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i Troms

Opplæringstilbudet
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Høring

Høringsfrist

27. november
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Innledning
Troms fylkeskommune er inne i en periode der vi har behov for å gjøre betydelige kutt i
tilbudet for å komme i økonomisk balanse. I tillegg skjer det store eksterne endringer som i
i fylket helt
av tilbudsstrukturen
den nærmeste fremtid vil gjøre en totalgjennomgang
nødvendig. Noen eksterne endringer er:

0

Sammenslåing med Finnmark
som forventes gjennomført fra høsten 2019.
Ny sentral fag- og tilbudsstruktur
Den demografiske utviklingen i fylket
Nye elevgrupper med rett til videregående opplæring
Friere skolevalg med rett til å søke elevplass i alle fylker for alle elever
etterspørselen fra næringslivet og tilbud på
Samordning av opplæringstilbudet,
læreplasser.

for den videregående opplæringen i Troms fylkeskommune
Det økonomiske driftsgrunnlaget
møter utfordringene ovenfor.
er i stor grad avhengig av hvordan fylkeskommunen
ønsker å gå fra dagens
[ forslaget til nasjonal endring går det fram at Kunnskapsdepartementet
til en framtidig struktur med 9 mer spesialiserte
8 yrkesfaglige utdanningsprogram
på Vgl nivå, samt mer oppdeling og en langt bredere
yrkesfaglige utdanningsprogram
uttrykt
tilbudsvifte på Vg2- nivå. Fylkesrådet i Troms har i høring på tilbudsstrukturen
bekymring i forhold til muligheten for å opprettholde en så desentralisert yrkesfaglig
som vi har i fylket. Fylkesrådet frykter at den nye strukturen vil få en
tilbudsstruktur
sentraliserende effekt.
De gjeldende
vedtatt

retningslinjer

i fylkesrådet

for rullering av opplæringstilbudet

14. desember

2010 (sak 255/10).

i de videregående

Disse er utformet

i forhold

skolene ble
til en

ikke trengte større tilpasninger enn det som normalt ligger i
situasjon hvor opplæringstilbudet
er inne
begrepet «rullering». Med bakgrunn i de store endringene som Troms fylkeskommune
i hele
er en større gjennomgang av tilbudsstrukturen
i samt endringer i ny tilbudsstruktur,
fylket nødvendig.
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i Troms

Troms fylke er inne i en demografisk utvikling med minkende ungdomskull. Den
demografiske utviklingen for aldersgruppen i videregående opplæring som følger mindre
ungdomskull kan uttrykkes slik for hele Troms fylke.
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Den røde trendlinjen
i forhold til.
1 den kommende
unntatt

Tromsø,

2020

2021

2022

viser det forventede

2023

2024

2025

utviklingsbildet

BEFOLKNINGSUTVIKLING

Tromsø/Karlsøy
Lyngen/Storfjord/BaIsfjord

2027

2028

som opplæringstilbudet

10 års perioden har vi særlige utfordringer
slik dette utvalget

2036

i elevtallsnedgang

2029

2030

må tilpasses
alle steder

viser:

16-18 åringer
2017

2027

2727

2799

72

447

310

-137

Endring

Andel

2,6
—30,7

Sør-Troms

1291

1260

—31

-2,40

Midt—Troms

1441

1337

104

-7,20 %

Nord-Troms

424

397

-27

-6,30 %

%

Tilbud som i dag har marginal søkning, vil sannsynligvis bli ytterligere utfordrende å drifte.
Ved et økt antall yrkesfaglige programområder
og Here Vg2-tilbud, vil det bli enda dårligere
oppfylling. Antall marginale tilbud vil dermed øke hvis det ikke foretas struktur- og
kapasitetsendringer
som motvirker dette. Dette vil særlig være påtrengende i
økonomiplanperioden
fram til 2021, når fallet i ungdomskullene
er relativt stort.

