;Økonomiplan 2019-2022.pdf
Til eierne i Halti kvenkultursenter IKS;
Lyngen kommune
Storfjord kommune
Kåfjord kommune
Skjervøy kommune
Kvænangen kommune
Nordreisa kommune
Troms fylkeskommune

Til informasjon
Representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS har i møte av 26.10.2018, sak 7/2018 og 8/2018, vedtatt
henholdsvis senterets budsjett for 2019 og økonomiplan 2019‐2022. Vedlagt ligger protokoll, samt vedtatt
budsjett og økonomiplan.
Det ble også foretatt endringer i styresammensetningen:
Hilde Nyvoll er nytt styremedlem og erstatter Ann‐Kristin Thorheim. Stein Åge Midttun ble gjenvalgt
som vara.
Kai‐Petter Johansen ble gjenvalgt som styremedlem. Bente Haugsnes ble gjenvalgt som vara.
Lisa Vangen er nytt styremedlem og erstatter Jarle Myrhaug. Hege‐Anita Sørensen er ny vara og
erstatter Ingunn Karlsen.
Hilde Nyvoll er ny styreleder.
Ny styresammensetning:
Rolle
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Fast medlem
Hilde Nyvoll
Leif Bjørnar Seppola
Johnny Mikkelsen
Kai Petter Johansen
Lisa Vangen

Personlig vara
Stein Åge Midttun
Anne‐Gerd Jonassen
Lise Jakobsen
Bente Haugsnes
Hege‐Anita Sørensen

Tervheisin
Vennlig hilsen
Pål Vegard Eriksen
sentterin johtaaja – daglig leder
Haltiin kväänisentteri – Halti kvenkultursenter IKS
www.kvenkultur.no | +47 775 88 280
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Valgperiode
2018‐2020
2017‐2019
2017‐2019
2018‐2020
2018‐2020

216
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Driftsbudsjett 2019
Finansiering 2019
Kommunal og moderniseringsdepartementet
Troms fylkeskommune
Nordreisa kommune
Kvænangen kommune
Skjervøy kommune
Kåfjord kommune
Lyngen kommune
Storfjord kommune
Leieinntekt kontor
Salgsinntekter
Annen inntekt

1 128 000
474 000
139 000
27 800
27 800
27 800
27 800
27 800
0
40 000
30 000

Sum

60%
40%

1 950 000

Budsjett
Lønn daglig leder
Ferie daglig leder
Pensjon daglig leder
Lønn språkarbeider
Ferie språkarbeider
Pensjon språkarbeider
Lønn språk- og kulturarbeider
Ferie språk- og kulturarbeider
Pensjon språk- og kulturarbeider
Møtevirksomhet
Reiser
Husleie
Driftskostnader husleie
Serviceavtaler
Administrative kostnader
Materiellinnkjøp, produksjon
Inventar, kontormateriell
Teknisk utstyr
Arrangement, innleid tjeneste mv.
Drift Halti SA
Utvikling Halti SA
Kvensk råd
Ombygging, skilting etc.
Innkjøp varer for videresalg
Markedsføring
Korrektur, språkvask
Fraktkostnader
Honorar intervjuobjekter, kunstnere, fagpersoner
Disposisjonsfond
Andre utgifter, uforutsett
Sum

490 000
50 000
58 000
450 000
46 000
53 000
80 000
8 250
9 250
55 000
60 000
37 000
46 000
22 500
105 000
30 000
20 000
25 000
65 000
60 000
35 000
20 000
25 000
35 000
15 000
5 000
5 000
10 000
10 000
20 000
1 950 000
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100%

100%

20%

Økonomiplan 2019-2022 – Halti kvenkultursenter IKS
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Forord
Dette dokumentet tar utgangspunkt i daglig leders forslag til økonomiplan for årene 2019-2022,
og inneholder forslag til styrevedtak, kommentarer og driftsbudsjett. Etter styrets behandling
skal planen behandles i representantskapet jf. lov om interkommunale selskaper § 7.

Hansinkenttä/Storslett, 19. oktober 2018

Pål Vegard Eriksen
sentterin johtaaja – daglig leder
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1. Daglig leders forslag til budsjettvedtak
Styret for Halti kvenkultursenter IKS vedtar økonomiplan for perioden 2019-2022 i samsvar
med innholdet i dette dokumentet.

2. Bakgrunn
Halti kvenkultursenter ble stiftet som et interkommunalt selskap i 2010. Selskapet eies av
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen, samt Troms
fylkeskommune. Hvert år mottar senteret kommunalt- og fylkeskommunalt driftstilskudd fra
eierne, og fra 2015 har senteret mottatt årlige driftsmidler over statsbudsjettet. Øvrige
driftsinntekter er hovedsaklig leie- og salgsinntekter, i tillegg søker senteret eksterne midler til
prosjekter.
Per oktober 2018 har kvenkultursenteret 1,5 årsverk med daglig leder i 100 % stilling og
språkarbeider i 50 % stilling. Senteret har grunnet økt aktiviet og stadig økende interesse for
kvensk språk og kultur behov for flere ansatte, og har derfor som mål å øke
språkarbeiderstillingen med ytterligere 50 % (til 100 % totalt), samt opprette en ny formidler-/
kulturarbeiderstilling i 100 %.
Offentlige driftsmidler for 2018 utgjorde totalt 1 480 000 kroner. Dersom en bemanningsøkning
som beskrevet ovenfor skal kunne skje, er senteret avhengig av en markant økning de
kommende årene. Én ansatt med ca. 470 000 i årslønn koster ifølge If Skadeforsikrings
beregninger1 om lag 610 000 kr per år i rene ansattekostnader, og da er for eksempel ikke
reisekostnader regnet med.
Dersom selskapet i framtiden skal ha tre ansatte med en gjennomsnittslønn på 470 000 kr vil
dette kunne koste opp mot om lag 1,8 millioner kr totalt per år i rene ansattekostnader. Flere
ansatte betyr imidlertid også økte driftskostnader, for eksempel i form av økt aktivitet og økt
reisevirksomhet, samt mindre leieinntekter (Se hele beregningen i tabellen nedenfor, denne tar
utgangspunkt i tidligere års budsjetter og driftstilskudd).

3. Driftsbudsjett
Inntekter
Stat
Fylke
Vertskommune
Øvrige kommuner
Leieinntekter
Salgsinntekter

1

2019
1 128 000
474 000
139 000
139 000
0
40 000

«Hva koster en ansatt?»
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2020
1 224 000
529 000
176 000
176 000
0
50 000

2021
1 229 000
529 000
176 000
176 000
0
50 000

2022
1 407 500
549 000
192 000
192 000
0
50 000

Annen inntekt
Sum

30 000
1 950 000

31 500
2 186 500

31 500
2 191 500

35 000
2 425 500

Utgifter
Lønn daglig leder
Ferie daglig leder
Pensjon daglig leder
Lønn språkarbeider
Ferie språkarbeider
Pensjon språkarbeider
Lønn språk- og kulturarbeider
Ferie språk- og kulturarbeider
Pensjon språk- og kulturarbeider
Møtevirksomhet
Reiser
Husleie
Driftskostnader husleie
Serviceavtaler
Administrative kostnader
Materiellinnkjøp, produksjon
Inventar, kontormateriell
Teknisk utstyr
Arrangement, innleid tjeneste mv.
Drift Halti SA
Utvikling Halti SA
Kvensk råd
Ombygging, skilting etc.
Innkjøp varer for videresalg
Markedsføring
Korrektur, språkvask
Fraktkostnader
Honorar int. obj.,
kunstnere, fagpers.
Disposisjonsfond
Andre utgifter, uforutsett
Sum

2019
490 000
50 000
58 000
450 000
46 000
53 000
80 000
8 250
9 250
55 000
60 000
37 000
46 000
22 500
105 000
30 000
20 000
25 000
65 000
60 000
35 000
20 000
25 000
35 000
15 000
5 000
5 000
10 000

2020
490 000
50 000
58 000
450 000
46 000
53 000
275 000
28 000
32 000
50 000
60 000
37 000
46 000
22 500
105 000
30 000
20 000
20 000
60 000
65 000
35 000
20 000
20 000
40 000
20 000
5 000
5 000
10 000

2021
490 000
50 000
58 000
450 000
46 000
53 000
275 000
28 000
32 000
50 000
60 000
37 000
46 000
22 500
105 000
30 000
20 000
20 000
60 000
105 000
0
20 000
20 000
40 000
20 000
5 000
5 000
10 000

2022
490 000
50 000
58 000
450 000
46 000
53 000
450 000
46 000
53 000
50 000
70 000
37 000
46 000
22 500
105 000
30 000
20 000
20 000
60 000
110 000
0
20 000
25 000
40 000
20 000
5 000
5 000
10 000

10 000
20 000
1 950 000

20 000
14 000
2 186 500

20 000
14 000
2 191 500

20 000
14 000
2 425 500

Tallene i tabellen er justert jf. styrets vedtak i sak 10/2018 av 19.10.18.
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4. Styrets vedtak
Styret i Halti kvenkultursenter har i møte av 19. oktober 2018, sak 9/2018 og 10/2018, vedtatt
hhv. budsjett og finansieringsplan for 2019 og økonomiplan for 2019-2022.

5. Representantskapets vedtak
Representantskapet i Halti kvenkultursenter har i møte av 26. oktober 2018, sak 8/2018, vedtatt
økonomiplan for 2019-2022.
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Nordreisa kommune
Brevet bes distribuert til:
Ordfører og rådmann/administrasjonssjef
Deres ref:

Vår ref: 17-09496-7

Dato:

22.11.2018

Informasjon om bosetting av flyktninger
Bosetting av flyktninger i 2019
Bosettingsbehovet for 2019 er beregnet å være på om lag 5 300 personer. Kriterier for fordeling
av flyktninger til kommunene i 2019 er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Disse ligger til grunn
når IMDi, i dialog med KS, vurderer hvor mange flyktninger den enkelte kommune skal bli bedt om
å bosette. Aktuelle kommuner kan vente å motta anmodningen fra IMDi i løpet av desember.
Bosetting inneværende år
Ved utgangen av oktober var det bosatt om lag 3 700 personer. I tillegg til ordinær bosetting fra
mottak, vil det være behov for å bosette en del overføringsflyktninger som etter planen kommer til
Norge mot slutten av året. Det er viktig at bosetting skjer så raskt som mulig, og da fortrinnsvis i
inneværende år. Personer som registreres som bosatt over nyttår, vil telles på kommunens 2019vedtak.
IMDi jobber for å fylle bosettingsplassene som den enkelte kommune har fattet vedtak om for
2018. Det er imidlertid få bosettingsklare flyktninger i mottakene, og IMDi kan derfor ikke
garantere at alle bosettingsplasser i kommunene vil kunne benyttes.
Ta gjerne kontakt med IMDis kontaktsenter ved spørsmål om bruk av bosettingsplasser i din
kommune eller andre bosettingsrelaterte spørsmål.
Fortsatt mange deltakere i introduksjonsprogram
Det vil være rundt 19 000 deltakere i introduksjonsprogram mot slutten av 2018. Målet er at disse
skal raskt over i arbeid eller utdanning og bli aktive deltakere i lokalsamfunnet. Skal vi lykkes i
dette arbeidet har kommunene en helt sentral rolle. IMDi ser derfor fram til et fortsatt godt
samarbeid om bosetting og integrering av flyktninger.
Med vennlig hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dulo Dizdarevic
regiondirektør IMDi

Dokumentet er elektronisk godkjent, og trenger derfor ikke signatur.

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no
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I Telefaks: 24 16 88 01

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Reisafjord-Hotel
Nesseveien 32
9152 Sørkjosen

Delegert vedtak
Delegert utvalg kommunestyre - nr. 25/18
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16
Deres ref:

Vår ref (bes oppgitt ved svar):

2015/377-38

Løpenr.

12350/2018

Arkivkode

U63

Dato

11.12.2018

Melding om delegert vedtak - Søknad om godkjenning av ny styrer og
stedfortreder ved Reisafjord hotell
Saksopplysninger:
Reisafjord hotell v/Harald Erik Johannessen søker om godkjenning av ny styrer og stedfortreder
for skjenkebevilling ved Reisafjord hotell.
Det søkes om godkjenning av Harald Erik Johannessen som styrer og Johanne Hansen som
stedfortreder.
Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
Det er bedt om uttalelse fra politiet.
Politiets uttalelse:
«Politiet har ingen bemerkninger.»
Vurderinger:
Reisafjord hotell har skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Bevillingen
gjelder til 31.12.2019.
Skifte av ny styrer og stedfortreder krever ikke ny behandling av skjenkebevillingen, men ny
styrer og stedfortreder må godkjennes.
Avgjørelsesmyndighet er delegert til ordfører
Vedtak:
Som ny styrer for skjenkebevillingen ved Reisafjord hotell godkjennes Harald Erik Johannessen
og som stedfortreder godkjennes Johanne Hansen.

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:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

226

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] . Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen
Øyvind Evanger
Ordfører
77 58 80 02

Maylill Synnøve Henriksen
Konsulent
77 58 80 12

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2018/951-19

Arkiv:

241

Saksbehandler: Ellinor Anja
Evensen
Dato:

05.11.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/18

Utvalgsnavn
P.B. Lunds legat

Møtedato
15.11.2018

Tildeling av stipend - P.B. Lunds legat
Statutter til PB Lunds legat
Saksprotokoll i P.B. Lunds legat - 15.11.2018

Behandling:
Legatets styre fremmet følgende forslag:
Tildeling av stipend for året 2018 fra P.B. Lunds legat:
Kr. 5.000,- til Caroline Liland Johansen
Kr. 5.000,- til Cecilie Olaussen
Kr. 5.000,- til Sandra Halvorsen
Kr. 5.000,- til Rebekka Karlsen
Det vektlegges at de er siste års studenter og at de tar høgskoleutdanning.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tildeling av stipend for året 2018 fra P.B. Lunds legat:
Kr. 5.000,- til Caroline Liland Johansen
Kr. 5.000,- til Cecilie Olaussen
Kr. 5.000,- til Sandra Halvorsen
Kr. 5.000,- til Rebekka Karlsen
Det vektlegges at de er siste års studenter og at de tar høgskoleutdanning.
Rådmannens innstilling
Legges frem uten innstilling

Saksopplysninger
29. august 2018 ble det lyst ut stipend gjennom P.B. Lunds legat med søknadsfrist 30.10.2018.
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17 har søkt innenfor søknadsfristen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Navn
Caroline Liland Johansen
Anne Grethe Oskal
Julie Mari Skogvold
Ulrikke Karlsen
Elin Marie Larsen Gaino
Cecilie Olaussen
Sivert Sande Olsen
Alice Ulriksen
Sandra Halvorsen
Vårin Johansen
Beate Helen Severinsen
Hedda Hansen
Fanny Charlotte Jenssen
Øyvind Tomassen
Elisabeth Kjellevold
Rebekka Karlsen
Lea-Regina Ørstad
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Arbeidstilsynet v/ Marit Bryggfjell
Postboks 4720 Torgard
7468 TRONDHEIM

Deres ref:

2018/11472

Vår ref (bes oppgitt ved svar):

2018/561-7

Løpenr.

11547/2018

Arkivkode

F47

Dato

19.11.2018

Svar til Arbeidstilsynet - Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste
Viser til vedtak om pålegg, i brev av 27.06.2018, ref.nr. 2018/11472. Undertegnede har ikke hatt
anledning til å gi kommentarer til varslet om pålegg. Frist for å svare på tiltak for å imøtekomme
i alt 10 pålegg er utsatt til den 15.11.2018.
Tilsynet er knyttet til ny forskrift om beskyttelse av ansatte i barneverntjenesten, som er særlig
utsatt for vold og trusler ifm. arbeidet. Dette som en del av landsomfattende tilsyn. I tillegg er det
fremkommet opplysninger om barnevernets arbeidslokaler, som er inntatt i tilsynet/pålegg.
Pålegg 1: HMS-arbeid, oversikt over organisering, ansvar og myndighet;


Virksomhetsleder har ansvar for HMS arbeidet i barneverntjenesten.
Vedlegg: stillingsbeskrivelse for virksomhetsleder for barneverntjenesten (ettersendes pr. epost til kontaktperson).

Pålegg 2: Kompetanse, arbeidstaker som er satt til å lede andre;
-

-

Virksomhetsleder for barnevern var påmeldt/har betalt for HMS-kurs først den 24.11.2017, men
måtte utsette deltakelsen.
Virksomhetsleder har selv satt seg inn i Arbeidsmiljøloven og HMS-krav, herunder aktivt benyttet
Arbeidstilsynets internett-tjenester, som hjelpemiddel for å kartlegge og iverksette tiltak knyttet
til arbeidsmiljøet i sin helhet, i barneverntjenesten. Dette i samarbeid med ansatte og
verneombudet, slik det er gjennomført både i og utenom personalmøter og under jevnlige
oppfølgingssamtaler med ansatte.
Det jobbes aktivt med kartlegging og tiltak for å redusere sykefravær, ved deltakelse i prosjektet
NED 2-0 (KS), oppstart med kursdag 24.8.18 sammen med tillitsvalgt. Samt initiert samarbeid

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:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no
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Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

med NAV Arbeidslivssenter, med oppstart 24.9.18, sammen med verneombudet og evt.
tillitsvalgt.
 Virksomhetsleder har den 17.9-18.9.2018 deltatt på kurs i Kvalitetssystemet KF i Nordreisa
kommune. Herunder avvikssystem, ROS-analyser og HMS-rutiner/internkontroll m.m.
 Virksomhetsleder har deltatt på HMS kurs ved Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste oktober
2018.
Vedlegg: kopi av kursbevis er vedlagt.

Pålegg 3: Verneombud, tatt med på råd;
-

-

Verneombudet uttrykte over en lang periode ønske om å tre ut av vervet, og har hatt lite
kapasitet til å følge opp oppgaver. Det var foreslått nytt verneombud rundt årsskifte 2017/2018,
uten at denne ble valgt. Verneombudet besluttet imidlertid våren–18 å bli i vervet, og har delvis
prioritert dette.
Virksomhetsleder har etterspurt invitasjon til deltakelse fra verneombud i et utredningsarbeid,
utover anledning til å bidra med høringsuttalelse.
Virksomhetsleder har i juni og september måttet utsette planlagte avtaler med verneombudet.
Verneombudet har utsatt møter. Det er gjennomført flere adhoc møter, vår og høst, dette også
med hovedverneombudet.
 Verneombud deltatt i samarbeidsmøter og arbeidsgruppe vedrørende fysisk arbeidsmiljø/
kontorlokaler.
 Verneombud deltatt i samarbeidsmøte med Arbeidslivssenteret 24.9.18 om psykososialt
arbeidsmiljø, planlegging arbeid med forebygging av sykefravær
 Det er besluttet å gjennomføre faste, månedlige møter mellom verneombud, tillitsvalgt og
virksomhetsleder. Oppstart før personalmøte 27.11.18.
 Partene skal delta i samarbeidsmøter med Arbeidslivssenteret og personalkonsulent knyttet
til prosjekt NED med sykefraværet.
 Virksomhetsleder har i tillegg fast møtestruktur med løpende samtaler med alle ansatte,
også knyttet til arbeidsmiljø, det er satt opp samtaler hver 14. dag/fast møteplan.
Gjennomføres da i praksis minimum månedlig med hver ansatt.
Tilpasses individuelt, noen kan ha behov for oppfølging flere ganger ukentlig, andre
månedlig, der også arbeidsmiljøspørsmål inngår. Leder er tilgjengelig når behov oppstår.
 Prosedyrer for fast samarbeid skal beskrives i rutinehåndbok, innen november -18.

Pålegg 4: HMS-arbeid, medvirkning;
-

-

Møteplan med personalmøter første tirsdag hver måned, iverksatt fra 5.1.18. Møte i april utgikk
grunnet rettsprosess. Møtetid endres til hver 4. uke fra oktober -18.
Ansatte er skriftlig og muntlig løpende oppfordret til medvirkning, i alle prosesser som pågår. I
virksomhetens ukentlige fagmøter inngår innimellom også arbeidsmiljøtema.
Alle ansatte er tilbudt medarbeidersamtaler fra januar-18. Det er gjennomført 2 samtaler,
våren-18, videre alle øvrige ansatte selv ønsket å utsette samtalene til høsten. Det er dermed
satt opp møteplan for september og oktober for resterende samtaler, der den ansatte skal ha
fylt ut deler av skjemaet som forberedelse til medarbeidersamtalen. Pr. 15.11 er 7 av 10
samtaler utført.
Ansatt og leder har begge plikt til å bidra til oppfølging av innholdet i samtaler/oppfølging.
 Møteplan for barneverntjenesten er vedlagt; personalmøter
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Pålegg 5: Bedriftshelsetjenesten, tilknytning;
-

Nordreisa kommune er fra 01.01.15 tilknyttet Nord Troms bedriftshelsetjeneste.
Vedlegg: Kontrakten

Pålegg 6: Plan for bistand:
-

Virksomhetsleder innkaller til møte med Bedriftshelsetjenesten innen 15.12.18 for utarbeidelse
av plan for bistand.

Pålegg 7: Vold, trusler om vold og uheldige psykiske belastninger – kartlegging, risikovurdering,
tiltak og plan:
-

I fag-/personalmøte i september er risikoområder grundig tematisert og identifisering av risiko
påbegynt. Sekretær har deltatt i denne.
Risikokartlegging skal utføres i personalmøte, og tiltaksplan skal utarbeides i fellesskap.
 Påbegynt identifisering i personalmøte i september 18 – notert i protokollbok.
 Arbeid fortsetter i personalmøte 27.11.18 (ROS-skjema fylles ut), samt arbeides videre med i
personalmøte januar 2019. Dokumentasjon ettersendes innen medio desember.
 Ved eventuell flytting i andre lokaler i 2019, skal risikokartlegging og tiltak inngå i
planleggingen (januarmøte og videre).

Pålegg 8: vold og trussel om vold – opplæring:


Opplæring og øvelse er drøftet i interkommunalt læringsnettverk (Kvænangen, Nordreisa,
Kåfjord, Skjervøy, Karlsøy). Opplæring og øvelse skal planlegges videre i møte i
læringsnettverk den 23.11.18, og deretter rettes forespørsel til ekstern kursholder.

Pålegg 9: Vold og trusler – rutiner:
-

-

Rutiner for avviksmeldinger i KF Avvikssystem skal følges, ved håndtering av denne typen
hendelser. Virksomhetsleder har deltatt i opplæring i avvikssystemet, 17. og 18.10.18.
Gjennomgang i avvikssystemet er planlagt i personalmøte den 27.11.18
Rutiner for forebygging skal utarbeides i samband med kartlegging og tiltaksplaner.
Gjennomgang av ny veileder fra Bufdir, som omhandler sjikane, hets og trusler mot ansatte i
barnevernet (og fosterhjem), er også planlagt i møte den 27.11.18. Av denne følger anbefalte
rutiner for håndtering, som gir grunnlag for utarbeidelse av egne prosedyrer.
Verneombud skal prioritere deltakelse i arbeidet.

Pålegg 10: Arbeidsplasser og arbeidslokaler – utforming og innredning:
-

-

Nordreisa kommune har opprettet prosjektgruppe for å imøtekomme kravet – beskrivelse av
hvordan arbeidslokalet og atkomsten er utformet og innredet med sikte på den virksomheten og
de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet, og hvordan hensynet til en tilfredsstillende
velferdsmessig standard er ivaretatt.
Vedtak i Nordreisa Formannskap 23.08.18:

1. Formannskapet ser behov for å se på kontorlokaliteter til Forebyggende tjeneste
(helsestasjon, PPT, åpen barnehage) og barneverntjenesten.
2. Det etableres en arbeidsgruppe som avlegger en rapport om ulike alternativer til løsning
innen 30.09.18.
3. Gruppen skal bestå av personer fra Forebyggende tjeneste, barneverntjenesten, Byggdrift,
hovedverneombud, og tillitsvalgte. Ved behov kan andre trekkes inn.
Side 3 av 3
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4. Utredningen skal støttes av arkitekt eller tilsvarende kompetanse for å finne gode
planløsninger innenfor en kostnadsramme på kr 50.000,- Bevilgningen tas fra
disposisjonsfond.

Arbeidsgruppa er ikke ferdig med rapporten. Det skal avholdes et avsluttende møte i
arbeidsgruppe 23.11.18, hvor rapporten ferdigstilles.

Med vennlig hilsen
Lisa Løkkemo
Virksomhetsleder barnevern
Lisa.Lokkemo@nordreisa.kommune.no
77588206
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Interne kopi mottakere:
Anne-Marie Gaino
Rådmannen
Bernt Eirik Sandtrøen Sektor for oppvekst og kultur
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2017/549-33

Arkiv:

150

Saksbehandler: Rita Toresen
Dato:

23.11.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
68/18
75/18

Utvalgsnavn
Nordreisa formannskap
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
06.12.2018
20.12.2018

Regulering av budsjett 2018, nr 4
Henvisning til lovverk:
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.12.2018

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Sektor nr
2
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8



Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger:
Sektor
Sektor for oppvekst og kultur
Sektor for helse og omsorg
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Skatt og rammetilskudd
Skatt og rammetilskudd
Skatt og rammetilskudd
Renter, avdrag og avsetninger
Renter, avdrag og avsetninger
Renter, avdrag og avsetninger
Renter, avdrag og avsetninger

Utgift
1 000 000
1 000 000
600 000
-750 000

Inntekt

140 000
-77 600
150 000
149 000

839 000

-149 000
-65 000
-97 000
-839 000
-1 600 000
1 100 000
-935 000

750 000
59 000
-174 400
-1 100 000
2 697 000

Kommentar
Nettoutgift på besparelser på lønnsutgifter og økte merutgifter, Barnevern
Økte lønnsutgifter Guleng III
Økte utgifter bygg
Egenandel på bredbåndutbygging reduseres
Reduserte inntekter husleie
Inntekter på brøyting og salting
Økte utgifter til brannberedskap
Utgifter til skogrydding, samt tilskudd på skogrydding
Økte inntekter tilskudd veilys
Økte inntekter på salg av direktevarsling
Utgifter til reperasjon av båtutsettet, samt refusjon fra forsvaret
Økte skatteinntekter
Reduksjon eiendomsskatt, Statnett
Økt integreringstilskudd som følge av flere flyktninger
Avsetning til disposisjonsfond, egenandel bredbånd
Avsetning til disposisjonsfond
Skjønnstilskudd til retaksering av verker og bruk
Reduserte renteutgifter

-2 697 000

Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger:
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Ansvar
909
909
941
941
943
943
943
943
944
944
945
945
952
952
954
954
957
957
959
959
960
960
994
994



Prosjekt
Velferdsteknologi
Velferdsteknologi
Hovedplan vann
Hovedplan vann
Medisinkabinett
Medisinkabinett
Overgang til kok/kjøl
Overgang til kok/kjøl
Gamle kinosal
Gamle kinosal
Ombygging Sonjatun
Ombygging Sonjatun
Svømmehall
Svømmehall
Point
Point
Høgegga barnehage
Høgegga barnehage
Digitalisering
Digitalisering
Ombygging kommunehuset
Ombygging kommunehuset
Videreformidlingslån
Videreformidlingslån

Ramme
-900 000
900 000
-2 000 000
2 000 000
-1 200 000
1 200 000
-1 360 000
1 360 000
-750 000
750 000
-490 000
490 000
-700 000
700 000
-300 000
300 000
-1 100 000
1 100 000
-400 000
400 000
-350 000
350 000
4 000 000
-4 000 000
0

Kommentar
Gjenstående ramme overføres til 2019
Bruk av disposisjonsfond overføres for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Bruk av disposisjonsfond overføres for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Bruk av disposisjonsfond overføres for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Utbetaling av videreformidlingslån
Bruk av ubrukte lånemidler til utdeling av videreformidlingslån

Merverdiavgift budsjetteres i henhold til forbruk og inntekt på både
investeringsbudsjettet og i driftsbudsjettet

Rådmannens innstilling

Sektor nr
2
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8



Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger:
Sektor
Sektor for oppvekst og kultur
Sektor for helse og omsorg
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Sektor for drift og utvikling
Skatt og rammetilskudd
Skatt og rammetilskudd
Skatt og rammetilskudd
Renter, avdrag og avsetninger
Renter, avdrag og avsetninger
Renter, avdrag og avsetninger
Renter, avdrag og avsetninger

Utgift
1 000 000
1 000 000
600 000
-750 000

Inntekt

140 000
-77 600
150 000
149 000

839 000

-149 000
-65 000
-97 000
-839 000
-1 600 000
1 100 000
-935 000

750 000
59 000
-174 400
-1 100 000
2 697 000

Kommentar
Nettoutgift på besparelser på lønnsutgifter og økte merutgifter, Barnevern
Økte lønnsutgifter Guleng III
Økte utgifter bygg
Egenandel på bredbåndutbygging reduseres
Reduserte inntekter husleie
Inntekter på brøyting og salting
Økte utgifter til brannberedskap
Utgifter til skogrydding, samt tilskudd på skogrydding
Økte inntekter tilskudd veilys
Økte inntekter på salg av direktevarsling
Utgifter til reperasjon av båtutsettet, samt refusjon fra forsvaret
Økte skatteinntekter
Reduksjon eiendomsskatt, Statnett
Økt integreringstilskudd som følge av flere flyktninger
Avsetning til disposisjonsfond, egenandel bredbånd
Avsetning til disposisjonsfond
Skjønnstilskudd til retaksering av verker og bruk
Reduserte renteutgifter

-2 697 000

Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger:
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Ansvar
909
909
941
941
943
943
943
943
944
944
945
945
952
952
954
954
957
957
959
959
960
960
994
994



Prosjekt
Velferdsteknologi
Velferdsteknologi
Hovedplan vann
Hovedplan vann
Medisinkabinett
Medisinkabinett
Overgang til kok/kjøl
Overgang til kok/kjøl
Gamle kinosal
Gamle kinosal
Ombygging Sonjatun
Ombygging Sonjatun
Svømmehall
Svømmehall
Point
Point
Høgegga barnehage
Høgegga barnehage
Digitalisering
Digitalisering
Ombygging kommunehuset
Ombygging kommunehuset
Videreformidlingslån
Videreformidlingslån

Ramme
-900 000
900 000
-2 000 000
2 000 000
-1 200 000
1 200 000
-1 360 000
1 360 000
-750 000
750 000
-490 000
490 000
-700 000
700 000
-300 000
300 000
-1 100 000
1 100 000
-400 000
400 000
-350 000
350 000
4 000 000
-4 000 000
0

Kommentar
Gjenstående ramme overføres til 2019
Bruk av disposisjonsfond overføres for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Bruk av disposisjonsfond overføres for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Bruk av disposisjonsfond overføres for bruk i 2019
Gjenstående ramme overføres til 2019
Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
Utbetaling av videreformidlingslån
Bruk av ubrukte lånemidler til utdeling av videreformidlingslån

Merverdiavgift budsjetteres i henhold til forbruk og inntekt på både
investeringsbudsjettet og i driftsbudsjettet

Saksopplysninger
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene.
Vurdering
Det er nødvendig å foreta budsjettreguleringer, slik at regnskapsrapportene gir et best mulig
bilde av forbruk i forhold til budsjettet.
Driftsbudsjettet:
Barnevernet har estimert netto merutgift på kr 1 mill. som følge av redusert forbruk på
lønnsutgiftene og økte utgifter på utgiftsdekning og forebyggende tiltak. Det foreslås regulert
inn.
Guleng 3 har estimert merutgift på lønnsutgiftene på kr 1 mill. Dette er som følge av økt
bemanning sett i forhold til budsjett. Det foreslås regulert inn.
Byggdrift har estimert merutgift på som følge av økte vedlikeholdsutgifter. Det foreslås
budsjettregulering på kr 0,6 mill.
Bredbåndsutbygging er foreløpig utsatt som følge av manglende finansiering fra eksterne
tilskuddsgiver. Den kommunale egenandelen foreslås overført til disposisjonsfond.
Sektor for drift og utvikling har flere inntekter, redusert husleieinntekt og noen økte utgifter som
foreslås regulert inn. Det utgjør tilsammen en økning av rammen på kr 0,05 mill.
Utgiftene i forbindelse med reparasjonen av båtutsettet i Sørkjosen, samt refusjon fra forsvaret
foreslås regulert inn.
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Det ligger an til at skatteinntektene og inntektsutjevningen tilsammen gir merinntekt på kr 1,6
mill i følge KS sine beregninger. Det foreslås regulert inn.
Nordreisa kommune har deltatt i et prosjekt i regi av LVK i forbindelse med eiendomsskatt på
kraftlinjer. Det ligger an til redusert inntekt på kr 1 mill, og det foreslås regulert inn.
I tillegg har kommunen mottatt skjønnstilskudd til retaksering av verker og bruk på kr 0,174
mill. Det foreslås regulert inn.
Kommunen mottar i 2018 tilsammen 5 ekstra flyktninger. Det medfører økt integreringstilskudd
på kr 0,935 mill.
Det ligger an til reduserte renteutgifter på kr 1,1 mill. Dette foreslås regulert inn.
Det foreslås at resterende midler på kr 0,059 mill avsettes til disposisjonsfond.
Investeringsbudsjettet:
Det foreslås redusert ramme i 2018 på følgende prosjekter som følge av at prosjektene blir å
fortsette i 2019:
 Velferdsteknologi
 Hovedplan vann
 Medisinkabinett
 Overgang til kok/kjøl
 Ombygging gamle kinosal
 Ombygging Sonjatun
 Svømmehall
 Utbedringer på Point (tidligere ungdommens hus)
 Høgegga barnehage
 Digitalisering
 Ombygging kommunehuset
Det foreslås at rammen til videreformidlingslån settes til kr 4 mill, og foreslås finansiert ved
bruk av ubrukte lånemidler.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2018/964-8

Arkiv:

203

Saksbehandler: Dag
Funderud
Dato:

10.12.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
76/18

Utvalgsnavn
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
20.12.2018

Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 -ny behandling
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 betalingssatser - gebyrregulativ 2019 - Nordreisa kommune
Tidligere behandling:
Kommunestyre sak 63/18
Rådmannens innstilling
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 vedtas i hht følgende vedlegg:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 og forskrift om gebyrregulativ for
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.
Renovasjonsgebyr økes med 4 % jf styrevedtak i Avfallsservice AS

Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet sak om gebyrer og betalingssatser for 2018 den 25.oktober 2018 i sak
63/18.
Saken ble vedtatt uten at forslaget var lagt ut på høring. Dokumentet har nå ligget ute på høring
sammen med budsjett 2019 og økonomiplan.
Som punkt 11 ble gjort følgende vedtak:

Avfallsservice AS har i brev av 12.november skrevet dette:
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Vurdering
I brevet fra Avfallsservice AS redegjøres det for grunnen til at styret vedtok en økning av
renovasjonsgebyrene på 4 %. Det skyldes at prisøkning de siste fire årene har vært lavere enn
kommunal deflator og at de nå derfor er nødt til å øke det over deflator for at selvkostregnskapet
ikke skal gå i underskudd.
Rådmannen mener Avfallsservice AS har redegjort godt og anbefaler at renovasjonsavgifter
økes med 4 % slik at ikke selvkostregnskapet går i underskudd.
Samtidig anbefales det at hele dokumentet vedtas etter høring.
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NORDREISA KOMMUNE

Kommunale avgifter, gebyrer
og betalingssatser
og
Forskrift om gebyrregulativ
for behandling av:
Planforslag og konsekvensutredning
Bygge- og delingssaker
pr. januar 2019

Vedtatt av Nordreisa kommunestyre 25.10.2018, sak 63/18

1
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon
Prisene er inkl 25 % mva
Tilknytningsavgifter
Tilknytningsavgift vann

kr

7 796

Tilknytningsavgift kloakk

kr

7 850

Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa
kommune skal foreta selve tilkoplingen, og virksomheten Anleggsdrift må derfor kontaktes
før tilknytningen skjer.
Årsgebyr vann
Årsgebyr vann fast

kr

3 583

Årsgebyr vann variabelt, areal

Kr 18,40 pr m2

Årsgebyr vann variabelt, vannmåler

Kr 18,40 pr m3

Salg av vann hentet i tankbil til ulike tjenester

Kr 32,50 pr m3

Årsgebyr kloakk
Årsgebyr kloakk fast

kr

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal

4 275
Kr 21,30 pr m2 BRA

Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler

Kr 21,30 pr m3

Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk.
Feiing og tilsyn
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg, se eget regulativ for
Nord Troms
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva
Slamtømming bolig
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år

kr

2 134

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år

kr

1 068

Slam pr m3 (> 4 m3)

kr

587

Ekstra tømming septik

kr

2 812

Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4.

kr

4 221

Tømming hvert 3. år

kr

729

Tømming hvert 4. år

kr
kr

548
656

Slamtømming fritidsbolig

Gebyr manglende merking slamtank

4
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Renovasjon
Standardabonnement

kr

4 202

Miniabonnement

kr

3 418

Miniabonnement/kompost

kr

3 418

Storabonnement

kr

6 109

Fritidsabonnement

kr

1 069

Fritidsabonnement m/dunk

kr

2 329

Byttegebyr dunk

kr

330

Kjøp av dunk

kr

776

Hentegebyr dunk inntil 6 meter

kr

1 234

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og
avløpsledninger
Inkl 25 % mva
Dagtid

kr

Etter arbeidstid

832

kr

1020

Gravemeldinger
Inkl 25 % mva
Behandling av gravemelding

kr

270

Eiendomsskatt
For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf
eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a
Ved utskriving av eiendomsskatt for 2018 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger
nyttes en sats på 7 promille.

Meglerpakke
Eiendomsmeglerpakke

kr

1 393

Skattetakst

kr

106

Bygningsdata

kr

174

Grunnkart

kr

295

Grunnkart med naboliste

kr

346

Ledningskart

kr

173

Målebrev

kr

106

Godkjenne bygningstegninger

kr

555

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

kr

452

Gjeldende planstatus med bestemmelser

kr

304

Innsendte reguleringsplaner

kr

173

Kommunale avgifter og gebyrer

kr

173

Legalpant

kr

106

5
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Konsesjon
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og
delingssaker
Konsesjonssaker
Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 3
000 000,- Behandlingsgebyr på kroner

kr

1 500

Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 000 000,eller mer: Behandlingsgebyr på 2 promille av kjøpesummen,
men inntil kroner

kr

5 000

I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta
eiendommen, vil det ikke bli krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken.
Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle
lovbestemt boplikt.
Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom.

Fellingsavgift
Fellingsavgift elg
Voksen elg

kr

537

Elgkalv
kr
316
Avgiften følger Statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske
Settogskutt.no gis det en rabatt på 20%.

Plasserings og beliggenhetskontroll
Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:
Bare høydeplassering

kr

1 163

Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting)

kr

1 145

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting)

kr

3 954

Horisontal og vertikal plassering av bygning:

Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før
avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk

6
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Karttjenester
Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase
på papir uten plan, eiendoms- og annen registerinformasjon betales i
henhold til tabellen under:
FKB
Format A1
FKB

kr

245

kr

325 kr

402

Tilleggskopi

kr

46

kr

59 kr

76

kr

325

kr

433 kr

495

Utskrift med fylte fargeflater:
Temakart

For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg.
For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post: kr. 180 og kr.
0,50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for
tiden kr. 770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I
tillegg kommer selvkost for CD er.

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)
Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)
Oppretting av grunneiendom eller festegrunn
Areal fra 0 – 500 m2

kr

12 567

Areal fr 501 – 2000 m2

kr

13 860

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.

kr

940

Areal fra 0 – 500 m2

kr

12 567

Areal fra 501 – 2000 m2

kr

13 860

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.

kr

9 185

Areal fra 0 – 50 m2

kr

6 284

Areal fra 51 – 250 m2

kr

6 284

Areal fra 251 – 2000 m2

kr

733

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.

kr

940

Volum fra 0-2000 m3

kr

13 860

Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3

kr

940

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon

Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av grunneiendom
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Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres
etter medgått tid

kr

2 433

kr

2 433

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre
oppmålingsforretning
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg
matrikkelføre på grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes
til 1/3 av fullførte gebyrsatser

Grensejustering
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi
areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til
vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal fra 0 – 250 m2

kr

2 502

Areal fra 251 – 500 m2

kr

4 276

Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men
den maksimale grensen settes til 1000 m3
Volum fra 0 – 250 m3

kr

2 502

Volum fra 251 – 1000 m3

kr

4 276

Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring
utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål
Areal fra 0 – 250 m2

kr

3 645

Areal fra 251 – 500 m2

kr

6 793

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning
av gebyret på

kr

940
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Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være
registrert på en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum
Volum fra 0 – 250 m3

kr

3 645

Volum fra 251 – 500 m3

kr

6 793

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning
av gebyret på

kr

940

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved
oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter

kr

2 502

For overskytende grensepunkter, pr punkt

kr

963

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved
oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter

kr

4 255

For overskytende grensepunkter, pr punkt

kr

1 735

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid
Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring
Der det ikke foretas befaring fastsettes et gebyr på 3 ganger
rettsgebyret

Rettsgebyr * 3

Der det fortas befaring fastsettes i tillegg et gebyr på 2 ganger
rettsgebyr

Rettsgebyr * 2

Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50 % gebyr

50 %

Gebyr i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr. Endring i rettsgebyret reguleres av
Staten. (For 2017 er rettsgebyret 1049 kr)

Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter

kr

2 502

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

kr

1 660

Billigste alternativ for rekvirent velges

9

248

Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det
arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har
gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme
forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av
gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Betalingstidspunkt
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken,
opprettholdes likevel gebyret
Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider

kr

229

Matrikkelbrev over 10 sider

kr

454

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige
kostnadsutviklingen.

Overføring gods Sørkjosen havn og Oksfjord- og Klubbenes havn
Overførselspris
Vekt over 1,0 tonn

Kr 52,40 pr. tonn

Vekt 0 - 500 kg

Kr 27,75 pr. kolli

Vekt 500 - 1000 kg

Kr 52,40 pr. kolli

For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg
Overførselspris
Volum 0 - 0,5 m3

Kr 44,20 pr. kolli

Volum 0,5 - 1,0 m3

Kr 77,60 pr. kolli

Volum over 1,0 m3

Kr 77,60 pr. m3

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meter

kr

433

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meter

kr

540

Overføring containere inntil 6 meter

kr

325

Overføring containere mellom 6 og 9 meter

kr

433

Overføring containere over 9 meter

kr

540

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.
Vederlag for turistbåter som ligger til kai i Sørkjosen og benytter strøm kr 190 pr døgn eks mva
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Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen
Tilknytning Direktevarsling
Tilknytning Direktevarsling brannalarm

kr

4 664

Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet

kr

8 150

Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet

kr

7 383

Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet

kr

6 674

Hjemmehjelp/Praktisk bistand
G-grense

Egenandel pr
mnd

Nedre inntekt grense kr

Øvre inntekt grense kr

1-2 G

0

191.949

kr

210

2-3 G

191.950

287.925

kr

1 261

3-4 G

287.926

379.562

kr

2 102

4-5 G

379.563

474.452

kr

3 363

Over 5 G

474.453

---

kr

4 204

Timepris hjemmehjelp kr 420 for de under 2 G. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men
maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Trygghetsalarm
Egenandel pr
mnd

G-grense

Nedre inntekt grense kr

Øvre inntekt grense kr

1-2 G

0

191.949

kr

210

Over 2 G

191.950

---

kr

263

Korttidsopphold Sonjatun
sykestue
Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene.

Middagsombringing
Inkludert

Pris - hentes

Transport

Middag hel porsjon

kr

99

kr

137

Middag redusert porsjon

kr

76

kr

114

Institusjonsopphold
Døgnopphold
kr
164

kr
11
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Fribeløp
vederlag

Dag eller nattopphold
86

kr

8 405

Billettpris svømmehall
Voksne

kr

70

Pensjonister/studenter/uføre

kr

40

Barn og unge under 16

kr

30

Klippkort 12 klipp
Voksne

Kr 300 - 2 klipp pr besøk

Pensjonister/studenter/uføre

Kr 300 - 1 klipp pr besøk

Familie

Kr 300 - 4 klipp pr besøk

Barn

Kr 200 - 1 klipp pr besøk

Billettpriser kino
Barnefilm

kr

90

Ungdomsfilm

kr

100

Voksenfilm

kr

110

Høstsemester

kr

1 050

Vårsemester

kr

1 270

Ti ukers kurs

kr

570

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer.

Foreldrebetaling kulturskole

Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere.

Betalingssatser skolefritidsordning
Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke

kr

2 186

Halv plass, inntil 9 t pr uke

kr

1 640

Full plass med søskenmoderasjon

kr

1 095

Halv plass med søskenmoderasjon

kr

820

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon
Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon.
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Betalingssatser barnehage
Hel plass - 100 %

kr

3 040

80 %

kr

2 736

70 %

kr

2 432

60 %

kr

2 128

50 %

kr

1 824

Dagsats ved kjøp av enkeltdager

kr

175

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre
og videre.

Utleie lokaler
KOMMUNEHUSET
Utleie formannskapssalen, pr møte

kr

280

Utleie kommunestyresalen, pr møte

kr

547

Timepris idrettshall 1/1 til trening, idrettslag barn inntil 16 år

kr

86

Timepris idrettshall 1/1 til trening

kr

133

Timepris idrettshall 1/3 til trening, idrettslag barn inntil 16 år

kr

51

Timepris idrettshall 1/3 til trening

kr

80

Timepris idrettshall 2/3 til trening, idrettslag barn inntil 16 år

kr

69

Timepris idrettshall 2/3 til trening

kr

107

Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs

kr

92

Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs

kr

133

Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs

kr

187

Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn

kr

11 385

Turneringer ( f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer
pr.dag

kr

2 143

Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time

kr

133

Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall pr.døgn

kr

6 029

Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn

kr

4 019

Rigging i hall pr.døgn

kr

936

NORDREISAHALLEN
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Rigging 1/2 dag i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld)

kr

468

kr

8 034

Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang
Prisen er inkl. kafeteria. Leie av kinosal kommer i tillegg.
Leie hall større møter 1/1 hall, ( til bryllup kaf. i tillegg )pr.døgn

kr

2 142

kr

107

Skytebanen u garder. pr. time, barn inntil 16 år

kr

71

Skytebanen u garder. pr. time

kr

107

Skytebanen u.garder. pr.dag, barn inntil 16 år

kr

396

Skytebanen u.garder. pr.dag

kr

617

Leie av kafeteria pr.dag over 3 timer

kr

617

Leie av kafeteria under 3 timer

kr

204

Arrangement i kaf. pr. dag f.eks bingo, loppemarked,
basar , private arr., inntektsbring. arr.

kr

879

Leie kaf. og kinosal pr. dag over 3 timer

kr

961

Leie kaf. og kinosal under 3 timer

kr

411

Inntektsbringende arr. basar, loppemarked, private arr.,
pr.dag

kr

1 785

Timepris gymsal til trening, idrettslag barn inntil 16 år

kr

56

Timepris gymsal til trening

kr

87

Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken

kr

3 544

Leie av gymsal til teater, konserter o.l. inkl kjøkken

kr

2 416

Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken

kr

1 139

Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken)

kr

1 596

Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for
kantina.
GARDEROBER:
Leie garderober u/hall pr.time (pr stk)
MINIATYRSKYTEBANEN:

KAFETERIA:

KAFETERIA OG KINOSAL:

STORSLETT SAMFUNNSHUS
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SVØMMEHALL
Timepris svømmehall

kr

886

Leie av badstu pr time

kr

182

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc

kr

74

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)

kr

317

Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar
kr
etc) pr dag

527

SØRKJOSEN SKOLE

Timepris, utleie av klasserom

kr

74

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc

kr

74

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)

kr

317

Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar
kr
etc) pr dag

527

MOAN -, STORSLETT- , ROTSUNDELV SKOLE OG
OKSFJORD OPPVEKSTSENTER

Timepris, utleie av klasserom

kr

74

kr

317

KANTINA KOMMUNEHUSET
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)

HALTI
KULTURSCENE
Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende
arrangement kreves det et tillegg tilsvarende 10 % av
billettinntekter.
Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm

kr

1 580

Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm

kr

3 160

Grunnpris*, ideelle organisasjoner

kr

1 580

Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører

kr

4 220

Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen)

kr

525

Driftsteknikker, prøvedag timepris

kr

525
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Driftsteknikker pr forestilling

kr

3 160

Driftsteknikker for konferanser, møter mm

kr

1 580

Utleie som seremonirom, begravelse og vielse

Gratis

Utleie som seremonirom, andre seremonier

kr

2 110

Inntil 4 timer

kr

265

Over 4 timer

kr

525

kr

2 050

ISHAVSSTUDIO

HALLEN og KANTINE til arrangement
Renhold ved arrangement i helger, pr dag

*Grunnprisen inkluderer renhold, lån av bord og stoler, lån av amfi, tilgang til garderober,
sidescener og salg av forfriskninger i hall i forbindelse med arrangement.
Leie av skrankeområde må avtales med Halti SA.
Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via eBillett.
Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter.

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget
Priser ved fakturering
Kopiering A4

4,00 pr ark

Kopiering A3

5,00 pr ark

Laminering A4 og A5

6,00 pr ark

Laminering A3

8,00 pr ark

Andre tjenester
Prosjektor leie (inntil 2 døgn)

Kr 250,-

Transparenter/spiraler

8,00 pr stk

Telefaks utgående/inngående

10,00 pr ark

Telefaks utenlands

15,00 pr ark

Etablererprøven for styrer av serveringssted

kr

400

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling

kr

400

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling

kr

400

Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om
alkohollovgivning for salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter.
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Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:
-

Planforslag og konsekvensutredning
Bygge- og delingssaker

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa
kommunestyre den 15. desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012.

Innholdsoversikt:

Kap. Emne

1 Fellesbestemmelser
2 Planforslag og konsekvensutredninger
3 Byggesaker
4 Ulovlige tiltak – tilsyn
5 Delingssaker

1 Fellesbestemmelser
1.1 Betalingsplikt:
Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører
innenfor teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.

1.2 Beregningstidspunkt:
Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad
eller krav foreligger.
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:
Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret
fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette
likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.
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Hovedkategorier faktura:
1. Forskuddsfaktura:
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.
2. Etterskuddsfaktura:
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.
Innfordring:
Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt
purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for
tvangsinnfordring.

1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf.
regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:

A. Kontorarbeid
Saksbehandler kr 905,1.5 Gebyr for sak som trekkes
Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det
betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet
gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.
1.6 Nedsettelse av gebyr
Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret.
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
1.7 Klageadgang
Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte
timesatsen, kan ikke påklages.
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på
søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i
forvaltningsloven § 28. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
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2

Planforslag og konsekvensutredninger

2.1 Generelt
·
·

Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.
Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.

·
Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er
betalt.
2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger
Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut
til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.

2.2 Fritak for gebyr
Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:
·
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. §
12- 5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
·
Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14.
Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
·
·
·

Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5
Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1
Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5

·
Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er
til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller
dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner
Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning
Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd
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20 321
30 545
18 595
7 536

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form
All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr
Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7.

2.5 Konsekvensutredninger
For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal
det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr.

3. Bygge og delingssaker:
3.1 Generelt
• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.
• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.
• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.
• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt
purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for
tvangsinnfordring.
• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse,
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.

3.1.1 Reduksjon i gebyr
Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd
i.f.
3.1.2 Gebyr ved avslag
• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for
vedkommende tiltak.
• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første
gangs behandling.

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf.
regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 905,-.
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3.1.4 Arealberegning
Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers
bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.

3.1.5 Forhåndskonferanse
For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes
Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det
betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet
gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyr
Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret.
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
3.1.8 Klageadgang
Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte
timesats kan ikke påklages.
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på
søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i planog bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning.
Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til
gebyrsats.
3.1.10 Overgangsbestemmelser
For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal
behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.
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3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2:
Prisene er inkl mva
Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet
Ett-trinns
komplett

Bruksareal m²

Ett-trinns søknad

BRA< 250

kr

8 394

kr

BRA> 250

kr

11 752

kr

søknad

Ramme tillatelse

Igangsettings
tillatelse nr 1

Igangsettings
tillatelse nr 2

5 889

kr

7 538

kr

1 678

kr

841

8 217

kr

10 573

kr

2 349

kr

1 177

Når garasje/uthus mm søkes samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset.
Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet
Ett-trinns
komplett

Bruksareal m² pr. boenh

Ett-trinns søknad

BRA< 120

kr

5 478

kr

BRA> 120

kr

7 656

kr
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søknad

Ramme tillatelse

Igangsettings
tillatelse nr 1

Igangsettings
tillatelse nr 2

3 828

kr

4 947

kr

1 120

kr

561

5 360

kr

6 890

kr

1 532

kr

766

Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg
Betales etter bygningens bruksareal BRA
0 - 50 m²

kr

2 953

51 - 100 m²

kr

5 590

101 - 200 m²

kr

15 294

201 - 400 m²

kr

20 040

401 – 600 m²

kr

30 587

601 – 1000 m²

kr

36 915

Pr m2 utover 1000 m²

Kr 37 pr m²

For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene.
Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen.
Driftsbygninger.
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales
kr
halvparten av satsene ovenfor, men minimum
Maksimum
kr

2 355
9 128

Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid)

kr

929

Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1

kr

329

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 kr

600

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt
søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som kommunen må kr
registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4

527

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og
kr
3.1.3

929

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl.
kr
§ 20-1, f)

649

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt

kr

649

Midlertidig brukstillatelse

kr

1 549

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g)
kr
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått
kr
tid
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid kr

929

Dispensasjonssøknader

929
929

kr

2 855

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)
kr
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av
kr
eksisterende)
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr

10 837

Kr 905 pr/t

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp

Kr 905 pr/t

Utslippstillatelse

kr
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5 529

2 738

4. Ulovlige tiltak – tilsyn
4.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen
4.1.1
For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales
gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.
4.1.2
For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal
det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.
4.1.3
Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht
regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra
bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at
bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr
iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig
oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser.
4.1.4
Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste.
Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres
når vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.
4.1.5
Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.