O

llin

i skolene

Fra 01.08.17 fikk nye grupper ungdommer rett til videregående opplæring. Dette gjelder
ungdom
mellom 18 og 25 år nå har rett til å fullføre sin videregående opplæring. I tillegg er
det vedtatt friere skolevalg som gjør det mulig for ungdommer å søke i alle fylker iNorge.
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Dette betyr at antall søkere til Troms har økt betydelig de siste årene, som igjen betyr at
skolene i år har fulle klasser. Dette kan utrykkes slik:
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Bildet viser antall søkere til de videregående skolene i Troms. Dette er inkludert alle
rettighetene altså også søkere uten rett til videregående opplæring. Det er viktig å merke seg
at selv om søkertilfanget til Troms øker, så økes ikke de statlige overføringene som gir
er basert på
grunnlag for forsvarlig drift av tilbudene. Dette er fordi tilskuddsordningene
antall ungdommer i fylket som er mellom 16-18 år. Denne elevgruppen øker ikke som man
av regionene under.
kan se i gjennomgangen
får refundert utgifter for, er gjesteelever
Den eneste gruppen «nye» søkere fylkeskommunen
Troms hadde i år en fordobling i antall søkere fra andre
fra andre fylkeskommuner.
av
(i alt 419). Denne gruppen elever spesielt nevnt i gjennomgangen
fylkeskommuner
regionene under.
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Grafen for Sør-Troms viser en periode med betydelige utfordringer når det flere påfølgende år
kommer et relativt lavt antall ungdommer fra grunnskolen. Effekten av denne nedgangen i
ungdomskullene
kan ytterligere forsterkes av endring i kommunikasjonsmønster
når den nye
broforbindelsen
over Rombakfjorden blir åpnet. Denne endringen kan medføre at elever fra
Nordland fylkeskommune
som bor i «grensekommunene»
i større grad velger Narvik som
Skolested.
Inneværende skoleår er det 81 gjesteelever fra Nordland i regionen mot 75 foregående år. Det
totale tallet på gjesteelever i regionen er 92 mot 93 foregående år. Dette betyr at selv om
søkertallene fra andre fylkeskommuner
har gått opp for regionen, så har ikke det faktiske
antallet gjesteelever hatt særlig stor økning. Dette kan ha sammenheng med at tilbudene som
gjesteelevene søker til er populære tilbud også for søkere fra Troms. Søkere fra Troms har
fortrinnsrett til sko leplasser i Troms.
Medio oktober er det i regionen registrerte 21 søkere med ungdomsrett til fagopplæring som
ikke har fått læreplass. I fjor på samme tid var det 39 søkere uten læreplass. Søkerne på
læreplass tilbys generelt Vg3 i skole og videre formidlingsinnsats
som koordineres av
arbeidslivsveilederen
ved Rå vgs og av Stangnes vgs som pilotskole. Resultatet av
høstformidlingen
vil foreligge i desember.
Regionen har blitt utfordret av en relativt sterk reduksjon i størrelsen på ungdomskullene
grunnskolen, der vi i kommende to års- periode er inne det laveste elevtallet i regionen.
Trendlinja viser at fremtidens behov i skolene vil ligge på omtrent 380 søkere.
Opplæringsstrukturen
i regionen bør vurderes i lys av denne endringen.

9

fra

7
Midt-

Troms

Midt—Troms 16-18 år fremskriving
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Antall elever fra ungdomsskolen
i Midt Troms reduseres jevnt de nærmeste årene og
situasjonen blir utfordrende særlig i den kommende femårs-perioden.
Opplæringstilbudet
i
regionen har vært restrukturert i år og det har ført til bedre oppfylling i mange av
utdanningsprogrammene.
Denne regionen har også et jevnt antall gjesteelever i år 43
gjesteelever fått tilbud i regionen mot 41 foregående år. At det ikke er større øking skyldes at
det er god oppfylling på tilbudene i regionen, på de studieprogrammene
de fleste gjeste
søkerne har søkt til.
Medio oktober er det i regionen registrerte 32 søkere med ungdomsrett til fagopplæring som
ikke har fått læreplass, mot 36 på samme tid i fjor. Disse tilbys generelt Vg3 i skole og videre
formidlingsinnsats
som koordineres av arbeidslivsveilederne
ved Senja- og Sjøvegan vgs og
pilotskolen Bardufoss Høgtun videregående skole (høstformidling til læreplass). Resultatet av
høstformidlingen
vil foreligge i desember.
Nordborg videregående skole har søkt og blitt godkjent som privatskole for
studieforberedende
utdanningsprogram,
men det har hatt liten effekt på oppfyllinga på
studieforberedende
ved fylkeskommunens
skoler i regionen i år. Dette kan skyldes at den
største delen av elevtallsnedgang
i regionen ikke er sentrert rundt Lenvik.
Det ser ut til at de grep som er gjort i regionen med å samle fagmiljøene så langt har hatt en
positiv effekt på søkertallene i regionen. Omleggingen som har vært gjort på de yrkesfaglige
studietilbudene bør også vurderes på de studieforberedende
tilbudene. Elevtallsnedgangen
som vises itrendlinja utfordrer fremdeles opplæringstilbudene
i regionen. Framtidsutsikter
med 72 færre 15- åringer i 2019 enn i dag vil gjøre det viktig å fortsatt drøfte muligheter og
begrensninger med både skole og næringsliv. Dette vil kunne legge grunnlag for beslutninger
som best gagner regionen som helhet.
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Tromsøregionen
har også betydelig nedgang i antall ungdommer fra grunnskolen fram til
2020. Nedgangen er særlig stor i utkantene. Tromsø kommune har en faktisk øking i
perioden.
Til tilbudene i Tromsø by har gjesteelevsøkertallet
vært størst av alle regionene, med rundt
200 søkere. Faktisk antall gjesteelever som har fått plass har gått kraftig ned i år. Det er tatt
inn 79 gjesteelever inneværende år mot 90 i fjor. Dette er på grunn av kutt itilbudene i
regionen i rulleringa som har ført til en god oppfylling i regionen.
Medio oktober er det i regionen registrert 68, mot 72 søkere foregående år med ungdomsrett
til fagopplæring som ikke har fått læreplass. Disse er tilbudt generelt Vg3 i skole og videre
formidlingsinnsats
som koordineres av arbeidslivsveilederne
ved Nordkjosbotn vgs, Breivang
vgs, Kvaløya vgs og pilotskolen lshavsbyen vgs (høstformidling til læreplass). Resultatet av
høstformidlingen
vil foreligge i desember.
Den betydelige nedgangen i ungdomskullene
utfordre balansen mellom studiespesialisering
oppmerksomhet
på dette i denne perioden.

i Tromsøregionen
fram mot 2020 vil kunne
og yrkesfag. Det blir viktig å ha
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Nord-Troms har betydelige utfordringer gjennom lavere avgangskull fra ungdomskolene
i
regionen den kommende 3 års perioden. Nord-Troms vgs har svakt søkergrunnlag i forhold til
antall tilbud som skolen tilbyr. [ år har disse plassene blant annet blitt fylt opp av blant annet
17 gjesteelever, mot 14 foregående år. Det er også en del voksne elever i det ordinære
tilbudet. Regionen mistet et av sine Vg2 tilbud på bakgrunn av søkernedgangen
i år.
En slik struktur er sårbar for plutselige svingninger i søkertall med påfølgende nedleggelser.
Regionen vil kunne tjene på en grundig gjennomgang av hvilke tilbud som er de viktigste sett
i forhold til søkning og behov for arbeidskraft og i fremtiden vektlegge utviklingen av disse.
Medio oktober er det i regionen registrert 14 søkere med ungdomsrett til fagopplæring som
ikke har fått læreplass mot 9 foregående år. Disse tilbys generelt Vg3 i skole og videre
formidlingsinnsats
som koordineres av arbeidslivsveilederen
ved Nord—Troms vgs
(høstformidling til læreplass). Resultatet av høstformidlingen
vil foreligge i desember.
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Det enkelte

utdanningsprogram

Studieforberedende

utdanningsprogram

Kunst, design og arkitektur
Kunst, design og arkitektur tilbys skoleåret 2017-2018 på Breivang vgs med 30 plasser pr
skoleår. Det er 60 elever som går på programområdet i år.
Antallet plasser foreslås videreført til neste skoleår og med 30 plasser på hvert trinn itilbudet.
Medier

og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon var nytt studieprogram i fjor og tilbys skoleåret 2017-2018 på
Breivang og Bardufoss. Tilbudet på Stangnes vgs ble i år ikke startet på grunn av lave
søkertall. Tilsammen er det 1 13 elever på dette tilbudet i år. Tilbudet foreslås kun lagt ut som
søkbart på Vgl trinnet på Bardufoss vgs og på Breivang vgs i fremtiden, med 30 studieplasser
pr trinn. Stangnes blir lagt ut med Vg3 klasse, slik at de som har startet løpet sitt får fullføre.
Det vurderes om tilbudet kan opprettholdes ved rullering av opplæringstilbudet
søkertallene foreligger.