4.2 Gebyr ved tilsyn
4.2.1 Generelt
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 512.- pr. sak.
4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter

5. Delingssaker
5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker
Beskrivelse

Beløp i kr

Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt

2000

Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling

2000

Resterende delingssøknader

1200

Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader

2350

Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra
samme eiendom
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Rådmannens innstilling




Nordreisa kommune innvilger Rotsundelv idrettslag simpel kausjon for langsiktig lån
pålydende kr 1.900.000,- til bygging av kunstgressbane og kr 750.000,- for
nærmiljøanlegg på kommunal eiendom ved Rotsundelv skole.
 Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 2.650.000,- med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 2.915.000.
 Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med
tillegg av inntil 2 år, jamfør garantiforskriftens §3.
 Det gis avdragsfrihet i inntil 3 år.
Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning.
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Saksopplysninger
Rotsundelv idrettslag søkte den 21.september 2018 om kommunal garanti på et langsiktig lån på
kr 2.650.000,-. Idrettslaget planlegger sommeren 2019 å bygge kunstgressbane med tilhørende
nærmiljøanlegg på kommunal eiendom ved Rotsundelv skole. Nærmiljøanlegget består av blant
annet hoppegrop og fast friidrettsdekke. Byggingen er behandlet og godkjent av årsmøtet i
Rotsundelv idrettslag. Prosjektet har en totalramme på kr 2.470.000,- for kunstgressbanen og kr
1.000.000 for nærmijøanlegget.
Nordreisa kommune har ingen garantier til Rotsundelv idrettslag fra tidligere. Samlet sett hadde
Kommunen per 31.12.2017 følgende garantier:
Gitt overfor - Navn
Nordreisa idrettslag
Reise Vekst AS
Kirkelige fellesråd
Avfallsservice AS
Stiftelsen Nybo
Samlet garantiansvar

Opprinnelig Beløp per
beløp
31.12.2017
8 390 000
6 940 000
5 000 000
3 043 990
5 050 000
2 205 090
11 562 500
1 312 500
75 682 000 63 229 451
105 684 500 76 731 031

Når en kommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelser, kan kommunen
forplikte seg ved:
 Simpel kausjon: Kausjonisten innestår bare for debitors manglende betalingsevne, og
kreditor kan ikke kreve kausjonisten før det gjennom rettslig behandling er konstatert at
debitor ikke har midler.
 Selvskyldner kausjon: Kausjonisten hefter straks lånet er misligholdt.
Vurdering
Nordreisa kommune har, og vil også i fremtiden ha, en viktig samfunnsoppgave med
forebyggende virksomhet overfor barn og unge som er bosatt i kommunen. Gjennom denne
investeringen vil Rotsundelv idrettslag kunne tilrettelegge for fysisk aktivitet på sommertid,
både i form av kunstgressbanen og nærmiljøanlegget.
Kommunen har kommunale garantier pålydende kr 76,7 mill per 31.07.2018, der største delen
knytter seg til boligselskapet Stiftelsen Nybo. Det vil alltid være risiko forbundet ved
kommunale garantier. Rådmannen anbefaler at garantien gis som simpel garanti, noe som
innebærer lavere risiko for kommunen.
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Kostnadsoverslag nærmiljøanlegg Rotsundelv
0
1
1.1

2
3
4
5
6
7
8

Rigg og drift
Grunnarbeid
Graving, masseflytting
og fjerning av eksisterende overbygning inklusiv
planering av traubunn. t=30cm
Tilslutningsarbeid
Hoppegrop/kulestøt
Fast friidrettsdekke, kostnad fra leverandør PST AS
To lag drensasfalt , 1,5m bredde, 52m lengde
Skjæring av asfaltkant mot friidrettsdekke
Uforutsett
Adm kostnader
SUM kostnader eks mva
MVA
SUM kostnader

1 RS
1205 m2

1
1
1205
78
52
1
1

RS
RS
m2
m2
m
RS
RS

25000 Kr

kr

25 000

24,5 kr/m2 kr

51 671

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

50 000
35 000
572 375
15 600
4 160
18 000
30 000
801 806
200 451
1 002 257

Finansiering:
Spillemidler, anlegg 1 sprintbane
Spillemidler, anlegg 2 hopp/aktivtetsflate, kule, kast
Kommunal andel, 50% av spillemidler
Egenandel, dugnad, gaver, sponsing
SUM finansiering

kr
kr
kr
kr
kr

250 000
250 000
250 000
250 000
1 000 000

Byggelån, inntil tilskudd blir utbetalt
Rentekostnad, antatt 3,5 år til utbetaling tilskudd, 4% rente

kr
kr

750 000
105 000

Momsrefusjon (ordning via NiF, utbetales etter søknad når det er midler

kr

200 451

25 %

270

50000
35000
475
200
80
18000
30000

kr
kr
kr/m2
kr/m2
kr/m
kr
kr

Kostnadsoverslag kunstgressbane Rotsundelv
0
1
1.1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6B
2.7
2.7B
2.8
3
3.1
3.2
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
7.2
7.3

Rigg og drift
Grunnarbeider
Graving, masseflytting
og fjerning av eksisterende overbygning inklusiv
planering av traubunn. t=30cm
Baneoppbygging
Telesikring, grunnforhold og frostdata vurderes
Fiberduk, vurderes ut fra stedlige forhold
Avretting- og drenslag under isolasjon t=5-10cm
Forsterkningslag av kult, stedlige forhold avgjør t=25cm
Bærelag av pukk 4 - 63 mm, drenerende t=20cm
Avrettingslag med fraksjon 0 - 8 m, t=5cm
To lag drensasfalt rundt bane, 1,5m bredde
Skjæring av asfaltkant mot kunstgress
Gjerde utenfor anlegget
Porter og sluser, bruke dagens porter
Ballfangernett, ikke behov
Ledningsarbeider
Drenering inklusiv grøfter
Sandfangkummer og overvannskummer
Undervarme
Egen beregning, ikke aktuelt
Idrettsutstyr
Fotballmål; to 7-er og fire 5-ere inkl nett/hjul
Kunstgressdekke
Kunstgressdekke 50 mm uten pad m/gummifylling
Felttest og vedlikeholdsutstyr
Flomlysanlegg
Flomlysanlegg 200 lux 4 master
Fundamenter
Kabelgrøfter

Max:
Max:60x40
50x30med
mednye
flomlys
flomlys
og OK
og grunnforhold
dårlige grunnforhold
1 RS
100 000 kr
kr
100 000
2109 m2

24,5 kr/m2 kr

51 671

0 m2
0 m2

115 kr/m2 kr
13 kr/m2 kr

-

0
2109
2109
246
160
164
1
0

m2
m2
m2
m2
m
m
RS
m

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

179 265
73 815
49 200
12 800
77 080
-

380 kr/m kr
14 000 kr/stk kr

60 800
28 000

40 000

kr

40 000

2016 m2
1 RS

260 kr/m2 kr
80 000 kr
kr

524 160
80 000

1 RS
4 stk
200 m

320 000 kr
kr
25 000 kr/stk kr
270 kr/m kr

320 000
100 000
54 000

kr

1 750 791

kr
kr
kr

150 000
475 198
94 375

kr

2 470 363

160 m
2 stk

1 RS

85
35
200
80
470
2 200

kr/m2
kr/m2
kr/m2
kr/m2
kr/m
kr/m
kr
kr/m

SUM ENTREPRISEKOSTNADER
8
8.1
8.2
8.3

Administrative kostnader
Planlegging, byggeledelse og lignende
Merverdiavgift 25%
Uspesifisert avrundingsbeløp

1 RS
25 %

SUM ANLEGGSKOSTNADER INKL MVA
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150 000 kr
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Finansieringsplan kunstgress
Finansiering 50x30 spilleflate
Kostnad inkl mva
Spillemidler bane 1/3, men max 600.000,Ekstra spillemidler +25%
Spillemidler flomlys, kr 100.000,Tilskudd fra Nordreisa kommune 50% av spillemidler
Dugnadsarbeid
Sponsorer, gaver m.m.
Lån før momskompensasjon
SUM

273

Kostnad
Finansiering
kr 2 500 000
kr
600 000
kr
150 000
kr
100 000
kr
425 000
kr
400 000
kr
200 000
kr
625 000
kr 2 500 000

Årsregnskap 2017
Rotsundelv Idrettslag
Note

2017

2016

Resultatregnskap
3001 Annen inntekt
3010 Salg Bingo
3011 Salg Express
3012 Kjøkkensalg bingo
3016 Salg av drakter
3111 Inntekter idrettsarrangement
3112 Inntekter deltakeravgift
3122 Inntekter Loppemarked
Salgsinntekter
3610 Kulturmidler.grasrotandel og sponsing
3613 Momskompensasjon
Leieinntekter
3710 Medlemskontingent
Andre inntekter
SUM INNTEKTER
4010 Premier Bingo
4011 Premier express
4012 Utgifter kjøkken
4013 Husleie bingo
4014 Bingomateriell.
4018 Differanse kasse
4110 Utgifter lotteri,søndagskafe ol.
4111 Utgifter idrettsarrangement
4112 Utgifter andre lag
Vareforbruk, fremmedytelser

16 122
141 875
19 910
8 642
11 775
40 655
19 846
11 268
270 092

474
452
400
305
0
55 270
30 325
0
165 226

39 268
17 240
56 508

140 453
16 256
156 709

7 990
7 990

13 647
13 647

334 590

335 582

780
250
215
000
108
0
1 249
50 103
600
196 305

34 910
2 520
0
0
0
6 763
9 745
52 089
0
106 027

5710 Kostnader Fotball
5711 Kostnader ski
5712 Kostnader orientering
5714 Kostnader Trim-friidrett
Lønn, personalkostnader

58 009
6 359
0
1 000
65 368

48 819
14 665
1 800
5 163
70 447

6000 Avskr.på bygninger og annen fast eiendom
6001 Avskrivning utealnlegg
6010 Avskr. på transp.midler, maskiner og inv
6019 Avskrivning o-kart
Avskrivninger

7 373
4 424
31 360
0
43 156

7 680
4 608
39 200
4 375
55 863

6250 Strøm lysløype
6300 Leie lokaler
6420 Leie betalingsterminal

14 784
8 000
5 905

9 597
20 000
5 874

983 915 728

92
10
2
14
25

19
55
2
2
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Årsregnskap 2017
Rotsundelv Idrettslag
Note

2017

2016

Leie, kostnader lokaler

28 689

35 471

6720 Økonomisk og juridisk bistand
6911 Driftskostnader scooter
7500 Forsikringspremie
7700 Fellesutgifter hovedstyret
7770 Bankgebyr
7790 Annen kostnad
Andre kostnader

7
2
9
14

6
4
8
53

105
569
249
839
345
25 436
59 543

418
784
615
701
354
2
73 874

SUM KOSTNADER

393 061

341 682

DRIFTSRESULTAT

-58 471

-6 100

534
534

507
507

-57 937

-5 593

8051 Bankrenter
Finansinntekter
ÅRSRESULTAT

983 915 728
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Årsregnskap 2017
Rotsundelv Idrettslag
Note

2017

2016

1100 Lysløype
1101 Uteanlegg skolen
Fast eiendom, bygninger

176 947
106 168
283 116

184 320
110 592
294 912

1209 Tråkkemaskin 2011
1290 Orienteringskart
Maskiner og inventar, andre anleggsm.

125 440
39 375
164 815

156 800
39 375
196 175

1900 Kasse
1920 Bank 4740.21.18977
1930 Bank 4740.11.36969
1940 Bank 4740.13..74392
Kontanter, bankinnsk udd

13 051
325 986
36 890
83 784
459 711

12 000
343 079
36 780
82 633
474 492

SUM EIENDELER

907 642

965 579

2050 Annen egenkapital
Bokført egenkapital

965 579
965 579

971 172
971 172

Å rets resultat

-57 937

-5 593

Egenkapital

907 642

965 579

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

907 642

965 579

Balanse

983 915 728
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Årsregnskap 2016
Rotsundelv Idrettslag
Note

2016

2015

Resultatregnskap
3001 Annen inntekt
3010 Salg Bingo
3011 Salg Express
3012 Kjøkkensalg bingo
3013 Inntekter loddsalg
3111 Inntekter idrettsarrangement
3112 Inntekter deltakeravgift
3113 Inntekter festlige arrangement
3122 Inntekter Loppemarked
Salgsinntekter

19
55
2
2

474
452
400
305
0
55 270
30 325
0
0
165 226

908
3 644
5 583
0
4 375
84 786
21 300
1 710
9 550
131 856

3610 Kulturmidler.grasrotandel og sponsing
3613 Momskompensasjon
Leieinntekter

140 453
16 256
156 709

88 034
11 760
99 794

13 647
13 647

9 800
9 800

SUM INNTEKTER

335 582

241 450

4010 Premier Bingo
4011 Premier express
4017 VEKSEL
4018 Differanse kasse
4110 Utgifter lotteri,søndagskafe ol.
4111 Utgifter idrettsarrangement
4113 Kostnader festlige arrangement
4114 Utgifter Sommertrimmen
Vareforbruk, fremmedytelser

34 910
2 520
0
6 763
9 745
52 089
0
0
106 027

0
0
8 800
0
20 182
31 499
9 610
7 861
77 952

5710 Kostnader Fotball
5711 Kostnader ski
5712 Kostnader orientering
5714 Kostnader Trim-friidrett
Lønn, personalkostnader

48 819
14 665
1 800
5 163
70 447

55 218
48 193
1 740
8 970
114 120

6000 Avskr.på bygninger og annen fast eiendom
6001 Avskrivning utealnlegg
6010 Avskr. på transp.midler, maskiner og inv
6019 Avskrivning o-kart
Avskrivninger

7 680
4 608
39 200
4 375
55 863

8 000
4 800
49 000
5 000
66 800

6250 Strøm lysløype
6300 Leie lokaler
6420 Leie betalingsterminal

9 597
20 000
5 874

8 814
5 000
5 741

3710 Medlemskontingent
Andre inntekter

983 915 728
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Årsregnskap 2016
Rotsundelv Idrettslag
Note

2016

2015

Leie, kostnader lokaler

35 471

19 555

6720 Økonomisk og juridisk bistand
6911 Driftskostnader scooter
6912 Driftskostnader tråkkemaskin
7500 Forsikringspremie
7700 Fellesutgifter hovedstyret
7770 Bankgebyr
7790 Annen kostnad
Andre kostnader

6 418
4 784
0
8 615
53 701
354
2
73 874

5
10
1
8
2

300
287
955
527
447
339
0
28 855

SUM KOSTNADER

341 682

307 282

DRIFTSRESULTAT

-6 100

-65 832

507
507

980
980

-5 593

-64 852

8051 Bankrenter
Finansinntekter
ÅRSRESULTAT

983 915 728

Rotsundelv Idrettslag
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Side 2

Årsregnskap 2016
Rotsundelv Idrettslag
Note

2016

2015

1100 Lysløype
1101 Uteanlegg skolen
Fast eiendom, bygninger

184 320
110 592
294 912

192 000
115 200
307 200

1209 Tråkkemaskin 2011
1290 Orienteringskart
Maskiner og inventar, andre anleggsm.

156 800
39 375
196 175

196 000
43 750
239 750

1900 Kasse
1920 Bank 4740.21.18977
1930 Bank 4740.11.36969
1940 Bank 4740.13..74392
Kontanter, bankinnsk udd

12 000
343 079
36 780
82 633
474 492

4 400
301 416
36 670
81 736
424 222

SUM EIENDELER

965 579

971 172

2050 Annen egenkapital
Bokført egenkapital

971 172
971 172

1 036 024
1 036 024

-5 593

-64 852

Egenkapital

965 579

971 172

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

965 579

971 172

Balanse

Å rets resultat

983 915 728

Rotsundelv Idrettslag
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2018/1443-1

Arkiv:

232

Saksbehandler: Rita Toresen
Dato:

12.12.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
78/18

Utvalgsnavn
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
20.12.2018

Forskuddsvedtak for 2019 ; formues-, inntekts- og eiendomsskatt

Rådmannens innstilling



Ved ligning for 2019 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skatteøre for inntekt
og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven §15.
Ved utskrivning av eiendomsskatt 2019 nyttes en generell sats på 7 0/00. Dette jamfør
eigedomsskattelova §11 og § 13.

Saksopplysninger
Etter skatteloven § 15-3 skal kommunene vedta skattesatser for påfølgende år innen 1.
november. Samme paragraf gir departementet anledning til å forlenge fristen. Skattedirektoratet
har hvert år siden 1976 foretatt en generell fristforlengelse til 20. desember, eller til den
nærmeste påfølgende virkedag dersom 20. desember er helligdag. Fra 1978 har det også vært
bestemt når vedtak ikke er truffen innen fristen, skal vedtaket fra foregående år legges til grunn.
I henhold til Lov om skatt av formue og inntekt § 15, skal Stortinget vedta hvor stor den
kommunale skattøren skal være. Vedtaket skal ved intervaller angi minimums- og
maksimumssatser for inntektsskatt for kommuner og fylkeskommuner.
Vurdering
Fylkesmannen anbefaler kommunene, for å gardere seg mot eventuelle endringer, å bruke et
standardformular i sine vedtak: «Skattøren fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til
Stortingets vedtak»
Ved ligning for både 2017 og 2018 er det i Nordreisa kommune benyttet høyeste skattøre for
både inntekt og formue og eiendomsskatt med en generell sats på 7 0/00 og likelydende sats på
boliger.
Ettersom Nordreisa kommune har innført eiendomsskatt, skal det etter eiendomsskatteloven
gjøres et formelt vedtak om hvor høy satsen skal være.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2018/1443-2

Arkiv:

232

Saksbehandler: Rita Toresen
Dato:

12.12.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
79/18

Utvalgsnavn
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
20.12.2018

Eiendomsskatt 2019 - Nordreisa kommune
Henvisning til lovverk:
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova, esktl)
Rådmannens innstilling











For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf
eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav a.
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 vedtas i forbindelse med
forskuddsvedtaket.
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 20.12.2018 skal
gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jmf esktl § 10.
Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2019 er basert på takster framsatt ved siste
alminnelige taksering gjennomført i 2009 og på verdsettelser gjort av sakkyndig nemd
for eiendomsskatt.
Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl §25 første ledd. Den skrives ut og
kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.
For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og
faktura sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne
selv gir beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut
kontaktperson.
Følgende er fritatt for eiendomsskatt:
o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et
fylke eller staten, jmf esktl § 7a.
o Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl §7b:
 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1
 Tre bygninger «Fiskerbondens stue» Bakkeby, gnr 50 bnr 1.
I tråd med esktl §7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt:
o Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO.
o Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO.
o Eiendommer eiet av Nordtro AS.
o Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
o Eiendommer eiet av grendelag.
o Eiendommer eiet av Nordreisa Menighetsråd.
o Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus.
o Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.
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o
o
o
o

Gnr 15, bnr 3, bolighus «Krone» 1 bygning.
Gnr 43, bnr 78, spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning.
Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning.
Gnr 80, bnr 1 «Butikken» på Havnnes, 1 bygning.

Saksopplysninger
Nordreisa kommunestyret vedtok i sak 71/09 at det skal skrives ut eiendomsskatt for alle
eiendommene i kommunen. Kommunestyret har ikke gjort noe vedtak om bunnfradrag, eller
andre reduksjoner i forhold til eiendommens verdi.
Eiendomsskatten for 2018 utgjør kr 16,6 mill kroner.
Selv om eiendomsskatt er innført i hele kommunene er det fritak for følgende:
 Statlige eiendommer
 Lufthavner
 Kirker og helseforetak
 Kommunale og fylkeskommunale eiendommer
 Eiendommer som har offentlig vernestatus
Kommunestyret kan gi fritak for bygninger av verneverdi, som ikke har fått offentlig vernestatus
(fra Riksantikvaren og Sametinget). Dette kan kommunestyret, jmf eiendomsskatteloven §7, gi
for ett år av gangen. Vedtak om fritak som allerede er fattet av kommunestyret innarbeides i
oversikten over bygninger som er fritatt etter vedtak i denne sak.
Kommunestyret kan også fastsette ulike satser for: boligdelen av eiendommen, eiendommer,
husløs eiendommer, bygninger og grunn, avgrensede områder av kommunen, verker og bruk.
Det er ikke mulig å tilpasse skattesatsene etter andre kriterier, for eksempel størrelse på inntekt
og formue. Takstgrunnlagene er i hovedsak gjort ved hoved taksering i 2009. Bolig og
fritidsbolig som er oppført etter den tid er det «Sakkyndig nemd for eiendomsskatt» som
fastsetter eiendomsskatt på bakgrunn av sjablong. Taksering av næringseiendommer og øvrige
næringstakster gjøres av offentlige godkjente takstmenn.
Vurdering
Nordreisa kommune har gjennom flere år vært i en vanskelig økonomisk situasjon med betaling
av tidligere års merforbruk gjennom ROBEK-systemet. Eiendomsskatt har vært nødvendig både
for kommunens likviditet og fremtidige drift.
Nordreisa kommune var i 2016 gjennom en prosess for å redusere driftsnivået, og det ble
gjennomført en bemanningsreduksjon på over 30 stillingshjemler. Stillingsreduksjonen ga
kommunen et lite handlingsrom, men allerede i budsjettet for 2018 måtte sektorene foreta
innsparinger. I budsjettet for 2019 er det forslag til ytterligere bemanningsreduksjon som følge
av for høyt driftsnivå.
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og
pensjonsøkning. I 2019 øker overføringen med 0,7 % mens kommunal deflator (lønns- og
prisvekst) for 2017 er anslått til 2,8 %. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke behovet
kommunen har innenfor sine tjenester, og økte utgifter må tas innenfor eksisterende ramme. I
budsjettet for 2019 er det i Rådmannens forslag lagt inn 3,8 mill i overføringer til
disposisjonsfond, noe som er nødvendig for å ha buffer til å ta uforutsette utgifter.
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Rådmannens vurdering er at det ikke er tilrådelig å redusere driftsnivået tilsvarende inntektene
av eiendomsskatt med virkning fra 2019, da handlingsrommet allerede er presset i forhold til at
utgiftene øker mer enn inntektene.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2018/638-7

Arkiv:

151

Saksbehandler: Rita Toresen
Dato:

13.11.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak

25/18
7/18
41/18
43/18
100/18
66/18
80/18

Utvalgsnavn
Nordreisa barn og unges kommunestyre
Nordreisa eldreråd
Nordreisa administrasjonsutvalg
Nordreisa arbeidsmiljøutvalg
Nordreisa næringsutvalg
Nordreisa råd for funksjonshemmede
Nordreisa helse- og omsorgsutvalg
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg
Nordreisa formannskap
Nordreisa kommunestyre

Møtedato

03.12.2018
28.11.2018
30.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
06.12.2018
20.12.2018

Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022
Henvisning til lovverk:
 Lov om kommuner og fylkeskommuner, kapittel 8, §44-§47
Vedlegg
1 Fylkesmannen -Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene
2 Rådmannens forslag til økonomiplan 2019 - 2022
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.12.2018

Behandling:
AP/SV/SP fremmet følgende endringer:
Endringer i investeringsbudsjettet:
•
Ikke gjennomførte investeringer fra budsjettet 2018 overføres 2019 med tilhørende
finansiering.
•
MPU sitt vedtak legges inn i budsjettet:
o
Liftbil og garasje utsettes til 2020.
o
Mannskapsbil/brannbil kr 2.5 mill i 2019.
o
IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000,- i 2019.
•
Fullføring IKT i skole 1 mill i 2019.
•
Forprosjekt ombygging Moan og Rotsundelv skole kr 250.000,- i 2019.
•
Velferdsteknologi investering innarbeides med 2.5 millioner kroner pr år i planperioden.
•
Stedsutvikling sentrum innarbeidet med 5 mill i 2020 og 5 mill kr 2021.
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•

Endring i driftsbudsjettet foreslås som følger:
o
Økte renter og avdrag belastes de sektorene som investeringer hører til.

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag: Det settes av 2.4 mill kroner som er disponibelt
for drift fram til tiltakene i budsjett 2019 er iverksatt. Disse midlene fordeles på sektorene etter
at bemanningsplanene er vedtatt i februar.
Det ble stemt punktvis over forslaget fra AP/SV/SP:
Punkt 1 forslaget ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 forslaget ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 forslaget ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4, forslaget fikk 5 stemmer og 1 stemte imot.
Punkt 5, forslaget ble enstemmig vedtatt.
Punkt 6, forslaget fikk 4 stemmer og 2 stemte imot.
Punkt 7, enstemmig vedtatt.
Det ble deretter stemt over Olaug Bergset (SP) sitt forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble det over rådmannens forslag kulepunkt 1-3 med vedtatte endringer. Rådmannens
forslag med endringer enstemmig vedtatt.
Det ble deretter stemt punktvis over rådmannens forslag punkt 4-11
Punkt 4, Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.220.500 i 2019. Lånet tas opp hos
den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Forslaget fikk 5 stemmer og 1
stemte imot.
Det ble deretter stemt over kulepunkt 5 og 6 samlet. Enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt stemt punktvis over strakstiltakene:

Punkt 7 Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner
i henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen
28.02.19. Enstemmig vedtatt.
Punkt 8, Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess
med budsjettvirkning 01.08.19. Forslaget fikk 0 stemmer og falt derved.
Punkt 9, Det gjøres ikke fast tilsetting i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er
gjennomført. Forslaget fikk 0 stemmer og falt derved.
Punkt 10, det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr. Enstemmig
vedtatt.
Punkt 11, manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og
budsjettreguleres i juni 2019. Forslaget fikk 0 stemmer og falt derved.
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Vedtak:
•
•

Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019
Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:



Økte renter og avdrag belastes de sektorene som investeringer hører til.



Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering:
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Ikke gjennomførte investeringer fra budsjettet 2018 overføres 2019 med tilhørende
finansiering.
Liftbil og garasje utsettes til 2020.
Mannskapsbil/brannbil kr 2.5 mill i 2019.
IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000 i 2019.
Fullføring IKT i skole 1 mill i 2019.
Forprosjekt ombygging Moan og Rotsundelv skole kr 250.000,- i 2019.
Velferdsteknologi investering innarbeides med 2.5 millioner kroner pr år i planperioden.
Stedsutvikling sentrum innarbeidet med 5 mill i 2020 og 5 mill kr 2021.
Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.220.500 i 2019. Lånet tas opp hos den
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.
Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner.
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Strakstiltak:
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Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i
henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen
28.02.19.
Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr. Det settes av 2.4 mill
kroner som er disponibelt for drift fram til tiltakene i budsjett 2019 er iverksatt. Disse
midlene fordeles på sektorene etter at bemanningsplanene er vedtatt i februar.

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 27.11.2018

Behandling:
Habilitet ble etter anmodning fra representanten Hilde Nyvoll (Ap) avgjort av utvalget til at
Hilde Nyvoll var habil.
Miljø, - plan og utviklingsutvalget fremmet følgende endringsforslag til investeringsbudsjettet:
Liftbil og garasje liftbil utsettes til 2020
Mannskapsbil/brannbil kr 2,5 mill i 2019
IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000 i 2019
Det ble først stemt over endringsforslaget til Miljø, plan og utvikling. Forslaget enstemmig
vedtatt.
Tilslutt ble det stemt over rådmannens innstilling med endringsforslag. Innstilling med
endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:


Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019



Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:
Tall i hele kroner

1 Sektor for administrasjon
2 Sektor for oppvekst og kultur
3 Sektor for helse og omsorg
5 Selvkost
6 Sektor for drift og utvikling
7 Skatter og rammetilskudd
8 Renter, avdrag og avsetninger
0 Prosjekter og interkommunale selskap



Budsjett
2018
29 033 893
135 192 183
132 352 259
0
41 464 492
-20 781 100
-22 954 405
330 000
294 637 322

Budsjett
2019
28 579 154
132 037 970
128 543 018
0
40 600 029
-18 768 000
-23 659 451
330 000
287 662 720

Budsjett
2020
28 352 447
130 465 464
126 643 954
0
40 169 059
-15 213 800
-24 519 403
330 000
286 227 721

Budsjett
2021
28 256 771
129 801 829
125 842 502
0
39 987 179
-13 132 500
-25 477 828
330 000
285 607 953

Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering:
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Tall i hele kroner

Egenkapitalinnskudd KLP
Avdrag videreformidlingslån
Startlån
Høgegga barnehage - utbygging
Digital innbygger
Nordreisa idrettshall - tak
Liftbil + Garasje liftbil
Utbedring Oksfjord havn
Prosjektledelse
Ombygging gamle kinosal
Kjøp av kjøretøy, befalsbil
Renovering svømmehall
Asfaltering av grusveier
IKT utstyr
Ny gravlund
Hovedplan vann
Hovedplan avløp
VAR investeringer

Tall i hele kroner

Opptak av lån
Ubrukte lånemidler
Salg av tomter
Tilskudd/refusjon fra staten
Overført fra drift
Avdragsinntekter Startlån
Bruk av ubundne fond

Budsjett
2019
1 800 000
5 700 000
5 000 000
23 100 000
500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000

Budsjett
2020
2 000 000
5 700 000
5 000 000
10 000 000
500 000

Budsjett
2021
2 200 000
5 700 000
5 000 000

Budsjett
2022
2 400 000
5 700 000
5 000 000

500 000

35 000 000
2 750 000
200 000
5 000 000
5 800 000
1 300 000
5 150 000
65 885 500

Samlet
8 400 000
22 800 000
20 000 000
33 100 000
1 500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000
35 000 000
2 750 000
800 000
20 000 000
14 600 000
3 500 000
5 150 000
177 185 500

200 000
15 000 000
5 600 000
500 000

200 000

200 000

1 200 000
1 200 000

2 000 000
500 000

79 500 000

16 000 000

15 800 000

Budsjett
Budsjett
2019
2020
-54 010 500 -56 600 000

Budsjett
2021
-7 600 000

Budsjett
Samlet
2022
-7 700 000 -125 910 500

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
-1 900 000 -14 700 000
-16 600 000
-800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000
-5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
-2 475 000
-500 000
-500 000
-3 475 000
-65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000 -177 185 500



Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.010.500 i 2019. Lånet tas opp hos den
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.



Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner.
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.



Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Som strakstiltak vedtas følgende:
 Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i
henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen
28.02.19.


Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med
budsjettvirkning 01.08.19.



Det gjøres ikke fast tilsetting i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er
gjennomført.



Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.



Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og
budsjettreguleres i juni 2019.



Liftbil og garasje liftbil utsettes til 2020




Mannskapsbil/brannbil kr 2,5 mill i 2019
IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000 i 2019
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Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 30.11.2018

Behandling: Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag: Fire siste kulepunkt fjernes
i innstillingen, det erstattes av. Vi ønsker et budsjett for 2019 hvor det ikke brukes av
disposisjonsfondet til drift.
En stemte mot, forslaget vedtatt.
Even Olsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen bes om å synliggjøre satsing
på velferdsteknologi i investeringsbudsjettet.
Enstemmig vedtatt.
Så ble resten av rådmannens innstilling stemt over.
To stemte mot, forslaget vedtatt.
Vedtak:


Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019



Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner

1 Sektor for administrasjon
2 Sektor for oppvekst og kultur
3 Sektor for helse og omsorg
5 Selvkost
6 Sektor for drift og utvikling
7 Skatter og rammetilskudd
8 Renter, avdrag og avsetninger
0 Prosjekter og interkommunale selskap

Budsjett
2018
29 033 893
135 192 183
132 352 259
0
41 464 492
-20 781 100
-22 954 405
330 000
294 637 322

Budsjett
2019
28 579 154
132 037 970
128 543 018
0
40 600 029
-18 768 000
-23 659 451
330 000
287 662 720

Budsjett
2020
28 352 447
130 465 464
126 643 954
0
40 169 059
-15 213 800
-24 519 403
330 000
286 227 721
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Budsjett
2021
28 256 771
129 801 829
125 842 502
0
39 987 179
-13 132 500
-25 477 828
330 000
285 607 953

Tall i hele kroner

Egenkapitalinnskudd KLP
Avdrag videreformidlingslån
Startlån
Høgegga barnehage - utbygging
Digital innbygger
Nordreisa idrettshall - tak
Liftbil + Garasje liftbil
Utbedring Oksfjord havn
Prosjektledelse
Ombygging gamle kinosal
Kjøp av kjøretøy, befalsbil
Renovering svømmehall
Asfaltering av grusveier
IKT utstyr
Ny gravlund
Hovedplan vann
Hovedplan avløp
VAR investeringer

Tall i hele kroner

Opptak av lån
Ubrukte lånemidler
Salg av tomter
Tilskudd/refusjon fra staten
Overført fra drift
Avdragsinntekter Startlån
Bruk av ubundne fond

Budsjett
2019
1 800 000
5 700 000
5 000 000
23 100 000
500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000

Budsjett
2020
2 000 000
5 700 000
5 000 000
10 000 000
500 000

Budsjett
2021
2 200 000
5 700 000
5 000 000

Budsjett
2022
2 400 000
5 700 000
5 000 000

500 000

35 000 000
2 750 000
200 000
5 000 000
5 800 000
1 300 000
5 150 000
65 885 500

Samlet
8 400 000
22 800 000
20 000 000
33 100 000
1 500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000
35 000 000
2 750 000
800 000
20 000 000
14 600 000
3 500 000
5 150 000
177 185 500

200 000
15 000 000
5 600 000
500 000

200 000

200 000

1 200 000
1 200 000

2 000 000
500 000

79 500 000

16 000 000

15 800 000

Budsjett
Budsjett
2019
2020
-54 010 500 -56 600 000

Budsjett
2021
-7 600 000

Budsjett
Samlet
2022
-7 700 000 -125 910 500

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
-1 900 000 -14 700 000
-16 600 000
-800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000
-5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
-2 475 000
-500 000
-500 000
-3 475 000
-65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000 -177 185 500



Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner.
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.



Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.



Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i
henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen
28.02.19.



Vi ønsker et budsjett for 2019 hvor det ikke brukes av disposisjonsfondet til drift.



Rådmannen bes om å synliggjøre satsing på velferdsteknologi i investeringsbudsjettet.

Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 28.11.2018

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 03.12.2018
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Behandling:
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag i tillegg til rådmannens innstilling:
Næringsutvalget ber om at det innarbeides 10 millioner i 2020 til kommunal egenandel til
investeringer i Storslett sentrum.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Olaug Bergset, enstemmig vedtatt.
Vedtak:


Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019



Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:
Tall i hele kroner

1 Sektor for administrasjon
2 Sektor for oppvekst og kultur
3 Sektor for helse og omsorg
5 Selvkost
6 Sektor for drift og utvikling
7 Skatter og rammetilskudd
8 Renter, avdrag og avsetninger
0 Prosjekter og interkommunale selskap



Budsjett
2018
29 033 893
135 192 183
132 352 259
0
41 464 492
-20 781 100
-22 954 405
330 000
294 637 322

Budsjett
2019
28 579 154
132 037 970
128 543 018
0
40 600 029
-18 768 000
-23 659 451
330 000
287 662 720

Budsjett
2020
28 352 447
130 465 464
126 643 954
0
40 169 059
-15 213 800
-24 519 403
330 000
286 227 721

Budsjett
2021
28 256 771
129 801 829
125 842 502
0
39 987 179
-13 132 500
-25 477 828
330 000
285 607 953

Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering:
Tall i hele kroner

Egenkapitalinnskudd KLP
Avdrag videreformidlingslån
Startlån
Høgegga barnehage - utbygging
Digital innbygger
Nordreisa idrettshall - tak
Liftbil + Garasje liftbil
Utbedring Oksfjord havn
Prosjektledelse
Ombygging gamle kinosal
Kjøp av kjøretøy, befalsbil
Renovering svømmehall
Asfaltering av grusveier
IKT utstyr
Ny gravlund
Hovedplan vann
Hovedplan avløp
VAR investeringer

Tall i hele kroner

Opptak av lån
Ubrukte lånemidler
Salg av tomter
Tilskudd/refusjon fra staten
Overført fra drift
Avdragsinntekter Startlån
Bruk av ubundne fond

Budsjett
2019
1 800 000
5 700 000
5 000 000
23 100 000
500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000

Budsjett
2020
2 000 000
5 700 000
5 000 000
10 000 000
500 000

Budsjett
2021
2 200 000
5 700 000
5 000 000

Budsjett
2022
2 400 000
5 700 000
5 000 000

500 000

35 000 000
2 750 000
200 000
5 000 000
5 800 000
1 300 000
5 150 000
65 885 500

Samlet
8 400 000
22 800 000
20 000 000
33 100 000
1 500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000
35 000 000
2 750 000
800 000
20 000 000
14 600 000
3 500 000
5 150 000
177 185 500

200 000
15 000 000
5 600 000
500 000

200 000

200 000

1 200 000
1 200 000

2 000 000
500 000

79 500 000

16 000 000

15 800 000

Budsjett
Budsjett
2019
2020
-54 010 500 -56 600 000

Budsjett
2021
-7 600 000

Budsjett
Samlet
2022
-7 700 000 -125 910 500

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
-1 900 000 -14 700 000
-16 600 000
-800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000
-5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
-2 475 000
-500 000
-500 000
-3 475 000
-65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000 -177 185 500



Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.010.500 i 2019. Lånet tas opp hos den
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.



Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner.
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
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Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Som strakstiltak vedtas følgende:
 Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i
henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen
28.02.19.


Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med
budsjettvirkning 01.08.19.



Det gjøres ikke fast tilsetting i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er
gjennomført.



Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.



Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og
budsjettreguleres i juni 2019.

Næringsutvalget ber om at det innarbeides 10 millioner i 2020 til kommunal egenandel til
investeringer i Storslett sentrum. Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling


Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019



Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:
Tall i hele kroner

1 Sektor for administrasjon
2 Sektor for oppvekst og kultur
3 Sektor for helse og omsorg
5 Selvkost
6 Sektor for drift og utvikling
7 Skatter og rammetilskudd
8 Renter, avdrag og avsetninger
0 Prosjekter og interkommunale selskap



Budsjett
2018
29 033 893
135 192 183
132 352 259
0
41 464 492
-20 781 100
-22 954 405
330 000
294 637 322

Budsjett
2019
28 579 154
132 037 970
128 543 018
0
40 600 029
-18 768 000
-23 659 451
330 000
287 662 720

Budsjett
2020
28 352 447
130 465 464
126 643 954
0
40 169 059
-15 213 800
-24 519 403
330 000
286 227 721

Budsjett
2021
28 256 771
129 801 829
125 842 502
0
39 987 179
-13 132 500
-25 477 828
330 000
285 607 953

Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering:
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Tall i hele kroner

Egenkapitalinnskudd KLP
Avdrag videreformidlingslån
Startlån
Høgegga barnehage - utbygging
Digital innbygger
Nordreisa idrettshall - tak
Liftbil + Garasje liftbil
Utbedring Oksfjord havn
Prosjektledelse
Ombygging gamle kinosal
Kjøp av kjøretøy, befalsbil
Renovering svømmehall
Asfaltering av grusveier
IKT utstyr
Ny gravlund
Hovedplan vann
Hovedplan avløp
VAR investeringer

Tall i hele kroner

Opptak av lån
Ubrukte lånemidler
Salg av tomter
Tilskudd/refusjon fra staten
Overført fra drift
Avdragsinntekter Startlån
Bruk av ubundne fond

Budsjett
2019
1 800 000
5 700 000
5 000 000
23 100 000
500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000

Budsjett
2020
2 000 000
5 700 000
5 000 000
10 000 000
500 000

Budsjett
2021
2 200 000
5 700 000
5 000 000

Budsjett
2022
2 400 000
5 700 000
5 000 000

500 000

35 000 000
2 750 000
200 000
5 000 000
5 800 000
1 300 000
5 150 000
65 885 500

Samlet
8 400 000
22 800 000
20 000 000
33 100 000
1 500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000
35 000 000
2 750 000
800 000
20 000 000
14 600 000
3 500 000
5 150 000
177 185 500

200 000
15 000 000
5 600 000
500 000

200 000

200 000

1 200 000
1 200 000

2 000 000
500 000

79 500 000

16 000 000

15 800 000

Budsjett
Budsjett
2019
2020
-54 010 500 -56 600 000

Budsjett
2021
-7 600 000

Budsjett
Samlet
2022
-7 700 000 -125 910 500

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
-1 900 000 -14 700 000
-16 600 000
-800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000
-5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
-2 475 000
-500 000
-500 000
-3 475 000
-65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000 -177 185 500



Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.010.500 i 2019. Lånet tas opp hos den
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.



Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner.
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.



Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Som strakstiltak vedtas følgende:
 Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i
henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen
28.02.19.


Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med
budsjettvirkning 01.08.19.



Det gjøres ikke fast tilsetting i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er
gjennomført.



Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.



Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og
budsjettreguleres i juni 2019.

Saksopplysninger
Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019) den 8.oktober 2018.
Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlende inntekter på mellom 1-2 mrd
kr. Av den samlende inntektsveksten er kr 2,6 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en
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realvekst på 0,7 %. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for
kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for
kommuneproposisjon for 2019 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og
fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene anslår at om lag kr 2,1 mrd av den
demografiske utviklingen og pensjonsøkning må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.
Innenfor veksten av frie inntekter kommer regjeringens satsninger på tiltak:
 Kr 200 mill med opptrappingsplan på rusfeltet
 Kr 200 mill med tidlig innsats i skolen
 Kr 100 mill til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren,
og anmoder kommunene til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5%. Det tilsvarer
kr 1,2 mrd i 2019.
Kommunal deflator er anslått til 2,8 % der lønnsveksten er anslått til 3,25 %. Lønnsveksten
utgjør 2/3 av deflator. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25
prosentpoeng til 11,55 %.
Ved pålegg om nye oppgaver, utvidede oppgaver, avviklede oppgaver eller regelendringer for
kommunene som har økonomiske konsekvens, skal kommunesektoren kompenseres eller
trekkes i frie inntekter. I rammetilskuddet for 2019 har kommunene fått følgende korreksjoner:


Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet
o Boligsosialt kompetansetilskudd, kr 15,6 mill
o Tilskudd til boligsosialt arbeid, kr 8,9 mill
o Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, kr -5,6 mill



Korreksjoner
o Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1.august 2018,
helårseffekt, kr 47,1 mill
o Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1.august
2019, kr 47,7 mill
o Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 110 per måned fra januar 2018,
helårseffekt, kr -21,9 mill
o Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50 per måned fra 1.august 2019, kr -65,8
mill
o Skjønnstilskudd, egengangsbevilgning i 2018 til retaksering i forbindelse med
endring i eiendomsskatt, kr 74,5 mill
o Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet, kr 185 mill
o Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, kr 100 mill
o Statlig og private skoler, økning i elevantall, kr 103 mill.

Samlet utgiftsindeks for Nordreisa kommune i 2018 er som følger:
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Indekskriteriene

Indeks

Nordreisa

0-1 år

0,0055

0,7459

2-5 år

0,1401

0,8948

6-15 år

0,2628

1,0537

16-22 år

0,0229

1,0165

23-66 år

0,1031

0,9483

67-79 år

0,0553

1,2487

80-89 år

0,0760

1,1487

over 90 år

0,0383

1,0370

Basistillegg

0,0188

2,8539

Sone

0,0101

2,2636

Nabo

0,0101

2,1935

Landbrukskriterium

0,0020

2,2390

Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia

0,0071

0,9738

Flyktninger uten integreringstilskudd

0,0084

0,4026

PU over 16 år

0,0484

1,6867

Aleneboende

0,0194

0,9988

Dødlighet

0,0452

1,2192

Barn 0-15 med enslige forsørgere

0,0181

1,3189

Lavinntekt

0,0113

0,6685

Uføre 18-49 år

0,0065

1,1487

Opphopningsindeks

0,0095

0,6418

Ikke-gifte 67 år og over

0,0452

1,4648

Barn 1 år uten kontantstøtte

0,0171

0,8270

Innbyggere med høyere utdanning

0,0188

0,7187

Indeksberegnet utgiftsbehov

1,0000

1,1319

I vedlegget «Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene» fra
Fylkesmannen i Troms er det beskrevet nærmere om statsbudsjettet, blant annet mer
informasjon innenfor ulike tjenesteområder.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019 – 2022
Generelle kommentarer:
 Budsjettet har tatt utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2018, korrigert med
konsekvenser i forhold til dagens driftsnivå og bindende politiske vedtak.
 Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.
 I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og
avløp.
 Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i
budsjettforslaget av økonomiske årsaker.
 Nye tiltak kommer på bekostning av eksisterende tiltak.
Det foreslås endret rammer for hver sektor, med forklaring på hvilke tiltak rådmannen foreslår.
Sektorutvalgene skal på selvstendig grunnlag foreslå tiltak for å få sektorens budsjett i balanse
ut fra rådmannen sin rammeendring. Formannskapet gir sin innstilling på rammenivå til
kommunestyret. Når kommunestyret har fastsatt endelige rammer for sektorene, skal
sektorutvalgene vedta justeringer slik at sektorens budsjett balanserer med rammen gitt av
kommunestyret.
Sektor for administrasjon
1 Sektor for administrasjon
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
28 964 914
28 964 914
28 964 914
28 964 914
917 592
-848 613
29 033 893
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917 592
-1 303 352
28 579 154

917 592
-1 530 059
28 352 447

917 592
-1 625 735
28 256 771

Endring konsekvensjustert
Lønns- og pensjonsendring
Politisk
Gruppelivforsikring
IT
Kontrollutvalget
Regionrådet
Økonomitjenester
Kommune og Stortingsvalg
Endring

Beløp
791 000
-172 000
-200 000
300 000
40 000
90 900
70 000
150 000
1 069 900

Kommentar
Generell lønnsøkning (Pensjon utgjør 0,31 mill)
Reduksjon i budsjettert møtegodtgjørelse
Justert i hht reelt
Telefon, linjer, samband, endring jamfør forbruk
Økning
Økning i overføring
Økt utgift ifm arbeidsgiverkontroller
Kommunevalg i 2019

Tiltak:
 Nedtrekk i ramme, kr -848.613.
Sektor for oppvekst og kultur
2 Sektor for oppvekst og kultur
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Endring konsekvensjustert
Lønns- og pensjonsendring
Moan skole
Lønn lærlinger og lærlingveiledning
Barnevern
Private barnehager
Overføring lag og foreninger
Kirkelig fellesråd
Bibliotekt
Kino
Økte refusjoner
Kino
Egenandeler barnehager
Flyktningetjenesten
Flyktningetjenesten
Endring

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
133 712 003 133 712 003 133 712 003 133 712 003
7 366 419
-5 886 239
135 192 183

7 366 419
-9 040 452
132 037 970

7 366 419
-10 612 958
130 465 464

7 366 419
-11 276 593
129 801 829

Beløp Kommentar
4 368 000 Genrell lønnsøkning (pensjon utgjør 1,9 mill)
496 000 Økt behov, spes.ped og økt SFO plasser
460 000
600 000 Økning forebyggende tiltak
690 000 Økning i tilskudd til private barnehager
280 000 Økning jamfør KST vedtak 15/18
60 000 Økning i overføring
25 000 Økte utgifter
85 000 Økte utgifter
-240 000 Fordelt på flere områder
-265 000 Økte inntekter
146 000
339 000 Redusert inntekt norsktilskudd
310 000 Redusert inntekt, salg av tjenester
7 354 000

Tiltak:
 Nedtrekk i ramme, kr -5.886.239.

Sektor for helse og omsorg
3 Sektor for helse og omsorg
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
128 485 460 128 485 460 128 485 460 128 485 460
8 875 419
-5 008 620
132 352 259
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8 875 419
-8 817 861
128 543 018

8 875 419
-10 716 925
126 643 954

8 875 419
-11 518 377
125 842 502

Endring konsekvensjustert
Lønns- og pensjonsendring
Faste tillegg
Lønn ferievikarer
Lønn lærlinger og veiledere
Godtgjøring legevakt
Økte utgifter
Driftsavtaler private
Ressurskrevende tjenester
Refusjon fra andre kommuner
Egenandeler
Refusjon fra UNN
Innkjøp renhold
Endring

Beløp
5 599 000
1 044 000
530 000
620 000
222 000
120 000
-341 000
-130 000
-400 000
1 633 000
-170 000
8 727 000

Kommentar
Økning i lønnsutgifter (pensjon utgjør 3 mill)
Økning faste tillegg, og tillegg vikarer

Økte utgifter DMS
Endring i avtaler
4,6 mill som redusert utgift og redusert inntekt
Økte inntekter DMS
Økning egenandeler
Reduksjon i inntekt fra UNN, jamfør sykestuesenger
Flyttet til sektor for drift og utvikling

Tiltak:
 Nedtrekk i ramme, kr -7.108.620
 Økt utgift til kvalifiseringsprogrammet, kr 1.100.000
 Økt utgift til økonomisk sosial stønad, kr 1.000.000
Selvkost
5 Selvkost
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
91 594
91 594
91 594
91 594
-91 594
0
0

-91 594
0
0

-91 594
0
0

-91 594
0
0

Sektor for drift og utvikling
6 Sektor for drift og utvikling
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
41 086 231
41 086 231
41 086 231
41 086 231
1 991 478
-1 613 217
41 464 492

Endring konsekvensjustert Beløp
Kommentar
Lønns- og pensjonendring
1 037 000 Generell lønnøkning (Pensjon utgjør 0,65 mill)
Lønn ferievikarer
200 000 Ferievikarer renhold
Innkjøp renhold
170 000 Flyttet fra sektor for helse og omsorg
Brannvern
347 000 Interkommunal leder beredskap
Brannvern
36 000 Økt kjøp av bekledning
Veier
200 000 Indeksregulering brøytekontrakter
Veier
-434 000 Forventet strømreduksjon pga ledlys
Veier
63 000 Økte utgifter snørydding
Byggdrift
488 000 Økte strømutgifter
Forsikringer
122 000 Økte forsikringer
Bredbånd
-750 000 Bredbånd, tas ut av budsjettet
Byggdrift og anlegg
52 000 Økte eiendomsgebyrer
Kvenkultursenter
20 000 Økning i overføringen
Reduksjon havneavgift
150 000 Justert til reelt nivå
Byggesaksbehandling
133 000 Redusert byggesaksinntekt
Husleie
177 000 Redusert inntekt Sonjatun
Husleie
-91 000 Økte husleieinntekter
Endring
1 920 000

Tiltak:
 Nedtrekk i ramme, kr -1.613.217
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1 991 478
-2 477 680
40 600 029

1 991 478
-2 908 650
40 169 059

1 991 478
-3 090 530
39 987 179

Skatt og rammetilskudd
7 Skatter og rammetilskudd
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019
Endring konsekvensjustert
Skatteinntekter
Rammetilskudd
Integreringstilskudd
Statstilskudd
Endring

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
-344 567 100 -344 567 100 -344 567 100 -344 567 100
-4 113 000
1 800 100
5 354 300
7 435 600
0
0
0
0
-348 680 100 -342 767 000 -339 212 800 -337 131 500

Beløp
-4 340 000
-4 805 000
4 632 000
400 000
-4 113 000

Renter, avdrag og avsetninger
8 Renter, avdrag og avsetninger
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Fra investering
Ramme 2019
Endring konsekvensjustert
Pensjon
Renteutgifter
Avdragsutgifter
Bruk av disp.fond
Avsetning disp.fond
Inntekter VAR (selvkost)
Endring

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
11 896 898
11 896 898
11 896 898
11 896 898
-4 254 803

-4 959 849

-5 819 801

-6 778 226

2 665 178
10 307 273

5 739 780
12 676 829

7 174 779
13 251 876

7 794 547
12 913 219

Beløp
Kommentar
-3 088 000
-1 300 000 Reduksjon i renter
155 000 Økte avdragsutgifter
50 000 Til premiefond KLP
348 000 Dip.fond 3,8 mill
-346 000
-4 181 000

Tiltak:
 Fra investeringsbudsjettet, renter og avdrag, kr 2.665.178
Prosjekter og interkommunale selskap
0 Prosjekter og interkommunale selskap Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018
330 000
330 000
330 000
330 000
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
0
0
0
0
Tiltak
0
0
0
0
Ramme 2019
330 000
330 000
330 000
330 000

Vurdering
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at
kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette budsjettmidler
til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter.

302

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og
pensjonsøkning. I 2019 øker overføringen med 2,95 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til
3,25 %. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har
innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk
ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil
få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Kommunen foretok nedbemanning i
2016, men har i 2019 budsjettet samme antall årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen
viser at kommunen allerede fra 2019 må foreta store reduksjoner i tjenestenivået for å få balanse
mellom inntekter og utgifter.
I økonomiplan perioden 2019-2022 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen
126 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp
mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået lavt og holder dermed
renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning vil
resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.
Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK listen i juni 2018 etter å ha vært på listen siden
2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye
drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.
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Arkivkode

Alle kommunene i Troms

Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene
Regjeringen la i dag, 8. oktober 2018, frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019).
Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2019
vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og
anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms.

1

Kommuneøkonomien i 2018

Etter RNB 2018 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2018 oppjustert med 2,4
mrd. kr., hvorav 2,1 mrd. kr. gjelder kommunene og 300 mill. kr. gjelder fylkeskommunene.
Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteytere for
inntektsåret 2017.
Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 3,0 % i 2018, dette er
0,4 prosentpoeng høyere enn i RNB 2018. Kostnadsveksten skyldes økte strømpriser. Dette
reduserer isolert realverdien av kommunesektorens inntekter i 2018 med 1,9 mrd. kr.
I 2018 blir det utbetalt over 2,7 mrd. kr. fra havbruksfondet til i alt 164 kommuner og 10
fylkeskommuner. Dette er ca. 460 mill. kr. mer enn anslått i RNB 2018.
De ekstra skatte inntektene er av engangskarakter og videreføres ikke til 2019. Dette i
motsetning til kostnadsveksten som videreføres til 2019.

2

Generelt om kommuneopplegget i 2019

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 2,6 mrd. kr.,
dette tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018
slik det ble anslått i RNB 2018.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Justis- og kommunalavdelingen
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Hele veksten i frie inntekter i 2019 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene anslås å
få økte demografiutgifter i 2019. Fylkeskommunene ventes å få noe reduserte
demografiutgifter de nærmeste årene, som følge av nedgang i aldersgruppen 16-18 år.
Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 500 mill. kr. for kommunene
og 100 mill. kr. for fylkeskommunene.
I kommuneproposisjonen 2019 som kom i mai 2018 ble det lagt opp til en vekst i de frie
inntektene for kommunene på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i
statsbudsjettet for 2019 er i nedre intervall av dette.

Figuren viser veksten i frie inntekter for 2019 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i
Revidert nasjonalbudsjett 2018 og fra oppdatert anslag på regnskap for 2018 i statsbudsjettet
for 2019.
Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2019 på ca. 2,6 mrd. kr. er regnet fra anslått
inntektsnivå for 2018 i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Oppjusteringen av kommunesektorens
skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. kr. i statsbudsjettet for 2019 påvirker derfor ikke nivået
på sektorens inntekter i 2019.
Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2018 blir inntektsveksten fra 2018 til 2019
lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i
Revidert nasjonalbudsjett 2018.
Realveksten regnet fra RNB er 0,7 % mens realvekst fra anslag på regnskap er 0,1 %.
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Tabellen under viser kostnader som må dekkes innenfor veksten i de frie inntektene:

Vekst i frie inntekter 2019
Demografi
Pensjonskostnader
Satsinger innenfor frie inntekter
Handlingsrom uten effektivisering
Effektivisering 0,5 %
Handlingsrom med effektivisering

Kommuner Fylkeskommuner Kommunesktoren
(i mrd. kr.) (i mrd. kr.)
samlet (i mrd. kr.)
2,6
0,0
2,6
-1,6
0,6
-1,0
-0,5
-0,2
-0,7
-0,5
-0,1
-0,6
0,0
0,3
0,3
1,0
0,2
1,2
1,0
0,5
1,5

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,6 mrd. kr. som må
finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre er veksten i kommunenes samlede
pensjonskostnader anslått til 500 mill. kr. i 2019, ut over det som dekkes av den kommunale
deflatoren. Disse kostnadene må også dekkes av veksten i de frie inntektene.
Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader
utgjør for kommunene 2,1 mrd. kr.
I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene til
kommunen på i alt 500 mill. kr.:
- 200 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet.
- 200 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i skolen.
- 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.
For kommunene er hele handlingsrommet innenfor den veksten i frie inntekter disponert på
demografi, pensjon og regjeringens satsinger.
Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i
kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen
virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kr. for sektoren samlet i 2019. Kommunene vil
slik kunne få økt handlingsrommet til ca. 1 mrd. kr. og fylkeskommunene 0,5 mrd.kr.