når

Idrettsfag

Utdanningsprogram for idrettsfag har stabilt stor søkning i Tromsø, mens søkningen i andre
regioner har variert mer fra år til år. Utdanningsprogrammet har fått konkurranse fra nye
studieforberedende tilbud med idrettsprof'll, i tillegg til at det er attraktivt for elever å søke seg
til idrettsfagtilbud som gis av andre offentlige og private tilbydere, nasjonalt og lokalt.
Likevel har utdanningsprogrammet god oppfylling på Vgl-nivå med 164 elever inneværende
år av en kapasitet på 187 elever. Lavest oppfylling har Nord-Troms med kun 14 elever på
Vgl tilbudet inneværende år.
På bakgrunn av lav oppfylling og fortsatt nedgang i elevkullene neste år, foreslås ikke
idrettsfag Vgl lagt ut søkbart tilbud ved Nord—Troms videregående skole.
Musikk,

dans og drama

Musikk, dans og drama tilbys på Heggen og Kongsbakken videregående skoler. Heggen har
fått styrket søkergrunnlag de to siste årene.
Utdanningsprogrammet

foreslås videreført uten endringer.

Studieforberedende
Studieforberedende er det største utdanningsprogrammet med omtrent 42 % av elevmassen.
På grunn av det store omfanget er Studieforberedende et nøkkeltilbud ved de fleste av
distriktskolene. Det er flere skoler som nå opplever svakere elevtilgang også på
studieforberedende, blant annet Senja vgs har ikke hatt fulle Vgl klasser de siste årene, og det
ser ut til at kapasiteten på Vgl studieforberedende i Midt-Troms regionen er noe
overdimensjonert.
Det foreslås på den bakgrunnen kutt i 30 elevplasser ved Senja vgs
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Yrkesfaglige

utdanningsprogram

Generelt

Yrkesfaglig videregående opplæring er det store utfordringsområdet
relatert til gjennomføring
av videregående opplæring. Implementering
av fylkestingsmeldingen
«Samspill for økt
gjennomføring»
har ført til at Troms fylkeskommune
i år har bedre formidlingstall denne
høsten enn tidligere år. Vi har i år opprettet et generelt Vg3 i skole der ungdommene får et
opplæringstilbud
mens man fortsetter formidlingsarbeidet.
Det vil være et betydelig behov for faglært arbeidskraft i framtiden, men de forskjellige
yrkesfaglige utdanningsprogrammene
har ulike utfordringer. Byggfag sammen med
Restaurant- og matfag har betydelig behov for økt rekruttering og flere lærlinger. Samtidig
finnes det programområder
innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram
i Troms
fylkeskommune
der det mangler læreplasser. Særlig innenfor helsefagene og elektrofag
mangler det læreplasser.
Opplæringstilbudet
i Troms har tradisjonelt hatt en struktur med stor bredde og lav
oppfyllingsgrad,
og har derfor vært dyr i drift. På Vgl-nivået har dette vært forsvart med
viktigheten av å ha lokale tilbud slik at ungdom kan bo hjemme. Opprettholdelse
av denne
strukturen blir betydelig utfordret de nærmeste årene når ungdomskullene
blir mindre, samt at
det i fremtiden foreslås en økning av antall programområder
og oppdeling av dagens tilbud.
Innføringen av Kunnskapsløftet
medførte at faget yrkesfaglig fordypning nå utgjør en
betydelig del av opplæringen på VgZ-nivå. Dette gir økte muligheter til å holde kontakt med
lokalt arbeidsliv selv om skoleopplæringen
ikke foregår i lokalmiljøet. ] regioner der det
forventes synkende elevtilgang, er det nødvendig å foreta kritiske vurderinger av hvilke Vg2tilbud som kan gjennomføres, eventuelt hvordan de kan gjennomføres.
Bygg og anleggsteknikk

Rekrutteringen til byggfagene har hatt et oppsving siste år fra 88 elever på Vgl i fjor til 1 15
elever på Vgl i år. Dette er en gledelig oppgang og kanskje et resultat av bedre
rekrutteringsarbeid
fra byggenæringen.
Det er iverksatt vekslingsmodell
for byggfagene
inneværende år med 1 1 deltakere.
Selv om eksisterende kapasitet i Vg2 er romslig for byggfagene, er den ikke kritisk
overdimensjonert,
og eksisterende tilbud anbefales videreført som søkbart skoleåret 20172018. Lærebedriftene har stort sett skaffet aktuelle søkere læreplass og arbeidslivet
signaliserer stort behov for økt tilgang på kvalifisert arbeidskraft.
Utdanningsprogrammet

foreslås videreført

uten endringer.

Design og håndverk
Vgl-tilbudene
innenfor Design og håndverk har inneværende år hatt en liten oppgang fra 75
til 88 elever. Tilgang på læreplasser innenfor dette utdanningsprogrammet
på
programområder
utenom F risørfag er svært begrenset, men elever fra Vgl kan søke kryssløp
til Barne- og ungdomsarbeider
Vg2.
Nytt fra skoleåret 2016-2017 var tilbudet Medieproduksjon,
som er lagt som et eget
opplæringsløp under Design og håndverk både på Vgl og Vg2. Det er marginalt med elever
som ønsker dette tilbudet i Troms, og det ble ikke oppstart i tilbudet ved noen skoler i år. Det
er også svært få læreplasser i faget.
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Tilbudet

foreslås ikke lagt ut som søkbart tilbud 2018/2019

Inneværende skoleår finnes det innenfor dette utdanningsprogrammet
kun to Vg2 tilbud i
fylket utenom frisørfaget (Interiør og utstillingsdesign
Vg2, og Design og tekstil Vg2).
Tilbudene organiseres som en klasse med deling i programfagene.
Begge tilbudene er på
Bardufoss videregående skole og er eneste i sitt slag i fylket. Likevel er fag med så svak
søkning utfordrende å videreføre. Foreløpig jobber skolene godt for å skaffe flere læreplasser
til tilbudet og i år er formidlingstallene
svært gode.
Vg2-tilbudene innenfor dette utdanningsprogrammet
skoleåret 2018-2019 i Troms.

foreslås videreført

som søkbare

Elektrofag

Elevtallet på elektrofag Vgl har stabilisert seg i underkant av 200 elever. De to siste årene har
antall kvalifiserte søkere til læreplass vært flere enn bedriftene har tatt imot slik at noen har
stått uten læreplass, særlig i faget elenergi. Det må vurderes om det er nødvendig å begrense
kapasiteten på Vg2 elenergi slik at kapasiteten i skoletilbudet blir mer i samsvar med
lærebedriltenes
etterspørsel.
Avionik Vg3 og Flyfag Vg3 på Bardufoss Høgtun vgs blir søkbare tilbud som før, men drives
som en klasse med deling i de programfagene som skiller disse programområdene.
De som ønsker fagbrev innenfor dataelektronikk kan søke lærekontrakt etter fullført Vg2. De
som ikke får lærekontrakt i dette faget etter Vg2, gis oppfølging via høstformidling med
eventuelle påfølgende tiltak på lik linje med andre lærefag.
Vg2 automatisering ble inneværende år kuttet fra 30 til 15 elevplasser, dette er i samsvar med
næringslivets behov for lærlinger. På grunn av en kraftig nedgang i formidling til læreplasser
inneværende år (kun 23% formidlet mot 57% foregående år) foreslås Vg3 løpet endret i
utdanningsprogrammet.
Skolen må jobbe sammen med bransjen om nye modeller for faget
slik at elevene får en mulighet til å fullføre løpet sitt.
Vg2 Kulde og varmepumpeteknikk
ved lshavsbyen vgs hadde for få elever til oppstart
skoleåret 2016/2017, næringslivet har i etterkant gitt utrykk for at de har stort behov for dette
tilbudet i Troms. Det er altså læreplasser tilgjengelig i dette faget, med den bakgrunnen
foreslås faget lagt ut som søkbart tilbud skoleåret 2018/2019. Dette vil gi næringslivet en
mulighet til å arbeide for rekruttering i faget.
Det ble skoleåret 2017/2018 opprettet et nytt Vg3 tilbud maritim elektriker ved lshavsbyen
vgs, tilbudet har søkere både fra Nordland og Finnmark og foreslås videreført i nåværende
størrelse 20 elevplasser.
På bakgrunn av manglende læreplasser i elektrofaget foreslås det kutt i elevplasser
Elenergi ved lshavsbyen vgs fra 45 til 30 skoleplasser, mens Vg2 Kulde og
varmepumpeteknikk
foreslås lagt ut som søkbart tilbud.