2.1

Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)

For 2019 anslås deflator til 2,8 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 %, dette
utgjør 2/3 i deflator.
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Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:
•
•
•

Rentekostnader
Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med
lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke
dette opp av deflatoren
Demografikostnader

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,8 % innenfor de
foreslåtte inntektsrammer for 2019.
2.2

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2019

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene
for kommuner og fylkeskommuner.
I Kommuneproposisjonen 2019 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut
fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede
inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25
prosentpoeng til 11,55 prosent.
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 bygger bl.a. på 1,3 %
sysselsettingsvekst og 3,25 % lønnsvekst fra 2018 til 2019.
Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i
Prop.1S (2018-2019) viser de frie inntektene i 2018 og 2018, fordelt på skatteinntekter og
rammetilskudd.
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne
frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Gitt
omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen og ettersom de fleste kommunene i
Troms har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt
som har størst betydning.
Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i
beregningen av frie inntekter i 2019 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle
kommunene. Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i
innbyggertallet enn landsgjennomsnittet siste år, og tilsvarende undervurdert for kommuner
hvor veksten i innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet. Kommunene bør selv
vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2019.
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2.3

Satsing på helse- og omsorg

Psykologer i kommunene
Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har
vært solid økning i rekruttering av psykologer i kommunene 2013-2018 og en ser at dette har
medført flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre
kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Det foreslås å øke bevilgningen med 50
mill. kr. til rekruttering av psykologer i kommunene- tilsvarende 125 nye psykologer. Se
nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Fastleger i kommunene
Det settes av 25 mill. kr. til styrking av rekruttering og stabiliteten til allmennlegetjenesten, til
sammen 39. mill. kr. i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler,
faste stillinger og eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer.
Dagaktivitetstilbud for demente
Regjeringen foreslår 50 mill. kr. for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i
dagaktivitetstilbud for demente, inkludert forhøyet tilskuddssats for 2019. Som følge av
Stortingets vedtak 463 (2017-2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 % til 50 %
ved opprettelse av plasser i 2019. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for
kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres
gjeldene fra 1. januar 2020. Gjennom de årlige budsjettframleggende fra 2012 til og med 2019
har det blitt lagt til rette for i overkant av til sammen 8800 plasser. Det faktiske antallet
plasser som finansieres av tilskuddet anslås til 3800 i 2018. Se nærmere omtale i Prp. 1 S
(2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
For 2019 foreslår regjeringen 130 mill. kr. og en tilsagnsramme på 2 612,6 mill. kr. for å
legge til rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. 50 % av tilsagnsrammen skal i 2019
gå til ren netto tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014-2018 er den statlige
tilskuddsordningen forbedret og regjeringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til
heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har økt, og antallet plasser med innvilget
tilskudd pr. år er i snitt om lag dobbelt sammenlignet med årene før 2014. Se nærmere omtale
i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Utskrivningsklare rus og psykisk helse
Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB
(tverrfaglig spesialisert rusbehandling) i 2019. Det foreslås derfor å flytte 185 mill. kr. fra
regionale helseforetak til kommunerammen. Når kommunene får plikt til å betale for
utskrivningsklare pasienter også for disse fagområdene, likestilles psykisk helse og rus med
somatikk. NB. Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S
(2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Opptrappingsplan for rusfeltet
Det foreslås 281 mill. kr. til Opptrappingsplanen for rusfeltet, hvorav 200 mill. kr. gjennom
styrking av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kr. gjennom tverrdepartemental
oppfølging av opptrappingsplanen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og
omsorgsdepartementet.
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Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
Regjeringen foreslår 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som
en del av kommunenes frie inntekter. Med dette har regjeringen fulgt opp målsettingen om
300 mill. kr. i stimuleringsmidler til opptrappingsplanen i perioden 2017-2019. Midlene
fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019)
for Helse- og omsorgsdepartementet.

2.4

Barnehage

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-,4-, og 5-åringer til
også å omfatte 2-åringer. Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere
barnehagetilbud og bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre
integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. Rammetilskuddet økes i
denne forbindelse med 45,7 mill. kr. i 2019.
I tillegg foreslår regjeringen ca. 10 mill. kr. til opprettelse av nye studieplasser for
barnehagelærere. Dette vil bidra til økt tilgang på barnehagelærere.
Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019. Som følge av dette
reduseres rammetilskuddet til kommunene med 65,8 mill. kr. i 2019.

2.5

Skole (lærernorm)

Siden 2005 er det bevilget øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen.
Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og det ble bevilget totalt 1,4 mrd. kr. i
2018. I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere
lærerårsverk med 1,468 mrd. kr. I tillegg er 200 mrd. kr. av veksten i de frie inntektene til
kommunene begrunnet med en særskilt satsing på tidlig innsats i skolen, som blant annet
benyttes til flere lærerårsverk ved opptrapping av lærernormen i 2019.
Både de 200 mill. kr. av veksten i frie inntekter og om lag 1 mrd. kr. av den øremerkede
bevilgningen vil bli fordelt til kommunene etter grunnskolenøkkelen. Dette gjør det mulig å
øke lærertettheten også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen. Se nærmere
omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet.

2.6

Korreksjonssaker

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver
eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres
eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse
endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er
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omtalt i sin helhet i tabell 7.20 i budsjettproposisjonen s. 181. Under vises kun saker som er
aktuelle for kommunene.

Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet
• Boligsosialt kompetansetilskudd, 15,6 mill. kr.
• Tilskudd til boligsosialt arbeid, 8,9 mill. kr.
• Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -5,6 mill. kr.
Korreksjoner
• Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018, helårseffekt,
47,1 mill. kr.
• Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august
2019, 47,7 mill. kr.
• Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kr. pr. mnd. fra januar 2018, helårseffekt, 21,9 mill. kr.
• Økt foreldrebetaling i barnehage med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019, -65,8 mill. kr.
• Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering ifm. endring i
eiendomsskatt, -74,5 mill. kr.
• Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialiserte behandling av rusavhengighet, 185 mill. kr.
• Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, 100 mill. kr.
• Statlig og private skoler, økning i elevtall, -103 mill. kr.

2.7

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av
ordningen i 2019. Innslagspunktet prisjusteres, og økes med kr. 50 000 utover dette. Det nye
innslagspunktet blir da kr. 1 320 000.
Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

2.8

Kommunereformen

I følge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med
kommunesammenslåinger:
• Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse
• Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler
for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst
utfordringer, er det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen.
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Regjeringen slår sammen tilskuddene til dekning av engangskostnader og reformstøtte. Det
nye tilskuddet vil bli utbetalt allerede ved nasjonalt vedtak om sammenslåing. (tidligere ble
reformstøtten først utbetalt når nye kommuner faktisk trådte i kraft).

I standardmodellen for engangstilskudd er minstesatsen for to kommuner under 15 000
innbyggere som slår seg sammen 25 millioner kroner. Deretter økes tilskuddsbeløpet med 10
millioner kroner per ny kommune i sammenslåingen.
Vi fortsetter med inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for tap av basistilskudd og
nedgang i distriktstilskudd. Full kompensasjon gis i 15 år, deretter trappes det ned over 5 år.
Kommuner som vurderer kommunesammenslåing, skal også få støtte til å informere og spørre
innbyggerne om retningsvalget. Hver kommune vil kunne få 100 000 kroner til dette arbeidet.
Fylkesmannen vil fortsatt ha en sentral rolle i kommunereformen. Hvert embete styrkes i
denne forbindelse med 1,3 mill. kr. til nye årsverk.
Det settes ikke tidsfrister for vedtak om sammenslåinger nå. Departementet vil fortløpende
følge opp vedtak fra kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i
statsråd.
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3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms
Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms og anslått
nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2018. Realveksten
tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2019 på 2,8 % (kommunal deflator).
Anslag på frie
Anslag på
Nominell vekst Realvekst 2018-2019
inntekter 2019 oppgavekorrigert
2018-2019
(prosent) (kommunal
(1000 kr.)
vekst 2018-2019
(prosent)
deflator er 2,8 %)
(1000 kr.)
Kommune
1929 Berg
1928 Torsken
1922 Bardu
1941 Skjervøy
1931 Lenvik
1924 Målselv
1933 Balsfjord
1903 Harstad
1917 Ibestad
1927 Tranøy
1902 Tromsø
1936 Karlsøy
1926 Dyrøy
1939 Storfjord
1942 Nordreisa
1943 Kvænangen
1920 Lavangen
1911 Kvæfjord
1925 Sørreisa
1940 Kåfjord
1913 Skånland
1923 Salangen
1938 Lyngen
1919 Gratangen
Skjønnsmidler
som fordelest
gjennom året
Troms
Hele landet

75 668
88 495
247 916
202 031
736 767
411 373
364 726
1 415 934
110 230
125 805
4 044 087
171 515
99 077
147 301
309 509
114 258
93 573
205 892
211 712
159 476
204 500
148 214
221 965
90 301

4 574
4 270
9 368
7 133
25 323
12 322
10 466
38 074
2 752
3 236
98 618
4 095
2 206
3 337
6 951
2 551
1 942
3 997
3 950
2 753
3 369
2 457
2 852
861

6,4
5,1
3,9
3,7
3,6
3,1
3,0
2,8
2,6
2,6
2,5
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,7
1,3
1,0

3,6
2,3
1,1
0,9
0,8
0,3
0,2
0,0
-0,2
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,7
-0,8
-0,9
-1,0
-1,1
-1,1
-1,5
-1,8

14 231
10 014 556

4 197
261 654

2,7

-0,1

315 086 249

8 952 117

2,9

0,1
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Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,9 % og en realvekst på
0,1 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2018).
Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,7 % og
en realnedgang på 0,1 %.
Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i
kommunesektoren i 2018 på 2,4 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2019. Bakgrunnen er i hovedsak
ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteytere for inntektsåret 2017.
I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og
endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.
I Troms har 7 av 24 kommuner vekst som er høyere enn realveksten på landsbasis (0,1 %).
16 av kommunene i Troms har realnedgang i frie inntekter for 2019.

4

Skjønnsmidler i 2019

Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2019 med 25
mill. kr (16 %), til 131,6 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med en gradvis utjevning av
forskjeller i basisrammen pr. innbygger, mellom fylkene, ref. Kommuneproposisjonen for
2019.
Det vises her til Fylkesmannen i Troms sitt brev til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet av 13. september 2018, som er frigjort i forbindelse med
offentliggjøringen av statsbudsjettet, der fordeling av skjønnsmidler pr. kommune i Troms og
fordelingskriteriene fremgår. Brevet vil bli lagt ut på våre hjemmesider sammen med
fordelingsmodellen (excel-fil) og annet materiell om statsbudsjettet 2019.

5

Inntektssystemet

Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet.
Distriktstilskudd Nord- Norge
Nord-Norge og Namdalstilskudd prisjusteres, nye satser er som følger:

Troms (utenfor tiltakssonen)
Tiltakssonen i Troms

Sats pr. innbygger
Sats pr. innbygger
2019 (kroner)
2018 (kroner)
3 371
3 279
3 972
3 864

313

Side 11 av 12

Småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere:
15 av16 kommuner i Troms som kvalifiserer til småkommunetillegg har en verdi på
Distriktsindeksen som er lavere enn grensen for at småkommunetillegget reduseres. Kun
Skånland, med en Distriktsindeks på 36 får redusert satsen til 5 130. Oversikt over verdi på
Distriktsindeksen finnes i grønt hefte tabell D-k.
Satser småkommunetillegg 2019 er prisjustert, nye satser er som følger:

Distriktsindeks 0-35
Distriktsindeks 36-38

Småkommunetillegg pr.
kommune utenfor
tiltakssonen (1000 kr.)
5 698
5 130

Småkommunetillegg pr.
kommune, kommuner i
tiltakssonen (1000 kr.)
12 341
11 107

Inntektsgarantiordningen (INGAR)
Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet for kommunene er en overgangsordning som
sikrer at alle kommuner har en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som i 2019 er
lavere enn 400 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Det gjøres ingen endringer i
denne ordningen i 2019.
Regionsentertilskudd
Tilskuddet går til kommunene der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i
perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåingen får om lag 8 000 innbyggere.
Tilskuddet tildeles med en sats pr. innbygger på kr. 66 og en sats pr. sammenslåing på 3,158
mill. kr. Satsene er satt slik at 40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 %
med en sats pr. sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke motta
regionsentertilskudd. Det er avsatt 200 mill. kr. i 2019 til dette formålet.
Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms gjelder dette Torsken,
Tranøy, Berg og Lenvik. Midlene bør brukes til fellestiltak for den nye sammenslåtte
kommunen.
Veksttilskudd
Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2019 foreslås at
veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en
gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2018).
Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen prisjusteres og settes til kr. 58 792.
I Troms er det bare Lavangen og Torsken som mottar veksttilskudd i 2019, ref. tabell 1-k i
grønt hefte.
Overgangsordning til kommuner som slår seg sammen
Fra og med 2019 vil denne kompensasjonen bli gitt til aktuelle kommuner gjennom
innbyggertilskuddet med særskilt fordeling, ref. grønt hefte tabell C-k. I Troms er denne
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ordning kun aktuell for Skånland og Lenvik som mottar henholdsvis kr. 47 000 og kr. 2
805 000 i 2019.
Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner
I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget å frita produksjonsutstyr og installasjoner for eiendomsskatt fra og med 2019. Regelendringene skal fases inn over syv år.
Forslaget vil gi næringslivet skattelettelser og bedre rammebetingelser, men tilsvarende
redusert eiendomsskatt til kommunene.
Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner
som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 millioner
kroner. Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7
år. I 2019 vil derfor 71 millioner kroner gis til kommuner som får lavere inntekter som følge
av lovendringene. Som følge av lovendringen må kommunene retaksere de berørte anleggene.
I 2018 får kommunene 72,5 millioner kroner i kompensasjon for kostnadene dette medfører,
ref. brev til kommunene i Troms fra Fylkesmannen av 22. juni 2018. Midlene vil bli fordelt
etter 1. november 2018.
For øyeblikket vet vi ikke hvordan lovendringene vil slå ut for enkeltkommuner. Først når den
pågående retakseringen er gjennomført, vil kommunene ha informasjon om hvordan dette vil
slå ut for dem økonomisk. KMD vil da kartlegge de kommunevise utslagene og fordele
kompensasjonen på kommunene. Regjeringen vil komme tilbake med omtale av dette i
revidert nasjonalbudsjett 2019.
-----------------------

Vi minner om at kommunene i KMDs nettløsning Frie inntekter kan se fordelingen av
rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2019.
Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om
det økonomiske opplegget for kommunene i 2019.
Marianne Winther Riise, 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signatur.
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I

nnledning

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens
samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger og kvalitative
mål for kommunen.
Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår
av §§ 45 og 46 i samme lov.
Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2019.
Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i
økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å
få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av
ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.
Gjennom ROBEK – nettverket kom kommunen i gang med utarbeidelse av en bedre
økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet
inntektspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av
kommunen:
 Innføring av eiendomsskatt
 Endring i skolestrukturer der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren
 Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer
 Redusere spesialundervisning i skolene

.
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Ø

konomiske forutsetninger og
vurderinger
Inntektsforutsetninger
Frie inntekter
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og
brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og
utgjør ca 69 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt
uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.
Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst
i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og
korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået.
Det legges i statsbudsjettet for 2019 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede
inntekter på mellom 1 og 2 kr mrd. Av den samlede inntektsveksten er kr 2,6 mrd frie
inntekter. For landet er det en realvekst på 0,7 %.
Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til
befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til
den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt
beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag kr 1,6 mrd. Dette er merutgifter som
må dekkes inn av kommunenes frie inntekter.
Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i
kommunesektoren, og anmoder kommunen til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet
på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,2 mrd i 2019.
Egenbetaling for kommunale tjenester
Betalingssatsene er prisjustert for 2019 med kommunal deflator på 2,8 %. Dette er i tråd med
deflatoren som staten benytter.

Utgiftsforutsetninger
Lønn
I statsbudsjettet for 2019 er det lagt opp til en lønnsvekst på 2,8 % og det er satt av kr 4,46
mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2019.
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Premieavvik og pensjon
Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader.
Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere
innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer
forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet
pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune
betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil
differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger ettersom
pensjonspremien er betalt med penger. Denne inntekten skal utgiftsføres over 15 år, 10 år
eller 7 år avhengig av når avviket er oppstått, og kalles amortisering av premieavvik. Dette er
ikke en bærekraftig utvikling likviditetsmessig siden kommunene allerede har betalt inn denne
«inntekten» til pensjonsselskapene.
Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre
kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og
regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved
inngangen til 2018 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 27,8 mill som
skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i
årene fremover.
Pensjonsutgifter/premieavvik
For 2019 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 53,1 mill. Premieavviket for 2019
er beregnet til en “inntekt” på kr 17,6 mill, mot 2018 der premieavviket er beregnet til en
“inntekt” på kr 13,0 mill.
Pensjonspremiesatser
Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende
premiesatser for neste år:
Forsikringsselskap
Statens pensjonskasse - lærere
KLP forsikring – sykepleiere
KLP forsikring – øvrige ansatte

Premie 2018
12,0 %
18,0 %
18,0 %

Premie 2019
13,0 %
20,0 %
20,0 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst
Deflatoren fra 2018 til 2019 har regjeringen anslått blir 2,8 %. Prisveksten er 1,9 % og
lønnsveksten 3,25 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.
Kapitalkostnader
Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 503 mill kroner per 31.12.17. Av dette er ca 96
mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 19,16 % av lånemassen. Ca 110 mill
kroner er VAR-lån som utgjør 21,8 % av lånemassen. 36 % av den samlede lånegjelda er på
fastrente, mens det resterende er på flytende rente.
Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/18 til grunn en forventet utvikling i
gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 0,75 %, noe som
de anser som et lavere nivå enn normalt. Styringsrenten er lav blant annet fordi rentene ute er
lave. Styringsrente har imidlertid gått opp fra 0,5 % til 0,75 % i september 2018. I følge
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Norges bank vil styringsrenten økes i årene fremover. Mot slutten av økonomiplanperioden
ser vi at styringsrenta er estimert til å være i ca 2 %.

Figur 1 Rentebanen

Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på:
Anslag på Nibor Norges bank Budsjetterte renter i
eks bankenes rentemargin
økonomiplanen
2019
1,04 %
1,9 %
2020
1,49 %
1,9 %
2021
1,92 %
1,9 %
2022
1,9 %
Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra regnskap 2014 til
budsjettet for 2017.
Tall i 1000

Renter og avdrag
Renteutgifter
Avdragsutgifter

SUM

Regnskap
2015
13 772
17 387
31 159

Regnskap
2016
11 579
16 109
27 688

Regnskap
2017
8 862
19 006
27 868

Budsjett
2018
10 478
19 617
30 095

Tabell 3 Renter og avdrag 2015 – 2018

Som det framgår har finansutgiftene gikk ned i 2016 men har etter den tid økt noe. Det er
brukt budsjettall for 2018 ettersom regnskapet for 2018 ikke er avsluttet.
Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert
virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag.
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Tall i 1000

Renter og avdrag
Renteutgifter
Avdragsutgifter

SUM

Budsjett
2019
10 419
21 092
31 511

Budsjett
2020
11 445
22 941
34 386

Budsjett
2021
11 676
23 945
35 621

Budsjett
2022
11 744
24 296
36 040

Tabell 4 Renter og avdrag 2019-2022

Vurdering
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at
kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette
budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter.
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og
pensjonsøkning. I 2019 øker overføringen med 2,95 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått
til 3,25 %. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen
har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende
økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at
kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Kommunen
foretok nedbemanning i 2016, men har i 2019 budsjettet samme antall årsverk som før
nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede fra 2019 må foreta ytterligere
reduksjoner i tjenestenivået.
Tiltak som heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre var foreslått bygget i 2018 med
ferdigstillelse i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke
boliger kommunen disponerer.
I økonomiplan perioden 2019-2022 er det budsjettert med investeringsprosjekter på
tilsammen 126 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og
vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået lavt og
holder dermed renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En
eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet
mellom inntekter og utgifter.
Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK listen i juni 2018 etter å ha vært på listen siden
2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye
drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.
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Årshjulet til Nordreisa kommune








Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer
Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte
mål, prosesser og arbeidsdeling
Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter
Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold
til hverandre:
o ulike rapporteringer
o politisk behandling gjennom kalenderåret
o tidfesting av egen aktivitet
Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid
Grunnlaget for dialogen på alle nivåer
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B

efolkning – antall og
sammensetning
Prognose for befolkningsframskrivning i økonomiplanperioden
Hovedalternativet (MMMM)

År
0-5 år
6-15 år
16-66 år
67 år eller eldre
Sum

2018
295
627
3144
878
4944

2019
294
639
3162
892
4987

2020
295
648
3177
928
5048

2021
295
638
3206
952
5091

2022
310
624
3228
969
5131

2033
368
629
3333
1214
5544

Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB

Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om
fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene
kan være mer eller mindre realistiske.
År

20182019

20192020

20202021

2021 2022

20182022

20182033

0-5 år
6-15 år
16-66 år
67 år eller eldre
Sum

-1
12
18
14
43

1
9
15
36
61

0
-10
29
24
43

15
-14
22
17
40

15
-3
84
91
187

73
2
189
336
600

Endringer i befolkningsstruktur, Kilde: SSB

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 187 personer i økonomiplanperioden. Den
største økningen er i aldersgruppen 67+, mens aldersgruppen 6-15 år har nedgang.
Befolkningen i barnehagealder er stabil fram til 2022, men øker deretter kraftig.
Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Både barnetallet og
aldersgruppen 67+ øker.
Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og
rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i
forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel.
Etterspørselen etter helse og omsorgstjenester antas derfor å øke, samtidig som barnehage- og
skoletilbudet må opprettholdes på samme nivå. Det blir derfor ikke rom for å dreie ressurser
fra den ene gruppa til den andre.

11

326

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2040 ser vi følgende:
År
0-5 år
6-15 år
16-66 år
67 år eller eldre
Sum

2018
295
627
3144
878
4944

2020
295
648
3177
928
5048

2033
368
629
3333
1214
5544

2040
379
690
3378
1384
5831

Kilde: SSB

Folkemengden øker med 887 personer.
Befolkningen i barnehagealder øker med 28,5 %, mens skolepliktig alder øker med 10 % fra
2018 til 2040. Økningen er på totalt 147 i denne aldersgruppen.
Den største økningen er i aldersgruppen 67+, som øker med 506 personer som tilsvarer 57,6%
i økning.

12
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M

edarbeidere og organisasjon

Overordnet målekort for hele organisasjonen
10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse
Faktor

Navn

Mål

Faktor 1

Indre motivasjon

4,3

Faktor 2

Mestringstro

4,3

Faktor 3

Autonomi

4,2

Faktor 4

Bruk av kompetanse

4,3

Faktor 5

Mestringsorientert ledelse

4,0

Faktor 6

Rolleklarhet

4,3

Faktor 7

Relevant kompetanseutvikling

3,7

Faktor 8

Fleksibilitetsvilje

4,5

Faktor 9

Mestringsklima

4,1

Faktor 10 Prososial motivasjon

4,7

Øvrige mål:
Gjennomførte medarbeidersamtaler:
Antall lærlinger/vekslingselever pr år
Arbeidsnærvær:
IA-avtalens delmål 1
IA-avtalens delmål 2
IA-avtalens delmål 3

100%
20
92%
redusere sykefraværet/oppfølging av
sykemeldte
økt sysselsetting av personer med redusert
funksjonsevne
å forlenge den yrkesaktive perioden
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Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune har følgende målsettinger:
·
·
·
·
·

Økt mangfold i virksomhetene
Like arbeidsmuligheter for alle ansatte.
Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne,
etnisitet, religion m.m.
Alle nye bygg og ny infrastruktur skal være universell utformet.
Alle skal ha tilgang til og tilrettelagte tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsområder.

Etisk standard














Lovverk, interne regler og vedtak skal følges.
Det er et felles ansvar å bygge tillit.
Kommunen skal følge god forvaltningsskikk.
Ansatte og folkevalgte skal ha et våkent øye for habilitet og interessekonflikter.
De ansatte skal opptre lojalt.
Folkevalgte skal være bevisst sin rolle som representanter representanter for kommunen.
Ansatte har rett og plikt til å varsle.
Kommunen skal ha et godt arbeidsmiljø uten mobbing og diskriminering.
Det skal vises varsomhet i forhold til gaver og andre fordeler.
Det skal vernes om kommunen sine ressurser og verdier.
Varsomhet ved kommunikasjon i sosiale media .

Internkontroll mål:








Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
Kostnads- og resultateffektivitet
Tilfredse brukere og innbyggere
Forbedringsarbeid
Helhetlig styring og riktig utvikling
Utvikling i tråd med vedtatte mål
Godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll
Godt omdømme og legitimitet
Legitimitet og engasjement for kommunen og lokaldemokratiet
Attraktivitet som bosted og arbeidsgiver
Etterlevelse av lover og regler
Kvalitet og tilgang på tjenester
Hindre myndighetsmisbruk
Forebygge uønskede hendelser

·
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S

ektor for administrasjon

Sektoren består av:
o Rådmannen
o Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT)
o Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt)
Mål:






Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til
godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig fagfolk og
kompetanse.
Nordreisa kommune skal se på de ansatte som sin viktigste ressurs for å nå
kommunens målsettinger. Nordreisa kommune vil derfor gjennom aktive
personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare på og utvikle denne på en god måte.
Nordreisa kommune skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig
organisasjon.
Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og
samarbeid.
Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god
livskvalitet. Nordreisakommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal
kunne etablere seg og ha egen bolig.

Rammen for sektoren:
1 Sektor for administrasjon
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
28 964 914
28 964 914
28 964 914
28 964 914
917 592
-848 613
29 033 893

917 592
-1 303 352
28 579 154

917 592
-1 530 059
28 352 447

917 592
-1 625 735
28 256 771

Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon
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S

ektor for oppvekst og kultur

Sektoren består av:
o Stab
o Barnehager
o Skoler og SFO
o Voksenopplæring og Flyktningetjenesten
o Forebyggende tjeneste (helsestasjon/åpen barnehage/PPT)
o Barnevernstjenesten
o Kultur (bibliotek/kulturskole/kino/Point)
Mål:



Nordreisa kommune skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og
oppvekstsamfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø.
Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren.

Rammen for sektoren:
2 Sektor for oppvekst og kultur
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
133 712 003 133 712 003 133 712 003 133 712 003
7 366 419
-5 886 239
135 192 183

7 366 419
-9 040 452
132 037 970

7 366 419
-10 612 958
130 465 464

7 366 419
-11 276 593
129 801 829

Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur

Barnehager
Mål:



Nordreisa kommune har som mål at alle som ønsker barnehageplass skal få det når de
trenger det.
Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og
starten på et helhetlig opplæringsløp. Det pedagogiske arbeidet etter rammeverket skal
basere seg på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø.

Utgiftsdrivere for barnehager:
 Volum plasser * utgift pr plass
 Små barnehager gir høye utgifter pr plass
 Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
 Andel barn med spesielle behov
 Drift av bygninger
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BARNEHAGE

Mål
2019

Kommunebarometer
2018

BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk i 5
kommunale barnehager (15 %)

5,3

BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk i 5,9
private barnehager (5 %)

5,9

FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med
pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (15 %)

100

83

FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med
pedagogisk utdanning, andre barnehager (5 %)

100

100

FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale
barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale
barnehager (15 %)

36

30

FAGUTDANNING: Andel ansatte i andre barnehager med
relevant utdanning (5 %)

45

39

KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager (7,5
%)

15

10

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i
barnehage siste år (7,5 %)

95

90,3

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i
barnehage, snitt siste fire år (5 %)

95

93

ÅPNINGSTID: Andel barnehager som har åpent minst 9
timer hver dag (5 %)

93

91

STØRRELSE: Barn per barnehage (5 %)

54

21

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i
kommunale barnehager (5 %)

10

8,4

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i private
barnehager (2,5 %)

10

10

DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år med
barnehageplass (2,5 %)

100

91

17
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Skole og SFO
Utgiftsdrivere:
 Gjennomsnittlig skolestørrelse
o Antall elever
o Lærertetthet
 Ressursandel til spesialundervisning
 Lønnsansiennitet pr årsverk

Mål:



Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læringsmiljø som har fokus på
faglige resultater og sosial kompetanse.
Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for
spesialundervisning.



I Nordreisa er det en målsetning å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen,
kartlegginger, nasjonale prøver og grunnskolepoeng.



1. – 7. trinn: Alle lærere har 30 studiepoeng i minst to basisfag (Norsk, matematikk,
engelsk og naturfag), innen 2022
8. -10. trinn: Alle lærere har 60 studiepoeng i undervisningsfag, innen 2022
Alle skoleledere har tilleggsutdannelse i ledelse, innen 2022
Tilstrekkelig med PC, nettbrett og digitale tavler i undervisningsrom.
Oppdaterte lærebøker og tilstrekkelig materiell i alle fag.






Mål 2019

Kommunebarometer
2018

Avgangskarakterer: Snitt grunnskolepoeng (10. Trinn)
siste fire år

40

39,8

Avgangskarakterer: Snitt grunnskolepoeng (10. Trinn)
siste år

43

42,7

Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått
videregående innen fem år

80

62

Np 5. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå,
snitt siste fire år

25

40,2

Np 8. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå,
snitt siste fire år

9

10,2

Np 9. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå,
snitt siste fire år

5

6,2
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Skoleresultater korrigert for sosiale faktorer på
ungdomstrinnet, snitt siste to år

3,3

3,1

Utdanning: Andel lærere med kompetanse til å
undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn

100

80

Utdanning: Andel lærere med kompetanse til å
undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn

100

41

Utdanning: Andel lærere som oppfyller kravene til
undervisning, 1.-7. trinn

100

99

Utdanning: Andel lærere som oppfyller kravene til
undervisning, 8.-10. trinn

100

90

Trivsel: 7. trinn, snitt siste fem år

100

87

Trivsel: 10. trinn, siste fem år

100

83

Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt
siste fire år

5

7,9

Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt
siste fire år

10

15,5

Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt
siste fire år

10

15,7

Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp

50

30

Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp

50

0

Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp

50

0

Redusere spesialundervisning gjennom:
Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som
trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig
læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for
den enkelte elev, inneholde konkrete tiltak og det skal være en evaluering av resultater.
Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og
målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter.
Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha
god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov
for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.
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Nasjonale prøver
Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i
samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integret i
kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet. Engelsk er ikke en av de
grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet, og skiller seg derfor ut fra de nasjonale
prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.
På 5. trinn fordeles elevene på tre mestringsnivå, der mestringsnivå 1 er lavest og
mestringsnivå 3 er høyest. På ungdomstrinnet fordeles elevene på 5 mestringsnivå.
Mål:
Nasjonale prøver i lesing 5. trinn:

15% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt

Nasjonale prøver i regning 5. trinn:

17% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt

Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn:

8% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt

Nasjonale prøver i lesing ungdomstrinn: 13% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt
Nasjonale prøver i regning ungdomstrinn:

17% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt

Nasjonale prøver i engelsk ungdomstrinn:

8% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt

Standpunktkarakterer
Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av
opplæringen i faget. Fra 8.klasse til 10.klasse får eleven vurdering med tallkarakterer, på en
skala fra 1 til 6. Karakteren 6 uttrykker at eleven har utmerket kompetanse i faget. Karakteren
1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.
Mål:
Eksamenskarakterer 10. trinn: matematikk
Eksamenskarakterer 10. trinn engelsk:

3,3 (2018: 3,2)
3,8 (2018: 3,5)
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Voksenopplæring og Flyktningetjenesten
Mål:



Nordreisa kommunes voksenopplæring skal tjene innbyggerne og næringslivet i
forhold til norskopplæring/integrering av fremmedspråklige.
Nordreisa kommunes voksenopplæring skal bidra til kvalifisering av arbeidskraft som
gjenspeiler behovet i samfunnet.



80% på gjennomført og bestått introduksjonsprogram



Oppfylle kommunestyrets vedtak om antall bosatte

År
Folkemengden i alt
Andel innvandrerbefolkning

2014
4882
5,9

2015
4895
6,3

2016
4919
7,3

2017
4944
7,9

Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt

Forebyggende tjeneste
Helsestasjon
Mål:
 Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer forebyggende og helsefremmende fremfor behandlende.
 Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og
unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade.
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:

100 %,

Andel barn fullført helseundersøkelse 6 uker:

100%

Andel barn fullført helseundersøkelse 2 år:

95 %

Andel barn fullført helseundersøkelse 4 år:

95 %.

Andel barn fullført helseundersøkelse 1. klasse:

100 %.

Det skal gjennomføres Ungdata undersøkelse hvert 3. år (sist utført i 2017). Undersøkelsen danner
grunnlag for å gjøre endringer og legge til rette for barn og unges oppvekstmiljø i Nordreisa
kommune.
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Åpen barnehage
Mål:


Nordreisa kommune skal ha en åpen barnehage som et lav-terskel tilbud og en
tiltaksarena for familier som trenger støtte og stimulering. Den skal også være en
arena for lek og samvær for foresatte og barn uten ordinær barnehageplass.

PPT
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), skal hjelpe barn og elever med behov for særskilt
tilrettelegging og eller klasser/ skoler med læringsmiljø. Hensikten er at de får et inkluderende,
likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Mål:





PPT skal være ei faglig kompetent tjeneste.
PPT skal være tilgjengelig og medvirke til helhet og sammenheng
PPT skal arbeide forebyggende ved å hjelpe skoler og barnehager med kompetanseog organisasjonsutvikling knyttet til barn med særskilte behov og opplæring av elever
med særskilte behov.
PPT-tjenesten skal bidra med tidlig innsats i barnehage og skole

Barnevernstjenesten
Mål



Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager
og skoler.
Nordreisa kommune skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor familier kan få individuell
hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt

Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd:
Andel barn under omsorg som har omsorgsplan:
Andel barn med utarbeidet plan:

100%
100%
100%

Utgiftsdrivere barnevern:
 Volum, dvs. andel/antall i tiltak
 Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet
 Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn
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BARNEVERN

Mål
2019

Kommunebarometer
2018

OMFANG: Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet

4,3

7,4

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m
behandlingstid under 3 mnd

87

47

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med
behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år

81

56

ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000
mindreårige

8

7

ÅRSVERK: Barn med undersøkelse eller tiltak per
årsverk, f244

13

18

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan

100

83

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan,
siste fire år

100

85

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan

100

41

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år

100

55

TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging,
helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år

15 000

10 236

BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år

2

0

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem,
snitt siste fire år
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Kultur
Mål:




Nordreisa kommune vil at lag og foreninger skal være en viktig ressurs i
samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette.
Nordreisa kommune skal i Halti-bygget tilrette-legge for produksjon og kulturopplevelser for regionens befolkning.
I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være
forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet.

Kulturskolen
Mål:




Kommunens kulturskole skal samordnes som en del av oppvekststrukturen i
Nordreisa.
Kommune skal ha en godt utbygd kulturskole der det er plass til de som ønsker det.
Nordreisa kommunes kulturskole skal være en meningsfylt og stimulerende
fritidsaktivitet som skal tilrettelegge for og utvikle elevenes kunstneriske og skapende
evner samt fremme forståelse, opplevelse og interesse for kunst og kultur.

Bibliotek
Mål:



Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en
læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen.
Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotektjenestene til
voksne som tar utdanning.

Antall bokutlån pr innbygger barnelitteratur:
Antall bokutlån pr innbygger voksenlitteratur:

20
2,2

KULTUR

Mål

2019
BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (7,5 %) 4,6

BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på
biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforsking) (5
%)

14

Kommunebarometer
2018
3,7

14
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BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per
innbygger (5 %)

4

4,2

BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud
for barn og unge (15 %)

1200

574

IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per
innbygger (15 %)

500

308

KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %)

2,2

1,3

SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra
Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking), per 1.000
innbyggere (15 %)
MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på
kommunens musikk- og kulturskole (10 %)

8

5,9

25

12,3

MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk
Kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %)

37

37

FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20
år (10 %)

2

0,0

FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til
frivillige (10 %)

7

5,8
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S

ektor for helse og omsorg

Sektoren består av:
o Stab
o Helsetjenester (legetjenesten/fysioterapitjenesten)
o Sykehjem (Sonjatun sykehjem/Sonjatun Omsorgssenter/Sonjatun Bo- og
kultursenter)
o Boliger (Guleng boliger/Høgegga boliger)
o Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie/hjemmehjelp)
o Rus og psykisk helse
Rammen for sektoren, inklusiv DMS og NAV Sosial:
3 Sektor for helse og omsorg
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
128 485 460 128 485 460 128 485 460 128 485 460
8 875 419
-5 008 620
132 352 259

8 875 419
-8 817 861
128 543 018

8 875 419
-10 716 925
126 643 954

8 875 419
-11 518 377
125 842 502

Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg

Helsetjenester
Mål:



Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og
helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.
Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser
skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

HELSE

Mål
2019

Kommunebarometer
2018

LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000
innbyggere (10 %)

13

12,9

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som har ledige
plasser (5 %)

75

67

26

341

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som mangler lege (5
%)

0

0

FASTLEGE: Andel ledige listeplasser (5 %)

35

3

HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere
under 5 år (10 %)

100

33

PSYKISK HELSEARBEID: Antall med videreutdanning
innen psykisk helsearbeid, per 10.000 innbyggere (5 %)

10

7,7

INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per
1.000 innbyggere (5 %)

120

158

SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen
utgangen av 1. trinn (10 %)

100

100

HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to
uker etter hjemkomst (10 %)

100

95

VAKSINE: Andel 2-åringer som er med i
vaksinasjonsprogrammet (10 %)

100

94

VAKSINE: Andel 9-åringer som er vaksinert mot
meslinger (10 %)

100

95

MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000
innbyggere (5 %)

600

655

FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per
innb - snitt fire år (5 %)

200

77

JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (5 %)

Pleie og omsorg
Mål:



Nordreisa kommune skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god
samhandling med tjenestemottaker og pårørende.
Nordreisa kommune skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukeren og
bestemmer hvilket tilbud brukeren skal få.
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År
70 - 79 år
80 - 89 år
90 -99 år
100 år eller eldre
Sum

2018
464
192
38
3
697

2019
475
187
40
0
702

2020
507
196
42
0
745

2021
526
194
45
1
766

2022
553
202
43
1
799

2033
558
389
59
1
1007

2040
635
401
113
2
1151

Endring
Endring
2018 - 2033 2018 - 2040
94
171
197
209
21
75
-2
-1
310
454

Befolkningsframskrivningen viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige
utover i planperioden. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse
vil passere 70 år frem mot 2022.
Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en stor økning i økonomiplanperioden. Mot slutten av 30tallet ble kullene økte barnekullene, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2040 vil
imidlertid andelen 80 år + øke betraktelig.
Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:
 Andel over 80 år med institusjonsplass
 Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år
 Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.

PLEIE OG OMSORG

Mål
2019

Kommunebarometer
2018

Andel ansatte med fagutdanning

95

82

Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende
bistandsbehov

95

89

Andel plasser til demente, mot antall over 80 år på
sykehjem

75

58

Andel korttidsplasser av alle totalt antall plasser med
heldøgns omsorg

40

35

Tid med lege på sykehjem

40

32

Tid med fysioterapeut på sykehjem

50

41

Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc

100

90

Antall vedtak om dagaktivitet, målt mot andel over 80 år
som ikke bor på institusjon

20

0

28

343

Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000
innbyggere over 67 år

10

7

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken,
hjemmesykepleie

6

5,2

Andel vedtak om hjemmetjenester som iversettes innen 15
dager

100

98

Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per
10.000 innb.

80

159

Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende
eldre over 80 år

75

43

Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. over 80 år

6

4,2

Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 innb over 80 år

15

9,8

Mottakere av matombringing, andel av gruppa over 80 år
som ikke bor på institusjon

50

26

Andel som fullt ut får bistand til å delta i arbeid og studier

85

58

Andel som fullt ut får bistand til å delta i
organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter

80

76

Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per
1.000 innbyggere

20

9

29
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Institusjonsplasser
Nordreisa
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over
Andel beboere 80 år og over i institusjoner
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon

25,7
75,8
19,8

Snitt
Snitt Snitt landet
komm.gr.3 Troms
u/Oslo
19,9
22,1
18
73,9
72,7
69,2
14,8
16
13

Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år i 2016
NB 2016-tall

Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel
innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Tallene har økt jevnt for hvert år.
Nordreisa kommune ligger høyere enn snittet i både kommunegruppe 3, Troms og landet.
Nordreisa kommune har flere institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn snittet
både i kommunegruppen, Troms og landet.
Mål:
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år:
Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 80+:
Andelen innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon:

20
73
15
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D

istriktsmedisinsk senter
Nord-Troms
Senteret inneholder:
 Sykestue
 Områdegeriatrisk tjeneste (OGT)
 Fødestue
 Dialyseavdeling
 Hudavdeling
 I-bedrift
Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk behandling, observasjon og er kommunens
tilbud om øyeblikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det er 4 senger i tilbudet.
OGT er en spesialisthelsetjeneste innen medisinskbehandling, geriatri og rehabilitering.
Tilbudet går ut på opptrening etter funksjonstap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet.
Prioriterte pasienter til tilbudet: Rehabilitering innen geriatri, pasienter med slag, ortogeriatri
og videre pasienter med reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse. Det
drives tverrfaglig rehabilitering av lege, ergoterapeut, logoped, fysioterapeut, geriatrisk
sykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere. Det er 6 senger i tilbudet.
Sonjatun fødestue driftes i etter Sonjatun-modellen, der kjernetanken er en totalfunksjon for
jordmortjenesten både i og utenfor institusjon. Dette er i tråd med Stortingsmelding nr.12
(2008-2009). Fødestua er en jordmorstyrt base for jordmortjenesten i Nord-Troms, og ivaretar
døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg, samt
kommunal jordmortjeneste i de fire Nord Troms kommunene Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og
Kvænangen.
I-bedrift er et tilbud til IA-bedrifter for å styrke jobbnærværet. Med fokus på muskel og
skjelett plager og lettere psykiske lidelser. Dette skjer gjennom individtiltak, informasjon til
ansatte i mindre grupper, større samlinger, kursing av ledere.

Mål:




Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle
dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter (DMS) i samarbeid med UNN.
Nordreisa skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot
innbyggernes behov.
100% utnyttelse av liggedøgn på sykestue; 1460 liggedøgn
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100% utnyttelse av liggedøgn på områdegeriatrisk tjeneste; 1686 liggedøgn
Følge opp alle gravide i opptaksområdet
Øke antall gravide som ønsker Sonjatun som fødested
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N
Mål:






av sosial

Nordreisa kommune skal fremme økonomisk og sosial trygghet,
bedre levekårene for vanskeligstilte,
bidra til økt likeverd og likestilling
forebygge sosiale og helsemessige problemer.
fremme overgang til arbeid og aktivitet

Utgiftsdrivere for sosialutgifter:
 Antall stønadsmottakere
 Stønadsstørrelse
 Stønadslengde
 Antall stillinger/bemanning

SOSIALTJENESTE

Mål
2019

Andelen som har mottatt økonomisk sosialhjelp – B101

2,8 %

Andelen som er langtidsmottakere med økonomisk
sosialhjelp – B102

0,5 %

Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp – B103

2,5 %

Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med
forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen –
B104

47 %

Kommunebarometer
2018
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S

ektor for drift og utvikling

Sektoren består av:
o Stab
o Byggdrift
o Anleggsdrift
o Renhold
o Utvikling
Rammen for sektoren:
6 Sektor for drift og utvikling
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
41 086 231
41 086 231
41 086 231
41 086 231
1 991 478
-1 613 217
41 464 492

1 991 478
-2 477 680
40 600 029

1 991 478
-2 908 650
40 169 059

1 991 478
-3 090 530
39 987 179

Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling

Byggdrift
Mål:



Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale
bygg og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på
bekostningen av et godt, forbyggende vedlikehold.

Kommunen forvalter i 2018 ca 38.200 m2, en økning på 2.400 m2 fra 2011. Antall årsverk til
drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk.
Bygningsmassen har varierende alder fra Ungdommens hus fra tidlig 1900 tall til Halti ferdig
i 2015 og Guleng III i 2017. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Spesielt utvendig vedlikehold
har et stort etterslep. Kommunen har i 2015-2017 gjennomført et EPC-prosjekt
(energispareprosjekt) med mål om reduksjon av strømkostnader på 20 %.
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Anleggsdrift
Mål:




Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale
veier og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på
bekostningen av et godt, forebyggende vedlikehold.
Ingen avvik fra drikkevannsforskriften

Selvkost
Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har
bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for
befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og
avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen
ikke blir for høy.
Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing: landsgjennomsnitt
Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som praktisk mulig. Gjennomsnittet nasjonalt er
på 10443 kroner i 2018.
VANN, AVLØP OG RENOVASJON

Mål

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk
med god kvalitet E-coli (7,5 %)

2019
100

Kommunebarometer
2018
100

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk
med god kvalitet IE (7,5 %)

100

100

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk
med god kvalitet farge (2,5 %)

100

100

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk
med god kvalitet pH (2,5 %)

100

100

LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år
per innbygger (5 %)

3

4,8

VANNLEKKASJE: Andel av vannet som går taps på
grunn av lekkasjer (5 %)

30

35

35
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ALDER: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (%)
(2,5 %)

1

0,0

ALDER: Alder på vannledningsnettet (år) (2,5 %)

25

25

ALDER: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp
(%) (2,5 %)

1

0

ALDER: Alder på spillvannsnettet (år) (2,5 %)

25

24

RENSEKRAV: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg
som overholder alle rensekrav (20 %)

27

27

ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km
spillvannsnett (5 %)

6

6

OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor
kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere (5
%)
RENOVASJON: Andel husholdningsavfall levert til
gjenvinning og biologisk behandling (20 %)
Gjelder Avfallsservice AS

0

0,0

50
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Renhold
Mål:


Nordreisa kommunes renhold av kommunale bygg skal være så lave som mulig, men
uten at dette går på bekostningen av et godt og forebyggende renhold.

Utvikling
Mål:


Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I
dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer
gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en
døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat.
36
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Viktige næringer og satsningsområder er handel og service, industri, anlegg og
transport, petroleum- og maritim sektor, nasjonalparksatsning, nyetablering og
innovasjon, jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk, og reindrift.
Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur
og miljø for fremtidige generasjoner.

SAKSBEHANDLING

Mål

FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist
(20 %)

2019
10

Kommunebarometer
2018
55

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15
%)

10

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15
%)

0

EIERSEKSJONERING: Saksbehandlingstid (5 %)

0

REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 %)

10

OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (5 %)

20

30

TILSYN: Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn
(15 %)

5

0

MILJØ OG RESSURSER

Mål

Kommunebarometer
2018

2019

76

RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg (15
%)

110

115

RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger
(formålsbygg) (15 %)

7,5

7,5
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RESSURSER: Søppel per innbygger (kilo), korrigert for
antall fritidsboliger (15 %). Gjelder Avfallsservice AS

220

RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3)
(15 %)

40

39

REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i
tettsteder, per innb. (10 %)

120

118

LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per
1.000 dekar (10 %)

3

3,9

BEREDSKAP: ROS-analyser siste år innen skred og ras,
flom og overvann (5 %)

2

2

SAMFERDSEL: Netto driftsutgifter til kommunale veier,
per kilometer vei (5 %)

90

90

VEDLIKEHOLD: Utgifter til vedlikehold per
kvadratmeter bygg (5 %)

72

71

38
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Tiltak i økonomiplan 2019-2022
Driftstiltak
1 Sektor for administrasjon
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
28 964 914
28 964 914
28 964 914
28 964 914

2 Sektor for oppvekst og kultur
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
133 712 003 133 712 003 133 712 003 133 712 003

3 Sektor for helse og omsorg
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
128 485 460 128 485 460 128 485 460 128 485 460

5 Selvkost
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
91 594
91 594
91 594
91 594

6 Sektor for drift og utvikling
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
41 086 231
41 086 231
41 086 231
41 086 231

917 592
-848 613
29 033 893

7 366 419
-5 886 239
135 192 183

8 875 419
-5 008 620
132 352 259

-91 594
0
0

1 991 478
-1 613 217
41 464 492

917 592
-1 303 352
28 579 154

7 366 419
-9 040 452
132 037 970

8 875 419
-8 817 861
128 543 018

-91 594
0
0

1 991 478
-2 477 680
40 600 029

917 592
-1 530 059
28 352 447

7 366 419
-10 612 958
130 465 464

8 875 419
-10 716 925
126 643 954

-91 594
0
0

1 991 478
-2 908 650
40 169 059

917 592
-1 625 735
28 256 771

7 366 419
-11 276 593
129 801 829

8 875 419
-11 518 377
125 842 502

-91 594
0
0

1 991 478
-3 090 530
39 987 179
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7 Skatter og rammetilskudd
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
-344 567 100 -344 567 100 -344 567 100 -344 567 100

8 Renter, avdrag og avsetninger
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Fra investering
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
11 896 898
11 896 898
11 896 898
11 896 898

-4 113 000
1 800 100
5 354 300
7 435 600
0
0
0
0
-348 680 100 -342 767 000 -339 212 800 -337 131 500

-4 254 803

-4 959 849

-5 819 801

-6 778 226

2 665 178
10 307 273

5 739 780
12 676 829

7 174 779
13 251 876

7 794 547
12 913 219

0 Prosjekter og interkommunale selskap Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018
330 000
330 000
330 000
330 000
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
0
0
0
0
Tiltak
0
0
0
0
Ramme 2019
330 000
330 000
330 000
330 000
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Investeringsstiltak
Tall i hele kroner

Egenkapitalinnskudd KLP
Avdrag videreformidlingslån
Startlån
Høgegga barnehage - utbygging
Digital innbygger
Nordreisa idrettshall - tak
Liftbil + Garasje liftbil
Utbedring Oksfjord havn
Prosjektledelse
Ombygging gamle kinosal
Kjøp av kjøretøy, befalsbil
Renovering svømmehall
Asfaltering av grusveier
IKT utstyr
Ny gravlund
Hovedplan vann
Hovedplan avløp
VAR investeringer

Tall i hele kroner

Opptak av lån
Ubrukte lånemidler
Salg av tomter
Tilskudd/refusjon fra staten
Overført fra drift
Avdragsinntekter Startlån
Bruk av ubundne fond

Budsjett
2019
1 800 000
5 700 000
5 000 000
23 100 000
500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000

Budsjett
2020
2 000 000
5 700 000
5 000 000
10 000 000
500 000

Budsjett
2021
2 200 000
5 700 000
5 000 000

Budsjett
2022
2 400 000
5 700 000
5 000 000

500 000

35 000 000
2 750 000
200 000
5 000 000
5 800 000
1 300 000
5 150 000
65 885 500

Samlet
8 400 000
22 800 000
20 000 000
33 100 000
1 500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000
35 000 000
2 750 000
800 000
20 000 000
14 600 000
3 500 000
5 150 000
177 185 500

200 000
15 000 000
5 600 000
500 000

200 000

200 000

1 200 000
1 200 000

2 000 000
500 000

79 500 000

16 000 000

15 800 000

Budsjett
Budsjett
2019
2020
-54 010 500 -56 600 000

Budsjett
2021
-7 600 000

Budsjett
Samlet
2022
-7 700 000 -125 910 500

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
-1 900 000 -14 700 000
-16 600 000
-800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000
-5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
-2 475 000
-500 000
-500 000
-3 475 000
-65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000 -177 185 500
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Budsjettskjemaer og oversikter
Budsjettskjema 1A
Tall i hele kroner

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd
Frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter-, utgifter
Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investering
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Regnskap
2017
-109 786 415
-188 350 590
-17 090 754
-1 725 607
-316 953 366
-2 743 504
8 862 059
19 005 780
25 124 335
4 863 331
33 303 750
4 761 759
-22 809 892
-4 902 081
-4 750 833
10 466 034
410 000
-280 952 997
277 291 301
-3 661 696

Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett
2018
2019
2020
2021
2022
-106 841 000 -112 491 000 -112 491 000 -112 491 000 -112 491 000
-193 761 000 -197 256 000 -197 256 000 -197 256 000 -197 256 000
-17 100 000 -17 100 000 -13 200 000 -13 200 000 -13 200 000
-1 452 000
-1 052 000
-1 052 000
-1 052 000
-1 052 000
-319 154 000 -327 899 000 -323 999 000 -323 999 000 -323 999 000
-2 050 000
-2 050 000
-2 050 000
-2 050 000
-2 050 000
10 878 498
10 419 542
11 445 342
11 676 175
11 744 693
19 916 656
21 092 136
22 940 938
23 945 104
24 296 354
28 745 154
29 461 678
32 336 280
33 571 279
33 991 047
2 721 221

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

-850 000

-800 000

-800 000

-800 000

-800 000

1 871 221
2 200 000
2 200 000
2 200 000
2 200 000
800 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
2 200 000
-287 737 625 -294 637 322 -287 662 720 -286 227 721 -285 607 953
287 737 625 294 637 322 287 662 720 286 227 721 285 607 953
-

Budsjettskjema 1B
Tall i hele kroner

1 Sektor for administrasjon
2 Sektor for oppvekst og kultur
3 Sektor for helse og omsorg
5 Selvkost
6 Sektor for drift og utvikling
7 Skatter og rammetilskudd
8 Renter, avdrag og avsetninger
0 Prosjekter og interkommunale selskap

Regnskap
2017
23 147 177
123 116 438
128 004 418
672 294
40 065 399
-17 855 947
-19 226 508
-631 971
277 291 300

Budsjett
2018
28 964 914
133 712 003
128 485 460
91 594
41 086 231
-25 413 100
-19 519 477
330 000
287 737 625

Budsjett
2019
29 033 893
135 192 183
132 352 259
0
41 464 492
-20 781 100
-22 954 405
330 000
294 637 322

Budsjett
2020
28 579 154
132 037 970
128 543 018
0
40 600 029
-18 768 000
-23 659 451
330 000
287 662 720

Budsjett
2021
28 352 447
130 465 464
126 643 954
0
40 169 059
-15 213 800
-24 519 403
330 000
286 227 721

Budsjett
2022
28 256 771
129 801 829
125 842 502
0
39 987 179
-13 132 500
-25 477 828
330 000
285 607 953
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Økonomisk oversikt drift
Tall i hele kroner

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Sum driftsinntekter

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

-17 982 135
-32 763 956
-101 349 773
-185 790 890
-20 686 728
-4 086 700
-109 786 415
-17 090 754
-489 537 351

-17 250 386
-28 858 950
-58 402 645
-191 687 000
-27 263 100
-2 274 000
-106 841 000
-17 100 000
-449 677 081

-18 116 486
-29 624 336
-52 135 172
-195 541 000
-22 231 100
-1 915 000
-112 491 000
-17 100 000
-449 154 094

-18 116 486
-30 329 382
-52 135 172
-195 541 000
-20 218 000
-1 915 000
-112 491 000
-13 200 000
-443 946 040

-18 116 486
-31 189 334
-52 135 172
-195 541 000
-16 663 800
-1 915 000
-112 491 000
-13 200 000
-441 251 792

-18 116 486
-32 147 759
-52 135 172
-195 541 000
-14 582 500
-1 915 000
-112 491 000
-13 200 000
-440 128 917