ved Vg2

Helse- og oppvekstfag
Helse- og oppvekstfag er det største av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
og tilbys på
Vgl nivå ved 7 skoler i Troms. Utdanningsprogrammet
beholder inneværende år samme
andel av elevmassen med ca. 550 elever. Tilgang til læreplasser er i positiv utvikling, men
burde fortsatt være betydelig større i forhold til de signaliserte rekrutteringsbehov
innen helseog omsorgssektoren.
Målet må derfor være å opprettholde eller øke omfanget av
opplæringstilbudet.
Det må drives aktivt arbeid i kommunesektoren
for å øke antall
læreplasser i kommunene.
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Generelt er oppfyllingen

på Vgl og Vg2 god Ved de fleste opplæringsstedene.

Ambulansefag har høg rekrutteringen til programområdet
og inntakskarakterene
høye. I
forhold til læreplasstilgangen
ser tilbudsstrukturen
ut til å være riktig dimensjonert.
Troms fylkeskommune
deltar i utprøving av vekslingsmodell
for opplæring i bedrift og skole
innenfor Helsearbeiderfaget
og Barne- og ungdomsarbeiderfaget.
De skolene som foreløpig
deltar er lshavsbyen vgs og Nord-Troms videregående skole. Ishavsbyen er nå ferdig med
prosjektperioden
og får over i ordinær drift av vekslingsmodellen.
Vekslingsmodellen
blir
søkbar på Vg2-nivå ved disse skolene for skoleåret 2018-2019. Barne- og
ungdomsarbeiderfaget
fikk ikke stor nok søkning til oppstart av vekslingsmodell
i Tromsø
skoleåret 2017-2018 men foreslås lagt ut som søkbart tilbud også i 2018/2019.
Vekslingsmodell
blir det eneste tilbudet i Barne- og ungdomsarbeiderfag
og Helsearbeiderfag
iNord-Troms,
dette erstatter de tradisjonelle Vg2-tilbudene. Elever iNord- Troms som måtte
ønske ordinært 2 + 2—løp i disse fagene må eventuelt søke det tilbudet andre steder i fylket.
Gjennomføringsgraden
på disse to vekslingsmodellene
er så langt svært høg.
I Sør-Troms er det to skoler som tilbyr Vg2 helsearbeiderfaget.
Begge skolene har 30
elevplasser på Vgl tilbudene sine altså til sammen 60 elevplasser på Vg] helse og
oppvekstfag i Sør-Troms. Men kapasiteten på Vg2 tilbudene er skoleåret 2017/2018 på 75
elevplasser, dette fører til at helsearbeiderfaget
på Rå vgs har svak oppfylling inneværende år.
Det foreslås at Vg2 helsearbeiderfaget
kommende

ved Rå vgs ikke legges ut som søkbart tilbud

skoleår.

På Vg3 -nivået har Breivika Tromsø maritime vgs hatt variabel søkning til programområdene
Helsesekretær, Apotekteknikk,
Tannhelsesekretær.
Også i år er det få søkere på disse
tilbudeneDet
er bekymringsfullt
at det er så få søkere til disse tilbudene siden helseforetakene
melder om et økende behov for denne typen arbeidskraft i framtida. Disse tilbudene drives
samordnet med voksenopplæringen
og kan videreføres i eksisterende form, men kommuner,
helseforetak og fylkeskommunen
må samarbeide for å promotere tilbudene bedre blant
ungdom.