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
269 296 077 264 097 918 259 814 070 251 531 414 247 402 167 245 659 524
Sosiale utgifter
35 353 174 34 719 495 37 472 741 37 472 741 37 472 741 37 472 741
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
69 467 254 56 785 275 58 766 744 58 766 744 58 766 744 58 766 744
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
47 638 359 49 750 481 44 858 984 44 858 984 44 858 984 44 858 984
Overføringer
29 355 119 13 781 737 15 648 077 15 648 077 15 648 077 15 648 077
Avskrivninger
18 737 803 19 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Fordelte utgifter
-1 210 322
0
0
0
0
0
Sum driftsutgifter
468 637 464 438 134 906 436 560 616 428 277 960 424 148 713 422 406 070
Brutto driftsresultat

-20 899 887 -11 542 175 -12 593 478 -15 668 080 -17 103 079 -17 722 847

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

-2 743 504
-24375
-2 767 879

-2 050 000
0
-2 050 000

-2 050 000
0
-2 050 000

-2 050 000
0
-2 050 000

-2 050 000
0
-2 050 000

-2 050 000
0
-2 050 000

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

8 862 059
19 005 780
0
27 867 839

10 878 498
19 916 656
0
30 795 154

10 419 542
21 092 136
0
31 511 678

11 445 342
22 940 938
0
34 386 280

11 676 175
23 945 104
0
35 621 279

11 744 693
24 296 354
0
36 041 047

Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner 25 099 960

28 745 154

29 461 678

32 336 280

33 571 279

33 991 047

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

-18 737 803 -19 000 000 -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000
-14 537 730 -1 797 021 -3 131 800 -3 331 800 -3 531 800 -3 731 800

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessig midreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av avsetninger

-22809892
-4902081
-4 750 833
-32 462 806

0
-850 000
-889 200
-1 739 200

0
-800 000
-683 200
-1 483 200

0
-800 000
-683 200
-1 483 200

0
-800 000
-683 200
-1 483 200

0
-800 000
-683 200
-1 483 200

AVSETNINGER
Overføringer fra driftsregnskapet
410 000
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 4 863 331
Avsetninger til disposisjonsfond
33 303 750
Avsetninger til bundne driftsfond
4 761 759
Sum avsetninger
43 338 840

800 000
0
2 721 221
15 000
3 536 221

800 000
0
3 800 000
15 000
4 615 000

1 000 000
0
3 800 000
15 000
4 815 000

1 200 000
0
3 800 000
15 000
5 015 000

1 400 000
0
3 800 000
15 000
5 215 000

0

0

0

0

0

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

-3 661 696
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Budsjettskjema 2A
Tall i hele kroner

Investering i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Inndekning av tidligere års udekket
Avsetninger

Regnskap
2017
13 998 054
3 253 900
1 632 202
10 637 017
1 873 374

Budsjett
2018
32 763 481
0
1 800 000
6 000 000
0
0

Budsjett
2019
53 385 500
5 000 000
1 800 000
5 700 000
0
0

Budsjett
2020
66 800 000
5 000 000
2 000 000
5 700 000
0
0

Budsjett
2021
3 100 000
5 000 000
2 200 000
5 700 000
0
0

Budsjett
2022
2 700 000
5 000 000
2 400 000
5 700 000
0
0

31 394 547

40 563 481

65 885 500

79 500 000

16 000 000

15 800 000

-23 863 481 -54 010 500 -56 600 000
-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
0 -1 900 000 -14 700 000
0
0
0
-6 000 000 -5 700 000 -5 700 000
0
0
0

-7 600 000
-1 000 000
0
0
-5 700 000
0

-7 700 000
-1 000 000
0
0
-5 700 000
0

Årets finansieringsbehov
FINANSIERING
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter

-12 908 176
-1 060 307
-3 000
-1 949 491
-8 378 606
-371

Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

-24 299 951 -30 863 481 -62 610 500 -78 000 000 -14 300 000 -14 400 000
-410 000
-800 000
-800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000
-6 344 702
-8 900 000 -2 475 000
-500 000
-500 000
0
-31 054 653 -40 563 481 -65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000

Udekket/udisponert

339 894

0

0

0

0

0

44

359

Budsjettskjema 2B
Tall i hele kroner

905 Pasientvarslingssystem Sonjatun
908 Guleng III
909 Mobilt kommunikasjonssystem hjemmetj.
911 Halti II
919 Ombygging glasstak Storslett skole
926 Kjøp av grunn
932 Uteområdet Storslett skole
937 EPC - kontrakter
938 IKT-utstyr
955 Utbedring Oksfjord Havn
961 Nytt takdekke Rotsundelv skole
963 Ombygging Leonard Isaksensveg
964 Ny vei til Moan skole
971 Idrettshallen utbedring tak
972 Saga skistadion
978 Ny gravlund
978 Heldøgnsbem. omsorgsbolig for eldre
960 Ombygging kommunehuset
952 Renovering svømmehall
966 Ombygging Oksfjord skole
9XX Velferdsteknologi
9XX Ombygging skole/barnehage forhindre overgrep
9XX Innkjøp av kjøretøy, drift og utviklingg
9XX Høgegga barnehage - utbygging
9XX Ombygging gamle kinosal
9XX Prosjektledelse
9XX Sonjatun helsesenter - vindu/etteriso.
9XX Sonjatun helsesenter - ny brannsentral
9XX Liftbil + Garasje liftbil
9XX Point - renovering
9XX Medisinkabinett
9XX Digital innbygger
9XX Låsesystem tre bygg
9XX GPS oppmåling
9XX Samfunnshuset - ombygging
9XX Samfunnshuset EPC kontrakt
9XX Asfaltering av grusveier
9XX Sonjatun kjøkken, kol/kjøl utstyr
9XX Veilys - pålegg om målt forbruk
9XX Hovedplan avløp
9XX Hovedplan vann
930 VAR investeringer
Investering i anleggsmidler

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

339 681
160 085
274 521
39 585
383 874
5 224
118 354
1 129 584

3 000 000

2 700 000

200 000
3 875 000

200 000

200 000

200 000

250 000
1 525 187
4 168 760
200 000
292 503
408 360
552 038
50 000
1 662 950

200 000
5 000 000

100 000
1 000 000

15 000 000

35 000 000

1 200 000
155 476
449 673
6 950 000
800 000
1 343 481
500 000
290 000

600 000
23 100 000
300 000
1 360 500

10 000 000

3 250 000

2 282 199
13 998 054

300 000
1 200 000
500 000
340 000
200 000
600 000
500 000
1 500 000
1 400 000
1 000 000
800 000
5 450 000
640 000
32 763 481

500 000

500 000

500 000

500 000
5 600 000

1 200 000
1 200 000

500 000
2 000 000

66 800 000

3 100 000

2 700 000

2 750 000

1 300 000
5 800 000
5 150 000
53 385 500
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Økonomisk oversikt investering
Regnskap
2017
-1 060 307
-750 138
-1 949 491
-3 000
-371
-3 763 307

Budsjett
2018
-1 000 000

-1 000 000

-2 900 000 -15 700 000

Lønnsutgifter
1 173 808
Sosiale utgifter
214 295
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
10 624 126
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Overføringer
1 982 624
Renteutgifter og omkostninger
3 201
Sum utgifter
13 998 054

1 121 841
221 640
31 420 000

1 140 500
220 000
52 025 000

32 763 481

Tall i hele kroner

Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Kompensasjon merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter

Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger til ubundne investeringsfond
Avsetninger til bundne investeringsfond
Sum finans- og finansieringstransaksjoner
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponert
Overføring fra driftsregnskap
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne fond
Bruk av bundne fond
Sum finansiering
Udekket / Udisponert

10 637 017
3 253 900
1 632 202
1 873 374
17 396 493
-12 908 176
-7 628 468

-410 000

Budsjett
2019
-1 000 000

Budsjett
2020
-1 000 000

Budsjett
2021
-1 000 000

Budsjett
2022
-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

66 800 000

3 100 000

2 700 000

53 385 500

66 800 000

3 100 000

2 700 000

6 000 000
0
1 800 000

5 700 000
5 000 000
1 800 000

5 700 000
5 000 000
2 000 000

5 700 000
5 000 000
2 200 000

5 700 000
5 000 000
2 400 000

7 800 000

12 500 000

12 700 000

12 900 000

13 100 000

-23 863 481 -54 010 500 -56 600 000
-6 000 000 -5 700 000 -5 700 000

-7 600 000
-5 700 000

-7 700 000
-5 700 000

-1 200 000
-500 000

-1 400 000

-1 900 000 -14 700 000

-800 000
-8 900 000

-800 000
-2 475 000

-1 000 000
-500 000

-232 000
-6 112 702
0
-27 291 346 -39 563 481 -62 985 500 -63 800 000 -15 000 000 -14 800 000
339 894

0

0

0

0

0
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2017/1421-5

Arkiv:

242

Saksbehandler: Anne-Marie
Gaino
Dato:

15.10.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
26/18
64/18
81/18

Utvalgsnavn
Nordreisa næringsutvalg
Nordreisa formannskap
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
03.12.2018
06.12.2018
20.12.2018

Disponering av midler fra det statlige Havbruksfondet
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Utbetaling fra Havbruksfondet 2017
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.12.2018

Behandling:
Det ble stemt punktvis over innstillingen fra næringsutvalget.
Disponering av midler fra det statlige Havbruksfondet 2017/142:
1. Kr. 1 975 000 i egenandel til utbedring av Oksfjord fiskerihavn. Enstemmig vedtatt.
2. kr. 300 000 til delfinansiering av områderegulering Hjellnes havn- og industriområde. 2
stemte for forslaget og 4 stemte imot. Forslaget falt derved.
3. Resten; kr 5 745 000, avsettes til et kommunalt utviklingsfond (disposisjonsfond) som
disponeres av kommunestyret. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tildeling fra Havbruksfondet i 2018 disponeres slik:
1.
Kr. 1 975 000 i egenandel til utbedring av Oksfjord fiskerihavn.
2.
Resten; kr 5 745 000, avsettes til et kommunalt utviklingsfond (disposisjonsfond) som
disponeres av kommunestyret.
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Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 03.12.2018

Behandling:
Det ble stemt punktvis
Pkt. 1. Enstemmig vedtatt
Pkt. 2. Vedtatt mot en stemme
Pkt. 3. Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Tildeling fra Havbruksfondet i 2018 disponeres slik:
1. Kr. 1 975 000 i egenandel til utbedring av Oksfjord fiskerihavn. Enstemmig vedtatt.
2. kr. 300 000 til delfinansiering av områderegulering Hjellnes havn- og industriområde.
Vedtatt mot en stemme (Olaug Bergset, SP).
3. Resten; kr 5 445 000, avsettes til et kommunalt utviklingsfond (disposisjonsfond) som
disponeres av kommunestyret. Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling
Tildeling fra Havbruksfondet i 2018 disponeres slik:
4. Kr. 1 975 000 i egenandel til utbedring av Oksfjord fiskerihavn.
5. kr. 300 000 til delfinansiering av områderegulering Hjellnes havn- og industriområde.
6. Resten; kr 5 445 000, avsettes til et kommunalt utviklingsfond (disposisjonsfond) som
disponeres av kommunestyret.

Saksopplysninger
Stortinget besluttet i 2015 opprettelsen av Havbruksfondet. Fra og med 2016 skal inntektene
fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles med 20 % til staten og 80 % til kommunal
sektor. Kommunal sektors andel skal fordeles gjennom et havbruksfond. Fordelingen mellom
kommuner og fylkeskommuner settes til hhv. 87,5 og 12,5 pst. av havbruksfondet. LokalitetsMTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige
formål benyttes som fordelingsnøkkel. Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann
vil inngå i fordelingsnøkkelen.
Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra Havbruksfondet én gang i året og utbetalingen
skjer i oktober hvert år.
Nordreisa kommune fikk i 2018 utbetalt kr 7 720 490 fra Havbruksfondet.
Utbetalingen er frie midler for kommunen og kommunen kan derfor selv velge hva pengene skal
brukes til.
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Vurdering
Midlene fra Havbruksfondet har ingen føringer og kan brukes fritt av kommunene.
Hvor store årlige utbetalinger kommunen vil få er uklart, slik at disse midlene bør avsettes til
ekstraordinære formål og ikke til ordinær drift.
Av midlene utdelt i 2018 foreslår rådmannen at de brukes til egenandel for utbedring av moloen
i Oksfjord. Dette prosjektet har fått 1,9 mill kr over statsbudsjettet og utgjør ca 50% av
investeringen.
Kommunestyret vedtok i sak 70/17 å igangsette regulering av Hjellnes havn- og industriområde.
Det ble gitt en kostnadsramme på kr. 600 000, hvorav kr. 300 000 skulle dekkes av
disposisjonsfondet. Resten skulle søkes eksternt finansiert. Det har ikke lykkes å få prosjektet
finansiert eksternt og det foreslås derfor at resten finansieres gjennom midlene fra
Havbruksfondet.
Rådmannen anbefaler at resten av midlene fra Havbruksfondet avsettes til et eget kommunalt
utviklingsfond.
Midlene kan så brukes til for eksempel infrastruktur og kommunale utviklingsprosjekter.
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Kommuner

og fylkeskommuner

Adm.enhet:

Tildelingsseksjonen

Saksbehandler:

Anne

Telefon:

91365476

Vår referanse:

17/4911

B. Osland

Deres
referanse:
13.12.2017

Dato:

Att:

Utbetaling

Vi viser til instrukser
Havbruksfondet

fra

2017 og 22. mars 2017. Fiskeridirektoratet

i 2015 opprettelsen

er ansvarlig

for

til kommunal

Havbruksfondet.

Fordelingen

12,5 % av Havbruksfondet.

matfisktillatelser

som fordelingsnøkkel,

Mer utfyllende

opplysninger

Fiskeridirektoratets

nettsider,

med 20 % til staten og 80 % til kommunal

fordeles

sektor (kommuner

og fylkeskommuner)

skal fordeles

mellom

og fylkeskommuner

er satt til

kommuner

Det er lokalitets—MTB

og tillatelser

Fra og med 2016 skal inntektene

av Havbruksfondet.

vekst i oppdrettsnæringen

sektor. Andelen

benyttes

for utbetalinger

fra Havbruksfondet.

besluttet

fra framtidig

fra Nærings— og fiskeridepartementet

av hhv. 5. januar

utbetalingene
Stortinget

- 2017

fra Havbruksfondet

til særlige

(maksimal

tillatt

biomasse)

formål —laks, ørret og regnbueørret

basert på registrerte
om utbetalingene

opplysninger

fra Havbruksfondet

gjennom

87,5
% og

for alminnelige

i sjø, som skal

i Akvakulturregisteret.
for 2017 er tilgjengelig

på

www.fiskeridir.no.

Med hilsen
Anne B. Osland
seksjonssjef

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

185 5804 Bergen

Postadresse:

Postboks

Organisasjonsnr:

971 203 420

Besøksadresse:

Strandgaten

Epostadresse:

postmottaköfiskeridirno

365

229

Telefon:

55 23 80 00

Internett:

www.fiskeridir.no

Telefaks:

55 23 80 90

17/4911

Mottakerliste:
Kommuner

og fylkeskommuner
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2017/1458-2

Arkiv:

D13

Saksbehandler: Anne-Marie
Gaino
Dato:

16.10.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
37/18
82/18

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
27.11.2018
20.12.2018

Automatisk ringeanlegg Nordreisa kirke
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Sak 34-17 Nordreisa menighetsråd
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sektor for oppvekst og kultur innvilger et engangstilskudd til Nordreisa menighetsråd på
kr. 110 000. Tilskuddet går til dekning av innkjøp av automatisk ringeanlegg til Nordreisa kirke
på kr. 110 000.
Beløpet budsjettreguleres fra ansvar 210 Fellestiltak grunnskoler, post 13730 kjøp
spesialundervisning.

Rådmannens innstilling
Sektor for oppvekst og kultur innvilger et engangstilskudd til Nordreisa menighetsråd på
kr. 110 000. Tilskuddet går til dekning av innkjøp av automatisk ringeanlegg til Nordreisa kirke
på kr. 110 000.
Beløpet budsjettreguleres fra ansvar 210 Fellestiltak grunnskoler, post 13730 kjøp
spesialundervisning.
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Saksopplysninger
Med bakgrunn i utførte støymålinger som viste lydnivåer som kan medføre umiddelbare
hørselsskader vedtok Nordreisa menighetsråd 10.11.17:
Med bakgrunn i rapporter fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og i medhold av Aml § 3-1 pkt 2 bokstav
c utstedes det
1. Umiddelbart forbud mot bruk av klokketårnet på Oksfjord/Straumfjord Gravlund
2. Umiddelbart forbud mot høytidskiming fra Nordreisa kirke
3. Varsel om stans i annen ringing og kiing ved håndholdt kolv fra Nordreisa kirke fra og med 1.1.18

Det vises til kommunestyresak 69/17 Budsjett og økonomiplan 2018 -2021 hvor kommunestyret
vedtok i pkt 7:
Investering og finansiering av nytt ringeanlegg til Nordreisa kirke legges fram som sak for oppvekstog kulturutvalget snarest.
Utgangspunktet for vedtaket var et forslag fra Tor Arne Isaksen (Krf):
Bevilgningen til Nordreisa Kirkelige Fellesråd økes med 200 000 som følge av behov for automatisk
ringeanlegg. Midlene tas fra disposisjonsfond.
I følge e-post av 14.12.17 fra kirkeverge Gerd Ege var investeringa beregnet til kr. 193 000.
De faktiske utgiftene ble på kr. 155 000. Ofringer til å dekke investeringa utgjør kr. 45 000, slik
at finansieringsbehovet er på kr. 110 000.

Vurdering
Tertialrapport 2 viser at sektoren har besparelser i forhold til budsjett.
Det anbefales derfor at økt tilskudd til det automatiske ringeanlegget til Nordreisa kirke
innvilges over sektorens ramme.
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Behandlingsorgan:
Kirkelig Fellesråd

Møtedato:
21. november 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
34/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

10.11.2017

Gerd H Kristiansen

Overskrift på saken:

Stans i ringing/kiming – akuttiltak HMS
Vedlegg:

Rapporter fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste 25.10.06 og 12.12.16 (U.O)
Utdrag fra Forskrift om tiltaks- og grenseverdier m/Arbeidstilsynets kommentar
Utdrag fra Forskrift om utførelse av arbeid m/Arbeidstilsynets kommentar
Utdrag fra Arbeidsmiljøloven

Innstilling til vedtak:
Med bakgrunn i rapporter fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og i medhold av Aml § 3-1 pkt 2
bokstav c utstedes det
1. Umiddelbart forbud mot bruk av klokketårnet på Oksfjord/Straumfjord Gravlund
2. Umiddelbart forbud mot høytidskiming fra Nordreisa kirke
3. Varsel om stans i annen ringing og kiing ved håndholdt kolv fra Nordreisa kirke fra og med
1.1.18

Saksopplysninger
Bakgrunn
I rapporter fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste (NBHT) datert 25.10.06 og 12.12.16
redegjøres det for utførte støymålinger som viser lydnivåer som kan medføre umiddelbare
hørselsskader. Det vises i rapporten også til utførte hørselstester som dokumenterer
permanente skader på ansatte. Rapportene konkluderer med at sannsynligheten for at skadene
har oppstått som følge av klokkeringing er stor.
Som et midlertidig tiltak i Nordreisa etter NBHTs siste rapport er det etablert en forlenger i
form av tau som skal gi større avstand mellom kirketjener og klokke. Dette tiltaket gir
imidlertid ingen hjelp ved kiming, slutningsslag og sørgeslag, når kirketjener mekanisk slår
kolven mot klokken. Kiming innebærer i tillegg stor vibrasjon mot kirketjenerens kropp, og
foregår ved høytidene over en hel time.
Krav om tiltak
Arbeidsmiljølovens (Aml) § 4-1 lyder: «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt
forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan
innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd (…). Videre heter det i Aml §
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4-4 nr 1: «Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima,
lysforhold, støy, stråling o.l skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse,
miljø, sikkerhet og velferd.» Kirkevergen kan ikke se at disse forsvarlighetskravene oppfylles.
Aml § 3-1 pålegger arbeidsgiver å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at hensynet til
arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet (jfr § 1-1) blir ivaretatt. De ansatte bruker per i dag
hørselvern, men i hht forskrift om utførelse av arbeid § 14-10 er dette ikke akseptert som en
permanent løsning.
Det ideelle permanente tiltaket for å ivareta HMS er installasjon av automatisk ringeanlegg.
Disse sikrer fysisk avstand til klokkene slik at krav til støynivå kan overholdes. Per i dag er
Rotsund kapell og Oksfjord bedehus utstyrt med ringeanlegg, og bruk av disse anleggene
anses ikke å ha negative helsekonsekvenser for de ansatte. Klokkene på Oksfjord gravlund og
i Nordreisa kirke er imidlertid ikke automatisert. Kiming og sørgeslag foregår altså manuelt
og med stor risiko for permanente skader.
Tiltakenes konsekvenser
Konsekvensene ved stans i kiming ved Oksfjord gravlund vurderes som moderate. Det antas
at kiming fra det automatiske anlegget ved Oksfjord bedehus vil høres opp til gravlunden, slik
at det seremonielle ivaretas. Den praktiske konsekvensen av tiltaket blir dermed redusert til et
behov for å ha begge kirketjenerne i Oksfjord under begravelsene derfra. Den lave graden av
konsekvens gjør det rimelig å iverksette umiddelbar stans i kiming ved Oksfjord gravlund.
Konsekvensen ved bortfall av høytidskiming fra Nordreisa kirke vurderes også som relativt
liten. Samtidig er dette den mest risikofylte aktiviteten, i det kimingen foregår over lang tid.
Stans i høytidskimingen iverksettes derfor umiddelbart.
Konsekvensene ved stans i annen kiming fra Nordreisa kirke er betydelig større. Et bortfall av
slutningsslag ved alminnelige gudstjenester og ved brylluper, samt bortfall av sørgeslag ved
begravelser vil være en merkbar negativ endring. At tiltaket har negative konsekvenser gir
likevel ikke noen åpning for å unnlate å følge opp Arbeidsmiljølovens krav om å sikre ansatte
fullt forsvarlige arbeidsforhold.
Risikoen ved fortsatt kiming er av en art som kunne forsvare en umiddelbar stans også fra
Nordreisa kirke. Med bakgrunn i de betydelige negative konsekvensene innføres det generelle
kimeforbudet først fra 1.1.18, slik at det gis noe tid til å finne alternative løsninger.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2018/1445-2

Arkiv:
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Saksbehandler: Rita Toresen
Dato:

12.12.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
83/18

Utvalgsnavn
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
20.12.2018

Forvaltningsrevisjonsrapport «økonomistyring og økonomisk internkontroll»
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Vedtak sak 27-18
2 sak 27-18
3 Øk styring og øk internkontroll 19.11.2018
Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak:
a. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i
forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og økonomisk internkontroll».
b. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning om
at kommunen må treffe tiltak for å sikre at budsjett og økonomiplan i Nordreisa
kommune utarbeides i tråd med kommunelovens regler om realistiske anslag. Videre må
rådmannen følge opp budsjettsaker ved å foreslå nødvendige og konkrete tiltak der det
rapporteres om merforbruk til kommunestyret.
c. Kommunestyret viser til revisors konklusjon i rapportens kap. 5 og tilrådning om at
kommunen må følge opp og videreføre arbeidet med skriftliggjøring av økonomiske
risikovurderinger i kommunen.
d. Kommunestyret viser til revisors konklusjon i rapportens kap. 5 og tilrådning om at
kommunen snarest må oppdatere innkjøpsreglement og rutiner for anskaffelser slik at det
blir i samsvar med gjeldende anskaffelsesregelverk.
e. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og
rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i
pkt. 2 – 4 ovenfor innen 30. april 2019.
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Saksopplysninger
Nordreisa Kontrollutvalg har i møte 28. november, i sak 27/18 behandlet
forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring og økonomisk internkontroll» i Nordreisa
kommune basert på forslag til bestilling utarbeidet av K-Sekretariatet.
Overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD (vedlagt) behandlet i møte 12.52017 jf. sak
14/2017, og kontrollutvalget sluttet seg til prosjektskissen.

Vurdering
Nordreisa kontrollutvalg kommer med følgende anbefalinger til Nordreisa kommunestyre:
1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og økonomisk
internkontroll» til orientering, og ber kommunestyret og administrasjonen vurdere om
kommunen har tilstrekkelige kompetanse – og økonomiressurser ute i sektorene.
2. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret, administrasjonen og revisor i fellesskap å ha økt
fokus rundt kommunens budsjettarbeid.
3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre oppfølgning.
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Kontrollutvalget i Nordreisa kommune
Sak 27/18
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISK INTERNKONTROLL»
Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og
økonomisk internkontroll» til orientering, og ber kommunestyret og administrasjonen
vurdere om kommunen har tilstrekkelige kompetanse – og økonomiressurser ute i
sektorene.
2. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret, administrasjonen og revisor i fellesskap å
ha økt fokus rundt kommunens budsjettarbeid.
3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre oppfølgning.
4. Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak:
a. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i
forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og økonomisk internkontroll».
b. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning om
at kommunen må treffe tiltak for å sikre at budsjett og økonomiplan i Nordreisa
kommune utarbeides i tråd med kommunelovens regler om realistiske anslag. Videre
må rådmannen følge opp budsjettsaker ved å foreslå nødvendige og konkrete tiltak der
det rapporteres om merforbruk til kommunestyret.
c. Kommunestyret viser til revisors konklusjon i rapportens kap. 5 og tilrådning om at
kommunen må følge opp og videreføre arbeidet med skriftliggjøring av økonomiske
risikovurderinger i kommunen.
d. Kommunestyret viser til revisors konklusjon i rapportens kap. 5 og tilrådning om at
kommunen snarest må oppdatere innkjøpsreglement og rutiner for anskaffelser slik at
det blir i samsvar med gjeldende anskaffelsesregelverk.

e. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og
rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i
pkt. 2 – 4 ovenfor innen 30. april 2019.
***
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Forord
På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Nordreisa kommune har KomRev NORD
gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens økonomistyring og økonomiske internkontroll.
Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner
og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger herunder blant annet om regelverket
etterleves. Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen
uavhengighet overfor Nordreisa kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel
6. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet.

Tromsø, 19.11.2018

Knut Teppan Vik
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor,
ansvarlig for kvalitetssikring

Tone Jæger Karlstad
Prosjektleder, forvaltningsrevisor

Carina Fyhn Hansen
Prosjektmedarbeider,
forvaltningsrevisor
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0

SAMMENDRAG

På bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget i Nordreisa kommune har KomRev NORD
gjennomført forvaltningsrevisjon med følgende problemstilling og underproblemstillinger:
Har Nordreisa kommune utarbeidet systemer, rutiner og retningslinjer for å sikre økonomistyring i
henhold til gjeldende regelverk?
a) Har kommunen økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk?
b) Har kommunen i tilstrekkelig grad skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse med
økonomisk internkontroll?
c) Hva gjør kommunen for å sikre at ansatte har kompetanse til å ivareta oppgaver innenfor
økonomistyring og økonomisk internkontroll?
Vår konklusjon på underproblemstilling a er at Nordreisa kommune i noen grad har
økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk. Konklusjonen bygger på følgende
vurderinger:
• Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at administrasjonssjefen årlig skal legge frem for
kommunestyret forslag til realistisk årsbudsjett som fastsettes på grunnlag av de inntekter
og utgifter som kommunen har forvente i budsjettåret ikke er oppfylt. Kriteriet vurderes som
ikke oppfylt med bakgrunn i at kommunen har hatt større driftsutgifter enn opprinnelig
budsjettert for alle de undersøkte årene. For to av tre undersøkte år var driftsutgiftene også
større enn i revidert budsjett. Kommunen har også for alle de undersøkte årene fastsatt et
driftsbudsjett som var lavere enn de totale regnskapsførte driftskostnadene det forutgående
året. Kommunen har for alle de undersøkte årene gjort hyppige budsjettreguleringer, noe
som etter revisors syn kan være en indikasjon på at driftsbudsjettet i utgangspunktet er satt
for lavt. Foreslåtte tiltak for å oppnå økonomisk balanse er i liten grad konkretisert, og det
er i liten grad oppgitt i hvilken grad ulike tiltak er beregnet å medføre kostnadsreduksjoner.
• Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at administrasjonssjefen årlig skal legge frem for
kommunestyret forslag til realistisk økonomiplan for de neste fire årene ikke er oppfylt.
Kriteriet vurderes som ikke oppfylt med bakgrunn i at revisor også har vurdert at kravet til
å fremlegge realistiske årsbudsjett ikke er oppfylt. Når forventede driftsutgifter- og inntekter
er forutsatt holdt på samme nivå i økonomiplanene, så taler dette etter revisors syn for at
også økonomiplanene har vært basert på et urealistisk anslag av inntekter og utgifter.
• Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at administrasjonen skal legge frem rapporter for
kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenlignet med årsbudsjettet
pr. 30. april og 30. august er oppfylt.
• Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at administrasjonen skal gi melding til
kommunestyret dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for
årsbudsjettets grunnlag er oppfylt.
• Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at det skal foreslås nødvendige tiltak når det er
rimelig grunn til å tro at det kan oppstå nevneverdige avvik ikke er oppfylt. Kriteriet
vurderes som ikke oppfylt med bakgrunn i at det, i de tilfellene det rapporteres om
merforbruk, ikke har vært foreslått nødvendige og konkrete tiltak utover at sektorene bes
innrette driften etter sine rammer.
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Vår konklusjon på problemstilling b er at Nordreisa kommune i stor grad, men ikke fullt ut,
har skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse med økonomisk internkontroll.
Konklusjonen bygger på følgende vurderinger:
• Revisor vurderer at Nordreisa kommune har oppdaterte dokumenter som viser fordeling av
roller og ansvar, herunder kontrollansvaret på området økonomisk internkontroll, som er
egnet til å sikre
a) at samme person ikke er ansvarlig for både aktiviteten og kontrollen
b) samme person ikke attesterer og anviser en utgift/utbetaling
c) det ikke hefter inhabilitet ved de involverte ansatte i internkontrollaktivitetene
• Revisor vurderer at Nordreisa kommune i noe grad har utført risikovurderinger som
skriftliggjøres og legges til grunn for interne kontrollaktiviteter. Kriteriet vurderes som i
noen grad oppfylt på bakgrunn av at kommunen kun har gjennomført én skriftlig
risikoanalyse på økonomiområdet.
• Revisor vurderer at Nordreisa kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har skriftlige
rutinebeskrivelser som er praktisk anvendbare og angir konkrete kontrollhandlinger som
skal utføres av hvem og når på områdene
a) Utgifter (lønn, kjøp av varer og tjenester, overføringer til andre)
b) inntekter (fakturering av varer og tjenester, oppfølging av fordringer, herunder
offentlige tilskudd og refusjoner)
Kriteriet vurderes som i stor grad, men ikke fullt ut oppfylt på bakgrunn av at revisor ikke
har fått oversendt skriftlige rutiner for oppfølging av fordringer.
• Revisor vurderer at kommunen har dokumentert skriftlige avstemminger som er utført i
løpet av året og i forbindelse med årsavslutningen
• Revisor vurderer at kommunen på innkjøpsområdet har skriftlige retningslinjer som:
o skiller mellom ulike anskaffelser (vare-, tjeneste- og bygge- og anleggsarbeid
o definerer ansvar og roller spesielt hvilke innkjøp resultatenhetene kan utføre og i
hvilke tilfeller rådmannens stab/støttefunksjoner må involveres
o tydeliggjør ansvaret for kontrollaktiviteten i innkjøpsprosessen
o angir rutiner for kontrollaktivitet knyttet til bestilling, varemottak og utbetaling
• Revisor vurderer at kommunen på innkjøpsområdet ikke har skriftlige retningslinjer som
o Har oppdaterte beløpsgrenser som avgjør tillatte anskaffelsesprosedyrer
o Handterer endringsordrer og tilleggsarbeid
Kriteriet vurderes som ikke oppfylt på bakgrunn av at kommunens rutiner og retningslinjer
for innkjøp ikke omhandler endringsordrer og tilleggsarbeider, og at innkjøpsreglementet
ikke er oppdatert i tråd med sentrale endringer i regelverket om offentlige anskaffelser.
Vår konklusjon på problemstilling c er at Nordreisa kommune i stor grad treffer tiltak for å
sikre at ansatte får vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til å ivareta god økonomisk
internkontroll og god økonomistyring. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger:
• Revisor vurderer at Nordreisa kommune i noen grad har oppfylt revisjonskriteriet om å gi
ansatte opplæring/veiledning i gjennomføring av risikoanalyser og kontrollhandlinger samt
å gi fortløpende informasjon ved endringer i regelverk og i organisasjonen. Kriteriet
vurderes som oppfylt i noen grad på bakgrunn av at liten grad av skriftliggjorte
risikoanalyser kan være en indikasjon på at ansatte i tilstrekkelig grad har erfaring med
gjennomføring av risikoanalyser.
• Revisor vurderer er at Nordreisa kommune har oppfylt revisjonskriteriet om å vektlegge
kunnskap om økonomisk internkontroll ved rekruttering til stillinger som er tillagt oppgaver
og ansvar på feltet.
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•

Revisor vurderer at Nordreisa kommune ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å utarbeide
kompetanseplaner. Vurderingen tillegges begrenset vekt i den samlede konklusjonen, all den
tid kriteriet er formulert som et «kan»-kriterium.

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Nordreisa kommune å:
• Treffe tiltak for å sikre at budsjett og økonomiplan for Nordreisa kommune utarbeides med
utgangspunkt i realistiske anslag av forventede inntekter og utgifter
• Treffe tiltak for å sikre at det foreslås nødvendige avvik i tilfeller hvor det rapporteres om
merforbruk til kommunestyret
• Videreføre praksis med å gjennomføre og skriftliggjøre økonomiske risikovurderinger
• Oppdatere innkjøpsreglement og rutiner for anskaffelser i tråd med gjeldende regelverk om
offentlige anskaffelser
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Økonomistyring og økonomisk internkontroll

INNLEDNING OG KOMMUNEINFORMASJON

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune vedtok 25.11.2016, i sak 28/16, å bestille
forvaltningsrevisjon av økonomistyring og økonomisk internkontroll. Bestillingen ble gjort med
forbehold om kommunestyrets tilslutning til foreslått plan for forvaltningsrevisjon. I
kommunestyremøte 20.4.2017, i sak 23/17, ble plan for forvaltningsrevisjon vedtatt med enkelte
endringer. Temaet økonomistyring og økonomisk internkontroll ble gitt høyeste prioritet i planen. I
møte 12.5.2017 vedtok kontrollutvalget å be KomRev NORD gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen har vært å «bidra til å sikre at Nordreisa
kommune har fokus på viktigheten av god økonomisk internkontroll. En god økonomisk
internkontroll både sikrer og synliggjør hvordan kommunens penger blir brukt, også i forhold til
politiske styringer, samt gir en større oversikt og trygghet for kommunens ansatte, og kommunens
innbyggere. En god økonomistyring i en kommune bidrar til forutsigbarhet, noe som gir kommunen
trygge rammer for planlegging og strategisk tenking for fremtiden for kommunen og dens
innbyggere.»

Kilde: www.nordreisa.kommune.no

Nordreisa kommune er organisert i en tre-nivåmodell med rådmann øverst, sektorene under
rådmannen, og virksomhetene som tredje nivå under sektorene. Kommunen har tre sektorer: Sektor
for helse- og omsorg har åtte virksomheter; herunder sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjeneste og
rus- og psykiatri. Sektor for oppvekst og kultur har tolv virksomheter; herunder kultur,
Familiesenteret, flyktningetjenesten med voksenopplæring, skolene og barnehagene. Sektor for
drift- og utvikling har fire virksomheter; utvikling, anleggsdrift, bygningsdrift og renhold. Alle de
tre sektorene har dessuten egen stab. I tillegg til de tre sektorene kommer Distriktsmedisinsk senter
som organiseres som en egen enhet under rådmannen, men med egen leder som har drifts-, personalog økonomiansvar. NAV sosial ledes av NAV-leder.
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Sektor- og stabsledere har personal- og økonomiansvar for egen sektor / egen stab.
Økonomitjenesten ledes av økonomisjef som også er skatteoppkrever. Service- og personalsjef leder
servicetorget, IT- og personaltjenestene.
Nordreisa kommune har i perioden 2004-2018 vært oppført i register om betinget godkjenning og
kontroll (ROBEK) med hjemmel i kommuneloven § 60 d). Kommunen klarte i 2017 å dekke inn alt
opparbeidet merforbruk og ble utmeldt fra ROBEK i 2018.
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PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER

2.1
Problemstillinger
Forvaltningsrevisjonsprosjektet har følgende hovedproblemstilling:
Har Nordreisa kommune utarbeidet systemer, rutiner og retningslinjer for å sikre
økonomistyring og økonomisk internkontroll i henhold til gjeldende regelverk?
Underproblemstillinger:
a) Har kommunen økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk?
b) Har kommunen i tilstrekkelig grad skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse
med økonomisk internkontroll?
c) Hva gjør kommunen for å sikre at ansatte har kompetanse til å ivareta oppgaver innenfor
økonomistyring og økonomisk internkontroll?
2.2
Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte
området skal vurderes i forhold til. Revisjonskriterier kan utledes fra lover, forskrifter,
lovforarbeider, administrative og faglige retningslinjer, statlige føringer, lokale reglementer, teori
og lignende. For problemstillingene i denne undersøkelsen har vi utledet revisjonskriterier fra
følgende kilder:
•

•
•
•
•
•
•

Lov 25.09.1992 nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Forskrift 15.12.2000 nr.1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)
(budsjettforskriften)
COSO-rapport1: Internkontroll – et integrert rammeverk, 2013-utgaven
Norges Kommunerevisorforbund: “Kommunal revisjonsmetodikk” (3.utgave 2005)
Kommunal- og regionaldepartementet: “85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i
kommunane” (Rapport 15. desember 2009)
Kommunal- og regionaldepartementet R 5992 “Internkontroll i norske kommuner” av
Agenda Utredning & Utvikling AS 28. mai 2008
Økonomireglement for Nordreisa kommune, vedtatt 26.3.2015

2.2.1 Utledning av revisjonskriterier for underproblemstilling a):
Etter lov 25.09.1992 nr. 187 om kommuner og fylkeskommuner (heretter kommuneloven) § 23 nr.
2, skal administrasjonssjefen i kommunen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Det
administrative sjefsansvaret som påhviler administrasjonssjefen omfatter også regnskaps- og
kassererfunksjonen, herunder å sørge for at det etableres tilfredsstillende rutiner for
økonomistyringen2. Økonomistyring tar utgangspunkt i sentrale dokumenter som årsbudsjett og
økonomiplan. Disse må være realistiske for at kommunen skal ha god økonomistyring i tråd med
regelverket.

1

Forslag fra fire store organisasjoner i USA innenfor regnskap, revisjon og finans til ny, felles definisjon for intern
kontroll. COSO står for The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
2
Ot. prp. nr. 42 (1991-1992) s. 277
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Økonomiplan og budsjett
Kommuneloven § 44 pålegger kommunestyret å vedta rullerende økonomiplan for minimum de fire
neste årene én gang i året. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i
planperioden. Av dette utleder vi at administrasjonssjefen skal legge frem for kommunestyret forslag
til realistisk økonomiplan for de neste fire årene. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens
virksomhet. Det følger videre av kommuneloven §§ 45 og 46 at kommunestyret innen årets utgang
skal vedta budsjett for kommende kalenderår som omfatter hele kommunens virksomhet.
Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret, og
kommunen kan som hovedregel ikke foreta utbetalinger eller pådra seg utgifter som ikke er
innarbeidet i budsjettet. Årsbudsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter
og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Av dette utleder vi at administrasjonssjefen
skal fremlegge forslag til realistisk årsbudsjett for Nordreisa kommune som fastsettes på grunnlag
av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.
Det følger av kommuneloven § 47 nr. 2 at dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som
kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen
gi melding til kommunestyret. Dersom en overskridelse etter administrasjonssjefens vurdering ikke
kan dekkes inn i løpet av året, skal administrasjonssjefen legge frem sak om budsjettendring til
kommunestyret. I følge Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner § 10 skal
administrasjonen gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser
utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger sammenlignet med det vedtatte
årsbudsjettet. Bestemmelsen angir også at dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å
anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i
rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Av merknadene til denne bestemmelsen
fremkommer det at med «tiltak» siktes det ikke alene til justeringer i de oppførte inntekter og
bevilgninger for å sikre/opprettholde kravene til balanse i årsbudsjettet, men også til mulige tiltak
innenfor budsjettrammene. Det eksemplifiseres med justering av måltall, tjenesters innhold osv.
Budsjettforskriften stiller ikke nærmere krav til hvordan rapporteringen skal gjennomføres, og den
praktiske løsningen er derfor opp til den enkelte kommune. Nordreisa kommunes
økonomireglement har bestemmelser om økonomisk rapportering. Økonomireglementet ble vedtatt
i kommunestyret i møte 26. mars 2015. Etter pkt. 6.1 skal kommunestyret i løpet av året behandle
tertialrapport per 30. april og 30. august. I tertialrapportene skal det fremgå om virksomheten holdes
innenfor de vedtatte budsjettrammer. Dersom dette ikke er tilfelle, fremgår det av
økonomireglementet at det må settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen.
På grunnlag av ovenstående gjennomgang av relevante kilder utleder vi følgende revisjonskriterier
for underproblemstilling a):
•
•
•

Administrasjonen skal årlig legge frem for kommunestyret forslag til realistisk økonomiplan
for de neste fire årene.
Administrasjonen skal årlig legge frem for kommunestyret forslag til realistisk årsbudsjett
som fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i
budsjettåret.
Administrasjonen skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret som
viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenlignet med vedtatt årsbudsjett. Det skal minst
legges frem tertialrapporteringer pr. 30. april og 30. august.
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Administrasjonen skal gi melding til kommunestyret dersom det skjer endringer i løpet av
budsjettåret som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag. Dersom det er rimelig grunn
til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik, skal det foreslås nødvendige tiltak.

2.2.2 Utledning av revisjonskriterier for underproblemstilling b):
Kommunens plikt til å ha økonomisk internkontroll utledes også av kommuneloven § 23 nr. 2. Som
tidligere nevnt pålegges administrasjonssjefen i denne bestemmelsen å sørge for at administrasjonen
driver i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for
betryggende kontroll. I samme bestemmelse pålegges administrasjonssjefen å påse at de saker som
legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. God
internkontroll bidrar til å sikre realisering av målene for kommunens virksomhet. Internkontrollen
skal også sikre kommunen mot uønskede hendelser og uutnyttede muligheter.
Lovverket inneholder imidlertid ingen klare autorative krav til innholdet i internkontrollen, herunder
hva som er gode rutiner og retningslinjer for økonomisk internkontroll. Vi må derfor utlede en
foretrukket praksis som kan anses egnet for å sikre etterlevelse av kommuneloven § 23 nr. 2 om
betryggende kontroll. Opp mot denne foretrukne praksisen kan vi så vurdere Nordreisa kommunes
økonomiske internkontroll.
I utledningen av foretrukket praksis på området, tar vi utgangspunkt i den såkalte COSO-modellens
definisjon av intern kontroll, som Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) i “Kommunal
revisjonsmetodikk” har oversatt til:
“Intern kontroll er en prosess igangsatt og gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og ansatte.
Den utformes for å gi rimelig grad av sikkerhet for måloppfyllelse innen følgende områder:
• Målrettet og kostnadseffektiv drift
• Pålitelig ekstern regnskapsrapportering
• Overholdelse av gjeldende lover og regler”
Internkontroll er i henhold til COSO-modellen rettet mot oppnåelse av målsettinger, den er et
middel for å nå et mål, den utøves av mennesker på alle nivå i organisasjonen, den kan tilpasses
virksomhetens struktur og den kan gi rimelig grad av sikkerhet til virksomhetens ledelse. COSOmodellen beskriver fem integrerte komponenter som til sammen kan gi god internkontroll:
o Internt kontrollmiljø, som omfatter standarder, prosesser og strukturer som danner
grunnlaget for å ivareta internkontroll. Organisasjonens - og menneskenes individuelle egenskaper og integritet, etiske verdier, holdninger og kompetanse er avgjørende for
kontrollmiljøet.
o Risikovurdering, som omfatter kartlegging, analyse og handtering av risikoen for at
organisasjonen ikke vil nå målene for virksomheten og aktivitetene. Risikovurdering er en
dynamisk og gjentakende prosess, og en forutsetning for risikovurdering er at det er
etablert målsettinger for virksomheten.
o Kontrollaktiviteter, som er handlinger etablert gjennom retningslinjer og prosedyrer som,
når de blir iverksatt, bidrar til å redusere risiko og øke sannsynligheten for måloppnåelse.
o Informasjon og kommunikasjon, som dreier seg om systemer for å fange opp og
utveksle nødvendig informasjon for å utføre, styre og kontrollere virksomhetens aktiviteter
o Overvåking (oppfølging), som skal se til at fastsatte prosedyrer og rutiner følges, slik at
nødvendige handlinger eller endringer blir gjennomført
Den 15.12.2009 la ei arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) fram
rapporten fra sitt arbeid med å foreslå tiltak for å styrke egenkontrollen i kommuner og
11
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fylkeskommuner. Arbeidsgruppa på ti medlemmer bestod av ordførere, rådmenn, kontrollutvalgsledere, fagdirektør DnR3, daglig leder NKRF4, seniorrådgiver KRD/kommunalavdelinga og
førsteamanuensis HiO5. Fire medarbeidere fra KRD utgjorde sekretariatet. Arbeidsgruppa og
sekretariatet representerer stor faglig tyngde, og revisor legger til grunn deres rapport fra arbeidet
som en autoritativ kilde i det foreliggende prosjektet. Rapporten “85 tilrådingar for styrkt
eigenkontroll i kommunane” viser til COSOs definisjon av intern kontroll og kommer med 27
forslag som vedrører administrasjonssjefens internkontrollansvar. Vi bruker noen av arbeidsgruppas
forslag for å utlede revisjonskriterier til forvaltningsrevisjon av kommunens rutiner og retningslinjer
for økonomisk internkontroll.
På grunnlag av ovenstående, og med spesiell henvisning til tilrådingene 14, 16-20, 27-29, og 31-32
i rapporten “85 tilrådinger for styrkt eigenkontroll i kommunane”, legger vi til grunn at kommunenes
skriftlige rutiner og retningslinjer for økonomisk internkontroll bør oppfylle følgende “krav” for å
anses som tilstrekkelige:
Kommunen bør formalisere kontrollene og i stor grad dokumentere internkontrollen skriftlig. Dette
forstår revisor som ei tilråding om å lage rutinebeskrivelser som angir hvilke konkrete
kontrollhandlinger som skal utføres og på hvilket stadium i prosessene, samt at de viktigste av de
faktisk utførte kontrollhandlingene bør dokumenteres skriftlig. Av viktige kontroller som etter
revisors vurdering bør dokumenteres, er avstemminger av balansekonti, og mellom økonomisystemet og forsystemer, f. eks innafor lønn og fakturering. Kommunen tilrås også å basere sine
interne kontrollaktiviteter på risikovurderinger. Med risiko forstår vi i denne sammenhengen
sannsynlighet for at det oppstår feil på et område, med manglende eller mangelfull måloppnåelse,
uønskede hendelser og/eller uutnyttede muligheter som mulige konsekvenser.
Kommunen bør ha oppdaterte dokumenter som viser roller og ansvar, herunder kontrollansvar på
området økonomisk internkontroll. Det er også nødvendig å sikre arbeidsdelinga ved utforming og
utføring av kontrollene, dvs. at en og samme person ikke skal utføre både aktiviteten og kontrollen.
Dette innebærer bl.a. å fordele ansvar og myndighet for attestasjon og anvisning av utgifter og
utbetalinger på kommunens vegne. Revisjonen ser det også som en god etisk praksis og god
forvaltningsskikk å se til at de ansvarlige for aktiviteten og kontrollen/attestasjon og anvisning ikke
står i inhabilitetsforhold til hverandre. Konkrete habilitetsspørsmål blir ikke gjenstand for vurdering
i denne rapporten, og revisor begrenser seg til å undersøke hvorvidt kommunen har rutiner for å
sikre at det ikke oppstår habilitetsproblematikk i forbindelse med den økonomiske internkontrollen.
Når det gjelder innkjøpsområdet spesielt, bør kommunen ha skriftlige retningslinjer som viser hvilke
anskaffelsesprosedyrer som er tillatt avhengig av verdien på anskaffelsen og gjeldende
terskelverdier i regelverket. Retningslinjene bør inneholde tydelige definisjoner på ansvar og roller
i anskaffelsesprosessen, spesielt hvilke innkjøp resultatenhetene kan utføre og i hvilke tilfeller
rådmannens stabs-/støttefunksjoner må involveres, enten med gjennomføring av anskaffelsen eller
som rådgiver overfor enhetene. Ansvaret for kontrollaktiviteten i innkjøpsprosessen må også inngå
i de skriftlige retningslinjene. Kommunen bør ha et system for kontraktsoppfølging som kan
handtere endringsordre og tilleggsarbeid, med særskilte krav knyttet til kontrollaktiviteter.
Kommunen må videre ha skriftlige rutiner for kontrollaktiviteter knyttet til bestilling, varemottak
og utbetaling, blant annet slik at fakturaer kontrolleres mot kontraktsvilkår, bestilling og faktisk
levering. Arbeidsdelinga må sikres i de skriftlige rutinene på en måte som forhindrer at samme
person mottar varen og kontrollerer mot bestilling, attesterer og/eller anviser faktura.
Også AGENDA-rapporten “Internkontroll i norske kommuner” vektlegger klar ansvarsdeling.
Rapporten refererer funn fra undersøkelser om bl.a. rådmenns forståelse og praktisering av begrepet
3

Den norske Revisorforening
Norges kommunerevisorforbund
5
Høyskolen i Oslo
4
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“betryggende kontroll” i kommuneloven § 23 nr. 2. Her er et tydelig delegasjonssystem fremhevet
som viktig, med system for attestasjon mv. Når det gjelder utforming av regelverk og rutiner som
skal utgjøre et godt grunnlag for kontroll, vektlegger intervjuede kommuner at de interne reglene
skal være enkle og operative. Med dette forstår revisor at de skriftlige rutinene bør være enkle og gi
konkrete og praktiske anvisninger på hvilke kontrollhandlinger som skal utføres av hvem og på
hvilke stadier i prosessene.
På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier for underproblemstilling b):
Nordreisa kommune bør
1. ha oppdaterte dokumenter som viser fordeling av roller og ansvar, herunder kontrollansvaret
på området økonomisk intern kontroll, som er egnet til å sikre at
a. samme person ikke er ansvarlig for både aktiviteten og kontrollen
b. samme person ikke attesterer og anviser en utgift/utbetaling
c. det ikke hefter inhabilitet ved de involverte ansatte i internkontrollaktivitetene
2. gjennomføre risikovurderinger som skriftliggjøres og legges til grunn for interne
kontrollaktiviteter
3. ha skriftlige rutinebeskrivelser som er praktisk anvendbare og angir hvilke konkrete
kontrollhandlinger som skal utføres av hvem og når på områdene:
a. Utgifter
i. lønn
ii. kjøp av varer og tjenester
iii. overføringer til andre
b. Inntekter
i. fakturering av varer og tjenester
ii. oppfølging av fordringer (herunder offentlige tilskudd og refusjoner)
4. dokumentere skriftlig avstemminger som er utført i løpet av året og i forbindelse med
årsavslutningen
5. på innkjøpsområdet å ha skriftlige retningslinjer som
a. skiller mellom ulike anskaffelser (varer-, tjenester og bygge- og anleggsarbeid)
b. har oppdaterte beløpsgrenser som avgjør tillatte anskaffelsesprosedyrer
c. definerer ansvar og roller, spesielt hvilke innkjøp sektorene/virksomhetene kan utføre
selv og i hvilke tilfeller rådmannens stab/støttefunksjoner må involveres
d. tydeliggjør ansvaret for kontrollaktiviteten i innkjøpsprosessen
e. handterer endringsordrer og tilleggsarbeid
f. angir rutiner for kontrollaktiviteter knyttet til bestilling, varemottak og utbetaling
2.2.3 Utledning av revisjonskriterier for underproblemstilling c)
For å vurdere kommunens arbeid med å sikre de ansatte nødvendig kunnskap for å kunne utføre
økonomisk internkontroll, må vi utlede en foretrukket praksis. Også på dette området slutter vi oss
til anbefalingene som framkommer i rapporten fra KRDs arbeidsgruppe” ”85 tilrådingar for styrkt
eigenkontroll i kommunane”. Med henvisning til tilrådingene nr. 15, 21 og 23 utleder vi at ansatte
med ansvar for økonomisk internkontroll bør gis opplæring/veiledning i gjennomføring av
risikoanalyser. Kommunen bør ha et system for kompetanseutvikling og –sikring på området.
Praktisk vil det si at ansatte bør gis relevant opplæring og informasjon ved regel- og/eller
organisasjonsendringer. Ved rekruttering til stillinger som er tillagt oppgaver og ansvar innenfor
økonomisk internkontroll, bør kommunen vektlegge kunnskap på feltet i utlysings- og utvelgelses/tilsettingsprosessen.
13
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På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende kriterier for foretrukket praksis vedrørende
underproblemstilling c):
•

Ansatte med ansvar for planlegging og/eller gjennomføring av økonomisk internkontroll bør
gis opplæring/veiledning i gjennomføring av risikoanalyser og kontrollhandlinger samt
fortløpende informasjon ved endringer i regelverk og/eller organisasjonen

•

Kunnskap om økonomisk internkontroll bør tillegges vekt ved rekruttering til stillinger som
er tillagt oppgaver og ansvar på feltet

•

Systematisk tilnærming til kompetanseutvikling og – sikring kan inkludere en
kompetanseutviklingsplan

Revisjonskriteriene vi har utledet for de ulike problemstillingene gjengis i tekstboks
innledningsvis i kapitlet de brukes i.

14
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METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING

3.1
Metode og datamateriale
I denne undersøkelsen har vi benyttet dokumentanalyse og intervju som metode. Vi gjennomførte
oppstartsmøte med rådmann, økonomisjef og controller i Nordreisa kommune i august 2017 og
startet deretter datainnsamlingen. Kommunen har oversendt dokumentasjon per e-post, og revisor
har dessuten innhentet saksfremlegg og protokoller fra kommunestyremøter fra kommunens
nettsider. For problemstillingen om Nordreisa kommune har økonomistyring i henhold til gjeldende
regelverk (underproblemstilling a) har vi valgt å undersøke årene 2015, 2016 og 2017.
3.1.1 Gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere virksomheten opp mot revisjonskriteriene og problemstillingene.
Revisjonen mener at datamaterialet som presenteres under «revisors funn» oppfyller dette
gyldighetskravet. Vårt skriftlige datamateriale består av saksfremlegg til kommunestyret og andre
dokumenter som viser kommunens praksis på området for økonomistyring og økonomisk
internkontroll. Informanter som har bidratt med opplysninger i saken, er ansatte i Nordreisa
kommune med arbeidsoppgaver innenfor og kunnskap om økonomi og økonomisk internkontroll.
Datamaterialet anser vi som tilstrekkelig fordi vi oppfatter å ha fått tilgang til det som finnes av
relevant skriftlig dokumentasjon, samtidig som vi har fått informasjon fra de mest sentrale ansatte
på det reviderte området i kommunen.
Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisor har vurdert eventuelle
feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data med hverandre
for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg har vi
fremlagt datamaterialet for kommunen for verifisering. På bakgrunn av ovenstående vurderinger,
sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisor at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet
som presenteres i rapporten.
Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom
revisjonens interne kvalitetssystem. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til gjeldende
standard for forvaltningsrevisjon6.