Naturbruk

Dette utdanningsprogrammet
har et felles Vgl -tilbud som rekrutterer til både «grønn»
(landbruk) og «blå» (maritim) videreføring på Vg2. I år har det vært en eksplosiv øking i
søkere til Vgl-tilbudet,
særlig på Senja vgs, de har i år 60 elever på Vgl tilbudet. Nord-Troms
har 17 elever i år.
Vgl tilbudet legges ut som søkbart kommende
at man ser søkerbildet.

skoleår og antall elevplasser

må justeres etter

Nord-Troms vgs, Skolested Skjervøy og Senja vgs, Skolested Gibostad har etablert en
samarbeidsmodell
hvor skolene i fellesskap driver en klasse Vg2 Fiske og fangst og
samarbeider om Vg2 Akvakultur.
Opplæringen skjer på begge sko lestedene. Dette
samarbeidet videreføres i 2018-2019. Det er mulig det er behov for å øke en klasse på
akvakultur neste skoleår på Senja vgs ettersom at man har økt på Vgl tilbudene.
Landbruksutdanningen
på Vg2 og Vg3-nivå ligger fast ved Senja vgs.
Oppsummert anbefales de eksisterende tilbudene innenfor utdanningsprogrammet
Naturbruk
ved Senja vgs og Nord-Troms vgs videreført som søkbare opplæringstilbud
skoleåret 20182019.
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Restaurant-

og matfag

Hele utdanningsprogramet
har hatt svak elevtilgang i fylket, det er i år igjen nedgang i
elevtallet på Vgl fra 73 i2016 til 69 i2017. (Rå 13, Senja 24, Ishavsbyen 35). Dette har
sammenheng med at tilbudet på Nordkjosbotn ikke hadde grunnlag for oppstart inneværende
år. Dette har samtidig ført til bedre oppfylling særlig på lshavsbyen og Senja med tall i
2016/2017 på henholdsvis 20 og 28. Det virker altså som at elevene som har ønsket tilbud på
Nordkjosbotn har søkt seg til Tromsø og Senja. Det anbefales derfor ikke at tilbudet
videreføres på Nordkjosbotn. Næringslivet iregionen vil fortsatt kunne ha lærlinger, men
elevtilgangen for lokal Vgl-klasse er for liten.
Det lave elevtallet på Vgl vil medføre utfordringer med å opprettholde bredde i fagtilbudet på
Vg2. Utfordringen med å opprettholde Vg2- tilbudene forventes derfor å bli størst ved Rå vgs
og lshavsbyen vgs skoleåret 2017-2018. En eventuell reduksjon i tilbudet ved disse to skolene
må foretas når søkertallene foreligger i mars.
Vgl

Restaurant

oppfylling,
Service

og matfag

ved Nordksjobotn

har over tid hatt lav søkertilgang

og lav

tilbudet foreslås derfor ikke lagt ut som søkbart tilbud kommende

skoleår.

og samferdsel

Dette utdanningsprogrammet
har rimelig godt elevgrunnlag på Vgl -nivå i eksisterende
tilbudsstruktur.
Kun Sjøvegan har en lavere oppfylling enn de andre skolene med 10 elever på
tilbudet.
Tilbudet

på Vgl

Service

og samferdsel

det var kun 8 søkere i fjor på tilbudet.
struktur

har over tid hatt synkende

søkertall

ved Sjøvegan

Tilbudet—beholdes i påvente av utredning

vgs,

om ny

neste år.

Søkningen til Vg2 IKT-servicefag
begge tilbudene i Troms fylt opp.

varierer noe fra år til år, men i inneværende

skoleår er

Vg2-tilbudet
i Transport og logistikk-faget
har holdt seg på fjorårets høge nivå og har 65
elever inneværende
skoleår. Dette er en ønsket økning fra transportnæringen
som har store

rekrutteringsbehov.
Her er det Vg3 -tilbudet som er problematisk med en landslinjestruktur
der
ungdommene må reise til Nordland eller Finnmark for å få fullført utdanningen sin. I år er det
to elever med ungdomsrett og som har fått læreplass som står uten Vg3 tilbud, disse to må
vente på å komme i gang med sin læretid til etter at de har fått plass på Vg3 kurset. Det er
mulighet for ny innsøking til Vg3 kurset i januar. Det er også bevilget mer midler fra staten til
Vg3 tilbudet i Alta og de vil fra neste år øke med 6 plasser, som kanskje vil etterkomme en
del av den større etterspørselen.
Tilbudsstrukturen
i utdanningsprogrammet
forsøkes opprettholdt
vurderes justert på grunnlag av Søkningen til tilbudene.