6

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011
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ØKONOMISTYRING I NORDREISA KOMMUNE

Har kommunen økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk?
•
•
•
•

4.1

Administrasjonen skal årlig legge frem for kommunestyret forslag til realistisk
økonomiplan for de neste fire årene.
Administrasjonen skal årlig legge frem for kommunestyret forslag til realistisk
årsbudsjett som fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan
forvente i budsjettåret.
Administrasjonen skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret
som viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenlignet med vedtatt årsbudsjett. Det
skal minst legges frem tertialrapporteringer pr. 30. april og 30. august.
Administrasjonen skal gi melding til kommunestyret dersom det skjer endringer i løpet
av budsjettåret som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag. Dersom det er rimelig
grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik, skal det foreslås nødvendige tiltak.

Innledning

Kommunestyret i Nordreisa behandlet i siste møte i henholdsvis 2014, 2015 og 2016 fireårig
økonomiplan og årsbudsjett for kommende kalenderår.7 Samtlige årsbudsjetter var inndelt i driftsog investeringsbudsjett, og investeringsprosjektene som var medtatt i investeringsbudsjettene, var
oppført med årlige budsjetteringer i den aktuelle fireårsperioden8. Nedenstående tabell viser
budsjetterte og faktiske driftsutgifter i Nordreisa kommune i 2015, 2016 og 2017.
Tabell 1: Budsjetterte og faktiske driftsutgifter i Nordreisa kommune, 2015-2017.

År
2015
2016
2017

Opprinnelig budsjett
398 358 841
395 301 231
412 515 909

Revidert budsjett
403 130 694
423 100 760
448 597 586

Regnskap
442 222 847
421 329 555
468 637 464

Ovenstående tabell viser at Nordreisa kommune i 2015 hadde driftsutgifter som var på kr.
39 092 153 mer enn budsjettert i revidert budsjett, og kr 43 864 006 mer enn budsjettert i
opprinnelig budsjett. I 2016 hadde kommunen driftsutgifter som var på kr. 1 771 205 mindre enn
budsjettert i revidert budsjett, men kr. 26 028 324 mer enn i opprinnelig budsjett. Tallene for 2017
viser driftsutgifter på kr. 20 039 878 mer enn revidert budsjett, og kr. 56 121 555 mer enn i
opprinnelig budsjett. Prosentvis har kommunen hatt 11% høyere driftsutgifter enn opprinnelig
budsjettert i 2015, 6,6% høyere i 2016, og 13,6% høyere i 2017.
Det fremgår også av tabellen at opprinnelig driftsbudsjett for 2016 og 2017 var lavere enn de
endelige, regnskapsførte driftsutgiftene det foregående året. Opprinnelig driftsbudsjett for 2016 var
kr 46 921 616, eller 10,6%, lavere enn regnskapsførte driftsutgifter det foregående året.
Driftsbudsjettet for 2017 var satt kr. 8 813 646, eller 2,1%, lavere enn foregående år.
7

Henholdsvis i kommunestyremøter 17.12.14 (sak 60/14), 16.12.15 (sak 57/15) og 20.12.16 (sak 01/16)
Enkelte av investeringsprosjektene var oppført med budsjetterte beløp bare ett eller to år i fireårsperioden, og revisor
oppfatter at dette skyldes at de aktuelle prosjektene var planlagt ferdigstilt etter ett til to år (totalbeløp per prosjekt
fremgår av budsjettet/fireårsplanen).
8
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Årsregnskapet for 2015 viser at kommunen endte opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr.
1 978 500. Årsregnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 22 809 892, og
årsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3 661 696. Årsmeldinger for
de aktuelle årene gir relevant informasjon om bakgrunnen for de ovennevnte forholdene.
2015
Av årsmeldingen fra 2015 fremgår det at driftsregnskapet for 2015 hadde en underdekning på 1,98
mill. Det var i tillegg budsjettert med inndekning av tidligere års merforbruk, men dette ble ikke
dekket inn, og merforbruket ble dermed på 3,2 mill. totalt. Videre fremgår det at driftsinntektene ble
kr 30,6 mill. mer enn budsjettert, noe som skrev seg fra blant annet refusjon av sykelønn og
fødselspenger, merverdiavgift, overføringer samt refusjon fra stat og kommuner. Samtidig fremgår
det at driftsutgiftene ble 39,9 mill. mer enn budsjettert. Dette skrev seg blant annet fra økte
lønnsutgifter (14,6 mill. mer enn budsjettert) og kjøp av varer og tjenester.
2016
Av årsmeldingen fra 2016 fremgår det at driftsinntektene det året ble på 23 millioner mer enn
budsjettert. Dette skrev seg hovedsakelig fra økte refusjoner på flere områder samt økte
skatteinntekter og rammetilskudd. Videre fremgår det at driftsutgiftene det året ble 1,7 millioner
mindre enn budsjettert, og at avviket er så lite at det ikke er funnet grunn til å kommentere det
nærmere i årsmeldingen.
2017
Av årsmeldingen for 2017 fremgår det at driftsinntektene ble på kr 21 millioner mer enn budsjettert.
Dette skrev seg i hovedsak fra økte refusjoner fra stat og kommuner. Når det gjelder driftsutgiftene,
så fremgår det at de ble kr 21 millioner mer9 enn budsjettert. Videre fremgår det at lønn og sosiale
utgifter ble 6,7 mill. mer enn budsjettert, og kjøp av varer og tjenester ble 12,2 mill. mer enn
budsjettert. Dette året klarte kommunen å dekke inn kr 4,8 millioner av tidligere års merforbruk.
4.2

Budsjettering og økonomiplaner

Budsjett og økonomiplan er sentrale dokumenter i kommunens økonomistyring. Praksis i Nordreisa
kommune er at det fremlegges en økonomiplan for fire år, hvor kommende årsbudsjett utgjør første
året i økonomiplanen. Revisor finner at administrasjonen har fremlagt forslag til budsjett og
økonomiplan til behandling i kommunestyret for alle de undersøkte årene. Samtlige årsbudsjett var
inndelt i en driftsdel og en investeringsdel, og investeringsbudsjettene var oppført med årlige
budsjetteringer i den aktuelle fireårsperioden. Nedenstående tabell viser oversikt over saknummer
og dato for behandling av budsjett og økonomiplan i perioden 2015-2017.
Tabell 2: Kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan i perioden 2015-2017 i Nordreisa kommune

År
2015
2016
2017

Dato for behandling
17.12.2014
16.12.2015
18.12.2016

Saksnummer
60/14
57/15
91/16

9

Av årsmeldingen fremgår det at driftsutgiftene ble kr. 21 millioner mindre enn budsjettert. Revisor har fått
informasjon om at dette er en trykkfeil i årsmeldingen, og at kommunestyret ved behandlingen ble gjort oppmerksom
på feilen.
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2015
I budsjettdokumentet for 2015 fastslo kommuneadministrasjonen at de var i ferd med å gjenvinne
den økonomiske kontrollen, men at en likevel fortsatt sto ovenfor store økonomiske utfordringer;
herunder blant annet befolkningsøkning i grupper med særlig behov for kommunale tjenester, større
utgifter innenfor helsesektoren samt forventet renteøkning. Av økonomiplanen fremgår det
driftstiltak i alle sektorer som skulle gjennomføres i planperioden, herunder både tiltak som skulle
gi økonomiske innsparinger og tiltak som ville medføre økte utgifter. Av driftstiltak som var ventet
å gi økonomiske innsparinger, nevnes blant annet reduksjon av avdelinger og administrasjon i
kommunale barnehager, vakanser i helse- og omsorgssektoren, redusert tjenestenivå i sektor for
administrasjon og avvikling av medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Det ble anslått at
kommunen, dersom den overholdt plan for dekning av tidligere års underskudd, kunne skrives ut av
ROBEK-registeret i juni 2015.
2016
I budsjett/økonomiplan for denne perioden ble det slått fast at kommunen fortsatt hadde problemer
med den økonomiske kontrollen og sto ovenfor store økonomiske utfordringer. Videre fremgår det
at både pensjonskostnader, lønnsutgifter og etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester ville øke i
de kommende årene parallelt med reduksjon i inntektene. Rammetilskuddene ville ikke komme til
å strekke til. Det ble konkludert med at kommunen det forutgående året ikke hadde klart å betale
tidligere års merforbruk, men heller pådro seg et nytt, lite merforbruk slik at kommunen tidligst
kunne skrives ut av ROBEK-registeret i juni 2017 dersom ny plan for nedbetaling ble overholdt. Av
økonomiplanen fremgår det driftstiltak i alle sektorer som skulle gjennomføres i planperioden,
herunder både tiltak som skulle gi økonomiske innsparinger og tiltak som ville medføre økte
utgifter. Av driftstiltak som var ventet å gi økonomiske innsparinger, nevnes blant annet nedtrekk i
sektor for administrasjon, oppvekst og kultur, helse og omsorg og drift og utvikling. Revisor kan
ikke se at det fremgår konkret hvilke tiltak som skulle gjennomføres i hver enkelt sektor for å oppnå
økonomiske innsparinger. I følge budsjett og økonomiplan var nedtrekk i de ulike sektorene
beregnet å gi følgende innsparinger i planperioden:
•
•
•
•

Sektor for administrasjon: kr. 1 052 925
Sektor for oppvekst og kultur: kr. 17 902 766
Sektor for helse og omsorg: kr. 49 232 348
Sektor for drift og utvikling: kr. 2 166 012

2017
Det fremgår av budsjett/økonomiplan at kommunen i 2017 ventet økte overføringer, men at disse
ikke ville være tilstrekkelig til å dekke det økende behovet for kommunale tjenester i Nordreisa og
at alle nye tiltak derfor måtte tas innenfor eksisterende økonomiske rammer. Budsjett/økonomiplan
for denne perioden viser også tiltak i de ovenfor nevnte sektorene som skulle gi innsparinger. Heller
ikke i denne planen fremgår konkret hvilke tiltak som skulle gjennomføres i hver sektor. Av
innledningen fremgår det at kommunen gjennom forslag fra ROBEK-nettverket hadde iverksatt fire
ulike tiltak for å utnytte inntektspotensialet og foreta kostnadsreduksjoner:
•
•
•
•

Innføring av eiendomsskatt
Endring i skolestruktur der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren
Redusere konsulentbruk i barneverntjenesten med å ansette egne kuratorer
Redusere spesialundervisning i skolene
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Det fastslås videre at kommunen etter planen skulle være ferdig med inndekning av tidligere års
merforbruk i 2017, og dermed utskrives fra ROBEK-listen.

4.3
Økonomiske rapporteringer og budsjettreguleringer
Økonomirapportering
Økonomisjef har opplyst at kommunen innførte månedlige økonomirapporteringer på driftssiden fra
sektorene til rådmannen i begynnelsen av 2015. Dette fordi de så at de ikke hadde tilstrekkelig
økonomistyring. Fra og med 2017 innførte de i tillegg fast månedlig rapportering på
investeringsprosjekter, der sektorleder har ansvar for rapportering til rådmannen. Økonomisjef og
rådmann opplyser om at det vurderes å redusere frekvensen på rapporteringen på
investeringsprosjektene etter hvert, når/hvis en ser at økonomistyringa i investeringsprosjektene er
god. Den interne rapporteringen fra sektorledere til rådmannen skal gjøres i henhold til egen
rutinebeskrivelse som er utarbeidet for økonomirapportering. Rapporteringene fra sektorledere til
rådmannen danner grunnlaget for tertialrapportene som utarbeides og legges frem for
kommunestyret i henhold til økonomireglementets bestemmelse om at kommunestyret skal
behandle tertialrapporter per 30. april og 30. august.
I 2015, 2016 og 2017 ble kommunestyret i Nordreisa forelagt tertialrapporter to ganger årlig,
henholdsvis i juni- og oktobermøtet. Tertialrapportene som er lagt frem for kommunestyret,
inneholder sektorvise oppstillinger av driften til og med det aktuelle tertiale der avvik synliggjøres.
I saksfremleggene opplyses det hva forbruket per tertial skal ligge på (prosentvis) for å være
innenfor budsjettet, hva forbruket faktisk ligger på, og hvilket avvik som eventuelt har oppstått. For
hver sektor fremgår det hvilke poster som har mer- eller mindreforbruk, og det gis forklaringer for
hvorfor det er mer- eller mindreforbruk i sektoren. Hovedtrekkene i økonomirapporteringene gjøres
rede for i det følgende.
Rapportering juni 2015:
Administrasjonen meldte om et merforbruk per 1. tertial på 795 000 kr, fordelt på flere sektorer. Det
ble fastslått at dersom sektorene ikke klarte å gjenopprette budsjettbalansen i løpet av året, kunne
kommunen få et merforbruk på ca. 2,4 mill. Rådmannens innstilling til kommunestyret var som
følger: «Kommunestyret forventer at sektorene holder seg innenfor den økonomiske rammen
kommunestyret har vedtatt, slik at budsjettert inndekning av akkumulert merforbruk kan realiseres.
Hovedutvalgene bes foreta omprioriteringer innenfor sektorens rammer dersom enkelte
virksomheter går med overforbruk.»
Rapportering oktober 2015:
Administrasjonen meldte om et merforbruk per 2. tertial på 5.004 millioner, fordelt på flere sektorer.
Særlig skrev merforbruket seg fra sektor for oppvekst og kultur og helsesektoren. Administrasjonen
påpekte viktigheten av at sektorene gjorde nødvendige tiltak for å holde budsjettbalansen, da det
ikke fantes reserver i kommunens budsjett eller ekstraordinære inntekter til inndekning av
merforbruk i sektorene. Rådmannens innstilling til kommunestyret var som følger: «Nordreisa
kommunes budsjettkontroll tas til etterretning».
Rapportering juni 2016:
Administrasjonen rapporterte om et mindreforbruk per 1. tertial 2016 på 2.233 millioner, herav
1.534 millioner på lønn- og pensjon, og 268 000 kr på øvrige utgifter. Administrasjonen påpekte
viktigheten av at sektorene gjorde nødvendige tiltak for å holde budsjettbalansen, da det ikke fantes
reserver i kommunens budsjett eller ekstraordinære inntekter til inndekning av merforbruk i
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sektorene. Rådmannens innstilling til kommunestyret var som følger: «Nordreisa kommunes
budsjettkontroll tas til etterretning».
Rapportering oktober 2016:
Administrasjonen rapporterte om et mindreforbruk per 2. tertial 2016 på kr. 3.369 mill. Dette skrev
seg fra et mindreforbruk på lønn, pensjon og sykelønnsrefusjoner, og et merforbruk på 1.178 mill.
på øvrige tjenester. Rådmannens innstilling til kommunestyret var som følger: «Nordreisa
kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. Det er viktig at sektorene gjør nødvendige tiltak for
å holde budsjettbalansen, da det verken finnes reserver i kommunens budsjett eller ekstraordinære
inntekter til inndekning av merforbruk i sektorene».
Rapportering juni 2017:
Administrasjonen rapporterte om et merforbruk på 2.768 millioner per 1. tertial 2017. Sektor for
oppvekst og kultur sto for et merforbruk på 0.741 millioner, sektor for helse og omsorg hadde et
merforbruk på 861 000 kr, og sektor for drift og utvikling hadde et merforbruk på 1.303 millioner.
Avslutningsvis påpekte administrasjonen at kommunen i 2017 hadde et disposisjonsfond, men at
det likevel var viktig at sektorene gjorde nødvendige tiltak for å holde budsjettbalansen.
Rådmannens innstilling til kommunestyret var som følger: «Tertialrapporten tas til etterretning.
Sektorene bes om å innrette driften etter sektorens rammer».
Rapportering oktober 2017:
Administrasjonen rapporterte om et totalt mindreforbruk per 2. tertial 2017 på kr. 2,556 millioner.
Dette var et resultat av et mindreforbruk på 3,814 millioner på lønn og pensjon, og et merforbruk
på 1,745 millioner på øvrige utgifter. Avslutningsvis påpekte administrasjonen at kommunen i 2017
hadde et disposisjonsfond, men at det likevel var viktig at sektorene gjorde nødvendige tiltak for å
holde budsjettbalansen. Rådmannens innstilling til kommunestyret var som følger:
«Tertialrapporten tas til orientering. Sektorene bes om å innrette driften etter sektorenes rammer.
Evt. overbruk på virksomhetene skal dekkes innenfor sektorenes ramme gjennom
budsjettregulering.»
Budsjettreguleringer
Rådmannen i Nordreisa kommune la frem sak om budsjettregulering
tre ganger i 2015;
- i sak 2/15 i kommunestyremøte 26.3.2015 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet)
- i sak 23/15 i kommunestyremøte 24.6.2015 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet)
- i sak 51/15 i kommunestyremøte 16.12.2015 (omfattet kun investeringsbudsjettet)
fire ganger i 2016;
- i sak 24/16 i kommunestyremøte 31.3.2016 (omfattet kun driftsbudsjett)
- i sak 55/16 i kommunestyremøte 16.6.2016 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet)
- i sak 83/16 i kommunestyremøte 13.10.2016 (omfattet kun driftsbudsjettet)
- i sak 86/16 i kommunestyremøte 20.12.2016 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet)
fire ganger i 2017:
- i sak 16/17 i kommunestyremøte 20.4.2017 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet)
- i sak 37/17 i kommunestyremøte 22.6.2017 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet)
- i sak 48/17 i kommunestyremøte 26.10.2017 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet)
- i sak 60/17 i kommunestyremøte 18.12.2017 (omfattet kun driftsbudsjettet)
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I revisors beretning for 2016 (uttalelse om revisjonen av årsregnskapet) påpekte revisor at
investeringsregnskapet for Nordreisa kommune dette året viste et vesentlig merforbruk (kr 11,3
millioner) i forhold til regulert budsjett. Forholdet er også omtalt i revisjonsbrev 12/2016, og revisor
påpeker der at investeringsbudsjettet bør følges opp og reguleres gjennom året for å oppfylle kravene
i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett. Økonomisjef i kommunen har besvart brevet i juni
2017, og kommenterer der at budsjettavviket for 2016 blant annet dreier seg om manglende
budsjettregulering av merverdiavgift. Videre skriver hun «Nordreisa kommune har ikke hatt
tilfredsstillende oppfølging av rutiner i forbindelse med budsjettavvik på investeringsregnskapet»,
og at «det er derfor gjort tiltak i 2017 innenfor dette området». Som omtalt tidligere, opplyser
økonomisjef til revisor at kommunen fra og med 2017 innførte fast månedlig rapportering på
investeringsprosjekter fra sektorleder til rådmannen. Vår gjennomgang av budsjettreguleringene
som er gjort i kommunestyret i 2017 viser at det er foreslått og vedtatt reguleringer i
investeringsbudsjettet (i tillegg til i driftsbudsjettet) i tre av de fire budsjettreguleringene. Den siste
reguleringen i 2017 gjaldt kun driftsbudsjettet.

4.4

Vurderinger og samlet konklusjon

Revisor har funnet at administrasjonen har lagt fram forslag til årsbudsjett for alle de undersøkte
årene. For alle de undersøkte årene, har driftsutgiftene vært større enn i opprinnelig budsjett. For to
av de undersøkte årene var også driftsutgiftene større enn i revidert budsjett. Av forarbeidene til
kommuneloven fremgår det at er det viktig at utgifter ikke underbudsjetteres10. Videre at forventede
inntekter i budsjettet vil være et anslag for året, og at det er grunn til å utvise nøkternhet når for
eksempel skatteinntekter skal anslås.
Hvorvidt budsjettet kan sies å være basert på urealistiske inntekter og utgifter vil bero på en konkret
vurdering. Hva gjelder inntektssiden, så viser denne at driftsinntektene for de undersøkte årene har
vært på henholdsvis 30,6 millioner, 26 millioner og 21 millioner mer enn budsjettert. Dette har for
det meste skrevet seg fra økte refusjoner på flere områder, samt økt skatteinngang og
rammetilskudd. Revisors vurdering er at økte driftsinntekter i den størrelsesorden som her er
tilfellet, ikke kan sies å være basert på urealistiske beregninger. Denne vurderingen kan også
begrunnes med at kommunen på tidspunktet for utarbeidelse av budsjett, ikke har fullstendige
forutsetninger for å beregne driftsinntektene.
På utgiftssiden utgjør avvikene fra opprinnelig driftsbudsjett i 2015, 2016 og 2017 totalt henholdsvis
11%, 6,6% og 13,6%. Avvikene i driftsbudsjettet fordeler seg på flere poster i budsjettet;
lønnsutgifter, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon,
kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon samt overføringer, noe som
indikerer at det i den undersøkte perioden har vært en underbudsjettering av utgifter knyttet til disse
budsjettpostene. Også når det gjelder beregning av utgifter, så må dette ved utarbeidelse av budsjett
og ved senere budsjettreguleringer gjøres på bakgrunn av anslag. Moderate budsjettavvik fordelt på
ulike poster må i mange tilfeller påregnes, all den tid anslag kan være utfordrende å beregne, samt
at man på tidspunktet for anslagene ikke har fullstendig oversikt over alle forutsetninger. Ved
utarbeidelse av budsjett vil det imidlertid være naturlig å se hen til resultat og erfaringer fra det
foregående året. Med mindre man forventer endringer i organisasjonen med betydninger for
inntekter og utgifter, så er resultatet fra foregående år en klar indikator på hvilke inntekter og utgifter
som kommunen kan forvente også i det kommende året. Når Nordreisa kommune for de undersøkte
10
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årene har fastsatt et driftsbudsjett som er lavere enn faktiske regnskapsførte driftsutgifter det
foregående året, så er dette et moment som etter revisors syn taler for at årsbudsjettene har vært
urealistiske. Videre viser våre undersøkelser at administrasjonen har funnet grunn til å legge frem
sak om budsjettregulering allerede i løpet av mars/april for alle de undersøkte årene. Dette er deretter
fulgt opp med hyppige budsjettreguleringer i løpet av året. I 2016 og 2017 er driftsbudsjettet regulert
siste gang i kommunestyret i desember. Selv om administrasjonen ved budsjettreguleringer
oppfyller kravet til å gi meldinger til kommunestyret ved eventuelle endringer, så kan slike hyppige
og tidlige budsjettreguleringer være et tegn på at budsjettet i utgangspunktet er satt for lavt, og at
det er basert på urealistiske anslag av forventede utgifter. Dette understøttes av det faktum at
kommunen faktisk har hatt større regnskapsførte driftsutgifter enn budsjettert disse årene.
I alle de undersøkte budsjettene har kommunen fastslått at den økonomiske situasjonen er krevende,
og av alle budsjettene fremgår det også at det må gjøres kutt i flere sektorer for å få oppnå økonomisk
balanse. For at årsbudsjettene for de ulike årene skal kunne sies å være realistiske, er det nødvendig
at dette også gjelder de foreslåtte tiltakene som skal skape innsparinger. Det er i liten grad oppgitt
hvilke konkrete tiltak det er som tenkes å gjennomføres, eller i hvilken størrelsesorden dette er tenkt
å gi besparelser. I budsjettet for 2016 fremgår det for eksempel hvor stort nedtrekk det skal gjøres i
ulike sektorer, men det fremgår ikke om man tenker å oppnå slike innsparinger ved nedbemanning,
kutt i tjenestetilbudet eller på andre måter. I budsjettet for 2017 fremgår det for eksempel at
kommunen skal redusere i spesialundervisningen for å oppnå kostnadsreduksjoner, men det fremgår
ikke noe nærmere om på hvilket grunnlag kommunen kan gjøre kutt i det som er en lovpålagt
kommunal tjeneste. Det fremgår videre at både endringer i skolestruktur og kutt i konsulentbruk i
barnehager skulle gi besparelser, uten at det fremgår beregninger av hvor store kostnader slike tiltak
var antatt å kunne spare kommunen for. Når slik informasjon om foreslåtte tiltak ikke fremgår, så
taler dette etter revisors syn for at innsparingstiltakene ikke har vært tilstrekkelig funderte og basert
på konkrete erfaringer.
På bakgrunn av de ovenstående momenter er revisors vurdering at Nordreisa kommune ikke har
oppfylt kriteriet om at det årlig skal legges frem for kommunestyret forslag til realistisk årsbudsjett
som fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.
Revisor har funnet at administrasjonen har lagt fram forslag til økonomiplan for alle de undersøkte
årene. Planlagte investeringer er oppført med årlige budsjetteringer i planperiodene.
Økonomiplanene viser beregninger av inntektsforutsetninger og utgiftsforutsetninger, blant annet
ved at det hensyntas statsbudsjettenes realvekst i samlede inntekter, anslåtte merutgifter knyttet til
befolkningsutvikling, justering av betalingssatser samt lønnsvekst i kommunal sektor.
Økonomiplanene gir videre oversikt og informasjon om status i den enkelte sektor. I
økonomiplanene for de undersøkte årene er driftsinntekter og driftsutgifter forutsatt holdt på et
relativt jevnt nivå for alle årene i planene. Når vi ovenfor har kommet til at de fremlagte
årsbudsjettene (første år av økonomiplanene) i perioden 2015-2017 har vært urealistiske, og
forventede driftsutgifter er forutsatt holdt på samme nivå i økonomiplanene, så taler dette etter
revisors syn for at også økonomiplanene i den undersøkte perioden har vært basert på urealistiske
anslag av inntekter og utgifter. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Nordreisa kommune
ikke har oppfylt kriteriet om at det årlig skal legges frem for kommunestyret forslag til realistisk
økonomiplan for de neste fire årene.
Revisor har funnet at administrasjonen for alle de undersøkte årene har lagt fram for kommunestyret
tertialrapporteringer per 30. april og 30. august. Kriteriet om at administrasjonen skal legge frem
rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenlignet med
årsbudsjettet, og at slik rapporteringer skal fremlegges pr. 30. april og 30. august, vurderes derfor
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som oppfylt. Videre er det tidligere vist til at administrasjonen har lagt fram for kommunestyret
budsjettrevisjoner ved tre tilfeller i 2015, og ved fire tilfeller i 2016 og 2017. Da Nordreisa kommune
har relativt få kommunestyremøter i løpet av året (fire møter i 2015, seks møter i 2016, fem møter i
2017) tilsier dette at administrasjonen, sett i sammenheng med antall kommunestyremøter, relativt
ofte har gitt melding til kommunestyret om at det har oppstått endringer som får betydning for
årsbudsjettets grunnlag, og som fordrer regulering av budsjettet. Revisor har ikke informasjon som
tilsier at det er konkrete hendelser som administrasjonen burde ha varslet kommunestyret om, og
der dette ikke er gjort. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at administrasjonen har oppfylt
kriteriet om å gi melding til kommunestyret dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som
kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag.
Budsjettreguleringer gjøres på bakgrunn av at kommunen ser at det på grunn av senere inntrufne
forhold, er behov for å gjøre endringer i opprinnelig budsjett. Spørsmålet videre blir om Nordreisa
kommune, i de tilfeller der det er meldt om merforbruk, har foreslått konkrete og egnede tiltak. I de
undersøkte rapporteringene der det meldes om merforbruk i en eller flere sektorer, har rådmannens
innstilling vært at sektorene må gjøre nødvendige tiltak for å holde budsjettbalanse, eller at
sektorene bes innrette driften etter sektorens rammer. Så vidt revisor kan se, er det ut over dette ikke
foreslått konkrete tiltak fra administrasjonens side når det rapporteres til kommunestyret. På
bakgrunn av dette er revisors vurdering at Nordreisa kommune ikke har oppfylt kriteriet om at det
skal foreslås nødvendige tiltak når det er rimelig grunn til å tro at det kan oppstå nevneverdige avvik.
På bakgrunn av våre funn og vurderinger, er revisors konklusjon at Nordreisa kommune i noen grad
har økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk.
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ØKONOMISK INTERNKONTROLL

Har kommunen i tilstrekkelig grad skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse
med økonomisk internkontroll?
Revisjonskriterier
Kommunen bør
1. ha oppdaterte dokumenter som viser fordeling av roller og ansvar, herunder
kontrollansvaret på området økonomisk intern kontroll, som er egnet til å sikre at
a. samme person ikke er ansvarlig for både aktiviteten og kontrollen
b. samme person ikke attesterer og anviser en utgift/utbetaling
c. det ikke hefter inhabilitet ved de involverte ansatte i internkontrollaktivitetene
2. utføre risikovurderinger som skriftliggjøres og legges til grunn for interne
kontrollaktiviteter
3. ha skriftlige rutinebeskrivelser som er praktisk anvendbare og angir hvilke konkrete
kontrollhandlinger som skal utføres av hvem og når på områdene:
a. Utgifter
i. lønn
ii. kjøp av varer og tjenester
iii. overføringer til andre
b. Inntekter
i. fakturering av varer og tjenester
ii. oppfølging av fordringer (herunder offentlige tilskudd og refusjoner)
4. dokumentere skriftlig avstemminger som er utført i løpet av året og i forbindelse med
årsavslutningen
5. på innkjøpsområdet ha skriftlige retningslinjer som
a. skiller mellom ulike anskaffelser (vare-, tjeneste- og bygge- og anleggsarbeid)
b. har oppdaterte beløpsgrenser som avgjør tillatte anskaffelsesprosedyrer
c. definerer ansvar og roller, spesielt hvilke innkjøp resultatenhetene kan utføre og i
hvilke tilfeller rådmannens stab/støttefunksjoner må involveres
d. tydeliggjør ansvaret for kontrollaktiviteten i innkjøpsprosessen
e. handterer endringsordrer og tilleggsarbeid
f. angir rutiner for kontrollaktiviteter knyttet til bestilling, varemottak og utbetaling

Jf. Lov 25.09.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), COSO-rapport (2013),
«85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane (2009)

5.1
Rolle- og ansvarsfordeling innen økonomisk internkontroll
Nordreisa kommune har vedtatt følgende reglementer som inneholder bestemmelser om rolle- og
ansvarsfordeling innen økonomisk internkontroll:
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- Administrativt delegasjonsreglement (vedtatt 16.6.2016)
Reglementet angir administrative delegeringer, herunder rådmannens konkrete videredelegeringer
for områdene personal og økonomi, miljø, plan og utvikling, oppvekst og kultur og helse og omsorg.
Det inneholder også en del definisjoner og/eller begrepsavklaringer (for eksempel hva som menes
med «formelt ansvar», «fagmyndighet», «kurant sak»). Innen personal og økonomi gis det blant
annet bestemmelser om hvem som kan ansette eller omgjøre/utvide/omplassere stillinger, innvilge
permisjoner, og fastsette lønn utover tarifflønn. Videre gis det retningslinjer samt avklaringer om
budsjett-, rekvisisjons-, attestasjons- og anvisningsmyndighet innen de ulike tjenesteområdene.
Sektorledere, service- og personalsjef, DMS-leder11 og NAV-leder delegeres budsjett-, rekvisisjons,
attestasjons- og anvisningsmyndighet innen sine tjenesteområder, og disse kan igjen delegere sin
anvisningsmyndighet til virksomhetsleder. Det angis dessuten at rådmannen og økonomisjefen skal
ha skriftlig melding fra sektorleder om hvem som skal ha budsjettansvar, rekvisisjons-, attestasjonsog anvisningsmyndighet, og at opphør av slik myndighet skal meldes til overordnet myndighet og
økonomisjef. Det administrative delegasjonsreglementet viser samtidig til økonomireglementet,
som har en del overlappende bestemmelser, jf. omtale nedenfor. Videre angir administrativt
delegasjonsreglement at «der inhabilitet oppstår (anvisningsmyndighet for egne regninger, nær
familie osv.) skal anvisning utføres av overordnede» og at «ordfører har anvisningsmyndighet i de
tilfeller hvor rådmannen er inhabil».

- Økonomireglement (vedtatt 26.3.2015)
Økonomireglementet er bygget opp av syv kapitler, henholdsvis
1) generelt om økonomireglementet
2) økonomimodellen, økonomisystemet og kontoplanen
3) utarbeidelse, fordeling, behandling, disponering og oppfølging av budsjett og økonomiplan
4) attestasjon og anvisning
5) regnskapsprinsipp og årsavslutning
6) rapportering
7) reglement for investeringsprosjekter.
I kapittel 2 beskrives økonomisystemet og økonomimodellen som benyttes i kommunen, herunder
gis det definisjoner på ulike begreper som benyttes (eksempelvis «art/konto», «ansvar», «prosjekt»).
I kapittel 3 beskrives kommunens plan- og økonomisystem, herunder kommuneplanens kort- og
langsiktige del, årsbudsjett og økonomiplan, og fullmakter i budsjettsaker. I kapittel 4 defineres og
avklares en del begreper knyttet til bestilling, attestasjon og anvisning, og det gis detaljerte
retningslinjer for attestasjon og anvisning. Retningslinjene inneholder blant annet flere
bestemmelser om hvilken kontroll som skal gjennomføres på ulike stadier, og hvem som er ansvarlig
for kontrollen. Det oppgis videre at det skal foreligge en ajourført oversikt over hvem som har
bestillings-/attestasjonsfullmakt, og det samme gjelder for anvisningsmyndighet. Det foreligger for
øvrig egne skriftliggjorte rutinebeskrivelser for attestasjon og anvisning, jf. omtale under. Når det
gjelder utbetalingsfullmakt, presiseres det at personer som har utbetalingsfullmakt, verken skal ha
attestasjons- eller anvisningsmyndighet samt at utbetalingene gjøres gjennom nettbank ved at én
person legger inn transaksjonen og en annen godkjenner den. Videre fremgår det at den som
remitterer, ikke skal ha utbetalingsfullmakt.

11

Leder for distriktsmedisinsk senter
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- Lederavtaler for sektorledere
Rådmannen opplyser at kommunen har utformet og inngått lederavtaler med sektorlederne i
kommunen. Revisor har fått oversendt malen for lederavtalene. Denne angir blant annet at avtalen
er et forpliktende styringsverktøy og et virkemiddel for å sikre at rådmannens budsjett og resultatmål
følges opp. Under punkt 4.1.1 Ansvar angis det blant annet at sektorleder er øverste administrative
og faglige leder for sektoren (formelt ansvar), og har ansvar for en effektiv bruk og forvaltning av
tildelte økonomiske ressurser i henhold til økonomireglementer og vedtatte budsjett
(økonomiansvar), og internkontroll i egen sektor (jfr. internkontrollforskriften). Avtalen angir
videre at sektorleders ansvar innebærer følgende:
-

Tildelt budsjett skal holdes. Sektorleder plikter å varsle rådmannen om budsjettavvik eller
andre forhold som utløser kostnader på andre områder12. Tiltak for å lukke evt. avvik skal
fremlegges

-

Produksjon. Sektorleder har ansvar for å levere tjenester fastsatt i budsjett og i årsplan

-

Kommuneovergripende mål. Det skal være samsvar mellom overordnede beslutninger og
beslutninger fattet på sektornivå

-

Utviklingsprosjekter. Disse skal være forankret i organisasjonen. Linjeansvaret innebærer
også ansvar for utviklingsarbeid fra igangsetting til implementering

-

Avvik. Sektorleder har ansvar for å håndtere avvik ihht. måloppnåelse

Foruten å angi hvilket ansvar som påhviler sektorleder, angir avtalen også hvilke forventninger
rådmannen har til sektorleder samt hva sektorleder kan forvente av rådmannen.
Rådmannen har også opplyst til revisor at det foreligger utkast til lederavtaler for virksomhetsledere,
men at disse ikke er inngått ennå.
- Anskaffelsesreglement (vedtatt 4.11.2014)
Nordreisa kommune inngår i et innkjøpssamarbeid med kommunene Kåfjord, Lyngen, Kvænangen,
Skjervøy og Storfjord (Innkjøpstjenesten Nord-Troms). Det er ansatt en egen interkommunal
innkjøpssjef som arbeider med inngåelse av felles rammeavtaler for kommunene og øvrig bistand
til kommunene på området for offentlige anskaffelser. Innkjøpstjenesten har utformet et todelt
anskaffelsesreglement, og kommunestyret i Nordreisa vedtok 4.11.2014 både del I og II av
reglementet. Reglementet er ikke oppdatert etter at det ble utformet. Reglementet er relativt
omfattende med tilsammen 30 sider. Del I omtaler grunnleggende prinsipper som følger av lov og
forskrift om offentlige anskaffelser samt generelle føringer for kommunens innkjøpspraksis, og del
II beskriver mer detaljert hvordan anskaffelser skal gjennomføres.
Ifølge reglementet skal kommunenes innkjøpsvirksomhet koordineres ved at de samarbeidende
kommuner etablerer en styringsgruppe for innkjøp med ett medlem fra hver kommune. Den som
sitter i styringsgruppa, skal også være innkjøpskoordinator i egen kommune. Økonomisjef i
Nordreisa har opplyst at hun er innkjøpskoordinator i kommunen. Ifølge reglementet skal
innkjøpskoordinator i den enkelte kommune «være bindeledd mellom virksomhetenes behov for
innsatsmidler til driften og Innkjøpstjenesten». Det oppgis i reglementet at innkjøpssjef er ansvarlig
for anskaffelsesprosessen, og i denne sammenheng samarbeider innkjøpssjef med virksomhetsleder
eller de personer som får tildelt denne oppgaven i den enkelte kommune. Den «interkommunale»
12

Se funn under kapittel 4.3 som bekrefter at det fra og med 2015 har vært rapportert jevnlig fra sektor- til
rådmannsnivå
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innkjøpssjefen skal involveres allerede i anskaffelsens planleggingsfase dersom det skal gjøres kjøp
med verdi over kr 500 000 som ikke dekkes av rammeavtale. Videre står det i reglementet at
rådmannsutvalget kan delegere til innkjøpstjenesten fullmakt til å underskrive rammeavtaler på kjøp
av varer og tjenester, men at ved enkeltkjøp gjort av en kommune er det rådmann eller den som har
fått delegert ansvaret, som skal underskrive tildelingsbrev og kontrakt. I en egen tabell stilles de
ulike fasene i anskaffelsesprosessen opp med merknader om hvem som har ansvar for hva i hvilken
fase. I alle faser er innkjøpssjef og avdelingen oppført som ansvarlige. I den siste fasen;
«kontraktsinngåelse», er rådmannen oppført som ansvarlig i tillegg til innkjøpssjef og avdelingen.
Reglementet slår for øvrig fast at innkjøp er et administrativt ansvar og at retningslinjene gjelder
alle kommunens enheter. Det slås videre fast at «retningslinjene gjelder varekontrakter,
tjenestekontrakter (herunder også konsulenttjenester), samt anskaffelser innen bygg og anlegg». Det
gis ingen definisjon av de ulike typer kontrakter eller opplysninger om hvordan forskrift om
offentlige anskaffelser klassifiserer / skiller mellom de ulike typer kontrakter. I reglementets del II
nevnes de ulike anskaffelsesprosedyrer som man i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser
kan benytte. Det angis at «valg av administrativ prosedyre» avhenger av type anskaffelse og verdien
på anskaffelsen. Det gis imidlertid ikke opplysninger om hvilke nærmere prosedyrekrav som følger
av valgt prosedyre i henhold til forskriften. Bestemmelsene om terskelverdier og ulike
anskaffelsesprosedyrer er ikke oppdatert i tråd med senere regelendringer på området.
Reglementet viser til gjeldende terskelverdier per 1.7.2014, men opplyser også om at nye
anskaffelsesregler vil gjelde fra 1.7.2015.
Både del I og II av reglementet har enkelte bestemmelser om kontroll og oppfølging i forbindelse
med bestilling og kjøp. Det angis at kontroll skal rette seg både mot enhetene og leverandørene.
Overfor enhetene innebærer det å «få brukerne til å holde seg innenfor de avtaler som er inngått,
samt følge de retningslinjer som er vedtatt», mens «overfor leverandørene vil kontrollen dreie seg
om at leveringsavtalens betingelser overholdes». Det slås fast at kontrollen skal foretas etter
gjeldende rekvisisjons- og anvisningsreglement. Kommunen er forpliktet til å foreta kontroll av
varen straks den er mottatt. Kontrollen skal omfatte både kvalitet og kvantitet, og eventuelle
reklamasjoner skal foretas straks en feil er oppdaget, ifølge reglementet. Det angis også at det er den
enkelte enhet som avgjør om varen skal avvises eller godtas mot reduksjon i pris. Kontroll av
avtalebetingelser beskrives også i form av at kvalitet, leveringsbetingelser, betalingsbetingelser,
antall og pris skal kontrolleres. Reglementet angir også at «det forutsettes et samarbeid med
enhetene og kommunerevisjonen i kontrollarbeidet». Reglementet omtaler ikke temaene
endringsordrer og tilleggsarbeid.
Den felles innkjøpstjenesten for kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og
Storfjord er for tiden gjenstand for evaluering i et eget forvaltningsrevisjonsprosjekt som
gjennomføres av KomRev NORD. Innkjøpssjefen har informert om at innkjøpsreglementene, som
også gjelder for Nordreisa kommune, vil revideres og oppdateres i løpet av 2019.
- Rutine for innkjøp av varer og tjenester i Nordreisa kommune
Det finnes også en egen rutine for innkjøp av varer og tjenester som gjelder konkret for de innkjøp
som Nordreisa kommune foretar utenfor det tidligere nevnte innkjøpssamarbeidet. Rutinen angir
hvilke formål rutinen skal bidra til oppfyllelse av, herunder regeletterlevelse, konkurransehensyn,
inngåelse av økonomisk gunstige avtaler, miljøhensyn, likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet.
Videre beskriver rutinen hvem som har fullmakt til å underskrive rammeavtaler, tildelingsbrev og
kontrakter, og hvem i kommunen som har bestillingsmyndighet.
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Rutinen skiller mellom ulike avtaleformer, og når det er mest hensiktsmessig å benytte de ulike
avtaleformene. Det fremgår bestemmelser om hva den enkelte innkjøper må forvisse seg om før
innkjøpet, blant annet hvorvidt innkjøpet er nødvendig og i kommunens interesse, at det er
bevilgning for å dekke innkjøpet, og om det allerede foreligger rammeavtale med en leverandør på
området som kommunen kan benytte seg av. Det fremgår informasjon om terskelverdier og hvilken
dokumentasjon som skal innhentes fra tilbyderne, hvordan anskaffelsen skal dokumenteres og
oppbevares samt evalueringskriterier.
Dokumentet inneholder også kontrollrutiner – den som mottar varen plikter å kontrollere om
kvalitet, kvantitet, leveringsbetingelser og pris er i samsvar med bestilling. Ved bytting av varer skal
faktura ikke attesteres/anvises før feilen er rettet.
5.2
Risikovurderinger
Økonomisjef og rådmann har ved oppstart av prosjektet opplyst til revisor at det ikke gjøres
skriftliggjorte risikovurderinger på økonomiområdet. Kvalitetssikringssystemet som kommunen
benytter har maler for risikovurderinger, men disse er ikke tatt i bruk. Økonomisjef opplyste i
oppstartsmøte med revisor i august 2017 at det forelå planer om å gjennomføre risikovurderinger på
økonomiområdet høsten 2017. Revisor fikk da informasjon om at kommunen hadde begynt å
arbeide med den skriftlige delen av risikovurderingen, men at kommuneadministrasjonen på grunn
av bemanningsmessige forhold ikke hadde fullført dette arbeidet. Videre har økonomisjef opplyst
om at det hele tiden gjøres risikovurderinger innen økonomifeltet, i det daglige arbeidet, men at de
hittil ikke har vært skriftliggjorte. Økonomisjef nevner risikovurdering av kommunens praksis med
kontantkasser som eksempel på risikovurderinger som er gjort, men ikke skriftlig nedfelt, og som
har ført til endring av rutiner. Som følge av at administrasjonen vurderte at det var stor risiko for
feil ved å benytte kontantkasser, valgte man å legge ned de fleste kontantkassene samt utforme
rutiner og innføre tett oppfølging for de resterende.

Revisor fikk i september 2018 oversendt en risiko- og sårbarhetsanalyse som var gjennomført på
området for økonomisk internkontroll og økonomistyring. Denne er datert 17.9.2018. Her fremgår
ulike tenkte hendelser/feil, sannsynlighet for hendelsene samt hvor store konsekvensene av en slik
hendelse vil være for kommunen. Dette er, slik revisor forstår det, den første risiko- og
sårbarhetsanalysen som er gjennomført på området for økonomisk internkontroll og økonomistyring
i kommunen.
Økonomisjefen har informert om at det arbeides kontinuerlig med risiko i økonomiavdelingen, ved
at dette ofte er tema i avdelingsledermøter og at de ansatte har stort fokus på - og høy grad av risikoavdekking i avdelingen. Det opplyses om at det årlig er flere tilfeller der problemstillinger som
oppstår her videreformidles til sektorleder eller til rådmannen for avklaring.

5.3
Skriftlige rutinebeskrivelser
Nordreisa kommune har ikke lagt frem noen rutinebeskrivelser som gjelder oppfølging av
fordringer (herunder offentlige tilskudd og refusjoner). De skriftlige rutinebeskrivelsene som er lagt
frem for revisor på økonomiområdet, er følgende:
Rutine for attestasjon
Rutinebeskrivelsen angir at det skal gis skriftlig melding til økonomitjenesten over hvem som til
enhver tid har attestasjonsmyndighet i virksomheten og for hvilke budsjettområder, og at alle som
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får attestasjonsmyndighet på forhånd skal gis opplæring slik at de har en klar forståelse av hva
fullmakten innebærer. Det er økonomitjenesten som er ansvarlig for at slik opplæring blir gitt, ifølge
rutinebeskrivelsen. Videre beskrives en rekke konkrete kontroller som attestanten skal gjennomføre
ved attestasjon. Det påpekes også at det ikke er anledning til å attestere egne regninger.
Avslutningsvis angis det at rådmannen har det overordnede ansvaret, mens sektorledere har ansvar
for at rutinen blir fulgt i egen sektor, og virksomhetsledere innenfor sin(e) virksomhet(er). Revisor
har fått oversendt en oversikt over hvem som har attestasjonsmyndighet innenfor sektorene
administrasjon, oppvekst, helse- og sosial, drift- og utvikling samt investeringer. I skjemaet er det
også oppgitt hvem som har attestasjonsmyndighet for den enkelte avdeling under sektorene.
Rutine for anvisning
Det angis også i rutinebeskrivelsen for anvisning at det skal gis skriftlig melding til
økonomitjenesten om hvem som til enhver tid har anvisningsmyndighet for hvilke budsjettområder,
og at det på forhånd skal gis opplæring til alle som tildeles slik myndighet. Videre beskrives hvilke
kontroller anviser skal gjøre, både generelt og spesielt for anvisning av henholdsvis faktura og andre
utbetalinger. Det slås fast at anvisningsmyndigheten ikke gjelder egne aktiviteter av noe slag, og at
regninger skal anvises av overordnede dersom inhabilitet kan bli gjort gjeldende. På samme måte
som for attestasjon angis det at rådmannen har det overordnede ansvar, mens sektorledere og
virksomhetsledere har ansvar for at rutinen følges innen henholdsvis egen sektor og virksomhet.
Revisor har fått oversendt en oversikt som viser hvem som har anvisningsmyndighet innenfor
sektorene administrasjon, oppvekst, helse- og sosial, drift- og utvikling samt investeringer. I
skjemaet det også oppgitt hvem som har anvisningsmyndighet for den enkelte avdeling under
sektorene.
Rutine for økonomirapportering
Rutinebeskrivelsen viser til økonomireglementets bestemmelse om at det skal rapporteres til politisk
nivå gjennom tertialrapporter. Videre angir rutinebeskrivelsen at hver virksomhet skal levere
månedlige økonomirapport der det skal rapporteres på;
-

måloppnåelse i forhold til økonomiplan og virksomhetsplan

-

økonomi, herunder budsjettkontroller og avviksberegninger, konteringsliste lønn skal
kontrolleres og kommenteres

-

sykefravær og personaloppfølging, herunder oversikt over korttids- og langtids sykefravær
samt iverksatte tiltak og oversikt over status for medarbeidersamtaler

-

internkontroll, herunder oppfølging av politiske vedtak, meldte og lukkede avvik,
gjennomførte kontroller og risikoanalyser

Ifølge rutinebeskrivelsen har virksomhetsledere ansvar for å rapportere per måned til sin sektorleder,
og sektorleder er ansvarlig for å rapportere per måned til rådmannen. Revisor har fått oversendt den
siste økonomirapporteringen som er gitt fra en virksomhetsleder i barnehage til sektorleder og fra
sektorleder for drift- og utvikling til rådmannen. Innholdet i disse viser at enhetsleder og sektorleder
i disse konkrete tilfellene har rapportert i henhold til rutinebeskrivelse for rapportering.
Rutine for bankavstemming driftskonti
Det foreligger skriftlig rutinebeskrivelse for avstemming av driftskonto.
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Øvrige skriftliggjorte rutiner
Revisor har fått oversendt en oversikt over alle skriftlige rutiner som økonomiavdelingen har.
Utover de ovenfor nevnte rutinene, er dette:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rutine for innkjøp av varer og tjenester
Rutine for budsjettregulering
Økonomireglement
Rutine på viderekobling av telefon
Rutine for årsbudsjett og arena
Rutine for remittering
Rutine for tertialrapporter og lønnsrapporter
Rutine momskompensasjon og ordinær mva.
Rute for innlevering av skattemelding mva. og komp
Rutine for lasting av EHF-faktura
Rutine feilfakturering – kreditnota
Rutine innførsel av varer-tjenester utland
Rutine for ladekort
Rutine for tilganger og roller i agresso
Rutine for utgående fakturering
Rute for økonomiplan
Rutine for validering
Rutine for kassabeholdning-oppgjør
Rutine innlesning av filer i familia
Egenerklæring ILO konvensjon 94
HMS-egenerklæring

5.4
Skriftlige avstemminger
Økonomisjef i Nordreisa kommune opplyste i oppstartsmøte at alle bankkonti avstemmes månedlig.
De fleste andre balansekontoene avstemmes annenhver måned eller hvert halvår, men enkelte tas
kun ved årsavslutning. Det foreligger skriftlig rutine for bankavstemming driftskonti. I denne står
det blant annet at «hver måned sjekkes at saldo på oppgjørskonto (…) i Agresso stemmer overens
med kontoutskrift for bankkonto (…) fra Sparebank 1 Nord-Norge. Eventuelle avvik skal
spesifiseres». Videre står det at «bankutskriftene oppbevares samlet i egen perm,
avstemmingsskjema mv. oppbevares i egen avstemmingsperm». Det angis også at ansvaret for
avstemming ligger hos økonomisjef og økonomimedarbeidere.
Kommunen har også rutiner for avstemming av balansekonti. Disse rutinene er oversendt revisor.
Dokumentet gir en oversikt over når ulike konti skal avstemmes, samt nærmere regler for
dokumentasjon av balansen. Videre fremgår det at det er økonomisjefen og økonomimedarbeidere
innen økonomi som har ansvar for avstemmingen, og at målet med rutinen er å sikre at balansekonti
stemmer med regnskap samt dokumentasjon av balansen.
Dokumentasjon for avstemminger som er gjennomført, foreligger fysisk i ringperm. Revisor
gjennomfører rutinemessig kontroll av et utvalg av kommunens avstemminger, og har i 2017
kontrollert om det er gjennomført avstemminger av sentrale bankkonti for tilfeldig utvalgte
måneder. Kontrollen ga følgende resultat:
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-

Driftskonto: månedlige avstemminger er gjennomført og dokumentert for de utvalgte
måneder13. Ingen gamle åpne poster ble funnet.

-

Agresso faktureringskonto: månedlige avstemminger er gjennomført og dokumentert for de
utvalgte måneder14. Ingen gamle åpne poster ble funnet.

-

Skattetrekk-konto: ingen avstemminger gjennomført i 2017 per september15

Revisor har ved revisjon av årsoppgjørene for årene 2015 og 2016 for Nordreisa kommune ikke
funnet vesentlige mangler ved kommunens avstemminger av balansekontoer i regnskapet. Heller
ikke for 2017 har revisor hatt særskilte problemer med å bekrefte regnskapene på grunn av
manglende avstemminger eller uavklarte saldoer i balansen.

5.5

Vurderinger og samlet konklusjon

Nordreisa kommune har framlagt flere dokumenter som viser fordeling av roller og ansvar på
områder for økonomisk internkontroll. Disse dokumentene gir informasjon om rutiner som skal
sikre at samme person ikke attesterer og anviser utgifter/betalinger. De gir også informasjon om
kontroller som skal gjøres, hvordan disse skal gjennomføres, og hvem som er ansvarlig for
gjennomføringen. Det fremgår rutiner for håndtering av inhabilitetstilfeller i den økonomiske
internkontrollen. Det foreligger lederavtale for sektorledere, men ikke for virksomhetsledere. Dette
kan, etter revisors vurdering, være en indikasjon på uavklarte ansvarsforhold på dette nivået i
organisasjonen. Revisor kan imidlertid ikke se at det forhold at slike lederavtaler ikke foreligger,
har virket negativt på ivaretakelsen av formålene som slike dokumenter er ment for å sikre. De
dokumentene som foreligger, og som er fremlagt for revisor, er etter vårt syn egnet til å sikre at
samme person ikke er ansvarlig for både aktivitet og kontroll, at samme person ikke attesterer og
anviser en utgift/utbetaling, og at det ikke hefter inhabilitet ved de involverte ansatte i
internkontrollaktivitetene.
Nordreisa kommune har opplyst om at det i stor utstrekning gjennomføres risikoanalyser på
økonomiområdet gjennom det daglige arbeidet, men at slike analyser ikke tidligere har vært
skriftliggjort. Revisor har fått oversendt én skriftlig risikoanalyse, som er gjennomført i 2018, etter
oppstart av dette forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Som nevnt tidligere har kommunen oversendt flere skriftlige rutinebeskrivelser som finnes på
økonomiområdet. Det foreligger rutiner som angir hvilke konkrete kontrollhandlinger som skal
gjennomføres av både attestant og anviser i forbindelse med utgifter. Kontroll med lønnsutbetalinger
skal gjøres i forbindelse med månedlige økonomirapporteringer. Det foreligger også skriftlig rutine
for utgående fakturering. Revisor har imidlertid ikke fått oversendt skriftlige rutiner for oppfølging
av fordringer.
Skriftlige rutiner for avstemminger er oversendt revisor, og avstemminger dokumenteres. Disse
gjøres tilgjengelig for regnskapsrevisor ved rutinemessige kontroller. Det er ikke forhold som tilsier
13

Juni, juli og august
Juni, juli og august
15
Samtlige måneder til og med august ble kontrollert
14
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at enkelte avstemminger ikke er blitt dokumentert. Revisor påpeker at det per september 2017 ikke
var gjennomført avstemminger av skattetrekkskonto det året.
Kommunen har skriftlige retningslinjer på området for innkjøp. Retningslinjene skiller mellom ulike
anskaffelser og beløpsgrenser, og definerer ansvar og roller. Kommunens interne rutiner for innkjøp
angir rutiner for kontrollaktiviteter i innkjøpsprosessen og tydeliggjør hvor ansvaret for dette ligger.
Innkjøpsreglementet er imidlertid ikke oppdatert etter at det ble vedtatt i kommunestyret i 2014. I
etterkant er det gjort flere betydelige endringer i regelverket om offentlige anskaffelser. EØSterskelverdiene justeres annet hvert år av EU-kommisjonen som følge av endringer i valutakursene.
Innkjøpsreglementet gir således ikke informasjon om oppdaterte beløpsgrenser etter lov og forskrift
om offentlige anskaffelser, eller tillatte anskaffelsesprosedyrer. Reglementet og kommunens interne
rutiner viser heller ikke til forsyningsforskriften, som fra 1.1.2017 har vært gjeldende for
kommunale myndigheter i anskaffelsesprosesser. Revisor finner også grunn til å påpeke at
kommunens rutiner og retningslinjer for innkjøp ikke omhandler endringsordrer og tilleggsarbeider.
Dette er et område med betydelig risiko for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser.

Revisors vurderinger er som følger:
•

Revisor vurderer at Nordreisa kommune har oppdaterte dokumenter som viser fordeling av
roller og ansvar, herunder kontrollansvaret på området økonomisk internkontroll, som er
egnet til å sikre
d) at samme person ikke er ansvarlig for både aktiviteten og kontrollen
e) samme person ikke attesterer og anviser en utgift/utbetaling
f) det ikke hefter inhabilitet ved de involverte ansatte i internkontrollaktivitetene

•

Revisor vurderer at Nordreisa kommune i noe grad har utført risikovurderinger som
skriftliggjøres og legges til grunn for interne kontrollaktiviteter

•

Revisor vurderer at Nordreisa kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har skriftlige
rutinebeskrivelser som er praktisk anvendbare og angir konkrete kontrollhandlinger som
skal utføres av hvem og når på områdene
c) Utgifter (lønn, kjøp av varer og tjenester, overføringer til andre)
d) inntekter (fakturering av varer og tjenester, oppfølging av fordringer, herunder
offentlige tilskudd og refusjoner)

•

Revisor vurderer at kommunen har dokumentert skriftlige avstemminger som er utført i
løpet av året og i forbindelse med årsavslutningen

•

Revisor vurderer at kommunen på innkjøpsområdet har skriftlige retningslinjer som:
o skiller mellom ulike anskaffelser (vare-, tjeneste- og bygge- og anleggsarbeid
o definerer ansvar og roller spesielt hvilke innkjøp resultatenhetene kan utføre og i
hvilke tilfeller rådmannens stab/støttefunksjoner må involveres
o tydeliggjør ansvaret for kontrollaktiviteten i innkjøpsprosessen
o angir rutiner for kontrollaktivitet knyttet til bestilling, varemottak og utbetaling

•

Revisor vurderer at kommunen på innkjøpsområdet ikke har skriftlige retningslinjer som
o har oppdaterte beløpsgrenser som avgjør tillatte anskaffelsesprosedyrer
o handterer endringsordrer og tilleggsarbeid
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På bakgrunn av våre funn og vurderinger er revisors konklusjon at Nordreisa kommune i stor grad,
men ikke fullt ut, har skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse med økonomisk
internkontroll.
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UTVIKLING OG VEDLIKEHOLD AV KOMPETANSE

Treffer kommunen tiltak for å sikre at ansatte får vedlikeholde og utvikle sin kompetanse
til å ivareta god økonomisk internkontroll og god økonomistyring?
Revisjonskriterier
1. Ansatte med ansvar for planlegging og/eller gjennomføring av økonomisk internkontroll
bør gis
a. opplæring/veiledning i gjennomføring av risikoanalyser og kontrollhandlinger
b. fortløpende informasjon ved endringer i regelverk og/eller organisasjonen
2. Kunnskap om økonomisk internkontroll bør tillegges vekt ved rekruttering til stillinger
som er tillagt oppgaver og ansvar på feltet
3. Systematisk tilnærming til kompetanseutvikling og –sikring kan inkludere en kompetanseutviklingsplan

6.1
Revisors funn
Økonomisjef i kommunen opplyser at det ofte gis opplæring på økonomiområdet til ansatte, og at
økonomisjef og controller i alle interne e-poster formidler til ansatte at de når som helst kan be om
opplæring dersom de er usikre på noe. Det er imidlertid ikke slik at alle ansatte med befatning med
økonomi og økonomisk internkontroll nødvendigvis hentes inn til intern opplæring.
Økonomitjenesten vurderer behovet til den enkelte ansatte. Det er generelt liten grad av ekstern
kursing, men sektorlederne har mulighet til å sende ansatte på eksterne kurs dersom de ønsker å
prioritere å bruke midler på det.
Økonomisjefen har informert om at det i forbindelse med avdelingsmøter ofte tas opp
problemstillinger tilknyttet risikoforhold, at slike forhold tas videre til virksomhetsledere og
sektorledere og at det ligger en opplæring/veiledning i disse rutinene. Hva gjelder skriftlige
risikovurderinger så er dette kun gjennomført ved ett tilfelle, i 2018.
Når det gjelder kontrollhandlinger, viser økonomisjef i kommunen til at ingen får tildelt rollen som
attestant eller anviser uten at de har gjennomgått opplæring om hvilket ansvar man har som attestant
eller anviser. Det foreligger skriftlig rutinebeskrivelse for henholdsvis attestasjon og anvisning, jf.
kapittel 5.3. I begge disse angis det at alle som får delegert attestasjons-/anvisningsmyndighet «skal
på forhånd være gitt opplæring slik at de har en klar forståelse av hva fullmakten innebærer.
Økonomitjenesten er ansvarlig for at slik opplæring blir gitt.» Kommunen opplyser om at de etter
oppstartsmøte med revisor har utarbeidet en oversikt over hvem som har deltatt på slik opplæring.
Økonomisjef har videre opplyst til revisor at det høsten 2017 ble gjennomført opplæring på
økonomiområdet med alle sektor- og virksomhetsledere samt alle ansatte med
attestasjonsmyndighet i kommunen. Hver sektor hadde én dag med opplæring. Av kursmateriell fra
opplæringa som er lagt frem for revisor fremgår det at blant annet følgende tema ble gjennomgått:
- budsjett, budsjettreguleringer og årsavslutning/regnskap (herunder virksomhets- og
sektorlederes ansvar)
- fastsetting/dokumentasjon av ansiennitet i forbindelse med lønnsfastsetting
- kontroll av lønnsutbetalinger (konteringslister) og manuelle lønnsbilag
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sykelønn
attestasjon og anvisning (herunder attestant og anvisers ansvar)
momskompensasjon og merverdiavgiftsloven
håndtering/kontroller av innkomne faktura

Når det gjelder formidling av informasjon internt i kommunen ved endringer i regelverk og/eller
organisasjonen, opplyser økonomisjef at det gjøres ved «løpende dialog» og ved at det sendes ut eposter internt med relevant informasjon. Nordreisa kommune tok i bruk kvalitetssystemet KF
kvalitetsstyring i 2015. Det er ifølge økonomisjef og rådmann variabelt hvor flinke sektor- og
virksomhetslederne er til å legge inn rutiner og prosedyrer der og hvor flinke øvrige ansatte er til å
bruke kvalitetssystemet for å hente ut informasjon. Kvalitetssystemet var ute av drift en periode
sommeren/høsten 2017 og var da ikke i bruk. Kommunen opplyser at selv når systemet er i drift, er
det praksis for å sende ut informasjon om nytt/endret regelverk, endringer i organisasjonen og
lignende per e-post for å sikre at alle mottar informasjonen. Når det innføres nye systemer gjøres
det alltid en gjennomgang med den/de berørte sektor(er) eller virksomhet(er). Eksempelvis fikk
Familiesenteret nylig nytt elektronisk system for utbetalinger (Familia), og da ble det gjennomført
møter mellom økonomitjenesten og Familiesenteret for å etablere en rutine før systemet ble tatt i
bruk i det daglige. Revisor har fått informasjon om at denne typen rutiner ikke er skriftlige, men at
når nye systemer som tas i bruk integreres mot økonomisystemet, må avdelingene kontakte
økonomiavdelingen for å få gjennomført integrasjonen. For øvrig opplyser rådmannen at økonomisk
internkontroll er et tema som ofte diskuteres i rådmannens strategigruppe. Når det ansettes nye
ledere, gis det alltid opplæring innen økonomiområdet, og det er økonomisjef eller controller i
kommunen som står for opplæringa. Nyansatte ledere får også utdelt kommunens
sektorovergripende reglementer og bes sette seg inn i disse. Revisor har fått oversendt
dokumentasjon som viser at slik opplæring nylig ble gitt til en ansatt. Dokumentasjonen viser at den
ansatte fikk oversendt rutiner for innkjøp av varer og tjenester, økonomireglement, rutine for
attestasjon, samt et dokument som heter «oppskrift og huskeliste resultatrapport». Dokumentet viser
at virksomhetsledere og sektorledere skal rapportere månedlig til henholdsvis sektorleder og
rådmann, og hvordan slik rapportering skal gjennomføres.
Økonomisjef opplyser videre at kommunen benytter en kompetansemodul som gir oversikt over
utdanning og kurs den enkelte medarbeider har. Revisor har fått oversendt uttrekk fra kommunens
kompetansemodul i Agresso. Denne viser utdanning, kurs, arbeidserfaring og kompetanse sortert på
den enkelte medarbeider. Det utarbeides ikke kompetanseplaner. De ansatte på selve
økonomiavdelinga deltar på minimum ett kurs per år innenfor det området de jobber innenfor. Det
tas da utgangspunkt i hvilket område den enkelte selv føler behov for ytterligere kompetanse på, og
økonomisjef avgjør om den enkelte kan delta på det ønskede kurset. Økonomisjef opplyser også at
kompetanse og kunnskap om økonomisk internkontroll vektlegges når kommunen rekrutterer til
økonomitjenesten. Rådmann opplyser at det er fokus på kunnskap både om internkontroll generelt
og økonomisk internkontroll spesielt når kommunen rekrutterer til lederstillinger. Det omtales også
i utlysningstekstene at det er ønskelig med kandidater med kunnskap om internkontroll, ifølge
rådmannen. Revisor har fått oversendt de to siste stillingsutlysningene der kommunen har rekruttert
til lederstillinger; sektorleder for helse- og omsorg, samt virksomhetsleder for Sonjatun helsesenter.
Av stillingsutlysning for sektorleder helse- og omsorg fremgår det at det er ønskelig med en kandidat
som har god økonomiforståelse, og at det er en fordel med videreutdanning innen
økonomi/administrasjon. Av stillingsutlysning for virksomhetsleder fremgår det at kompetanse
innen økonomi og virksomhetsstyring er et kvalifikasjonskrav.
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Vurderinger og konklusjon

Revisor har funnet at de ansatte i kommunen i utstrakt grad får tilbud om intern opplæring ved
behov, og at risikoanalyser ofte er tema i møter i økonomiavdelingen. Alle som utfører
kontrollhandlinger i kommunen må gjennomføre obligatorisk opplæring. Ansatte får informasjon
om endringer i regelverk og i organisasjonen per e-post. Når det kommer til gjennomføring av
skriftlige risikoanalyser, så er dette kun gjennomført ved en anledning. Dette kan være en indikasjon
på at ansatte ikke i tilstrekkelig grad er gitt opplæring og veiledning – og ikke i tilstrekkelig grad
har praktisk erfaring med - gjennomføring av risikoanalyser. På bakgrunn av dette er revisors
vurdering at Nordreisa kommune i noen grad har oppfylt kriteriet om å gi ansatte
opplæring/veiledning i gjennomføring av risikoanalyser og kontrollhandlinger samt å gi fortløpende
informasjon ved endringer i regelverk og i organisasjonen.
Revisor har funnet at Nordreisa kommune stiller krav til kunnskap om økonomi og økonomisk
internkontroll når kommunen rekrutterer, særlig til lederstillinger. Dette er dokumentert gjennom to
av de siste stillingsutlysningene som er gjort av kommunen. På bakgrunn av dette er revisors
vurdering at Nordreisa kommune har oppfylt kriteriet om å vektlegge kunnskap om økonomisk
internkontroll ved rekruttering til stillinger som er tillagt oppgaver og ansvar på feltet. Revisor har
funnet at det ikke utarbeides kompetanseplaner, og revisors vurdering er dermed at Nordreisa
kommune ikke har oppfylt kriteriet tilknyttet kompetanseplaner. Vurderingen tillegges begrenset
vekt i den samlede konklusjonen, all den tid kriteriet er formulert som et «kan»-kriterium.
På bakgrunn av våre funn og vurderinger er revisors konklusjon at Nordreisa kommune i stor grad
treffer tiltak for å sikre at ansatte får vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til å ivareta god
økonomisk internkontroll og god økonomistyring.

36

420

KomRev NORD IKS

7

Økonomistyring og økonomisk internkontroll

HØRING

Revisor sendte rapporten på høring til administrasjonssjefen 31.10.2018. Vi ga frist til å avgi
høringsuttalelse til 13.11.2018. Kommunen ba om utsatt høringsfrist til 16.11.2018. Revisor mottok
16.11.2018 høringsuttalelse fra rådmann Anne-Marie Gaino. Høringsuttalelsen gjengis i det
følgende:
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Økonomistyring og økonomisk internkontroll

ANBEFALINGER

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Nordreisa kommune å:
• Treffe tiltak for å sikre at budsjett og økonomiplan for Nordreisa kommune utarbeides med
utgangspunkt i realistiske anslag av forventede inntekter og utgifter
• Treffe tiltak for å sikre at det foreslås nødvendige avvik i tilfeller hvor det rapporteres om
merforbruk til kommunestyret
• Videreføre praksis med å gjennomføre og skriftliggjøre økonomiske risikovurderinger
• Oppdatere innkjøpsreglement og rutiner for anskaffelser i tråd med gjeldende regelverk om
offentlige anskaffelser

9

REFERANSER
•
•
•
•
•
•
•
•

COSO-rapport: Internkontroll – et integrert rammeverk, 2013-utgaven
Forskrift 15.12.2000 nr.1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)
(budsjettforskriften)
Kommunal- og regionaldepartementet R 5992 “Internkontroll i norske kommuner” av
Agenda Utredning & Utvikling AS 28. mai 2008
Kommunal- og regionaldepartementet: “85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i
kommunane” (Rapport 15. desember 2009)
Lov 25.09.1992 nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Norges Kommunerevisorforbund: “Kommunal revisjonsmetodikk” (3.utgave 2005)
Ot.prp.nr.42 (1991-1992) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Økonomireglement for Nordreisa kommune, vedtatt 26.3.2015
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Om selskapet og vår
forvaltningsrevisjonskompetanse

KomRev NORD IKS utfører helhetlig
revisjon av kommuner, kommunale
foretak, interkommunale selskaper,
offentlige stiftelser, kirkeregnskap og
legater. Selskapets eiere og oppdragsgivere er Troms fylkeskommune, alle
kommunene i Troms, ni kommuner i
Nordland og fire kommuner i Finnmark.
Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi
har avdelingskontor i Tromsø, Narvik,
Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.

Økonomistyring og økonomisk internkontroll

KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende
forvaltningsrevisjonsprosjekter i Nordreisa kommune:
Barneverntjenesten, 2017
Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen, 2014
Pleie- og omsorg – ressursbruk og kvalitet, 2012
Ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø og bemanning i pleieog omsorg, 2010
Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet,
2009
Iverksetting av politiske vedtak, 2008
Forebyggende barnevern, 2007
Økonomistyring, 2006
Offentlige anskaffelser, 2005
Halti-prosjektet, 2004

Vi har 36 medarbeidere som samlet
innehar lang erfaring fra og god
kunnskap om offentlig sektor og
revisjon.
Selskapet er uavhengig i forhold til
kommuner, stat, privat næringsliv og
andre institusjoner i samfunnet.
Vårt forvaltningsrevisjonsteam består
av ni medarbeidere med høyere
utdanning innen ulike fag:
•
•
•
•
•

Rettsvitenskap
Samfunnsplanlegging
Sosiologi
Statsvitenskap
Samfunnsøkonomi
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett,
friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020 (planens kapittel 17).

Rådmannens innstilling
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett,
friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020 (planens kapittel 17).

Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av
anlegg 2017-2020 i desember 2016 og gjorde slikt vedtak:

Nordreisa kommune vedtar vedlagte forslag «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk
aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020»

425


Økning av tilskuddsposten til bygging av anlegg legges inn som ønsket tiltak i kommunens
budsjett fra 2018.

Planens handlingsprogram for bygging av anlegg rulleres hvert år i planperioden.
Alle anlegg det skal søkes spillemidler til i perioden må være på prioritert plass i dette
handlingsprogrammet. Formål med rulleringen er at handlingsprogrammet blir oppdatert som følge
av endring i framdrift på tiltakene. Henvendelsen om rullering går derfor i utgangspunktet bare ut til
de lag og foreninger som allerede har tiltak i det vedtatte handlingsprogrammet. Unntak har likevel
blitt gjort for å få planlagte tiltak inn i handlingsprogrammet slik at det kan søkes spillemidler.
Innspill som gjelder innhold i planen utenom handlingsprogrammet, blir ikke tatt inn ved den årlige
rullering av planen, men kan tas inn ved revidering av planen etter fireårsperioden.
Kommunedelplanen ble rullert første gang i november 2017, se kapitel 16 i planen.
Til rullering i 2018 ble det i oktober sendt ut brev til berørte parter og kommunen har mottatt to
svar/innspill:
 Nordreisa il – ski og skiskyting
 Nordreisa hundekjørerklubb
I tillegg har Nordreisa kommune et innspill.
De tre innspillene er listet opp og kommentert i et nytt kapitel 17 i Kommunedelplanen. Det er gjort
oppdatering i henhold til kommentarene i kapitel 10, punkt 10.2 «Større anlegg og anlegg som kan
er og kan bli aktuelle for søknad om spillemidler» samt i kapitel 11 «Handlingsprogram for anlegg
og planlagt gjennomføring».
Vurdering
Noe av innholdet i de mottatte innspillene gjelder innholdet i planen og ikke handlingsprogrammet.
Disse innspillene vil bli ivaretatt ved revidering av planen for neste fireårsperiode
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2. Innledning og bakgrunn for planen
Nordreisa kommune har stor og allsidig aktivitet i frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner. Det
drives mye god aktivitet på dugnad og for små midler. Det er sterke tradisjoner for turer og
friluftsliv blant kommunens befolkning, og muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv er en svært
viktig trivselsfaktor.
Denne planen viderefører «Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med
handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2012 – 2015». Planen skal tilfredsstille
Kulturdepartementets krav om plan i forhold til søknader om spillemidler til anlegg.
Planen er delt opp i flere kapitler. De første kapitlene omhandler målgrupper, overordnede
målsettinger og forhold til andre planer. I kapitel 8 beskrives nåsituasjonen. Kapitel 9 og 10
inneholder målsetting samt behov, ønsker og nye tiltak. I kapitel 11 er handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet søkes innarbeidet i kommunens budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 –
2021.

2.1. Målgrupper
Nordreisa kommune ønsker å arbeide for at alle skal kunne drive fysisk aktivitet ut fra sine ønsker,
forutsetninger og behov i nærheten av der de bor. Ut fra dette er hele befolkningen målgruppe.

2.2. Definisjoner
I Kulturdepartementets veileder «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) er
begrepene definert slik:
Idrett: Aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet: Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter
preget av lek.
Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og
naturopplevelser.
Idrettsanlegg deles inn i to grupper som er aktuelle for denne planen:
Nærmiljøanlegg: Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun
utendørsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert
idrettsaktivitet eller ordinær konkurranseidrett.
Ordinære idrettsanlegg: Tilskuddsberettigede anlegg som framgår av Kulturdepartementets
publikasjon Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. De tekniske krav til
mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.
Frilufts- og friområder: Fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelige for
allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som omfattes av
allemannsretten. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I
reguleringsplansammenheng kan arealformål (LNFR) deles inn i underformål (friluftslivsområder) og
kombineres med hensynssoner, både på land og i sjø og i vassdrag.
Kulturbygg er fellesbenevnelse for samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus og
organisasjonseide forsamlingshus. Det er lokaler og bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet,
som møte- og forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling av kunst og kultur.
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3. Utviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens
samfunnsdel)
Per 1. januar 2016 er det 4895 innbyggere i Nordreisa kommune. 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 fødselsoverskudd 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.
I framskrivningene mot 2040 forventes det en økning i folketallet i kommunen. Den største
økningen er av pensjonister og eldre (67+), fra 17,1 % av totalt folketall per 1. kvartal i 2016 til
cirka 24 % i 2040. Samtidig anslås en reduksjon av andelen arbeidstakere (16–66 år) fra 64 % i 2016
til 58 % i 2040 – i rene tall cirka 530 flere alderspensjonister og 160 færre arbeidstakere.
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Figur 1: Framskrevet folkemengde i Nordreisa kommune 2016-2040 (SSBs alternativ MMMM).
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4. Kommunens idretts- og friluftspolitikk
Kommunens idretts- og friluftspolitikk er forankret i kommuneplanens samfunnsdel (2012-2025)
med hoved og delmål for ulike tema.
Folkehelse
Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende
aktiviteter for hele befolkningen.
Delmål:















Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer forebyggende
og helsefremmende fremfor behandlende.
Nordreisa kommune skal ha god kunnskap om befolkningens helse og de utfordringer
som finnes gjennom helseprofiler.
Nordreisa kommunes befolkning skal ha tilbud om veiledning i forhold til
kosthold/ernæring, fysisk aktivitet, rus og psykisk helse.
Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager og
skoler.
Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og
unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade.
Nordreisa kommune skal legge til rette for turløyper og turalternativer i hele
kommunen. En del av disse skal være universelt utformet. (Jfr Norsk Standard NS
11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder, krav og anbefalinger.)
Nordreisa kommune skal ha kultur-aktiviteter som favner bredt og sikrer inkludering.
Nordreisa kommune skal ha gode lekeområder for barn og unge i alle boligområder og
en sammenhengende og funksjonell grønnstruktur og løypenett som binder
friluftsområder og byggeområder sammen.
I Nordreisa kommune skal alle ha tilgang til idrettslig aktivitet eller annen organisert
fysisk trening og finne tilrettelagte tilbud som passer til deres nivå og forutsetninger.
Nordreisa kommune skal ha en sikker og trygg skolevei for barn og unge.
I Nordreisa kommune skal alle nye bygg og ny infrastruktur være universelt utformet.
Nordreisa kommune skal i løpet av planperioden lage retningslinjer for universell
utforming.

Frivillighet
Nordreisa vil at frivillige lag og foreninger skal være en viktig ressurs i samfunnsutviklingen, og
kommunen ønsker å støtte opp om dette.
Delmål:






Nordreisa kommune skal være en aktiv samarbeidspartner for å støtte den unike
ressursen som frivillige lag og foreninger representerer gjennom idealisme,
engasjement, dugnadsånd og forutsigbart samarbeid.
Nordreisa kommune skal bidra med kompetanse og legge til rette for både
anleggsutvikling og planlegging.
Nordreisa kommune skal støtte opp om idrettsarrangement, rusfrie arrangement for
unge, festivaler og andre kulturtilbud.
I Nordreisa kommune skal alle ha lik rett til å dyrke sine interesser og sin identitet
uavhengig av økonomi, alder og funksjonsnivå.
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Friluftsliv
Troms fylkeskommunes Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 skal legges til
grunn for regional, kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket jf pbl § 8-2.
Planens målsettinger for friluftsliv, friluftslivsområder, fysisk tilrettelegging og friluftsaktiviteter og
–opplevelser:






Alle i Troms skal ha mulighet og kunnskap til å drive friluftsliv som positiv aktivitet for
helse og trivsel.
Attraktive og varierte områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at de blir
ivaretatt for framtidige friluftslivsaktiviteter i Troms.
I Troms skal det være varierte og tilrettelagte friluftslivsområder for ferdsel og opphold
nær der folk bor.
Innbyggerne i Troms skal ha mulighet til å utøve friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers.
I Troms skal unik natur og spennende kulturminner motivere både innbyggere og tilreisende
til friluftsliv.
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5. Resultatvurdering av forrige plan
Det har vært noen mindre endringer i aktivitetsnivået i idrettslagene de siste årene. Nordreisa il
har startet idrettsskole for barn som fast tilbud og de har startet friidrettsgruppe.
Innebandyklubben har ikke lenger aktivitet. Det har skjedd stor økning i tilrettelegging og aktivitet
innen friluftsliv. Tilretteleggingen har medført økt uorganisert aktivitet. I tillegg har kommunen
blitt med i det oppstartede Nord-Troms friluftsråd, og Nord-Troms turlag er stiftet som et lokallag i
Den norske turistforening. Turlaget arrangerer blant annet organiserte fellesturer.
Handlingsprogrammet har blitt revidert hvert år i planperioden og dannet grunnlaget for den årlige
prioriteringen av spillemiddelsøknadene. Nye anlegg har også blitt rullert inn i
handlingsprogrammet i perioden.
Kommunens tilskudd til bygging av idrettsanlegg har blitt redusert. Det har medført enda lenger
ventetid på utbetaling til de ulike anleggene. Dersom prinsippvedtaket om at kommunen gir
tilskudd til anleggsbygging tilsvarende halvparten av spillemiddeltilskuddet skal opprettholdes, vil
det i planperioden 2017 - 2020 bli helt nødvendig å bevilge ekstra midler til flere store anlegg som
er under planlegging.

6. Forhold til andre deler av kommuneplanen
I kommuneplanens arealdel (2014-2026) er det avsatt følgende arealer med formål idrettsanlegg:
B-kode
BIA 1
BIA 2
BIA 3
BIA 4
BIA 5
BIA 6
BIA 7
BIA 8
BIA 9

Navn
Oksfjordhamn
Oksfjorddalen
Oksfjordhamn
Ravelseidet
Rotsunddalen
Saga
Saga
Storslett øst
Tømmernes

Formål
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg

(1400)
(1400)
(1400)
(1400)
(1400)
(1400)
(1400)
(1400)
(1400)

Status
Framtidig
Nåværende
Nåværende
Nåværende
Nåværende
Framtidig
Framtidig
Framtidig
Nåværende

Hva
Skileik - framtidig
Alpinanlegg – framtidig
Lysløype
Fotball grusbane
Skytebane
Skiskytterarena
Skistadion
Travbane
Ridesenter

7. Planprosessen
Varsel om oppstart av planarbeidet ble gjort på kommunens nettside 1. juni 2016:
«Nordreisa kommune varsler oppstart av planarbeid for "Kommunedelplan for anlegg og områder for
idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg 2017 - 2020". Formålet med
planen er framtidig tilrettelegging og bygging/rehabilitering av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og
kulturbygg. Vi ønsker innspill til behov for utbedring av eksisterende anlegg og eventuelt nye anlegg
og tilrettelegginger innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet samt kulturbygg, grendehus og
lignende.»
Frist for innspill var satt til 1. juli 2016. Kommunen mottok ingen innspill.
Høringsutkast til planen ble 11. oktober 2016 sendt ut til idrettslag, friluftsorganisasjoner,
grendehus, grendelag og flere, tilsammen 49 adressater med fire ukers frist for innspill.
Høringsfristen var satt til 8. november 2016. Planen ble samtidig kunngjort på kommunens
hjemmeside og lagt tilgjengelig på servicetorget og biblioteket.
Ved høringsfristen utløp hadde vi fått 13 innspill.
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8. Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen
8.1. Idretts- og aktivitetsanlegg
Totalt sett må anleggssituasjonen i kommunen sies å være god. Vi har mange typer anlegg, og alle
bygder i kommunen har et idretts-/aktivitetsanlegg og/eller grendehus. Noen anlegg trenger
opprusting. Det gjelder spesielt anlegg med lav bruksfrekvens der eierne ikke prioriterer
vedlikehold/oppgradering.
Anleggene må sies å være godt fordelt på hele kommunen. Kommunen eier idrettshallen og
svømmehallen, samt gymnastikksalene i følgende skolebygg: Rotsundelv, Sørkjosen og Storslett.
Kommunen eier også noen utendørs anlegg i tilknytning til de samme skolene. Resten av bygg og
anlegg – det vil si de aller fleste – eies av lag, foreninger, andelslag og AS.

8.1.1. Skiløyper
Kommunen har nå til sammen ca 26 km lysløype. Det er lysløyper i de fleste bygdene i kommunen,
unntatt i Reisadalen. Til sammen er det i Saga 20 km løypenett, samt at man med utgangspunkt fra
Saga kan gå en 30 km løypetrasé rundt Krakenes. I tillegg kjøres det opp skiløyper i
sentrumsområdene på Storslett. Totalt sett er det et svært godt tilbud av ski- og lysløyper for
kommunens befolkning til trening og rekreasjon. Nye krav til langrennsanlegg i
konkurransesammenheng har medført behov for endringer ved selve stadionanlegget i Saga. Ski- og
skiskyttergruppa i Nordreisa il er nå i en planleggingsfase for ny og bedre stadion i tilknytning til
skihuset som ble ferdig i 2016.

8.1.2. Ski(leik)anlegg
I kommunen er det interesse for snøbrett og telemarkskjøring, aktiviteter som drives med lite
organisering og som appellerer spesielt til ungdom. Mange driver disse aktivitetene i løssnø utenom
anlegg, men det også behov for tilrettelagte anlegg med lyspunkt og for eksempel en halfpipe. Når
det er gode snøforhold lages det småanlegg ved hoppbakken på Storslett.

8.1.3. Hoppbakker
Det er stor bakke ved anlegget på Storslett og mindre hoppbakker i Bakkeby og Rotsundelv. Det er
ikke registrert aktivitet i noen av disse bakkene de siste årene, og det er ikke meldt inn noen nye
behov.

8.1.4. Anlegg for skøyter
Fotballøkka i boligområdet på Høgegga og to baner (en for ishockey/kunstløp og en for lengdeløp)
ved Rotsundelv skole islegges om vinteren. Det kan være aktuelt/ønskelig å islegge flere slike flater
i form av nærmiljøanlegg. I snøfattige deler av vinteren kan det være brukbare forhold for skøyter
på flere vann i kommunen.

8.1.5. Fotballbaner
Kommunen har en kunstgressbane med flombelysning (Ymber arena), en gressbane og fire store
grusbaner som kan brukes til kamper på kretsnivå. Det er ballbinger ved Storslett skole, ved
Oksfjord oppvekstsenter og ved Rotsundelv skole. Det er dessuten flere fotballbaner i form av
mindre nærmiljøanlegg, både i boligfeltområder i Storslett og Sørkjosen, og i noen bygder. Det er
ønske om kunstgressbane for 7’er fotball ved Storslett skole, og det planlegges rehabilitering av
kunstgresset på Ymber arena. Totalt sett er anleggssituasjonen for fotball ganske god, men det kan
være aktuelt med flere småanlegg/løkker/binger med kunstgress. Det er også ønske om fotballhall.
Noen av de eldre grusbanene brukes lite og er til dels dårlig vedlikeholdt.
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8.1.6. Hallidretter
Nordreisahallen får nytt idrettsgulv i 2016 og det gir gode muligheter for håndball og innebandy.
Det er stor aktivitet i håndball, men for tiden ikke innebandy.

8.1.7. Friidrettsanlegg
Sentralidrettsanlegget på Storslett er delvis utbygd som friidrettsanlegg, og betraktes som et
delanlegg for friidrett, og er delvis tilrettelagt for friidrett. Anlegget er i dårlig forfatning og er
ikke tilrettelagt for alle friidrettens øvelser, slik den fremstår i dag. Det er ingen muligheter til å
drive med spyd, diskos og sleggekast – da indre bane består av kunstgress. Det er heller ikke
opparbeidet alternative løsninger for disse friidrettsøvelsene på anlegget.
Sentralidrettsanlegget trenger opprustning og dette er planlagt ut fra nylig igangsatt
friidrettsaktivitet i regi av Nordreisa il. Anlegget planlegges opprustet med fast banedekke for
friidrett, med tilhørende fasiliteter for lengde, tresteg, høyde og stav, samt kulestøt. Øvrige
kastøvelser må tilrettelegges i tilknytning til eksisterende naturgressbaner.
Øvrig aktivitet er årlige idrettsmerkeprøver på Storslett og skolearrangement (idrettsdager,
Tinestafetten med mer).

8.1.8. Skytebaner
Skyteaktiviteter foregår hovedsakelig på banene i Kjellerskogen samt noe i Rotsundelv.
Miniatyrskytebanen i idrettshallen har elektroniske skiver og fungerer greit, men det er ønsker om
en større innendørs bane. Det er planer om innendørs skytebane i kjelleren både i Rotsundelv
samfunnshus og i Kjelderen samfunnshus. I Kjellerskogen er det anlegg for både baneskyting,
lerdueskyting og elgbane samt baner for motor- og scootercross. Pistolskytebanen er ikke fullført.
Samlokaliseringen med flere støyende aktiviteter i samme område er svært bra.

8.1.9. Anlegg motorsport
Det er stor interesse for motorsport i kommunen. Kjellerskogen flerbrukssenter for skyting og
motorsport er godkjent som område for dette, og forholdene for motorsport er gode. Det er ønske
om videreutvikling av motoranlegget med toalett og servicebygg.

8.1.10. Anlegg hestesport
Nordreisa rideklubb sin ridehall og utendørs ridebane på Tømmernes gir ridesporten gode
muligheter hele året. Stallen i ridehallen har nylig blitt rehabilitert og utvidet (2016) slik at
anlegget fungerer bra. Men kapasiteten på ridehallen er sprengt. Ryttersportklubben NOR har meldt
inn behov for ridebaner av internasjonal standard, klubblokale, gjestestaller og –paddocker samt
lagringsplass og parkeringsplasser. Det foregår også travsport og kjøring med hest, og det har lenge
vært ønske om å etablere en travbane.

8.1.11. Orienteringskart
I kommunen finnes 15 orienteringskart i tillegg til flere skolegårdskart og instruksjonskart. Kartene
dekker områder spredt rundt i kommunen. Det pågår arbeid med oppgradering av flere kart (to
stykker ferdig i 2016), og dette vil også være et kontinuerlig behov framover.

8.1.12. Svømmehall
Kommunens eneste svømmehall ligger på Storslett og. Det er sterkt behov for rehabilitering av
bassenget som er bygget i 1972. Det er ønskelig med bedre tilrettelegging og utvidelse av
aktivitetsmulighetene med bl.a. vannsklie samt større bassengdybde, eventuelt å bygge et nytt
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anlegg. Det lille varmtvannsbassenget på Sonjatun dekker heller ikke behovet, og nytt
varmtvannsbasseng bør innarbeides i planer for nytt svømmeanlegg.

8.1.13. Uteområder ved skoler og barnehager
Disse områdene er viktige faktorer for lek- og idrettsaktiviteter rundt om i kommunen. Godt
utstyrte leke- og aktivitetsområder ved skolene og i barnehagene er en betingelse for utvikling av
et godt idretts- og aktivitetsmiljø. Uteområdet ved Storslett skole er nå under bygging og utvikling,
og dette arbeidet bør fortsette i flere byggetrinn med blant annet en kunstgress fotballbane. Ved
flere barnehager er det dessuten ønskelig med større areal til uteområde.

8.1.14. Nærmiljøanlegg
I tråd med sentralt vedtatte retningslinjer og stimuleringstiltak bør det satses mer på
nærmiljøanlegg i tida framover. Dette bør være et ansvar både for grendeutvalg og andre lag og
foreninger. Anleggsplanene bør så langt det er mulig samordnes med skoler, barnehager og
ordinære idrettsanlegg. Videre utvikling/utbygging av leke- og aktivitetsområder i boligområdene
er også aktuelt og ønskelig.

8.1.15. Tilrettelegging for funksjonshemmede
Tilgjengeligheten for funksjonshemmede til idrettsanleggene i kommunen er generelt bra. I de to
sikrede friluftsområdene, Kvænnes og Goppa, har det de siste årene blitt gjort store
tilretteleggingstiltak, også for funksjonshemmede. Det er ønskelig med tilrettelegging i flere
friluftsanlegg og -områder. Tilrettelagt fiskeplass finnes ved Josvannet i Reisadalen. I tillegg har
Nordreisa handikapforening tatt initiativ til en fiskeplass og grillhytte på Kågen i Skjervøy
kommune. Det viktig at de det gjelder fremmer sine behov og ønsker.

8.1.16. Anlegg for friluftsliv
Generelt er det svært gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. - Det er god plass og naturen
er variert. Friluftsliv kan derfor drives i stor utstrekning uten noen form for tilrettelegging.
Hovedmål for videre tilrettelegging bør derfor være å gjøre naturen mere tilgjengelig for grupper
av befolkningen som nå driver lite aktivitet og friluftsliv.
I de to statlig sikrede friluftsområdene, Kvænnes og Goppa, har det blitt gjort omfattende
tilretteleggingstiltak som har ført til stor økning i bruken. Et område i Saga er nå under sikring.
Det har blitt gjort mye arbeid med å sette opp informasjonstavler ved mange startpunkt for turstier
rundt i kommunen.
Nord-Troms friluftsråd arbeider med merking av turstier. Gode hjelpemidler for å fremme friluftsliv
er friluftsrådets turkart (2016) og nettstedene www.ut.no, www.utinord.no og www.reisanasjonalpark.no.

8.1.17. Treningssentre og styrketrening
Det er to private treningssentre på Storslett, og begge har stor aktivitet og er mye benyttet.
Styrketreningsrommet i idrettshallen benyttes av mennesker med psykiske lidelser samt til trim for
kommunalt ansatte. Dette rommet er også tilgjengelig for utleie til brukere over 16 år.

8.1.18. Klatrevegg

12

438

Det finnes litt tilrettelegging for klatring på en vegg i gymsalen på Nordreisa videregående skole,
men det er ønskelig med en ordentlig klatrevegg. Idrettshallen har stor nok vegghøyde og er derfor
en mulighet.

8.1.19. Gymnastikksaler
Det er syv gymnastikksaler i nåværende og tidligere skolebygg, samt sal i grendehusene på
Havnnes, i Oksfjord og i Kjelderen. Disse salene samt salen på Nordreisa videregående skole, skulle
dekke behovet for trim og trening.

8.1.20. Hundesport
I kommunen er aktive miljø både med hundekjøring og jakthund. Per 2016 brukes flere områder til
hundekjøring. Det er ønske om tilrettelegging for hundekjøring i Bergskogen.
Det er etablert et treningsområde for jakthunder fra Potka til Liland. Innenfor dette området er det
gitt dispensasjon fra båndtvangsreglene for å kunne trene hunder i perioden 25. juli til 20. august.

8.2. Kulturbygg og grendehus
Oversikt over alle kulturbygg i kommunen finnes i kapitel 14.
Etter åpningen av Halti i 2015 har kommunesenteret som også er regionsenter, omsider fått den
lenge etterlengtede storstua med gode forhold for kino, teater, konserter, konferanser og
utstillinger. I alle øvrige deler av kommunen er det egne grendehus og/eller skolebygg der bygdas
befolkning kan samles. Tilstanden for disse byggene er svært variabel, men flere har blitt opprustet
og oppgradert i de senere år, blant annet Bakkeby grendehus og Gamlegården. Tilstrekkelig
tilgjengelighet for funksjonshemmede mangler imidlertid ved flere bygg.
Sortert etter kretser kan tilstanden beskrives slik:

8.2.1. Hamneidet – Rotsund - Havnnes
Med Sjøstjerna på Hamneidet, Bakkeby grendehus, Rotsundelv samfunnshus, Bygdeheimen i
Rotsund, Rotsundelv skole og Havnnes grendehus, er kretsen godt dekket med lokaler.
Sanitetsforeninga har dessuten eget hus. De fleste har tilgjengelighet for funksjonshemmede.

8.2.2. Sørkjosen
Med skolens gymnastikksal, Gamlegården og lavvoene ved Kronebutikken er kretsen brukbart
dekket. Gamlegården er nylig oppgradert med nytt kjøkken og toaletter.

8.2.3. Storslett
Kretsen er brukbart dekket med følgende lokaler i sentrum: Nordreisahallen, Storslett samfunnshus,
Storslett skole, Kommunehuset, Ungdommens hus, LHL-bygget, Moan skole, Sonjatun bo- og
kultursenter og Nordreisa kirke. Det er behov for utbedring av noen av de eksisterende lokalene,
samt at tilgjengelighet for funksjonshemmede mangler i en del av lokalene. Halti har gitt oss ei
skikkelig storstue for kommunen og regionen med formidlingssal for teater, konserter, kino med
mer, samt utstillingslokaler.

8.2.4. Snemyr - Kjelleren
Med Kjelderen samfunnshus og Reisa Montesorriskole er kretsen godt dekket.

8.2.5. Sappen
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Det er behov for utbedring av kjøkken- og toalettforhold og å gjøre toalett tilgjengelig for
funksjonshemmede.

8.2.6. Storvik
Med tidligere Storvik skole er bygda dekket, men lokalene er for små til en del aktiviteter.

8.2.7. Oksfjord
Med stort grendehus i Oksfjord og grendehus og privat skolebygg i Straumfjord, er kretsen godt
dekket med lokaler.

8.3. Aktivitet
Vi har ingen samla oversikt over reisaværingenes utøvelse av fysisk aktivitet. Medlemstall for
idrettslag og andre lag som driver friluftsliv, idrett og trim gir en viss oversikt, men det finnes i
noen av disse organisasjonene et ukjent antall støttemedlemmer som ikke deltar i aktivitetene og
samtidig er det mange som driver uorganiserte aktiviteter utenom idretts- og
friluftsorganisasjonene.
Det drives organisert idrettsaktivitet innafor mange idrettsgrener:
Fotball, håndball, taekwon-doe, kickboxing, motorcross, skutercross, hestesport, hundekjøring,
annen hundesport, boccia, orientering, sykling, friidrett, langrenn, skiskyting og skyting.
Innendørs anlegg som er åpne for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet er svømmehallen,
idrettshallen, gymnastikksalene og de private treningssentrene. Svømmehallen er et tilbud som
brukes av alle aldersgrupper, og den er et svært viktig tilbud da den for mange av brukerne er den
eneste aktuelle tilbudet for å drive fysisk aktivitet. De private treningssentrene brukes av en
økende andel av befolkningen. I gymnastikksaler og grendehus rundt i kommunen drives det en
rekke trimtilbud med voksne og ungdom – bedriftstrim, elevtrim, ballspill, dans osv.
Utendørs aktivitet omfatter alle former for turer og friluftsliv som trimkasse- og toppturer,
turmarsjer, skiturer, skøyter, sykling, bading, dykking, padling, klatring, aktiviteter med hest og
hund, turer i skog og mark, langs veien og på sykkelstier med og uten staver osv. Nytteaktiviteter
som bær- og soppsanking, hagearbeid, vedhogst, jakt og fiske med mer utgjør også en betydelig del
av reisaværingenes fysiske aktivitet. Positive fellestrekk ved mange av disse aktivitetene er at de
samler deltakere på tvers av aldersgrupper til fysisk aktivitet og sosialt fellesskap ute i naturen. Det
er i det hele tatt sterke tradisjoner for tur og friluftsliv hele året i alle deler av kommunen.
Tilrettelagte tilbud for personer som trenger det finnes. Handikapforeninga har aktivitet med
boccia. Revmatikerforeningen har trening i sal og varmtvannsbassenget på Sonjatun. LHL og
Rotsundelv samfunnshus driver seniordans. I tillegg kommer nevnte aktivitet for mennesker med
psykiske lidelser i styrketreningsrommet i Nordreisahallen.
Til tross for alle disse tilbudene og mulighetene er det en kjensgjerning at en god del av
befolkningen driver lite eller ingen fysisk aktivitet.

8.4. Stier og løyper, natur- og friluftsområder
Viktige friluftsområder for turer og aktiviteter omfatter hele spekteret fra kveldsturer i
nærområdene til lengre fjellturer, og mange turruter er merket og skiltet. Turruter slik som
turveier, stier, gang- og sykkelveier er for mange de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og
naturopplevelse.
Vi henviser til nettstedene www.ut.no, www.utinord.no og www.reisa-nasjonalpark.no som har
gode og oppdaterte oversikter.
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9. Målsetting for anleggsbygging
I forbindelse med fysisk tilrettelegging av anlegg og områder for fysisk aktivitet, er det et
overordna mål for Nordreisa kommune at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk
aktivitet og naturopplevelser. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og
toppidrett.
Alle bygder i kommunen skal ha lokaler som gir mulighet for kulturell virksomhet for alle
aldersgrupper i området. Kommunesenteret skal ha et kulturbygg som skal være et kulturelt
møtested for regionen og for lokalmiljøet.

9.1. Delmål
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal arealer og anlegg for lek, idrett og
friluftsliv innarbeides som en del av bomiljøet
Bygging av nærmiljøanlegg skal prioriteres
Det må legges vekt på å sikre områder og bygge anlegg som dekker behovet for flere
idretter, aktiviteter og brukergrupper (flerbruksanlegg).
Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle idrettsanlegg og kulturbygg og skal gis gode og
varierte muligheter for friluftsliv og aktivitet.
Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv er det svært
viktig å ivareta landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold.
Friluftslivskartlegging fullføres i 2017 og blir et viktig grunnlag for arealer til friluftsliv
Kulturbygglokaler skal være til bruk for alle alders- og befolkningsgrupper for all lovlig
organisasjons- og kulturvirksomhet
Kulturbyggene i Nordreisa skal fungere som kulturelle og sosiale møtesteder for
lokalsamfunnene
Kulturbyggene i Nordreisa skal i utforming og materialbruk søkes tilpasset kommunens
kultur, tradisjoner og byggeskikk

9.2. Kommunale tilskudd til bygging av anlegg og kulturbygg
I de sentralt vedtatte retningslinjene fordeles spillemidlene til idrettsanlegg nå i de to kategoriene
ordinære idrettsanlegg (som også omfatter rehabilitering av eldre anlegg) og nærmiljøanlegg.
Ordningen med tilskudd fra spillemidlene til kulturbygg er fra 2005 delegert fra staten til
fylkeskommunene. Fylkeskommunen definerer og prioriterer hvilke prosjekter som skal få støtte.
Anleggsutbygging finansieres i prinsippet ved egenkapital, dugnad, lån, gaver, tilskudd fra
kommune/fylkeskommune og spillemidler. Til friluftsanlegg og –aktivitet kan det dessuten gis
tilskudd fra fylkeskommunen: Tilskudd til fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet, tilskudd
til fysisk tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder, tilskudd til skilting og merking av turløyper
samt tilskudd til friluftsaktivitet.
Nordreisa kommune har lenge hatt et prinsippvedtak på å gi tilskudd til anlegg og kulturbygg
tilsvarende halvparten av spillemidlene. Det ble i løpet av 1990-tallet vedtatt å stille strengere krav
til de oppgitte behovene for anlegg, og i tråd med det praktisere en mere nyansert
tilskuddsordning. Dette har i praksis ikke blitt gjort. Alle som har søkt, har fått tilsagn om
halvparten av spillemidlene.
Den kommunale tilskuddsposten for bygging av idrettsanlegg og kulturbygg har blitt redusert i
forbindelse med budsjettkutt og er i 2016 og 2017 på kr 126 000. Kommunen har flere ganger, i
forbindelse med store utbygginger av både idrettsanlegg og samfunnshus, bevilget ekstraordinære
tilskudd på flere hundre tusen. Ut fra innmeldte anleggsplaner, må det være et mål å få til dette
igjen fra 2018. Dersom tilskuddsposten fortsetter å være på kun ca kr 130 000 pr år, vil det bli
veldig store etterslep på utbetaling av kommunalt tilskudd til anleggsbygging.
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Kommunen har tidligere hatt en egen tilskuddspost til bygging av lekeplasser/nærmiljø- og
friluftsanlegg, men denne er blitt borte i forbindelse med budsjettkutt. Det er ønskelig å få tilbake
en slik tilskuddspost, jfr høringsuttalelse fra Kirkemoan grendelag.
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10. Vurdering av aktivitet og fremtidige behov
10.1. Behov og ønsker i henhold til statusbeskrivelse av anleggssituasjonen
Statusbeskrivelsen i kapitel 8 avdekker følgende anleggsønsker/behov:
Skileikanlegg
Flere skøytebaner/ -flater
Fotballøkker/ -binger med kunstgress
Opprusting og videreutvikling av områdene rundt skoler og barnehager
Flere nærmiljøanlegg
Rehabilitering og oppgradering for friidrettsaktivitet på sentralidrettsanlegget
Ridebaner av internasjonal standard og bedre fasiliteter for hestesport
Rehabilitering av svømmehallen / nytt anlegg
Bedre tilrettelegging og ev. egne anlegg for funksjonshemmede
Klatrevegg med høyde minimum 5 meter

10.2. Større anlegg og anlegg som er og kan bli aktuelle for søknad om spillemidler
Følgende liste inneholder anleggsplaner og –ønsker som kommunen er kjent med pr november 2016 samt anlegg som er meldt inn i forbindelse med
planprosessen og rullering av handlingsprogram. Anlegg som er tatt inn i handlingsprogrammet er ikke nevnt her.
Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kunstgress 7’er-bane Storslett skole

Nordreisa kommune/Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Saga skianlegg, langrennsarena

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Saga skianlegg, skiskytterstadion med 30 skiver

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Saga skianlegg, løypetraseer med asfaltdekke og lys
(rulleskianlegg
Innendørs skytebane 25 m

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm
Spillemidler,
egenkapital mm

Kjelderen samfunnshus/ Nordreisa
skytterlag

443

Kostnad

Finansiering

Gjennomføres

O-kart Kjellerskogen

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Rehabilitering klubbhus fotball

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Kaldhall fotball

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Oppgradering løpebane friidrett til tartan

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Oppgradering av sentralidrettsanlegget på Storslett
(ny friidrettsstadion)
Nærmiljøanlegg for friidrett ved Rotsundelv skole

Norsk friidrett Troms

Oppgradering/rehabilitering skyteanlegg
Kjellerskogen
Hundekjørerløype i Bergskogen ca 20 km

Nordreisa jeger- og fiskerlag
Nordreisa hundekjørerlag

Ca 550 000

Innendørs skytebane i Rotsundelv samfunnshus

Rotsundelv samfunnshus / Rotsund
skytterlag

1.5 – 2 mill

Spillemidler,
egenkapital mm

Elektroniske skiver på skytterbanen i
Rotsundelvdalen

Rotsund skytterlag

Ca 400 000

Spillemidler,
egenkapital mm

Skileikanlegg i Saga
Større varmtvannsbasseng

Nordreisa kommune
Nordreisa revmatikerforening

Hestesportanlegg med:
Ridebaner av internasjonal standard
Klubblokale med boder, sanitæranlegg og kafeteria
Gjestestaller og paddocker
Lagringsplass for hesteutstyr
Parkeringsplasser etc
Skyteanlegg i Kjellerskogen med pistolbane,
riflebane, klubbhus, lager og flomlys

Ryttersportklubben NOR

Ca 3.2 mill

Norsk friidrett Troms

Nordreisa sportsskytterklubb
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Spillemidler,
egenkapital mm
Spillemidler,
egenkapital mm
Spillemidler,
egenkapital mm
Spillemidler,
egeninnsats,
egenkapital

Dugnad,
egenkapital

2016 - 2019

2013 - 2018

10.3. Friluftsanlegg, utbedring av kulturbygg samt mindre anlegg
Følgende liste inneholder planer og ønsker om ulike typer mindre anlegg for idrett, friluftsliv og annen aktivitet som er meldt inn i planprosessen. Noen
kan bli aktuelle for søknad om spillemidler. De tre friluftstiltakene er ført opp i handlingsprogrammet for friluftsliv.
Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Sykkelbane i Rotsundelv
Utbygging/utbedring av kjøkken i samfunnshuset

Reinrosa 4H
Rotsundelv samfunnshus

Møtelokale for lag og foreninger med lagerplass for
utstyr og arkiv

Nordreisa revmatikerforening

Tilrettelegging for friluftsliv i Saga. Gapahuker og
bålplasser

Nordreisa kommune

Merking/skilting av turstier/-ruter

Nordreisa kommune

Oppgradering av lekeplass/fotballbane/skøytebane

Kirkemoan grendelag, Storslett
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Finansiering

Gjennomføres
2017 - 2018

11. Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring
11.1. Kulturbygg
Prio-

Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Spillemidler

ritet
1. Restaurering/ombygg Solvoll skole

Kommunalt tilskudd
(Stipulert utbetaling i hht
budsjett)

Tidspunkt
gjennomføring

Nordreisa kommune

11.2. Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg
Handlingsprogrammet inneholder noen anlegg som er ferdig bygget (men som ikke har fått utbetalt kommunalt tilskudd), noen anlegg som er under
bygging, og noen planlagte anlegg. Handlingsprogrammet rulleres hvert år i planperioden.
Prioritet

Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Spillemidler

Kommunalt tilskudd
(Stipulert utbetaling i hht
budsjett)

Tidspunkt
gjennomføring

1.

Rehabilitering av ridestall

Nordreisa rideklubb

2 052 000

Tilsagn 2016

425 500, utbetalt rest 2018

Ferdig

2.

Saga skihus, klubbhus

Nordreisa il

3 669 000

Tilsagn 2017

625 000, utbetalt 2018

Ferdig

3.
4.

Saga skihus, garderober
Saga skihus, driftshus

Nordreisa il
Nordreisa il

3 669 000
3 669 000

625 000, utbetalt 2018
625 000 (2019 )

Ferdig
Ferdig

5.

Nytt idrettsgulv Nordreisahallen

Nordreisa kommune

1 063 000

6.

Nytt kunstgress Ymber arena

Nordreisa il

2 832 000

7.
8.

Kunstgressbane Rotsundelv skole
Elektroniske skiver 100 m i
Kjellerskogen

Rotsundelv il
Nordreisa skytterlag

2 500 000
850 700

Tilsagn 2018
Søknad fornyes
2019
Søknad fornyes
2019
Søknad fornyes
2019
Ny søknad 2019
Tilsagn 2017
Tilleggssøknad
2019

9.

Nytt gulvdekke mm gym.sal
Storslett skole
Kunstgress 7’er-bane Storslett
skole

Nordreisa kommune

10.

Nordreisa kommune

Ferdig
594 000

Ferdig

437 500
104 000, søkt i 2017

Planlagt
Ferdig
Planlagt

2 600 000
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Planlagt

Nærmiljøanlegg:
1.

Aktivitetsanlegg «Tuftepark»
Storslett skole

Nordreisa kommune

188 000

Tilsagn 2018

Ferdig

2.

Friidrettsanlegg løpebaner
Rotsundelv skole
Friidrettsanlegg aktivitetsflate
Rotsundelv skole

Rotsundelv il

200 000

Ny søknad 2019

Planlagt

Rotsundelv il

200 000

Ny søknad 2019

Planlagt

3.

11.3. Anlegg for friluftsliv
Prio-

Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Spillemidler

ritet
1.
2.
3

Sykkelbane i Rotsundelv
Tilrettelegging for friluftsliv i
Saga. Gapahuker og bålplasser
Merking/skilting av turstier/ruter

Reinrosa 4H
Nordreisa kommune

Kommunalt tilskudd (Stipulert
utbetaling i hht budsjett)

2017-2018

Nordreisa kommune

12. Langsiktig del
Liste over uprioriterte idrettsanlegg og områder for friluftsliv fra kommuneplanens arealdel jfr kap 6:
Skileikanlegg i Oksfjordhamn
Alpinanlegg i Oksfjorddalen
Travbane Storslett øst

13. Kart
Kart som viser eksisterende anlegg og områder i Nordreisa kommune.
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Tidspunkt
gjennomføring
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23
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24

450

25

451

26

452

27
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14. Anlegg og aktivitet
Status for idretts- og friluftsanlegg, kulturbygg og aktiviteter i kommunen per 2016.

14.1. Anleggsoversikt
Inneholder idretts- og friluftsanlegg. Alle anlegg som har mottatt spillemidler finnes i Kulturdepartementets idrettsanleggsregister
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/idrettsanleggsregisteret/id487438/

Anlegg/anleggstype

Eier

Beliggenhet

Størrelse

Byggeår

Lysløype

Bakkeby ik

Bakkeby

5,0 km

1974/85

Lysløype

Nordreisa il

Sørkjosen

4,6 km

1974/82

Skiløype

Nordreisa il

Saga

Lysløype

Nordreisa il

Saga

Skiskyteanlegg

Nordreisa il

Saga

Lysløype

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjord

1,7 km

1977

Lysløype

Oksfjord og Straumfjord il

Straumfjord

2,4 km

1991

Lysløype

Rotsundelv il

Rotsundelv

4,5 km

1976/84

Hoppbakke

Bakkeby ik

Bakkeby

20/40 m

1984/85

Hoppbakke

Nordreisa il

Storslett

15/30/50 m

Hoppbakke

Rotsundelv il

Rotsundelv

15/28 m

1985

Vest-Havnnes il

Havnnes

50 x 90 m

1985

Skianlegg og –løyper

20 km
7,5 km

1984-98
1984-98
1998-2001

Fotballbaner
Grusbane
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Grusbane

Bakkeby ik

Bakkeby

60 x 100 m

1978/81

Grusbane

Kjelleren if

Kjelleren

60 x 100 m

1991

Gressbane

Nordreisa il

Sentralidr.anlegget

60 x 110 m

1966/78

Kunstgressbane

Nordreisa il

Sentralidr.anlegget

64 x 100 m

2003

Grusbane

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjordhamn

60 x 100 m

1982

Grusbane

Nordreisa kommune

Rotsundelv skole

40 x 60 m

1977/2001

Grusbane

Nordreisa kommune

Storslett u-skole

40 x 60 m

1968

Grusbane

Nordreisa kommune

Sørkjosen skole

60 x 100 m

1952/85

Nordreisa il

Storslett sentralidr.

400 m løpebane

1978

Miniatyrskytebane

Nordreisa kommune

Nordreisahallen

15 m

1991

Skytebaner

Nordreisa skytterlag

Kjellerskogen

100, 200 m

Lerdue- og elgbane

Nordreisa jeger- og fiskerlag

Kjellerskogen

Pistolskytebane

Nordreisa pistolklubb

Kjellerskogen

25 m

Skytebane

Rotsund skytterlag

Rotsundelvdalen

100, 200 m

Ridehall

Nordreisa rideklubb

Tømmernes

20 x 40 m

1992

Ridebane ute

Nordreisa rideklubb

Tømmernes

35 x 60 m

1996-2004

Nordreisa kommune

Storslett

12,5 x 25 m

1972

Friidrettsanlegg
Friidrettsanlegg
Skytebaner

Ikke ferdig

Anlegg hestesport

Svømmeanlegg
Svømmebasseng
Idrettshall

29

455

Idrettshall

Nordreisa kommune

Storslett

20 x 40 m

1988

Gymnastikksal

Nordreisa kommune

Storslett skole

11 x 20 m

1969

Gymnastikksal

Troms fylke

Nord-Troms vg.skole

20 x 20 m

1973

Gymnastikksal

Nordreisa kommune

Sørkjosen skole

7 x 11 m

Gymnastikksal

Snemyr og Kjelleren gr.lag

Reisa Montesorri

8 x 16 m

1975

Gymnastikksal

Sappen friluftssenter AS

Sappen skole

8 x 12 m

1973

Gymnastikksal

Nordreisa kommune

Rotsundelv skole

8 x 16 m

1961

Gymnastikksal

Havnnes grendehus

Grendehuset

8 x 15 m

1985

Gymnastikksal

Oksfjord grendehus

Grendehuset

9 x 18 m

1981

Ballbane, grus

Straumfjord grendelag

Straumfjordnes

20 x 40 m

2002

Ballbane, grus

Storvik il

Kjølen, Storvik

25 x 45 m

2001

Ballbane, grus

Nordreisa kommune

Storslett skole

26 x 50 m

1968

Ballbinge, kunstgress

Nordreisa kommune

Storslett skole

13 x 21 m

2003

Ballbinge, kunstgress

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjordhamn

15 x 28 m

2004 – 2005

Ballbinge, kunstgress

Nordreisa kommune

Rotsundelv skole

13 x 21 m

2009

Ballbane, grus

Rotsundelv il

Rotsundelv skole

26 x 50 m

2001

Sykkelbane

Høgegga grendelag

Høgegga boligfelt

Gymnastikksaler

Nærmiljøanlegg

Orienteringskart

2011
Navn

O-kart

Nordreisa il

Sappen

Lindovara

1978/2004

O-kart

Nordreisa il

Snemyr

Snemyr

1980/95
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O-kart

Nordreisa il

Storslett

Storslett skole?

1983

O-kart

Nordreisa il

Loppevoll

Garjala

1983

O-kart

Nordreisa il

Storslett

Sagåsen

1988

O-kart

Nordreisa il

Reisadalen

Vinnelysfjellet

1992

O-kart

Nordreisa il

Bakkeby

Bakkeby

1978/2015

O-kart

Rotsundelv il

Langslett

Holmefjell

1990

O-kart

Rotsundelv il

Moan

Moan

1980

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Helgeli

1987

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Skolehaugen

1990

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Bankskogen

1996

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Skoleg.kart

1996

O-kart

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjord

Sandbukt

1983

O-kart

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjord

Langfjellet

1988

O-kart

Sappen leirskole

Sappen

Haukijärvi

1995

Skøytebaner
Skøytebane på fotballbane

Sørkjosen skole

Skøytebane på fotballøkke

Høgegga, Storslett

Skøytebaner på ballbaner

Rotsundelv skole

Badeplasser

Beliggenhet

Badestrand ved sjøen, friluftsområde

Kvænnes, Storslett

Badestrand ved sjøen, friluftsområde

Flyplassen, Sørkjosen

Badestrand ved sjøen

Vikastranda, Steinsvik
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Badestrand ved sjøen

Sandnes, Reisafjorden

Badeplass ved ferskvann

Malla-Pekan järvi (Badevannet), Sappen

Fiskeplasser for funksjonshemmede
Fiskeplass ved ferskvann

Josvannet, Reisadalen

Merkede turstier
Oversikt på nettstedet www.utinord.no

14.2. Kulturbygg
Husets navn

Eier

Brukes til

Byggeår

Grunnflate

Tilsta
nd

Beliggenhet

Bygdeheimen

Bygdeheimen

Grendehus

1945/80

Ca 200

G?

Rotsund

Rotsundelv samfunnshus

Rotsundelv samfunnshus

Grendehus

1973/92

Ca 300

G?

Rotsundelv

Bakkehus

Rotsundelv og omegn
sanitetsforening

?

?

?

Rotsund

Rotsundelv skole

Nordreisa kommune

Skole, bibliotek

1961/

G?

Rotsundelv

Havnnes grendehus

Havnnes Vest-Uløy by.lag

Grendehus

1985

230

G?

Havnnes

Lykketun

Ungdomslaget Lykken

1968

Ca 200

?

Hamneidet

Sjøstjerna

Nordreisa kommune

Grendehus

1965/ 93

Ca 100

G?

Hamneidet

Bakketun

Bakkeby ik

Grendehus

1951/2005

Ca 300

M

Bakkeby

Rotsund kapell

Nordreisa kommune

Gudstjenester,
konserter

1932

G?

Rotsundelv

Adkomst
f.hem.

Rotsund krets

Sørkjosen
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130 +40

Ja

Ja
Ja

Gamlegården

Fester: Sørkjosen bygdelag

Grendehus

1835/ 196?/
2005

160

Sørkjosen skole

Fester: Nordreisa kommune

Skole, kulturakt.

1950/ 98?

125

Lavvoer

Kronebutikken

Kulturakt

2011

Kommunehuset

Nordreisa kommune

Kurs, møter

1979

Storslett skole

Nordreisa kommune

Skole, kulturakt.

1957/

Sørkjosen
G?

Ja

Sørkjosen
Sørkjosen

Storslett krets
G

Storslett
Storslett

67/86/ 2005
Doktorgården

Nordreisa kommune

Møteplassen

G?

Storslett

Nordreisa kirke

Nordreisa kommune

Gudstjenester,
konserter

1856

M?

Storslett

Kirkebakken menighetshus

Nordreisa sokn

Møter, kirke- og
kulturakt.
Overnattingsturer

2015

G

Storslett

Kildal leirsted

Fester: Ymber.

M?

Øvre Kildal

Halti

Nordreisa kommune

Bibliotek, møter,
kino, teater,
museum,
kulturarr.

2001/2015

G

Storslett

Ja

Nordreisahallen

Nordreisa kommune

Møter, kurs, kino,
kulturakt.

1988

356

G

Flomstad,
Storslett

Ja

Point (Ungdommens hus)

Nordreisa kommune

Kulturakt.

1930/ 84

250

M?

Storslett

Storslett samfunnshus

Nordreisa kommune

Kulturakt.,
undervisn.

1969

540

M?

Storslett

Moan skole

Nordreisa kommune

Grendehus

1997

110

G

Storslett

Ja

Sonjatun bo- og kultur

Nordreisa kommune

Kulturakt.

2004

G

Storslett

Ja
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1957/ 88

280

LHL-bygget

Fester: Nordreisa LHL

Kulturakt.
grendehus

1992

158

G

Høgegga,
Storslett

Reisa Montesorriskole

Reisa Montesorriforen

Skole, grendehus

1975

125

G?

Snemyr,
Reisadalen

Kjelderen samfunshus

Fester: Kjelderen
samfunnshus AL

Kulturakt

2000

G

Kjelleren,
Reisadalen

Tørfosstunet

Nordreisa kommune

Museum

18- og 1900

M?

Tørfoss,
Reisadalen

Sappen skole

Sappen friluftssenter AS

Grendehus

1973

Ca 200

G?

Sappen,
Reisadalen

Grendehus

1950/ 97

CA

Snemyr – Kjelleren

Ja

Sappen

Storvik
Storvik skole

80

Storvik

Oksfjord
Straumfjord grendehus

Fester: Straumfjord
grendehus BA

Grendehus

?/1996/2004

170

G

Straumfjordnes

Ja

Oksfjord grendehus

Fester: Oksfjord grendehus
AL

Grendehus

1981/ 97

300 + 430

G

Oksfjordhamn

Ja

Oksfjord skole, bygd
sammen med grendehuset

Nordreisa kommune

Kulturakt.

---/97

G

Oksfjordhamn
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14.3. Organiserte aktiviteter i idrettslag
Idrettslag – medlemstall pr 1.01.2016
Lagets navn

Medlemsstall

Ski

6-19år

20år+

Sum

1

40

41

Kjelderen if

2

28

30

Nordreisa Mk

20

54

74

Nord-Troms dykkerklubb

0

12

12

Nordreisa hundekjørerlag

3

18

21

Nordreisa innebandyklubb
Nordreisa il

2
452

8
334

10
786

Bakkeby ik

Fotbal
l

Bocciaklubben Knall

Nordreisa kickboksing

17

9

26

Nordreisa rideklubb

56

77

133

Nordreisa sportsskytterklubb

2

32

34

Nordreisa Tae Kwon-Do klubb

70

9

79

OSIL

56

98

154

Reisa biljardklubb
Rotsundelv il

65
49

79
68

144
117

Ryttersportkl NOR

15

33

48

810

899

1709

Nord-Troms padleklubb
Nord-Troms trav- og kjørelag

SUM

35
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Handball

Orientering

Sykling

Annet

15. Merknadsbehandling
15.1. Merknader/innspill til høring og offentlig ettersyn
Planen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn den 11. oktober 2016. Høringsfristen var satt til
8. november 2016.
Ved høringsfristen utløp hadde vi fått 12 innspill. Et sammendrag av disse med kommunens
kommentarer følger under.

15.1.1. Reinrosa 4H (13.10.2016)
Reinrosa 4H planlegger en sykkelbane for bygdas unger, og kanskje voksne, i Rotsundelv. Den er
tenkt litt ovafor krysset til Helgeli, på høyre side av veien og oppover mot Mariplassen
(naturmøteplassen vår).
Vi skal i høst gå i gang med tillatelse fra grunneier og be om anbud fra diverse maskineiere. Midler
blir søkt om etterhvert. Vi håper å komme i gang til våren.
Kommunens kommentar
Tatt med i tiltaksliste.

15.1.2. Nordreisa skytterlag (19.10.2016)
Interesse for klatrevegg.
Planer om å bygge innendørs miniatyr skytebane på 25 meter.
Kommunens kommentar
Tatt med i tiltaksliste.

15.1.3. Nordreisa hundekjørerlag (1.11.2016)
Nordreisa Hundekjørerlag har gjennom en lengre prosess (ca 2 år) i samarbeid med driftsavdelinga i
kommunen kommet fram til at det skal reguleres et område for barmark hundekjøring i Bergskogen.
Grunnen til dette er å kanalisere mest mulig av hundekjøringa på barmark i et mindre konfliktfylt
område enn Kjellerskogen, samt regulere bruk av ATV for trening av større spann på lovlig vis.
Statsskog har vært med i prosessen og har gitt klarsignal til å igangsette en reguleringsplan. Planen
vil innbefatte løypenett, startplass og mulig tomteareale for hus /hytter for potensielle
hundekjørere. Nordreisa kommune har påtatt seg oppgaven med reguleringsplanen.
Det er laget en kort skisse på opplegget og kostnader som vedlegges. Alle søknader om
forhåndsgodkjenning, søknad om midler o.s.v vil en arbeide med framover og komme tilbake til i
2017. Hundekjørerlaget ber om at kommunen får dette med i planen slik at alle formalia og
muligheter til finansiering legges til rette.
Kommunens kommentar
Tatt med i tiltaksliste. Tatt med eget delkapittel om hundesport i statusbeskrivelsen (kap.8).

15.1.4. Beate Brostrøm (3.11.2016)
Bemerker at hundekjøring og hundekjørerløyper ikke er med. Hundekjøring er jo en sport som
vokser kraftig i julen Reisadalen. Vi som bor i Kjelleren er berørt av dette, og det ville vært fint å
fått orden på hvor skiløyper kan legges, og hvor hundekjøring foregår. Det har også betydning for
utøvelse av jakt.
Treningsområde for hund er heller ikke med.
Kommunens kommentar
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Vi har nå tatt med eget delkapittel om hundesport i statusbeskrivelsen (kap.8). I tiltaksplanen er
det også tatt med om tilrettelegging for hundekjøring i Bergskogen.

15.1.5. Rotsundelv samfunnshus (3.11.2016)
Rotsundelv samfunnshus har planer om å få i stand kjelleren i samfunnshuset til miniatyrskytebane.
Store deler av kjelleren er ubrukt og vil passe gått til formålet. Skytterlaget i bygda er interessert i
dette. Styret i Samfunnshuset har engasjert siv.ing. Pål Pettersen til å utarbeide forprosjektet. Så
snart dette er klart vil det bli søkt om midler til ferdigstillelse av miniatyrskytebane som
tilfredsstiller dagens krav.
Rotsundelv samfunnshus blir mye brukt til forskjellige formål. Vaskeavdelinga på kjøkkenet er
dessverre veldig tungvint å bruke. Sånn som styret ser det må det foretas ei utbygging slik at dette
blir tilfredsstillende for brukerne.
Styret i Rotsundelv samfunnshus ber Nordreisa kommune ta våre planer med i kommunens
behandling av Kommunedelplanen for 2017-2020.
Kommunens kommentar
Tiltak er tatt med i planens tiltaksliste.

15.1.6. Rotsund skytterlag (4.11.2016)
Rotsund skytterlag har følgende planer i forhold til idrettsanlegg som må inn i kommuneplanen:
1.

Miniatyrskytebane på Rotsundelv samfunnshus; kostnadsberegnet til 1,5-2,0 mill. kr.

2.

Elektroniske skiver på Skytterbanen i Rotsundelvdalen, kostnadsberegnet til kr 400.000,-.

Kommunens kommentar
Tiltak er tatt med i tiltaksliste.

15.1.7. Nordreisa revmatikerforening (7.11.2016)
Nordreisa Revmatikerforening har pr. I dag 68 medlemmer, vi har fast ett medlemsmøte i måneden.
På medlemsmøtene prøver vi å fa foredragsholdere med tema som angår foreningen. Vi har
bassengtrening 1 time i uka i varmtvannsbassenget, med fysioterapeut. I tillegg arrangerer vi
grillturer, bussturer og behandlingsturer i utlandet for våre medlemmer.
Nordreisa Revmatikerforening har følgende ønsker:
Større varmtvannsbasseng, det som er i dag er for lite til å utøve den fysiske aktiviteten som er så
viktig for de med revmatiske sykdommer. Det er også for lite i forhold til hvor mange som ønsker å
benytte seg av det.
Et felles grendehus / møtelokaler for lag og foreninger. Dette huset må inneholde egne og egnede
«garderober» for enkelt lag, hvor en kan arkivere lagets brev, møtereferater etc. I tillegg utstyr
som hver forening måtte ha. Huset må også ha et større rom hvor en kan ha innendørs
treningsaktivitet som sirkel trening, yoga og liknende.
Om ikke eget hus kommer på planen, ber vi kommunen om plass til å oppbevare tingene våre. Pr i
dag er det en av våre medlemmer som tar vare på alt, men har ikke lengre plass til det.
Kommunens kommentar
Varmtvannsbasseng og møtelokale/oppbevaringsplass er tatt med i tiltakslista. For aktivitet som
sirkeltrening, yoga m.v. har kommunen flere gymsaler som kan benyttes.
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15.1.8. Norsk friidrett Troms (8.11.2016)

38
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Kommunens kommentar
Innspill tas til etterretning.

15.1.9. Nordreisa idrettsråd (2.11.2016)
Oversending av medlemstall.
Kommunens kommentar
Innspill tas til etterretning.

15.1.10.

Nordreisa IL (9.11.2016)

39
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Kommunens kommentar
Innspillet tas til etterretning. Tiltak er tatt inn og tekst rettet opp.

15.1.11.

Nord-Troms Friluftsråd (9.11.2016)

Nord-Troms Friluftsråd er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for friluftsliv og
uorganisert fysisk aktivitet utendørs. Friluftsrådet skal være en ressurs og samarbeidspartner som
bistår sine medlemskommuner i dette arbeidet.
Det er viktig at folkehelse i friluft gjøres til et satsningsområde dersom målet er å gjøre noe med
livsstils- og folkehelseutfordringer i samfunnet. For innbyggerne i Nordreisa kommune som er
opptatt av god helse og livskvalitet er ingenting mer naturlig enn naturopplevelser og det å være
fysisk aktiv utendørs.
Spillemidlene brukes tradisjonelt sett hovedsakelig til å bygge ordinære idrettsanlegg. Dette selv
om en stor del av innbyggerne ikke får dekt sine behov gjennom denne typen anlegg. Det å bygge
anlegg og gjøre tilrettelegginger for friluftsliv bør derfor være et satsningsområde og løftes fram i
kommunedelplanen. Turveier, stier og løyper, nærmiljøkart, gapahuker, dagsturhytter,
toalettanlegg er eksempler på tilrettelegginger som kan bidra til å gi friluftslivet et løft i Nordreisa.
Kommunens kommentar
Innspillet tas til orientering.
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15.1.12.

Troms fylkeskommune (8.11.2016)

Planen viser et oversiktlig arbeid med ryddige overskrifter, underavsnitt og nummerering.
I innledningen til planen er det greit forklart om bakgrunnen til planen, mål og definisjoner,
utviklingstrekk og om kommunens idretts- og friluftslivspolitikk. Det er også tatt med en
resultatvurdering av forrige plan, som til en viss grad ivaretar også fremtidige utbyggingsplaner i
kommunen.
I kapittel 6 sier kommunen noe om forholdet til andre deler av kommuneplanen, og noen anlegg er
listet opp her. Disse bør også komme til uttrykk i kapittel 11.2 og 12.
I beskrivelsene av nåsituasjonen under kapittel 8 anbefales det å kvalitetssikre at det er benyttet
riktige beskrivelser og utfyllende kommentarer på de forskjellige anleggstypene som finnes i
kommunen. Den årlige idrettsregistreringen vil gi et riktig og godt bilde av hvilke idretter som
drives i kommunen, og det kan hentes ut nødvendig tallmateriale som viser hvor mange som er med
innen de forskjellige idretter og aktiviteter. Lignende tallmateriale og oversikter bør også komme
fram for øvrige aktiviteter, slik som for friluftslivet m.m.
Under kapittel 9 og 10 bør det stipuleres tall i tabellene for større anlegg som kan bli aktuelle for
søknad om spillemidler. Kapittel 10.1 og kapittel 10.2 bør ha en klar sammenheng med kapittel
11.2 som gir føringer for hvilke anlegg som ønskes realisert i planperioden.
Det er positivt at kulturbyggene er tatt med i opplistingen av anlegg i kommunen.
Friluftsliv
I innspillene til kommunal planstrategi som var på høring i september spilte Troms fylkeskommune
inn at friluftsliv og naturopplevelser burde innarbeides i kommunedelplanen for anlegg og områder
for idrett og fysisk aktivitet. I utkastet til kommunedelplanen er friluftsliv på mange områder godt
innarbeidet. Det anbefales derfor at ordet «friluftsliv» også blir med i tittelen på planen.
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 legger føringer for at alle i Troms skal ha
mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel. Planen skal legges til
grunn for regional, kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket jf pbl § 8-2.
Den regionale planen har mål, strategier og tiltak for følgende hovedområder:
•
Om friluftsliv (forutsetninger, organisering av friluftslivet, allemannsretten, kompetanse,
virkemidler)
•

Friluftslivsområder

•

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv

•

Friluftslivsaktiviteter

•

Friluftslivsopplevelser i Troms

Arealer til friluftsliv
For å opprettholde et mangfoldig idretts- og friluftsliv må det være et vidt spekter av arealer med
god kvalitet, ulik grad av tilrettelegging og god tilgjengelighet. Det omfatter både områder i
nærmiljøet, områder som er spesielt tilrettelagt og områder som er helt inngreps- og støyfrie. Vi
savner i kommunedelplanen at den tar opp arealer til idrett- og friluftslivsformål som tema, utover
det som er nevnt i kap 9.1. Friluftslivskartleggingen vil være naturlig å nevne i kommunedelplanen.
I høringsutkastet til kommunal planstrategi for Nordreisa kommune er revisjon av kartlegging av
friluftslivsområder satt opp. Målet var at revisjonen skal ferdigstilles i 2017. Fylkeskommunen
poengterte at kartleggingsarbeidet ikke er en plan i seg selv, men en tematisk kartlegging uten
prioriteringer som kan fungere som et beslutningsgrunnlag ikke bare i arealplanarbeidet, men kan
også danne et grunnlag for løypeplaner, tiltaks- og tilretteleggingsplaner.
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Regjeringen har satt som mål at alle landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine
friluftslivsområder innen 2018. Det går frem av St. meld. 18 (2015-2016) Friluftsliv – natur som kilde
til helse og livskvalitet. Friluftslivskartleggingen legges ut på nasjonal database:
www.naturbase.no.
Til nå har åtte kommuner i Troms lagt ut sine kartleggingsdata på naturbase, og flere er snart klare
for å legges ut der. Når Nordreisa kommune har revidert sin kartlegging kan Troms fylkeskommune
være behjelpelig med å overføre dataene på naturbase.no.
Andre innspill til planutkastet:
• Angående definisjon av frilufts- og friområder s. 4: I reguleringsplansammenheng kan
arealformål (LNF(R)) deles inn i underformål (friluftslivsområder) og kombineres med
hensynssoner, både på land og i sjø og i vassdrag.
• Angående retningslinjer for universell utforming (s. 6) vil vi vise til Norsk Standard NS
11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder, krav og anbefalinger se
www.standard.no.
• Status for anlegg for fysisk aktivitet bør også inneholde oversikt over de merkede turløyper/
turruter i kommunen. Det er et krav i Turskiltprosjektet at nye turruter som har fått støtte
via Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen skal legges inn i Kartverkets database via
www.rettikartet.no. I Nordreisa er turrutene i www.utinord.no lagt inn i Kartverkets
database. I punkt 8.4 kan det presiseres at mange turruter er merket og skiltet. Turruter
slik som turveier, stier, gang- og sykkelveier er de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og
naturopplevelse. For den daglige fysiske aktiviteten er det sentralt at disse er i nærheten
av der folk bor.
• I handlingsplanen oppfordres kommunen til å ta inn anlegg og aktiviteter for friluftsliv. Det
vises til regional plans Handlingsplan for friluftsliv m.m.
• I forhold til medvirkning bør Nordreisa kommune sette Nord-Troms friluftsråd, Troms
Idrettskrets, berørte særkretser og skyttersamlaget på adresselisten over høringsinstanser.
Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å informere frivillige lag og foreninger om de ulike
tilskuddsordningene Troms fylkeskommune har. Eksempel på slik tilskudd er: Tilskudd til
friluftsaktiviteter, fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet, skilting og merking av turruter,
tiltak i statlig sikra friluftslivsområder og tilskudd til sikring av friluftslivs områder.
Troms fylkeskommune ønsker Nordreisa kommune lykke til med ferdigstillelse av Kommunedelplan
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (samt bygging av anlegg) 2017-2020 for Nordreisa kommune.
Kommunens kommentar
Fylkeskommunens innspill tas til etterretning.

15.1.13.

Ryttersportklubben NOR (7.11.2016)

Ryttersportsklubben NOR ønsker å melde inn følgende behov for hestesportsanlegg:
Ridebaner av internasjonal standard
Klubblokale med dommerbod, sanitæranlegg og kafeteria
Gjestestaller og paddocker
Lagringsplass for hindermateriell og annet utstyr
Parkeringsplasser etc.
Anlegget skal være tilrettelagt for breddeidrett innen alle grener innenfor NRYFs reglement.
Ryttersportsklubben NOR har som formål å videreutvikle ryttere innenfor konkurranseridning, slik at
rytterne kommer på et høyere ridemessig nivå. Samt å drive organisert konkurranseridning etter
NRYFs reglement.
Klubben feirer 15 år i år og har et stort behov for et eget tilholdssted hvor standarden tilfredsstiller
kravene for å kunne arrangere større mesterskap.
Kommunens kommentar

Ryttersportklubben NOR sitt innspill tas til etterretning.
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15.1.14.

Kirkemoan grendelag (27.11.2016)

På grunn av at Kirkemoans grendelag sin leder har vært bortreist i forbindelse med jobb i nesten 2
måneder, har vi ikke rukket å sende inn innen fristen 8/11-16 vår høringsuttalelse i forbindelse med
Nordreisa kommunes høring av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg.
Kirkemoan grendelag har i 2016 jobbet for en oppgradering av lekeplassen + fotballbanen på
Hansabakken/Moan. Formålet er å stimulere barn og ungdom til fysisk aktivitet og utvikling av
sunne verdier, og er også ment som et fundament og motivasjon for ytterligere egeninnsats og
dugnadsinnsats for grendelaget. Vi ser på det som positivt at Kirkebakken barnehage er en ivrig
bruker av lekeplass, fotballbane, gapahuk og grillhuset. Vi vil motivere til sosialt samvær for
lekeplassens brukere og alle andre i grendelagets område.
I 2016 ønsket grendelaget å skaffe lekeapparater, fotballmål og gruse fotballbanen, samt sette opp
et gjerde mot Mounioveien/Hansabakken som et trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med
fotballbanen. Det er også ønskelig å brøyte fotballbanen for å utvide den flotte fotballaktiviteten
blant ungene. Kirkemoan grendelag søkte Nordreisa kommune i februar 2016 om et beskjedent
beløp til lekeplassen /fotballbanen, men fikk avslag på denne søknaden.
Følgende har blitt utført av Kirkemoan grendelag for egeninnsats/ sponsormidler:







Arrangert barneskirenn på lekeplassen med stort oppmøte
Kjøpt inn 2 stk. nye fotballmål
Ryddet skog
Bygget platting til gapahuken
Restaurert eksisterende gapahuk
Skaffet nye bord, benker og bålpanne

Inngått avtale med et privat firma om grusing av fotballbanen (våren 2017). For fremtiden ønsker vi
at fotballbanen kan bli brøytet om vinteren, eventuelt lage skøytebane. Det er noen få gamle
lekeapparater på lekeplassen, og det er behov for flere og nye lekeapparater. I den forbindelse er
det behov for å fjerne en del stubber og trær. Vi håper at Nordreisa kommune vil se positivt på
Kirkemoan grendelag sine planer for fremtiden, og vi håper på et samarbeid i denne forbindelsen.

16. Rullering av handlingsprogram november 2017
Kommunen sendte 27.10. ut brev om rullering av handlingsprogrammet:
«Nordreisa kommunestyre vedtok i desember Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet
og bygging av anlegg 2017-2020 (se lenke). Planen inneholder et handlingsprogram for bygging av
anlegg i denne perioden, punkt 11 på side 20-21. Anlegg det skal søkes spillemidler til i denne
perioden, må være med i handlingsprogrammet. Dette brevet om rullering av handlingsprogrammet
sendes til de som meldte inn anlegg til planarbeidet i 2016, se punkt 10 på side 17-19, samt noen
organisasjoner som vi har mottatt henvendelser fra etter at planen ble vedtatt. Vi ber nå om at
dere går igjennom punkt 10 og punkt 11 i planen og melder inn hvis dere har planer/ønsker som
ikke er nevnt. Og til dere som er med i handlingsprogrammet - om å oppdatere opplysningene,
dersom noe er endret.»
Formålet med årlig rullering er at handlingsprogrammet blir oppdatert som følge av endring i
framdrift på tiltakene. Innspill som gjelder innhold i planen utenom handlingsprogrammet, blir ikke
tatt inn i planen ved rullering, men kan tas inn ved revidering av hele planen etter fireårsperioden.
Rullering av handlingsprogrammet er behandlet av styret i Nordreisa idrettsråd og deretter i
Oppvekst- og kulturutvalget.

16.1. Innspill til rullering
16.1.1. Rotsundelv il (09.08.2017)
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Grusbanen ved Rotsundelv skole er meget godt brukt både bygda barn og unge, men også til
seriespill og trening for våre spillere. For å beholde barn og unge lengst mulig i bygda, er det viktig
at forholdene legges til rette for det, slik at de ikke forsvinner til andre steder eller søker andre
miljøer. Derfor ønsker Rotsundelv IL å utvikle tilbudet til å gjelde også lokal kunstgressbane, slik at
det vil gi både skolen og barn og unge i nedslagsområdet et bedre aktivitetstilbud enn det vi kan
tilby i dag. Slike tiltak er normalt spillemiddelberettiget. Denne oppgraderingen vil tvinge seg frem
i nær fremtid og det vil derfor bli søkt om slike støttemidler, men før man kan gjøre det, er det en
forutsetning at prosjektet er inne i kommunedelplanen (rulleringsplanen). Vi forutsetter at
Nordreisa IL vil bli byggherre, men med stor medvirkning fra Rotsundelv IL. Ber derfor at dere
registrerer dette og vi vil, sammen med kommunen, innen kort tid utforme plantegninger,
kartskisser og andre søknader.
Fakta:
Anleggsnummer: Rotsundelv skole balløkke, (35 x 55). Dette må utvides noe.
Reg. anleggsnummer: 1942001201. Anleggseier per d.d: Nordreisa Kommune.
Beslutning er som følger:
Gressbanen bygges om til kunstgress som følger:
7-er kunstgress m/spilleflate 40 x 60 m definert som Ordinært anlegg
4 løpebaner a 1 x 66 m med fast dekke
Kostnadsestimat for en 7-er kunstgressbane er beregnet til ca NOK 2,7 mill inkl. mva
Kostnadsestimat for løpebanene er beregnet til ca 0,2mill inkl mva.
Finansieringselementer (slik vi ser det i dag) vil bli som følger:
1/3 spillemidler + 25 % Nord Norge midler
Det vil bli søkt til Nordreisa kommune om økonomisk støtte
Momskompensasjon
Klubb (Kontanter, dugnad, sponsorer, andelsbevis)
Kommunens kommentar

Anlegget settes inn i punkt 11.2 Handlingsprogram idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

16.1.2. Nordreisa sportsskytterklubb (06.11.2017)
Vi registrerer at anlegget til Nordreisa Sportsskytterklubb ikke er med i oversikten over prioriterte
anlegg i kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017–2020. Vi
vil med dette be om at vårt skyteanlegg på området til Kjelleren flerbrukssenter blir tatt inn i
planen. Nordreisa Sportskytterklubb er en videreføring av Nordreisa pistolklubb (etabl.1989)
Klubben er tilsluttet Norges skytterforbund. Klubben har 45 medlemmer. Frem til 2012 drev vi
virksomheten på den enkle pistolbanen, sør for DFS anlegget i Kjellerskogen. Banen tilfredsstilte
ikke krav til sikkerhet. I 2013 besluttet vi å foreta en betydelig oppgradering av anlegget, deriblant
for å tilpasse anlegget til Feltskyting/Dynamisk sportsskyting, konkurranseformer som nå er i sterk
vekst over hele landet. Det ble besluttet å bygge 2 separate baner, adskilt og omkranset av 4 meter
høye voller. 1 pistolbane (40m) og en riflebane for kortholdsskyting (90m). Det ferdige anlegget
skal ha klubbhus, flomlys, overbygg over standplass og lager for utstyr og skivemateriell.
Status på anlegget i dag:
Pistolbanen er i prinsippet ferdig utbygget. Det gjenstår overbygg på standplass (2018) Banen er
sikkerhetsmessig godkjent av politiet. Det gjenstår litt anleggsarbeid på riflebanen før denne kan
godkjennes sikkerhetsmessig. (2018). Klubbhus er på plass, og er lokalisert i bakkant av
pistolbanen. I løpet av høsten 2017 får baneanlegget innlagt strøm. Flomlysanlegg er anskaffet og
skal monteres opp i 2018.
Når dette anlegget står ferdig vil det være blant de 2–3 beste sivile skyteanleggene for pistol og
kortholdsrifle i landsdelen. Vi har allerede pågang fra andre klubber som ønsker å bruke anlegget. I
sommer arrangerte Tromsø pistolklubb sitt klubbmesterskap her. Vi har også stor pågang av
eksterne skyttere fra hele landsdelen når vi arrangerer våre konkurranser i dette anlegget.
Etter at utendørsanlegget ble tatt i bruk har tallet på medlemmer økt, og vi jobber nå med tiltak
for å kunne rekruttere yngre skyttere. Dette har vært litt utfordrende fordi aldersgrensen for å
anskaffe eget våpen er 21 år. Dette kan kompenseres med at klubben anskaffer våpen til utleie. De

44

470

siste årene har klubben hatt anstrengt økonomi som følge av den omfattende utbyggingen av
banen.
Kommunens kommentar

Anlegget er under bygging og langt på vei ferdig. Det ble ikke søkt om idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning for planene i henhold til Kulturdepartementets «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Det vil derfor ikke være mulig å søke spillemidler til anlegget.
Anlegget settes inn under punkt 10.2 Større anlegg og anlegg som er og kan bli aktuelle for søknad
om spillemidler.

16.1.3. Reinrosa 4H (31.10.2017)
Når det gjelder Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk
aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020, så har vi jo bygget sykkelbanen og nesten fått den
fullfinansiert. Regner med at vi trekker oss fra handlingsprogrammet av den grunn.
Kommunens kommentar

Reinrosa 4H sitt innspill tas til orientering.

16.1.4. Nordreisa rideklubb (08.11.2017)
Vi viser til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017 – 2020 og
vil i den sammenheng kommentere en påstand i pkt 8.1.10 (side 11) som ikke er korrekt. Her
beskrives nåsituasjonen når det gjelder anlegg hestsport. Det er korrekt, slik det står, at Nordreisa
Rideklubb sin ridehall og utendørs ridebane på Tømmernes gir ridesporten gode muligheter hele
året og at anlegget fungerer bra. Stallen er nylig rehabilitert og anlegget er utvidet. Det står videre at
kapasiteten på ridehallen er sprengt, og det er denne uttalelsen som ikke stemmer. Det er god
kapasitet for bruk av ridehallen. Nordreisa Rideklubb benytter hallen til ridekurs tre til fire timer på
ettermiddagen/kvelden fra mandag – torsdag. Hallen er stort sett ledig på dagtid frem til kl 15.00 og
som regel tre helger i måneden. Når Nordreisa Rideklubb ikke benytter hallen til egen aktivitet, kan
hallen leies av andre, det være seg andre klubber, grupper eller enkeltpersoner. De som leier
stallplass på hestesenteret kan også benytte ridehallen når den er ledig.
Nordreisa Rideklubb er helt avhengig av leieinntekter fra ridehall, stall og anlegget for øvrig for å
klare å drifte hestesenteret. Økonomien er sårbar og drifta er marginal, og det merkes umiddelbart
på økonomien i de perioder samtlige stallplasser ikke er leid ut. Da kan klubben raskt få økonomiske
utfordringer og da må det stort engasjement, frivillig innsats og hard jobbing til for å skaffe
alternative inntekter.
Kommunens kommentar

Nordreisa rideklubb sitt innspill tas til orientering.

16.1.5. Nordreisa skytterlag (11.11.2017)
Nordreisa kommune har et vedtak på å gi tilskudd til anlegg som har fått innvilget spillemidler.
Nordreisa skytterlag søker herved om å få dekket halvparten (50 %) av innvilget tilskudd. Se vedlegg
(Tilsagn om innvilget spillemidler) Siden anlegget ble kr 234.817 dyrere enn først antatt, søker vi
samtidig om kommunalt tilskudd for dette beløpet når vi får tilleggsbevilgningen fra fylket.
Kommunens kommentar

Nordreisa skytterlag sin søknad om kommunalt tilskudd tilsvarende halvparten av
spillemiddeltilskuddet til anlegg Elektroniske skiver 100 m, legges fram som egen sak til politisk
behandling. Anlegget tas inn i punkt 11.2 Handlingsprogram idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

16.1.6. Foreninga Reisaskeid (12.11.2017)
Foreninga Reisaskeid vil med dette melde inn behov i forbindelse med vår aktivitet.
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Foreninga Reisaskeid sitt formål er:
Å arrangere Skeid i Nord-Troms/ Troms og Finnmark i henhold til regelverket, som eies av
landslagene for de tre nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og lyngshest.
Å bidra til utvikling av Skeid i henhold til anbefalinger i Handlingsplanen for de nasjonale
hesterasene og LMD/stortingets føringer.
Å bidra til bevaring og utvikling av de nasjonale hesterasene, med hovedvekt på regionens
egen hesterase lyngshest.
Foreninga har i dag ca. 10 betalende medlemmer, men 148 medlemmer på foreninga sin Facebookside. Foreninga blei etablert for 1 år siden, vi har foreløpig ikke gjort noen tiltak for å få
medlemmer, men vi vil gjøre det i kommende år.
Siden foreninga blei etablert har vi arrangert to Fokus- Unghest-kurs, det tredje skal gjennomføres
25. – 26. november. Vi har arrangert to Skeid (aktivitet for de nasjonale hesterasene dølahest,
fjordhest og lyngshest) og deltatt på et tredje under Landbruksmessa i Balsfjord juni 201. Vi har
også vært med på kjørekurs i regi av Hålogaland hestesportskubb. Vi arrangerte Skeid under
forskningsdagene i Nord-Troms og i den sammenhengen hadde vi barneridningsSkeid i trekanten på
Storslett hvor 34 barn deltok.Vi ønsker å videreutvikle aktivitetene, og da er det viktig å legge til
rette for gode og praktiske forhold for Skeid og andre aktiviteter for de nasjonale hesterasene
generelt og lyngshesten spesielt. Dette for å holde engasjementet oppe for de som er aktive i dag,
og for å ha et godt tilbud til nye medlemmer/ interesserte hesteeiere. Lyngshesten er viktig for
identiteten i regionen og kan i tillegg bidra til positive aktiviteter for barn, unge og voksne.
Skeid er et viktig tiltak i den nasjonale Handlingsplanen for de nasjonale hesterasene for å bidra til
å sikre de nasjonale rasene som alle vurderes som kritisk truet av FAO (FN sin organisasjon for mat
og landbruk). Vi har arrangert Skeid både på Nordreisa hestesenter, i Trekanten og ved
Kronebutikken. Et av de viktige elementene i Skeid er at de nasjonale rasene får vist fram sine gode
egenskaper i ulike aktiviteter og hvor terreng/natur skal inngå.
Vi ønsker oss:
Et område som egner seg godt til å arrangere Skeid, hvor vi både har natur (bakker og stier) og
åpne plasser, samt grei tilgang for deltakere og publikum. Ideelt sett i nærheten av Nordreisa
hestesenter, slik at også Skeidarrangementene kan benytte parkering og klubblokalene der. Våre
arrangementer har i all hovedsak vært arrangert i samarbeid med Nordreisa Rideklubb, men også
andre lokale samarbeidsparter har vært med.
Vi ser for oss muligheten til å utvide en av ridestiene i skogen ved hestesenteret slik at den er
kjørbar for hest og vogn. Den gamle søppelfyllinga på Gorosomoan har fine bakker, så en
tilrettelegging og sikring av det området sammen med tilgang på strøm, vil gjøre området velegna
for Skeid. Området kan gjerne være til bruk for flere – kanskje en BMX-bane og Skeid kan benytte
samme område? Stiene i skogen brukes i dag av rideklubben. En utvidelse til kjørebredde på en sti,
eventuelt også oppsett av faste hindre i skogen (maratonkjøring og feltritt) vil øke rideklubbens
aktivitetsmuligheter.
Kommunens kommentar
Foreninga Reisaskeid sitt innspill tas til orientering og vurderes i neste planperiode.

16.1.7. Nordreisa il (13.11.2017)
Nordreisa idrettslag ønsker å gi noen kommentarer til høringen. Nordreisa IL Ski og skiskyting har et
tilsagn 2017 på tippemidler og 2 søknader fornyet i 2017. Nordreisa kommune bør se på ordningen
med utbetaling av kommunal andel av tippemidler, dagens ordning med årlige utbetalinger over en
lang tidsperiode gjør det vanskelig for idrettslaget og ha en god progresjon i anleggsutvikling. Dette
fordi rente- og avdragsbelastningen på mellomfinansieringen begrenser muligheten for å sette i
gang nye prosjekter og er også en begrensende faktor i forhold til aktivitet. Vi ber derfor om at
Nordreisa kommune ser på muligheten til en raskere utbetaling etter at prosjektene er
gjennomført. Nordreisa idrettslag har i høst skiftet ut kunstgresset på Ymber Arena, i møte med
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Nordreisa kommune ble det ytret ønske om gjenbruk av gammelt kunstgress ved flere av Nordreisas
skoler, det kom derfor som en overraskelse på idrettslaget at kommunen nå har ombestemt seg og
ikke ønsker å gjøre seg bruk av tilbudet fra NIL om å overta deler av det utskiftede kunstgresset.
Planer om gapahuker mm i Saga bør samordnes med skigruppa.
Kommunens kommentar

Nordreisa il sitt innspill tas til orientering. Behovet for økte tilskudd til bygging av anlegg er meldt inn
som tiltak i kommunens budsjett for 2018.

16.1.8. Nordreisa hundeklubb (09.11.2017)
Nordreisa hundeklubb vil med dette melde inn behov i forbindelse med vår aktivitet.
Klubbens formål er:
a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet.
b) fremme mulighetene for aktivitet med hund.
Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse
fremmes.
Klubben har i dag ca. 40 betalende medlemmer, men 60 medlemmer på klubbens Facebook-side.
Hovedaktiviteter de siste årene har vært grunnferdigheter i lydighet, Rally-lydighet (en blanding av
agility og vanlig lydighet), Smeller-trening (opptrening og bruk av hundens luktesans),
utstillingstrening, generell informasjon, sosialisering og aktiviteter knyttet til klubbens formål.
Både Rally-lydighet RL og Smeller er relativt nye disipliner innen hundesporten, og interessen i
klubben her og rundt om i landet er økende. Flere av oss deltar i offisielle konkurranser.
Vi ønsker å videreutvikle klubben og de eksisterende aktivitetene, og da er det viktig å legge til rette
for gode og praktiske treningsforhold. Dette for å holde engasjementet oppe for de som er aktive i
dag, og for å ha et godt tilbud til nye medlemmer/ interesserte hundeeiere.
Situasjonen i dag:
Treningsarena: I vinterhalvåret ca 1. nov-1 mai, når trening er vanskelig utendørs på grunn av snø,
leier vi gymsalen i Sørkjosen skole 2 timer pr. uke. Resten av året har vi hatt ukentlige treninger på
Gorosomoan. Den er stor nok til at vi kan drive flere aktiviteter parallelt.
Gymsalen er et godt alternativ for en del aktiviteter, blant annet utstillingstrening, men gulvet er
glatt og lite egnet til en del av elementene som inngår i Rally-lydighet og Agility. Det å trene
innkalling er vanskelig inne, og det er lite rom for hundene til å utfolde seg fysisk i særlig grad.
Utstyr: I forbindelse med aktivitetene Rally-lydighet, Agility og Smeller, har klubben kjøpt inn en god
del utstyr som i dag er plassert rundt omkring i garasjer og kjellere. Dette er upraktisk.
Vi ønsker:
1. En brøytet, inngjerdet og opplyst bane for trening vinterstid, og inngjerdet bane til trening vår,
sommer og høst.
Aller helst hadde vi jo ønsket oss et eget område med eget klubbhus, med det skal i så fall driftes, og
det har vi vel ikke økonomi til i dag.
ET GODT ALTERNATIV VIL VÆRE GRUSBANEN VED SØRKJOSEN SKOLE SLIK DEN FRAMSTÅR I DAG,
MED GJERDER OG FLOMLYS.
Den vil dekke våre behov hele året.
Vi er klar over at banen i dag er leid ut til Statnett (og at gjerder trolig til hører dem?), men det er et
slikt område vi ønsker oss når leieavtalen med Statnett går ut.
Vi håper at kommunen kan bidra slik at banen kan brukes av hundeklubben. Banen har nærhet til
gymsalen slik at vi kan ha aktiviteter både inne og ute, og vi kan om vinteren få varmet oss når vi blir
for kalde. Vi ønsker derfor at kommunen setter av midler til permanente gjerder og drift av flomlys.
2. En fast plass til lagring av utstyr. Her ønsker vi:
.
et rom/bod/kjellerbod i Sørkjosen skole
.
eller en LÅSBAR KONTAINER på området ved grusbanen Sørkjosen.
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Med fast lagringsplass i/ved Sørkjosen skole vil vi kunne ha tilgang til utstyret når vi trenger det, og
unngår vi skader ved stadig transport.
Vi håper på positiv behandling av våre ønsker, og minner om positive helseeffekt av godt hundehold
og hundesport i form av sosial og fysisk aktivitet og friluftsliv.
Kommunens kommentar

Innspillet fra Nordreisa hundeklubb om behov for treningsareal tas til orientering og vurderes i neste
planperiode. Ønsket om en fast plass til lagring av utstyr oversendes kommunens Byggdrift.

16.1.9. Nordreisa kommune
To kommunale tiltak må settes inn i handlingsprogrammet. Det gjelder kunstgress 7’er-bane
Storslett skole og Solvoll skole.
Kommunens kommentar

Kunstgress 7’er-bane Storslett skole flyttes fra punkt 10.2 til punkt 11.2 Handlingsprogram
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Restaurering/oppgradering av Solvoll skole settes inn i punkt 11.1
Handlingsprogram kulturbygg.

17. Rullering av handlingsprogram november 2018
Kommunen sendte 22.10. ut brev om rullering av handlingsprogrammet:
«Nordreisa kommunestyre vedtok i desember 2016 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk
aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020. Handlingsprogrammet i punkt 11 ble rullert (oppdatert) av
Oppvekst-og kulturutvalget i desember 2017. Det er nå tid for årets rullering. Anlegg det skal søkes
spillemidler til i denne perioden, må være med i handlingsprogrammet. Dette brevet sendes derfor
til de som tidligere har meldt inn anleggsplaner. Vi ber nå om at dere går igjennom punkt 10 og
punkt 11 i planen og melder inn hvis dere har planer/ønsker som ikke er nevnt. Og til dere som er
med i handlingsprogrammet - om å oppdatere opplysningene, dersom noe er endret.»
Formålet med årlig rullering er at handlingsprogrammet blir oppdatert som følge av endring i
framdrift på tiltakene. Innspill som gjelder innhold i planen utenom handlingsprogrammet, blir ikke
tatt inn i planen ved rullering, men kan tas inn ved revidering av hele planen etter fireårsperioden.
Rullering av handlingsprogrammet behandles i Oppvekst- og kulturutvalget.

17.1.

Innspill til rullering

17.1.1.

Nordreisa hundekjørerlag (22.10.2018)

Rullering av planen er igang og det bes om tilbakemelding fra Nordreisa Hundekjørerlag.
Pkt. 8.1.20 angående hundesport står det om Bergskogen hundekjørerarena. Dette faller bort.
Hundekjørerlaget trener i hovedsak i Kjellerskogen, Bergskogen og på Tørfossmoen, og benytter
Statsskog sin grunn med veier og stier etter allemannsretten og grunneiers tillatelse. Hovedvekt på
trening i Kjellerskogen på statsgrunn og 1 privat grunneiger. Vi er ca 10 husstander som har
hundespann i kommunen idag,
pkt. 10.2 på anlegg som kan komme så skrinlegges søknad om spillemidler inntil det foreligger en
konkret leieavtale for hundekjørerarena på 30 år av et egnet område i Nordreisa.
Det som ikke står i planen er tilrettelegging av parkering både for ski og hundekjørere, bl.a. i
Kildalen, Kjellerskogen, Punta som er ønskelig etter samme lest som scooterløypene i kommunen
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der scooter og båtforeninga har inngått avtale om betaling fra kommunen både på merking og
parkeringsplass. Tror det hadde vært bra på lang sikt å få litt faste opplegg for oss hundekjørere slik
at det ikke blir mere misnøye blant andre brukere av områdene. Hundekjørerlaget har i alle år prøvd
å få "regulert" hundeløype fra Røyelen til Caravatn, men det har etter gjentatte henvendelser ikke
blitt formelt tatt tak i. Sti og løypeplaner har vi uttalt oss i forhold til, men har ikke blitt tatt med i
kartgrunnlag. Fordelen med en definert hundeløype er at da vet alle at det er der de fleste
hundekjørere trener/er på tur. Allemannsretten og hensyn gjelder uansett i andre utfartsområder.
Kommunens kommentar

Innspillet fra Nordreisa hundekjørerlag tas til orientering. Miljø- plan-, og utviklingsutvalget har
vedtatt 11.10.18 at Reguleringsplan for hundekjørerarena stanses, sak 90/18.
Innspill om tilrettelegging for parkering for ski- og hundekjørere vurderes i neste planperiode.

17.1.2.

Nordreisa il – ski og skiskyting (02.11.2018)

Vi har følgende anlegg som allerede er med i planen (kap. 6):
 BIA 6 Saga Idrettsanlegg (1400) Framtidig
Skiskytterarena
 BIA 7 Saga Idrettsanlegg (1400) Framtidig
Skistadion
Prosjektene ovenfor opprettholdes, men vi ønsker å endre oppsettet noe for å tilpasse det til
oppsett for tippemiddelsøknad. I tillegg planlegger vi ytterligere prosjekt. Lokalisering relatert til
plankart må også endres ettersom BIA 6 ikke lenger er aktuelt som skiskytteranlegg. Det arbeides
med reguleringsplan som formelt vi ta hånd om disse endringene.
Innmelding fra Nordreisa idrettslag ski og skiskyting blir derfor som følger:
 Langrennsanlegg BIA 7
 Skiskytteranlegg BIA 7 og GF 06
o start-/målområde; skytebane; strafferunde; vekslingsfelt
o 30 skiver målskivemateriell
 Løypetraseer med asfaltdekke (rulleskianlegg) BIA 7 og GF 06
o traséarbeid
o asfaltering
o lysanlegg
Det er ytterligere anlegg som er søknadsberettiget til tippemidler, men som ikke ligger inne i vårt
prosjekt. Dette er anlegg/ tiltak som sannsynligvis vil bli tatt inn i ny reguleringsplan. Men
idrettslaget har ikke kapasitet til å realisere disse innenfor den prosjektporteføljen vi arbeider med
nå. Det kan eventuelt være aktuelt for kommunen eller andre interessenter. Nordreisa kommune
bør derfor vurdere om de skal tas med. Dette kan være:
 Friluftsanlegg
o Gapahuk
o Turveier, turstier og tur-/skiløyper
 Nærmiljøanlegg
o Friluftsliv – turvei/turløype/tursti lengre enn 500 m
o Vinteraktivitet – skileikanlegg
 Diverse anlegg
o BMX/offroad/trick/ferdighetsløype
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Vi viser til kommunedelplanens kapittel 8.2.3 hvor vi mener at Saga skihus kan tas med i oversikten
over tilgjengelige lokaler.
Vi viser til kommunedelplanens kapittel 11.2. Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Vi har sendt fornyet
tippemiddelsøknad på Saga skihus, driftshus. For de øvrige elementene i Saga skihus er tippemidlene
utbetalt.
Kommunens kommentar

Innspillet fra Nordreisa il – ski og skiskyting om framdrift og justering i skianleggene tas til
orientering og punkt 10.2 Større anlegg og anlegg som er og kan blir aktuelle for søknad om
spillemidler, oppdateres. Innspillet om friluftsanlegg, nærmiljøanleg og diverse anlegg vil bli vurdert i
forbindelse med utarbeidelse av Detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg som er under arbeid.
Oversikten over Kulturbygg og grendehus i punkt 8.2 oppdateres med Saga skihus i neste plan.

17.1.3. Nordreisa kommune
Et kommunalt tiltak må settes inn i handlingsprogrammet. Det gjelder restaureringsarbeid i
gym.salen ved Storslett skole med nytt gulvdekke.
Kommunens kommentar

Nytt gulvdekke mm til gym.salen ved Storslett skole settes inn i punkt 11.2 Handlingsprogram
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.
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Utvalgssak
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Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Nordreisa kommunestyre

Prioritering av søknader om spillemidler 2019
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik:
Ordinære anlegg:
 Nordreisa il - Saga skihus, driftshus
 Nordreisa kommune - Nytt sportsgulv Nordreisahallen
 Nordreisa il - Nytt kunstgress Ymber stadion
 Rotsundelv il – Kunstgressbane
 Nordreisa skytterlag – Tilleggssøknad elektroniske skiver
Nærmiljøanlegg:
 Rotsundelv il – Løpebaner friidrett Rotsundelv skole
 Rotsundelv il – Aktivitetsflate friidrett Rotsundelv skole

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik:
Ordinære anlegg:
 Nordreisa il - Saga skihus, driftshus
 Nordreisa kommune - Nytt sportsgulv Nordreisahallen
 Nordreisa il - Nytt kunstgress Ymber stadion
 Rotsundelv il – Kunstgressbane
 Nordreisa skytterlag – Tilleggssøknad elektroniske skiver
Nærmiljøanlegg:
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27.11.2018
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Rotsundelv il – Løpebaner friidrett Rotsundelv skole
Rotsundelv il – Aktivitetsflate friidrett Rotsundelv skole

Saksopplysninger
Søknadsfristen for spillemidler er hvert år 15. januar til fylkeskommunen. Alle anlegg det søkes
spillemidler til må være med i handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk
aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020. Søknadene skal prioriteres av kommunen, og det er fem
søknader til ordinære anlegg. Tre av disse er gjentakelse av tidligere søknader, en er ny og en er
tilleggssøknad til anlegg som ble dyrere enn antatt. I tillegg er det to nye søknader til
nærmiljøanlegg.
Nordreisa skytterlag, tilleggssøknad
Anlegg
Elektroniske skiver 100 m Kjellerskogen
Kategori
Ordinært anlegg
Status
Ferdig
Økt kostnad 352 000
Søknadssum 146 000
Nordreisa il, gjentatt søknad
Anlegg
Saga skihus, driftshus
Kategori
Ordinært anlegg
Status
Ferdig
Kostnad
3 668 000
Søknadssum 1 250 000
Nordreisa kommune, gjentatt søknad
Anlegg
Nytt sportsgulv Nordreisahallen
Kategori
Ordinært anlegg/rehabilitering
Status
Ferdig
Kostnad
1 063 000
Søknadssum 435 000
Nordreisa il, gjentatt søknad
Anlegg
Nytt kunstgress Ymber stadion
Kategori
Ordinært anlegg/rehabilitering
Status
Ferdig
Kostnad
2 852 000
Søknadssum 1 188 000
Rotsundelv il, ny søknad
Anlegg
Kunstgressbane
Kategori
Ordinært anlegg
Status
Planlagt
Kostnad
2 500 000
Søknadssum 1 250 000
Rotsundelv il, ny søknad
Anlegg
Løpebaner friidrett Rotsundelv skole
Kategori
Nærmiljøanlegg
Status
Planlagt
Kostnad
600 000
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Søknadssum

300 000

Rotsundelv il, ny søknad
Anlegg
Aktivitetsflate friidrett Rotsundelv skole
Kategori
Nærmiljøanlegg
Status
Planlagt
Kostnad
600 000
Søknadssum 300 000

Vurdering
Styret i Nordreisa idrettsråd har i alle år foreslått prioritering av søknadene, men idrettsrådet er nå
nedlagt. Rådmannen har derfor foreslått prioritering i tråd med fjoråret og tilføyd nye søknader
nederst på lista.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2018/889-3

Arkiv:
Saksbehandler: Dag
Funderud
Dato:

28.11.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
70/18
86/18

Utvalgsnavn
Nordreisa formannskap
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
06.12.2018
20.12.2018

Planprosess lokaler for familiesenter, barnevern og PPT -sluttrapport
Henvisning til lovverk:
Tidligere behandling:
Formannskapet sak 41/18
Vedlegg
1 Flomstad utredning sluttrapport
2 Plan 1- etasje
3 Plan 2- etasje
4 Innvendig kontor
5 Korridor
6 Utvendig fasade
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.12.2018

Behandling:
Siv Elin Hansen (SV) og Johanne M Olaussen (H) fremmet følgende fellesforslag:
Formannskapet vedtar kortsiktig løsning nr 1 med leie av lokaler til barnevernet.
Valg av langsiktig løsning ses i sammenheng med sak om organisering av sentrumsskolene.
Forslaget fikk 5 stemmer, og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar kortsiktig løsning nr 1 med leie av lokaler til barnevernet.
Valg av langsiktig løsning ses i sammenheng med sak om organisering av sentrumsskolene.

Rådmannens innstilling
Formannskapet vedtar kjøp og oppsett av kontormodul ved Flomstad.
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Kontormodulen knyttes sammen med det eksisterende flomstadbygget. Modulen kles utvendig
og taket røstes. Det engasjeres arkitekt til dette arbeidet.
Investeringen på kr 4 millioner søkes innarbeidet i budsjett for 2019.

Saksopplysninger
Formannskapet gjorde 23.08.2018 i sak 41/18 følgende vedtak:





Formannskapet ser behov for å se på kontorlokaliteter til Forebyggende tjeneste
(helsestasjon, PPT, åpen barnehage) og barneverntjenesten.
Det etableres en arbeidsgruppe som avlegger en rapport om ulike alternativer til løsning
innen 30.09.18.
Gruppen skal bestå av personer fra Forebyggende tjeneste, barneverntjenesten, Byggdrift,
hovedverneombud, og tillitsvalgte. Ved behov kan andre trekkes inn.
Utredningen skal støttes av arkitekt eller tilsvarende kompetanse for å finne gode
planløsninger innenfor en kostnadsramme på kr 50.000,- Bevilgningen tas fra
disposisjonsfond.

Arbeidsgruppen ble nedsatt og har hatt følgende medlemmer:
Rådmann Anne Marie Gaino, sektorleder Dag Funderud, virksomhetsleder barnevern Lisa
Løkkemo, virksomhetsleder forebyggende tjeneste Else Pettersen Elvestad, fra byggdrift Ketil
Jensen og Ole Henriksen, hovedverneombud Heidi jensen, tillitsvalgt FO Karina Nordberg,
verneombud barnevern Ellen Pedersen, verneombud forebyggende tjeneste Hege Hansen,
tillitsvalgt NSF Nina Bredesen og fagleder helsestasjonen Kari Bråten.
Det er avhold tre møter og en befaring.
Rombehovet er analysert og behovet er følgende:
Barnevern trenger 9 kontor uten merkantil + 2 samtalerom (dersom samtaler ikke kan holdes på
kontoret)
Forebyggende tjeneste: helsesøster tjenesten trenger 7 kontorer – 2 kontor på minimum 20 kvm
og 6,5 m lengde, resterende 5 på minimum 15 kvm, dette tallet er inkludert lege/jordmorkontor,
ungdomskontakt et kontor, kommunepsykolog et kontor, lederkontor forebyggende tjenester et
kontor. I tillegg ekspedisjon med plass for helsesekretær.
PP-tjenesten trenger 6 kontor/samtalerom og møterom (som testrom, ansvarsgruppemøter, plass
til alle ansatte i PPT og helsesøstertjenesten) totalt: 2 møterom – et lite og et med plass til 15.
Møterom (til alle ansatte i bvtj./ alle ansatte begge virksomheter/fagdager): 1 (plass til 30)
Ekspedisjon, arkiv, lagerrom og kopirom
Venterom – felles
Totalt er det behov for 22 kontor/samtalerom, 2 konsultasjonsrom, 3 møterom med plass til 8 og
1 møterom med plass til 30, spiserom, arkiv, lager, kopirom og felles venterom.
Pr i dag er det på Flomstad 10 kontor og kommunen leier 7 kontor i Imobygget.
Gruppen har sett på kortsiktig og langsiktig løsning. Kortsiktig løsning er satt for perioden fra nå
til ut juni 2021 og langsiktig periode er fra 1.juli 2021. Dette er tilpasset dato for utløpet av
leieavtalen Statnett har for Sørkjosen skole og ombygginger av den gamle delen før evt
nyinnflytting. To av de langsiktige løsningen kan realiseres tidligere.
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Kortsiktige løsninger:
 Leie
 Midlertidig kontormoduler tilknyttet familiesenterbygget
Langsiktige løsninger
 Bruk av Sørkjosen skole
 Bruk av Sørkjosen skole, Flomstad og leie i Imobygget
 Kjøpe kontormoduler som permanent løsning tilknyttet Flomstadbygget
 Storslett skole
 Utbygging av eksisterende lokaler på Flomstad (familiesenteret)
Forslagene med fordeler og ulemper er presentert i Flomstad utredning sluttrapport som ligger
vedlagt saken.
For alternativ kjøp av kontormodul er det sendt ut tre henvendelser. Pr nå har kommunen fått
tilbud fra to firmaer. Et firma tilbyr brukt kontormodul fra 2007 eller ny. Et annet firma tilbyr
kun nye moduler. Brukt kontormodul ligger på 3,5-4 millioner ferdig oppsatt med ny kledning
og røstet tak. En tilsvarende ny kontormodul ligger på 6,5-7 millioner.

Vurdering
Arbeidsgruppa har sett på både midlertidig og langsiktige løsninger for å løse behovene for
egnede lokaler for Forebyggende tjenester og barnevernet. Det er sett på leie av lokaler, bruk av
egne lokaler i Sørkjosen skole, leie eller kjøp av kontormoduler eller utbygging av Flomstad.
Kommunen har innhentet tilbud om kjøp av kontormoduler som vil dekke behovene til både
forebyggende tjeneste og barnevernet og arbeidsgruppen mener dette er det beste alternativet.
Det vil bli både et billig alternativ og det vil gi den raskeste permanente løsningen.
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Rapport kontorlokaliteter barneverntjenesten og forebyggende
tjeneste
Arbeidsgruppas mandat, sammensetning, prosess:
Følgende mandat er gitt arbeidsgruppen: Formannskapet gjorde i sak 41/18 følgende vedtak:
Vedtak:
 Formannskapet ser behov for å se på kontorlokaliteter til Forebyggende tjeneste
(helsestasjon, PPT, åpen barnehage) og barneverntjenesten.



Det etableres en arbeidsgruppe som avlegger en rapport om ulike alternativer til
løsning innen 30.09.18.



Gruppen skal bestå av personer fra Forebyggende tjeneste, barneverntjenesten,
Byggdrift, hovedverneombud, og tillitsvalgte. Ved behov kan andre trekkes inn.



Utredningen skal støttes av arkitekt eller tilsvarende kompetanse for å finne gode
planløsninger innenfor en kostnadsramme på kr 50.000,- Bevilgningen tas fra
disposisjonsfond.

Arbeidsgruppen har hatt følgende medlemmer:
Rådmann Anne Marie Gaino, sektorleder Dag Funderud, virksomhetsleder barnevern Lisa
Løkkemo, virksomhetsleder Forebyggende tjeneste Else Pettersen Elvestad, fra byggdrift
Ketil Jensen og Ole Henriksen, hovedverneombud Heidi jensen, tillitsvalgt FO Karina
Nordberg, verneombud barnevern Ellen Pedersen, verneombud forebyggende tjeneste Hege
Hansen, tillitsvalgt NSF Nina Bredesen, fagleder Kari Bråten.
Arbeidsgruppas arbeid:
Arbeidsgruppa har hatt 3 møter, 21.08, 05.09 og 23.11. Arbeidsgruppa (uten representant
fra sektorledere) ble det gjennomført befaring den 22.08, på Nybo, Sørkjosen skole og
familiesenteret. I tillegg er saken drøftet i møte mellom rådmann, sektorleder oppvekst og
kultur og sektorleder drift og utvikling den 31.10.2018.
Ansatte har hatt mulighet til å medvirke, jfr. pkt. 3 i formannskapets vedtak.
Tiltak er drøftet med utgangspunkt forslag som er fremkommet i møte 19.06.2018.

Bakgrunn og status:
Viser til Formannskapets vedtak, vedrørende plassmangel og arbeidsmiljø, dette over år.
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Høsten 2017 ble virksomheten familiesenter omorganisert. Barneverntjenesten
(interkommunal Kvænangen og Nordreisa) ble egen virksomhet, mens virksomheten
forebyggende tjeneste består nå av helsestasjonen, åpen barnehage, ungdomskontakt,
kommunepsykolog, og fra 01.01.2018 også PP-tjenesten for Nord-Troms (interkommunal
Kåfjord og Nordreisa).
Pr. i dag er det flere funksjoner i begge virksomheter som ikke har kontor/konsultasjonsrom
og møterom, samt at det i tillegg blir vanskelig å tilsette personal i ledige stillinger.
Forebyggende tjenester kan ikke iverksette nye prosjekter
Konsekvenser er videre nedsatt produksjon i begge virksomheter pga. tidvis mangel på
arbeidsplass.
Nåværende forhold ivaretar og dekker ikke behov og krav om funksjonelt arbeidsmiljø, jf.
pålegg fra Arbeidstilsynet (2018) om utforming og innredning av arbeidsplasser og
arbeidslokaler etter arbeidsmiljøloven § 44-4 første ledd og forskrift om innretning av
arbeidsplasser (arbeidsplassforskriften) § 2-1 første ledd.
Arbeidstilsynet konkluderer i brev med deres referanse 2018/11472 av 27.06.2018, at det
foreligger brudd på bestemmelsene om krav til arbeidsplassen. Det vurderes at lokalene til
barneverntjenesten ikke har en tilfredsstillende standard. «Ved valg av nye lokaler, er det
viktig at dere vurderer utformingen av nye lokaler, ut fra sikkerhetshensyn og arbeidsgivers
plikt til å beskytte ansatte mot vold og trusler. Jf. hovedtemaet for tilsynet». Dette gjelder
alle ansatte som representerer barneverntjenesten.

Rombehov:
Barnevern trenger 9 kontor uten merkantil + 2 samtalerom (dersom samtaler ikke kan
holdes på kontoret)
Forebyggende tjeneste: helsesøster tjenesten trenger 7 kontorer – 2 kontor på minimum 20
kvm og 6,5 m lengde, resterende 5 på minimum 15 kvm, dette tallet er inkludert
lege/jordmorkontor, ungdomskontakt et kontor, kommunepsykolog et kontor, lederkontor
forebyggende tjenester et kontor. I tillegg ekspedisjon med plass for helsesekretær.
PP-tjenesten trenger 6 kontor/samtalerom og møterom (som testrom, ansvarsgruppemøter,
plass til alle ansatte i PPT og helsesøstertjenesten) totalt: 2 møterom – et lite og et med
plass til 15.
Møterom (til alle ansatte i bvtj./ alle ansatte begge virksomheter/fagdager): 1 (plass til 30)
Ekspedisjon, arkiv, lagerrom og kopirom
Venterom – felles
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Totalt er det behov for 22 kontor/samtalerom, 2 konsultasjonsrom, 3 møterom med plass til
8 og 1 møterom med plass til 30 og spiserom, arkiv, lager, kopirom og felles venterom.
Pr i dag er det på Flomstad 10 kontor og kommunen leier 7 kontor i Imobygget.

Forslag kortsiktig løsning, til 1.juli 2021:
Datoen er satt ut i fra at leieavtalen til Statnett går ut 30.november 2020 og det er beregnet
et halvt år til ombygging før det kan tas i bruk.

Arbeidsgruppa har kommet fram til 2 forslag:
1. Leie
Videreføre leieavtale med Reijos i Imobygget fram til 30.06.2021 og leie ekstra
lokaler i Imobygget til barnevernet. (I tlf samtale bekrefter Reijos at de har lokaler til
hele barneverntjenesten) Omrokkering internt på Flomstadbygget vil samtidig
imøtekomme helsestasjonens behov for møterom/et til større kontor.
Alternativt så kan kommunen leie 3 kontor hos Nybo til arbeidsstasjoner for
barneverntjenesten. Her skal det ikke mottas brukere. Dette vil redusere behovet for
leie i Imobygget tilsvarende.
Fordeler:
- Rask løsning, som vil bidra til tilsetting i barneverntjenesten
- Lukker trolig avvik i barneverntjenesten (Reijos ikke befart)
- PPT slipper midlertidig løsning
Ulemper:
- Ivaretar ikke PPT’s behov for kontorlokaler/samlokalisering, når leieavtale med
Rejos går ut august 2019. Denne må forlenges. Ekstra kostnad ca 420.000 pr år. I
tillegg kommer leiekostnader for lokaler til barnevernet på ca 4-500.000 pr år.
- Får ikke samlet forebyggende tjeneste under samme tak, dersom PP-tjenesten og
barnevernet og blir på Imobygget.
- Ekstra tidsbruk hvis barnevern må leie hos Nybo –kjøring til samtalerom.
- Manglende tilgang til samtalerom på Nybo

2. Midlertidig kontormoduler tilknyttet familiesenterbygget
Samme forslag som langsiktig alternativ 3, men PPT blir i IMO bygget. Størrelse på
brakkerigg kan da reduseres tilsvarende. I påvente av utbygging av Flomstad eller
bruk av Sørkjosen skole eller andre kommunale bygg.
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Fordel
PPT slipper å flytte til midlertidige lokaler
Barnevern kan samles

Ulemper
Ekstra kostnader med videre leie i Imo bygget til PPT
Forebyggende tjenester blir ikke samlet
Ekstra kostnader ved leie av modulbygg

Forslag langsiktig løsning, fra 1.juli 2021
Arbeidsgruppa har kommet fram til 5 forslag:

1. Bruk av Sørkjosen skole. Flytte barnevern og Forebyggende tjeneste til Sørkjosen.
Voksenopplæringen overtar lokaler på Flomstad (familiesenteret). Befart 22.08.2018
Fordeler:
Alle blir samlet under ett tak. Videre, samme fordeler som samlet løsning under. Bruker
eksisterende kommunale bygg
Ulemper:
Helsestasjonstjenesten poengterer at løsningen medfører for lang avstand for elever på
videregående skole når de har behov for å oppsøke helsestasjon for ungdom. Det går
ikke offentlig kommunikasjon mellom Storslett og Sørkjosen, og dermed kan ikke elever
på videregående skole og ungdomsskole benytte seg av tilbudet helsestasjon for ungdom
dersom det ligger i Sørkjosen. Deler av helsestasjon for ungdom krever tilgang på
legetjeneste.
Det vil medføre ombygging av den gamle delen av Sørkjosen skole
Flytting av Voksenopplæringa til Flomstad vil medføre en stor ombygging for å lage
undervisningslokaler

2. Bruk av Sørkjosen skole, Flomstad og Imo Barnevernet flytter til Sørkjosen skole og blir
der sammen med voksenopplæringa. Forebyggende tjeneste fordels på Flomstad og Imo.
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Fordeler:
Dette forslaget vil bruke eksisterende lokaler med lite behov for ombygging, derved et
billig alternativ.

Ulemper:
Forbyggende og barnevern blir ikke samlet. Barneverntjenesten blir alene. Det blir
åpenlyst hvem som besøker barneverntjenesten, noe som ofte oppleves av brukere som
stigmatiserende.
Ombygging Sørkjosen skole til barneverntjenesten.
Kommunen må fortsette å leie lokaler til PPT i Imobygget.
3 Kjøpe kontormoduler som permanent løsning tilknyttet Flomstadbygget
Sette opp kontormoduler som skal ivareta behov for arbeidsplasser, samtalerom,
lagerrom og arkiv, samt møterom. Med tanke på adgang for brukere, ansattes sikkerhet,
flytting av dokumenter, samle tjenestene etc, er det en forutsetning at bygget er i direkte
tilknytning til familiesenteret
Brukt kontormodul bygd i 2007 er til salg nå, se vedlegg, avgjørelse må tas innen
31.12.2018. Innkjøp, frakt, oppsett og ombygging vil koste ca 3,5-4 millioner. Inkludert i
det planlegges ny utvendig kledning og nytt røstet tak. En tilsvarende ny kontormodul
koster ca 6,5-7 millioner.
Fordeler:
- Samlokalisere alle tjenester Et modulbygg sammen med dagens bygg vil kunne samle
alle under ett tak
- Forebyggende enhet, barnevern og PPT får samlokalisert alle ansatte, betydning for
fag- og arbeidsmiljø
- Forholdsvis rask lukking av avvik Arbeidstilsyn, byggetid ca et år.
- Mulighet til å imøtekomme vurdering fra Arbeidstilsynet også hos forebyggende
tjenester
- Mulighet til å imøtekomme økt behov med styrking i de ulike tjenestene, eksempelvis
ved utvidelse interkommunalt barnevernsamarbeid
Ulemper:
-

Gruppen ser ingen ulemper, men det er viktig med god prosess videre i det arbeidet.

4. Storslett skole: Denne løsningen er avhengig av politiske prosesser vedrørende
skolestruktur på Storslett/Sørkjosen.
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5. Utbygging av eksisterende lokaler på Flomstad (familiesenteret).
Alle enhetene samles under ett tak. Barneverntjenestens behov er fortrinnsvis
samlokalisering med andre tjenester, av hensyn til ivaretakelse av taushetsplikten med
felles venterom, samt behovet for flerfaglig samarbeid. Samt behov for å imøtekomme
krav etter arbeidsmiljøloven og ivaretakelse av ansattes særlige behov for beskyttelse
mot vold og trusler.
Fordeler:
Alle blir samlet under ett tak. Videre, samme fordeler som samlet løsning 3 over.

Ulemper:
Vil kreve en stor utbygging på ca 400 m2 med en kostnad på ca 15 millioner +/-30 %.

Oppsummering og konklusjon:
Arbeidsgruppa har sett på både midlertidig og langsiktige løsninger for å løse behovene for
egnede lokaler for Forebyggende tjenester og barnevernet. Det er sett på leie av lokaler,
bruk av egne lokaler i Sørkjosen skole, leie eller kjøp av kontormoduler eller utbygging av
Flomstad.
Kommunen har fått tilbud om kjøp av kontormoduler som vil dekke behovene til både
forebyggende tjeneste og barnevernet og arbeidsgruppen mener dette er det beste
alternativet. Det vil bli både et billig alternativ og det vil gi den raskeste permanente
løsningen.
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1. Etasje
1 : 100

B
08.04.2014 Godkjent for konstruksjon
A
20.03.2014 Endret innvendig fundament fra tre til betong
Rev
Date
Note
Tegnet av
Kontrollert av
Godkjent av
Original format

O.B.

K.H.

O.B.

A2

Målestokk

1 : 100

O.B.
O.B.
Drw.
Dato

06.03.2014

Tegningsstatus

Godkjent for konstruksjon

08.04.2014 11:43:19

Kunde

Kværner Stord

BTA: 252 m²
BRA: 236 m²

Prosjekt

Nyhamna EPC, Kontorrigg 2, Aukra
Tittel
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Plan 1. etasje
+47 51 63 50 00
malthus@malthus.no Tegningsnummer
malthus.no 01 A 2 20 0747

B5 B

Denne tegningen er beskyttet av åndsverksloven og må ikke kopieres eller reproduseres uten
skriftlig tillatelse fra Malthus as
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2. Etasje
1 : 100

B
08.04.2014 Godkjent for konstruksjon
A
20.03.2014 Endret innvendig fundament fra tre til betong
Rev
Date
Note
Tegnet av
Kontrollert av
Godkjent av
Original format

O.B.

K.H.

O.B.
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1 : 100

A2

O.B.
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Drw.
Dato

06.03.2014

Tegningsstatus

08.04.2014 11:43:29

Godkjent for konstruksjon
Kunde

BTA: 252 m²
BRA: 236 m²

Kværner Stord
Prosjekt

Nyhamna EPC, Kontorrigg 2, Aukra
Tittel
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Plan 2. etasje
+47 51 63 50 00
malthus@malthus.no Tegningsnummer
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Framtidig organisering av beredskapen i Nord Troms -utvidelse med Lyngen
kommune
Henvisning til lovverk:
LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og
om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20
Vedlegg
1 Samarbeidsavtale-Nord-Troms Brannvesen - revidert_231118-m Lyngen kommun...
Tidligere behandling:
Kommunestyret sak 48/18
Rådmannens innstilling
Ny avtale om brannvernsamarbeidet i Nord-Troms Kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy,
Nordreisa og Kvænangen fra 01.01.19 godkjennes.

Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet forslag til ny organisering av beredskapen i Nord Troms og revidert
avtale om brannvernsamarbeid 21.juni 2018 i sak 48/18.
I høst har det kommet henvendelse fra Lyngen kommune som ønsker å tiltre samarbeidet.
Forespørselen er behandlet av brannsjef og styre i brannsamarbeidet og de anbefaler at Lyngen
kan tiltre samarbeidet.
Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om organisering
og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta
brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver.
Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet
brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med
personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt.
Ny dimensjoneringsforskrift
Regjeringen har gitt direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å legge
frem forslag til nye krav i forskrift om organisering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften)
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som er tilpasset større brannsamarbeid og ny utdanningsmodell for brann- og
redningspersonell. Blant annet skal følgende vurderes:






Krav om ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innenfor
forebygging og beredskap
Krav om å etablere fagmiljøer som gir bred kompetanse og god kunnskapsutvikling
innenfor forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører
Kompetansekrav til forebyggende personell som er tilpasset krav i forskrift om
brannforebygging
Krav til kompetanse som er tilpasset kommende utdanningsmodell for brann- og
redningspersonell
Krav som sikrer at ressursene til et brann- og redningsvesen kan forflyttes og brukes
nasjonalt dersom det er behov for det.

Utkast til ny dimensjoneringsforskrift ble lagt fram for Justisdepartementet 01.11.17, og
forskriften sendes videre ut på høring etter at departementet har behandlet saken.
Det betyr i praksis at om ny dimensjoneringsforskrift blir vedtatt med dagens forslag, så blir alle
kommuner pålagt lederstillinger på heltid (leder brann- og redningsvesenet, leder forebyggende,
leder innsats og leder beredskap) Flere kommuner bør samarbeide om å oppfylle kravene til
lederstillingene.
Lederen av brann- og redningsvesenet skal ha en stedfortreder.
Kommune
Lyngen
Kåfjord
Skjervøy

Fast del
Variabel
Sum fordeling
2 800 000,00
2 800 000,00
2 800 000,00
2 800 000,00
2 800 000,00
2 800 000,00
Nordreisa
2 800 000,00
2 800 000,00
Kvænangen
2 800 000,00
2 800 000,00
Kontrollsum
14 000 000,00
14 000 000,00
Tabellen viser total kostnad på faste heltidsstillinger etter ny dimensjoneringsforskrift for alle kommuner uten samarbeid

Ny utdanningsreform
Den offentlige fagskolen planlegges etablert med studiestart høsten 2019.
Ny utdanning har som mål at alle brannkonstabler, uavhengig om de jobber hel- eller deltid, skal
ha kompetanse til å løse primæroppgavene til brann- og redningsvesenet.
Arbeidet med utvikling av en ny deltidsutdanning er i startgropa, og vil dra veksler på kunnskap
og erfaringer fra arbeidet med etablering av fagskole i Tjeldsund. Den nye utdanningen av
deltidspersonnel skal være fleksibel, både når det gjelder praktisk og teoretisk undervisning.
Innsatstid
Regjeringen foreslår at dagens krav til brann- og redningsvesenets innsatstid skal opprettholdes,
se figur 5.3 Dette skal sikre fortsatt lokal tilstedeværelse av brannmannskaper og ressurser.
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Figur 5.3 Innsatstid i brann- og redningsvesenet (DSB)

Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres
av brannvernsamarbeidet. Samarbeidet skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav
som stilles i lov og forskrift. Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen.
Lyngen kommune ønsker å være tilsluttet brannvernsamarbeidet i Nord-Troms ifra 01.01.19.
Dette er enstemmig vedtatt i formannskapet i Lyngen PS 127/18 15.11.18.
Saken skal videre opp i kommunestyret 18/19 desember for endelig behandling.
Styret i Nord-Troms har ingen innvendinger på dette og er positiv til utvidet samarbeid i
regionen. Dette vil gi en økonomisk gevinst med optimal tjenesteyting.

520-IKS-BRANN
Utvidelse av brannvernsamarbeidet gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 520 blir
uendret før og etter utvidelse av brannvernsamarbeidet, her fordeles kostnaden 40% fast
og 60% etter innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen. Resultatet gir en økonomisk gevinst pr.
kommune jfr. tabellen under.
520-IKS-BRANN
KOMMUNE

BUDSJETT 2018

BUDSJETT 2019

1938 – Lyngen

483 668

1940 – Kåfjord

508 426

405 404

1941 – Skjervøy

613 256

488 750

1942 – Nordreisa

866 894

690 405

1943 – Kvænangen

394 391

314 741

2 382 967

2 382 967

SUM
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Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 %
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.

530-IKS-BRANN
Utvidelse av brannvernsamarbeidet gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 530 øker
med 293 528 kr. etter utvidelse av brannvernet. Samarbeidet utvides med en feierressurs,
til totalt fire. Kostnaden pr. røykløp reduseres ifra 376 kr. til 362 kr. etter utvidelse av
brannvernsamarbeidet. Resultatet blir en økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen
under.
530-IKS-FEIERTJENESTE
KOMMUNE

BUDSJETT 2018

1938 – Lyngen

BUDSJETT 2019
698 302 (362 pr. røykløp)

1940 – Kåfjord

459 539 (376 pr. røykløp)

443 453 (362 pr. røykløp)

1941 – Skjervøy

545 655 (376 pr. røykløp)

463 725 (362 pr. røykløp)

1942 – Nordreisa

780 352 (376 pr. røykløp)

935 414 (362 pr. røykløp)

1943 – Kvænangen

356 084 (376 pr. røykløp)

375 034 (362 pr. røykløp)

SUM

2 622 400

2 915 928

Feiertjenesten er innenfor selvkostområdet med kostnadsfordeling etter antall røykløp i den enkelte kommune pr. 01.07 hvert år.
Prisen pr. røykløp 2019 reduseres ifra 376 til 362,- eks. mva.

540-IKS-BEREDSKAP
Utvidelse av brannvernsamarbeidet gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 540 blir
uendret før og etter utvidelse av brannvernsamarbeidet, her fordeles kostnaden 40% fast
og 60% etter innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen. Resultatet gir en økonomisk gevinst pr.
kommune jfr. tabellen under.
540-IKS-BEREDSKAP(LEDER)
KOMMUNE

BUDSJETT 2018

1938 – Lyngen

BUDSJETT 2019
166 893,-

1940 – Kåfjord

175 436

139 888,-

1941 – Skjervøy

211 609

168 647,-

1942 – Nordreisa

299 129

238 230,-

1943 – Kvænangen

136 088

108 604,-

SUM

822 262

822 262,-

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 %
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.
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Organisering av brannberedskapen i Nord-Troms

Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-Troms

Vurdering
Lyngen kommune ønsker å gå inn i det interkommunale brannsamarbeidet. Lyngen kommunens
feier overflyttes samarbeidet, ellers blir den ingen økning i personell.
Dette vil gi en stordriftsfordel som reduserer kostnadene til den enkelte kommune.
IKS brann (brannsjef og leder forebyggende tjeneste) vil få en redusert kostnad for Nordreisa
kommune på kr 79.650. Feiertjenesten reduserer avgift pr røykløp med kr 14 og IKS beredskap
reduserer kr 60.900.
Saken er drøftet av styret i brannsamarbeidet. De anbefaler at utvidelsen godkjennes.
Rådmannen støtter seg på denne vurderinga og anbefaler at utvidelsen godkjennes.
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Avtale om brannvernsamarbeid
Mellom
Kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen

1
Intensjon
Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om
organisering og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta
brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Kommunens oppgaver etter
brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jfr. § 15.
Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har
tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. Brannsamarbeidet skal jobbe
for et trygt og godt samfunn, med fokus på forebyggende og beredskapsrelaterte oppgaver.

2
Formål
Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles
jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

3
Målsetting
Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være å få en optimal utnyttelse av
brannvernressursene. Dette vil medføre økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte
brannvernoppgavene i samarbeidskommunene og vil gjøre seg gjeldende innenfor
forebyggende og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver. Samarbeidet vil kunne stille med
fagkompetanse og erfaring innen brannfaglige oppgaver.

4
Organisering og administrativ plassering
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, kommunestyrets myndighet delegeres til
administrasjonssjef (rådmann) og videre til brannsjefen etter kommunelovens system, jf.
kommunelovens § 6.
Gjennom delegasjonsfullmakt gitt av det enkelte kommunestyret vil brannsjefen utøve sine
arbeidsoppgaver og plikter etter gitt lovverk.
Samarbeidet organiseres som et Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1a / §
28-1 e. Samarbeidsavtalen.
Styret i samarbeidstiltaket utgjøres av rådmennene/administrasjonssjefene i
samarbeidskommunene. Styrets leder velges av styre for to år av gangen.
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Samarbeidstiltaket er ikke ett eget rettssubjekt. Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for
de ansatte og er juridiske ansvarlig. Nødvendig samling organiseres av brannsjefen.
Brannsjefen er daglig leder og rapporterer til styret. Antallet ansatte fremkommer gjennom
punkt 5 og 6 i avtalen.

4.1
Delegert myndighet i samarbeidskommunene
Kommunestyret i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen delegerer med denne
avtalen oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven til rådmannen.
Rådmannen/Administrasjonssjefen videre delegerer sin myndighet til brannsjefen.

5
Samarbeidsområder
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte
samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver.
Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som
følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

5.1
Brannsjef
Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter
brannvernlovgivningen. Brannsjefen skal legge til rette for at de lovbestemte
arbeidsoppgavene, jf. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11, planlegges og utføres på en
tilfredsstillende måte. Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med forebyggende
oppgaver fremgår av Brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å uttale seg i
brann faglige spørsmål, og uttalelsen skal følge saken til besluttende organ.

5.2
Dimensjonering
Samarbeidet inneholder følgende stillingshjemler:
100 % brannsjef
100 % leder forebyggende (varabrannsjef)
100 % forebyggende personell
400 % feier personell
100 % leder beredskap
Stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriftene og endringer legges fram for
godkjenning i styret.

5.3
Brannsjefens stedfortreder
Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne
løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen.

Rev. 23.11.18

2

500

NORD-TROMS BRANNVESEN

5.4
Alarmering/radiosamband
Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra
nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale om varsling
av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral.

5.5
Forebyggende brannvern
Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling
i brannsamarbeidet.
Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av
brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. Forebyggende
avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter Brann- og
eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

5.5.1 Arbeidsplan
Hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med avdelingene, utarbeide nødvendige planer for
aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr.§11. Lov om vern mot brann, eksplosjon og
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.
5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt
Forebyggende avdeling i brannsamarbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i
henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 13.

5.5.3 Informasjonsvirksomhet
Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven § 11 og forskrift om brannforebygging ivaretas av
samarbeidet.

5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Brannsamarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til
gjennom forskrift om brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de faglige
normer/standarder som til enhver tid gjelder.
Feiertjenesten ligger under forebyggende avdeling og rapporterer til leder forebyggende.
Brannsamarbeidet jobber etter forskrift om brannforebygging.

5.6
Beredskap
Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av
beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdeling skal
utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven med
tilhørende forskrifter.

Rev. 23.11.18

3

501

NORD-TROMS BRANNVESEN

5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskap
Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte
samarbeidskommunes interesser.

5.7
Felles innkjøpsordninger
Gjennom denne avtalen vil brannsamarbeidet inngå felles rammeavtaler for innkjøp.
Rammeavtalene forhandles frem for å ivareta kvalitet, pris, betalingsbetingelser.

6.0
Fordeling av kostnader
Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene.
60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale
med tilfredsstillende infrastruktur for stillinger som er lokalisert i egen kommune.
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent lokalitet for
lokal brannberedskap (brannstasjon, branngarasje, depot) i egen kommune.
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til investering i egen
kommune. Forslag til investeringer legges fram for brannsjefen og behandles av styret før det
legges fram for kommunestyrene.
Brannsjefens forslag til budsjett og økonomiplan for brannvernområdet i den enkelte
kommune og i samarbeidet behandles av styret i brannsamarbeidet.

6.1
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. 01.07 hvert år i den enkelte
kommune.
Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Kommunene krever inn gebyr sammen med
andre kommunale gebyr. Brannvernsamarbeidet administrerer grunnlaget for fakturering.

7
Evaluering
Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.
Brannsjefen samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av årsmeldingen.

8.
Oppsigelse
Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr. 01.01. Oppsigelse av avtalen vedtas
av kommunestyret.
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9.
Ikrafttreden
Avtalen gjelder fra 01.01.19 og er vedtatt i:
Kommunestyre, Lyngen

sak 0000/18 – 00.12.18

Kommunestyre, Kåfjord

sak 0000/18 – 00.12.18

Kommunestyre, Nordreisa

sak 0000/18 – 00.12.18

Kommunestyre, Skjervøy

sak 0000/18 – 00.12.18

Kommunestyre, Kvænangen

sak 0000/18 – 00.12.18

Lyngen kommune, den

Kåfjord kommune, den

_________________________

___________________________

Rådmann

Rådmann

Skjervøy kommune, den

Nordreisa kommune, den

_________________________

___________________________

Rådmann

Rådmann

Kvænangen kommune, den
_________________________
Administrasjonssjef
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Møteplan 2019 Nordreisa kommune
Henvisning til lovverk:
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune
Lenker:
Skolerute
Møtekalender troms fylkeskommune

Rådmannens innstilling
Møteplan for 2019 vedtas
Jan

Feb

Kommunestyret
Leder: Ordfører
5 møter + 1 temadag
Formannskapet
Administrasjons-utvalget
10 møter
Leder: Ordfører
Torsdager
Næringsutvalget
4 møter i året
Leder: Ordfører
Miljø-, plan og utviklingsutvalget
8 møter
Leder: Hilde Nyvoll (Ap)
Oppvekst- og kulturutvalget
6 møter
Leder: Siv Elin Hansen (Sv)
Helse- og omsorgsutvalget
6 møter
Leder: Olaug Bergset (Sp)
N-T regionråd – forslag
Fylkestinget
Helligdager som faller på
ukedager
Skolerute

Mars

April

29

Mai

Juni

16

20

Juli

Au
g

Sept

Okt

5

17

Nov

Des

12

Temadag

28
+
Adm
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28
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7
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30.

2
fsk
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+
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m

9
4

3+
31
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+
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m
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29

10
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11

27
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26
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8

27

14
20.-22
26
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Valgstyre
t har
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6. + 9.

13

9
10
30

28

18. - 19. –
og 22

1. –
17. og
30

12
1
7.
første
skoled
ag

6

4.-8
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18

3
29

5
25.26

18

15.-22.
påskeferie
23. fri

15

10
Siste
skoled
ag 20.

10
25. og
26

Skol
esta
rt
20.

9. fridag

20.
siste
skole
dag

Saksopplysninger
7.1 Møteplan
Det utarbeides helårig møteplan som skal samordnes for møter i folkevalgte organer. Møtene
avholdes fortrinnsvis på dagtid. Møteplan vedtas i kommunestyrets desember møte etter behandling
i alle hovedutvalg. Møter i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg skal angis med dag og
dato. Perioden 01.07 - 15.08 skal så vidt mulig være møte fri.
Som hovedregel avholdes møtene slik:
 Kommunestyret 6 ganger i året hvorav en av møtedagene er temadag
 Formannskapet avholder møter torsdag i hver måned
 Administrasjonsutvalget og næringsutvalget 4 ganger i året
 Miljø,- plan og utviklingsutvalget avholder møter hver 6. uke
 Helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget 6 ganger i året
Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse
etter behov og innenfor gitte budsjettramme.

Det er tatt hensyn til møtedatoer til Fylkestinget, Nord-Troms regionråd og skoleruten.
Vurdering
Man bør i størst mulig grad unngå å ha møter i hovedutvalgene på samme møtedag da det er
representanter på tvers av utvalgene der faste medlemmer i et utvalg også kan være
varamedlemmer i et annet.
Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019 – valgdagen er 9.9.19, og det konstituerende
kommunestyremøtet er satt til 17. oktober.
Behandling av kvartalsrapporter:
1. kvartalsrapport blir behandler av formannskapet 2. mai, og av kommunestyret 16. mai
2. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 22. august og av kommunestyret 5.
september
3. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 28. november og av av kommunestyret
12. desember
Det må være minst 14 dager mellom møtene i formannskap og kommunestyrets møte i
desember.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2018/324-5

Arkiv:

232

Saksbehandler: Rita Toresen
Dato:

03.10.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
89/18

Utvalgsnavn
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
20.12.2018

Utredning om utfasing av eiendomsskatt innen 2025
Henvisning til lovverk:
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova, eskl)
Tidligere behandlinger:
 Eiendomsskatt – ny alminnelig taksering og valg av metode (KST sak 14/18)
Rådmannens innstilling



Eiendomsskatten i Nordreisa kommune reduseres ikke utover lovpålagt endring.
Nordreisa kommune vedtar å oppjustere eiendomsskattetakstene med 10 prosent i
forhold til dagens takster, med virkning fra år 2020, jamfør esktl §8A-4.

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 av 6.juni 1975.
Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal
benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. Eiendomsskatten skal
være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av taksten.
Kommunestyret behandlet i april 2018 saken «Eiendomsskatt – ny alminnelig taksering og valg
av metode». Det ble i forbindelse med den saken fattet følgende vedtak; «Administrasjonen bes
om å lage en tidsplan og et forslag til innretning på eiendomsskatten som sikrer at den er faset ut
innen 2025. Utredningen legges frem for kommunestyret inneværende år».
Nordreisa kommune mottar kr 17,62 mill i eiendomsskatt i 2018.
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Vurdering
Kommunestyrets vedtak er en utfasing av all eiendomsskatt, slik vedtaket er formulert. Det vil si
både bolig/fritidseiendommer, næringseiendommer og øvrig næring. Kommunestyret må
imidlertid ta stilling til om de skal utfase eiendomsskatt på både boliger/fritidseiendommer,
næringseiendommer og øvrig næring, eller om det kun skal gjelder boliger/fritidsboliger.
Stortinget vedtok den 12.desember 2018 følgende:
 Maksimal eiendomsskattetakst for boliger- og fritidseiendommer reduseres fra 7 til 5
promille.
 Det innføres et tak på skattegrunnlaget for boliger- og fritidseiendommer ved at det
innføres en regel med obligatorisk bunnfradrag i markedsverdien. Reduksjonsfaktoren er
foreslått til 30 %.
Endringen gjelder fra år 2020.
Den forrige takseringen av boliger og fritidseiendommer ble foretatt i 2009 (gjeldende fra 2010)
ut fra markedsverdien anslått av offentlige godkjente takstmenn. Selv om takstene er 10 år
gamle vil endringen i reduksjonsfaktoren også gjelder disse takstene.
Endringen vil medfører en reduksjon i eiendomsskatten for Nordreisa kommune på kr 6,3 mill i
2020, og årlig inntekt fra eiendomsskatt blir da på kr 11,3 mill.
Samlet eiendomsskatt 2019
Boliger og fritidseiendommer
Forretningseiendommer
Øvrig næring

Grunnlag per Eiendomsskatt Grunnlag per Eiendomsskatt
2019
2019
2020
2020
1 810 290 380
12 672 033 1 267 203 266
6 336 016
212 128 760
1 484 902
212 128 760
1 484 902
497 116 934
3 479 819
497 116 934
3 479 819
2 519 536 074
17 636 754 1 976 448 960
11 300 737

Endring
-6 336 017
0
0
-6 336 017

En reduksjon i eiendomsskatten vil medføre store reduksjon i rammene til sektorene frem mot
2025. Fordelingen kan gjøres ved å fordele reduksjonen ut fra andel av budsjettet, og vil
eksempelvis gi følgende konsekvens per sektor:
Sektor
Sektor for administrasjon
Sektor for oppvekst og kultur
Sektor for helse og omsorg
Sektor for drift og utvikling

Budsjett 2018
28 964 914
133 712 003
128 485 460
41 086 231
332 248 608

Andel
8,72
40,24
38,67
12,37
100

Eks på fordeling
2020
552 363
2 549 896
2 450 225
783 517
6 336 000

Fordeling
2021
197 023
909 527
873 975
279 474
2 260 000

Fordeling
2022
197 023
909 527
873 975
279 474
2 260 000

Fordeling
2023
197 023
909 527
873 975
279 474
2 260 000

Fordeling
2024
197 023
909 527
873 975
279 474
2 260 000

Fordeling
Samlet
2025
reduksjon
197 023
1 537 479
909 527
7 097 531
873 975
6 820 103
279 474
2 180 887
2 260 000 17 636 000

I kommuneproposisjonen gis det informasjon om at økningen i rammeoverføringen kun dekker
lønnsøkninger, og ikke økninger i pensjon, prisstigning og økte behov som følge av
befolkningsendringer. Nordreisa kommune må i budsjettet for 2019 foreta nedtrekk på sektorene
som følge av for høyt driftsnivå i forhold til inntektene, og det er kun 3 år siden forrige
nedtrekk. I økonomiplanen er det varslet reduserte inntekter i årene fremover, mens utgiftene og
kravene øker. Det vil være nødvendig med å foreta omprioriteringer innenfor og mellom
sektorene for å dekke økte behov.
Kommunen må i 2020 redusere eiendomsskatten fra 7 ‰ til 5 ‰, og fordele nedtrekket på 6,3
mill på sektorene. En eventuell ytterligere reduksjon av eiendomsskatten vil medføre at nivået
på tjenestene må reduseres ytterligere og sektorutvalgene må ta stilling til hvor nedtrekket skal
effektueres.
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Det er i 2020 10 år siden kommunen foretok ny taksering, og det er mulighet for å foreta ny
taksering med virkning fra 2021 eller en eventuell kontorjustering med virkning fra 2020. Viser
til kommunestyrets sak 14/18 «Eiendomsskatt – ny alminnelig taksering og valg av metode»
(den 26.04.2018) om hvilke muligheter for retaksering kommunen har.
Rådmannen anbefaler ut fra overstående vurderinger og ikke redusere eiendomsskatten
ytterligere og anbefaler kommunestyret å foreta en generell økning i eiendomsskatten på 10 %
av takstgrunnlaget (kontorjustering). En økning i takstgrunnlaget vil medføre en reduksjon på kr
5,3 mill mot at uendret takstgrunnlag vil medføre en reduksjon på kr 6,3 mill.
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Nordreisa kommune
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Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2018/918-29

Arkiv:

L12

Saksbehandler: Birger
Storaas
Dato:

12.12.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
90/18

Utvalgsnavn
Nordreisa kommunestyre
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20.12.2018

Rovdas gravlund
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Kart - alle 5 faser
2 Kart - fase 1 flyttet
3 Særutskrift MPU-sak 89/18
Rådmannens innstilling
Legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger
Formannskapet ba i møtet 6.desember 2018 om at rådmannen forberedte en sak til kommunestyret om planene for Rovdas gravlund. Bakgrunnen er henvendelse fra grunneier av gnr 12/1
som ikke ønsker å selge. De ber om at gravlunden legges på kommunal eiendom.
Verte landskap – arkitektur AS har på oppdrag av kommunen utarbeidet forslag til utforming av
Rovdas gravlund. Utbyggingen av gravlunden vil skje i flere faser. Det er nå laget detaljtegninger for fase 1. Fase 1 vil inneholde parkeringsområde, driftsbygg, klokketårn, veier
inkludert avkjøring til E6 som også vil erstatte eksisterende avkjørselen til Kvennes og for bolig
på 13/92. Eksisterende avkjørsel til Kvennes vil bli stengt. Dette vil gi en mer trafikksikker
løsning.
Planen omfatter i alt 5 faser hvor alle fasene er innplassert innenfor området som var avsatt til
gravlund i gjeldende kommuneplans arealdel.
Planlagt og innmålt geografisk plassering av fase 1 er i sin helhet på gnr. 12 bnr. 1 som er eid av
Aase Sandnes.
Som vedlagte kart viser, er det mulig å forskyve fase 1 reint geografisk i NV-retning slik at den
kommer inn på kommunalt eid eiendom gnr. 11 bnr. 1. Landskapsplanen med detaljtegninger er
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også innmålt og tilpasset landskapsmessige og topografiske elementer som finnes på planlagt
område. Verte har på spørsmål fra kommunen meddelt følgende i e-post datert 10.12.:
I prinsippet ser det greit ut å flytte Rovdas gravlund fase 1 til ny lokalitet mht areal og
orientering. Ser to forhold som må vurderes:
1. Adkomstveg og parkering må løses; vi ville løst dette annerledes på det nye området for å korte
ned lengden på adkomstvegen.
2. Vi har planlagt en skogskirkegård etter ønske fra sognepresten, for å få en gravlund med godt
lokalklima. Alle trærne er målt inn og gravfeltene er tilpasset slik at de fineste trærne ble
beholdt. Ved en flytting bør feltene beholdes; størrelse og prinsipper for plassering – men de
fineste trærne bør måles inn og gravplanen justeres etter dette.

Mener at gravlunden var sikret i arealplanen, og kun skulle detaljreguleres? Det var synd alt
prosjektmateriale var ferdigstilt innen plansaken kom i gang. Vi bistår gjerne slik at
prosjektmaterialet blir revidert på en mest mulig hensiktsmessig måte.
Tror det blir en flott gravlund også i det nye området, kun litt lenger fra vegen!
Kommunen har oppstartsvarslet detaljreguleringen den 5.11.2018. Det oppstartsvarslede
området er i samsvar med kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret i mars 2014.
I alt vil det være behov for å innløse ca. 170.000 m2 fra 12/1 som er eid privat grunneier. Dette
vil en for stor del unngå ved flytting til kommunens eiendom. Det er bare areal til atkomstveien
som eventuelt vil gi innløsningsplikt.
Arealet som ligger på kommunens eiendom 11/1 og er innenfor oppstartsvarslet planområde
utgjør ca. 64.000 m2. Ytterligere informasjon om den varslede detaljreguleringen kan man se i
vedlagte særutskrift av sak 89/18 for MPU.
Vurdering
En plassering av fase 1 inn på 11/1 vil medføre lengere atkomstvei fra E6 til parkeringsområdet.
Den planlagte løsningen vil gi ca. 70 m lang atkomstvei. Mens plassering på 11/1 vil gi en
minste avstand på 315 meter, men opptil godt og vel 400 meter. En bør regne med ca. 300 meter
lengre atkomstvei.
En flytting vil medføre reduserte kostnader for kjøp av grunn, men det vil også medføre økte
investerings og driftskostnader. Det er ikke startet noen forhandlinger med grunneier i forhold til
pris for grunn, men de skriver i brev av 3.desember 2018 at kommunen vil spare 5,9 millioner
ved å bruke eget areal.
Grovt sett vil flyttingen medføre 300 meter ny veg. Utbyggingskostnader ferdig opparbeidet for
300 meter veg, inkl. asfalt og veglys, vil ligge på ca. 1,1 million, 300 meter ekstra vann og avløp
vil koste ca. kr 200.000. I tillegg vil flyttingen mest sannsynlig medføre at det må bygges en
pumpestasjon med en kostnad på ca. 1,5 millioner. Videre kommer fremføring av strøm og
engasjement av landskapsarkitekt til å tilpasse planene til nytt område.
Driftsmessig vil det medføre 300 meter ekstra sommer og vinterdrift.
En flytting av fase 1 som beskrevet, vil ikke forsinke planprosessen siden alle endringer skjer
innenfor oppstartsvarslet planområde.
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Det må også hensyntas atkomst til bolig som ligger på gnr. 13 bnr. 92. En vil anta at denne
boligen blir å måtte bruke samme avkjørsel som gravlunden vil få fra E6.
Den planlagte plasseringen av de øvrige 4 fasene, lar seg ikke innplasseres med samme
geografiske orienteringen som er planlagt av Verte. Disse vil måtte innplasseres i områder som
er avsatt til LNFR i gjeldende kommuneplanens arealdel. Utvidelse av gravlunden utover fase 1
vil dermed per i dag være uavklart i forhold til forskjellige interessekonflikter.
En kan tenke seg at en utvidelse av gravlunden kan skje videre nordvestover fram til bakkekant.
En vil da holde seg utenfor statlig oppkjøpt friluftsområde. Dette arealet vil utgjøre ca. 90 dekar.
Siden formannskapet har bedt om en orientering om denne saken, legges den fram uten
innstilling.
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Alle 5 fasene innplassert
Målestokk 1:2100
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Grønn farge - mulig ny plassering av fase 1
Rosa farge - planlagt plassering av fase 1
Brun stiplet linje - grovtegnet mulig trasé for atkomstvei
Målestokk 1:3000
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89/18

Utvalgsnavn
Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg
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Varsel om oppstart: Detaljreguleringsplan Rovdas gravlund - nasjonal plan
ID 19422018_003
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Vedlegg:
1 Landskapsplan for fase 1
Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 11.10.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering
Rovdas gravlund med plan ID 19422018_003 på gårds- og bruksnummer 11/1, 12/1, 12/1 fnr. 3,
12/28, 12/30, 13/5 og 13/119 i Nordreisa kommune.

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering
Rovdas gravlund med plan ID 19422018_003 på gårds- og bruksnummer 11/1, 12/1, 12/1 fnr. 3,
12/28, 12/30, 13/5 og 13/119 i Nordreisa kommune.

Saksopplysninger
Eksisterende gravlund ved Nordreisa kirke i Storslett sentrum vil om noen år ikke ha flere ledige
gravplasser. Det er ikke muligheter for utvidelse av eksisterende gravlund. Det ble i
kommuneplanens arealdel (KPA) vedtatt i 2014 avsatt område (BGU 2) for ny gravlund på
Rovdas nord for Storslett sentrum. BGU 2 har et areal på 215 dekar.
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Figur 1: Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel

Friområdet merket GF 08 i KPA inntas også i planområdet. GF 08 utgjør 22,5 dekar i areal.
Hele veiområdet til E6 inntas i planområdet av en strekning på ca. 120 m i begge siktretninger
fra ny avkjørsel til gravlunden. Dette vil gi god plass i reguleringsplanen til frisikttrekanter for
avkjørselen.
Foreslått plangrense framgår av kartutsnittene i figur 2, 3 og 4.
VERTE landskap – arkitektur AS har utarbeidet forslag til utforming av Rovdas gravlund.
Utbyggingen av gravlunden vil skje i flere faser. Det er nå laget detaljtegninger for fase 1. Fase
1 vil inneholde parkeringsområde, driftsbygg, klokketårn, veier inkludert avkjøring til E6 som
også vil erstatte eksisterende avkjørselen til Kvennes og for bolig på 13/92. Eksisterende
avkjørsel til Kvennes vil bli stengt. Dette vil gi en mer trafikksikker løsning.
Kapasiteten for fase 1 vil være 1.146 gravplasser med enkel dybde eller 2.292 gravplasser med
dobbel dybde samt 112 gravplasser for andre trossamfunn og 136 plasser for anonym minnelund. I henhold til gravferdslovens § 2 skal det i hver kommune være en eller flere gravplasser
av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 prosent av kommunens
befolkning.
Vurdering
Nordreisa kommune er forslagsstiller og står for utarbeidelse av planen.
Formålet med reguleringen
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for å etablere en ny gravlund.
Planområdet
Planområdet ligger på Rovdas ca. 1,5 km nord for Storslett sentrum og er 244 dekar i areal og
berører følgende eiendommer:
Gårds- og bruksnr.
11/1
12/1
12/1 fnr. 3
12/28

Hjemmelshaver
Nordreisa kommune
Åse Sandnes
Åse Sandnes
Statens vegvesen
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Fester: Sverre Rundhaug

12/30
13/5
13/119

Statens vegvesen
Kjell Gunnar Storslett
Statens vegvesen

Figur 2: Oversiktskart - planområdet er markert med stiplet linje
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Figur 3: Planområde med alle fasene skissert
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Figur 4: Planområde (stiplet linje) med fase 1 inntegnet (rosa linjer).

Konsekvensutredning
Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8 jf. forskriftens vedlegg I og II,
men Nordreisa kommune konkluderer med at forskriften ikke faller inn under vilkårene for en
slik utredning.
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