Teknikk

og industriell

kommende

skoleår, men må

produksjon

Utdanningsprogram
for Teknikk og industriell produksjon er et stort program med mange
programområder
og godt søkergrunnlag.
Det er en utfordring med balansen mellom Vgl tilbudet og Vg2 tilbudet i Sør-Troms for dette
studieprogrammet.
Antall sko leplasser må vurderes når man ser søkertallene i regionen.
Det ble ikke oppstart av Vg2 Kjemiprosessfag
ved Nordkjosbotn og Sjøvegan videregående
skoler inneværende skoleår, fordi det var for få søkere. Nye behov i næringslivet tilsier likevel
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at tilbudet bør utlyses. Det å drifte et tilbud fordelt på to skoler er kostnadsdrivende
man må ha dobbelt sett med lærerressurser ved begge skolene.

ettersom

Tilbudet foreslås lagt ut ved kun en av skolene, Sjøvegan vgs. Dette er forutsatt at man
viderefører arbeidet med næringslivet om en tilpasset vekslingsmodell.
Vg2 tilbudet på Kjøretøy ble ikke oppstartet iNord-Troms
inneværende år. Det jobbes med
næringslivet for å skape en vekslingsmodell
i faget. Vg2 Kjøretøy foreslås lagt ut som
vekslingsmodell
ved Nord-Troms vgs.
Vg2 industriteknolo gi ble ikke oppstartet inneværende år ved Ishavsbyen vgs på grunn av for
få søkere til tilbudet. Dette er et tilbud som det er behov for flere lærlinger i. For å skape
bedre balanse ved Ishavsbyen vgs i forhold til formidling av læreplasser foreslås Vg2
industriteknologi
lagt ut mens Vg2 kjøretøy kuttes fra 30 til 15 elevplasser ved samme skole.
Ut over dette foreslås tilbudet lagt ut som i fjor.

Annet
Alternativ

opplæring

lnnføringstilbud for minoritetsspråklige
Troms fylkeskommune
opprettet 2013-2014 ved Ishavsbyen vgs et innføringstilbud for
nyankomne minoritetsspråklige
elever med rett til videregående opplæring. Skoleåret 20152016 ble det opprettet tilsvarende tilbud i Sør—Troms ved Rå vgs, og inneværende år ble
tilsvarende tilbud opprettet ved Senja vgs. lnnføringstilbud
i videregående opplæring er et
forberedende år, der deltakerne ikke forbruker ungdomsrett til videregående opplæring. Ved
Ishavsbyen vgs ble det i år startet et samarbeid med Tromsø kommune der man har
innføringstilbudet
som en kombinasjonsklasse
med ekstra grunnskoleopplæring.
Elevgruppa
er den samme som tidligere år, men innholdet i tilbudet er endret. Det er også foreslått at
tilbudene ved Rå og Senja skal starte med samme type innhold som ved Ishavsbyen for å
utvikle kvaliteten ved alle tilbudene parallelt.
I år er det en liten nedgang i elevtallet itilbudet fra 80 deltakere i fjor til 70 i år. Dette har
sammenheng med at den store flyktningestrømmen
som kom nå har avtatt. Det er store krav
til fleksibilitet i tilbudet, og det arbeides nå med en forskriftsendring
for å få til kontinuerlig
inntak for denne elevgruppen.
Påbygning

til generell

studiekompetanse

for yrkesfagelever

og for ungdommer

med

fullført fagbrev etter 2008:
Påbygning er et krevende opplæringstilbud
som forutsetter god motivasjon og gode
kvalifikasjoner hos deltakerne.
Inntakskravene til dette tilbudet har blitt skjerpet. Resultatene
for tilbudene er noe forbedret de siste årene. Antall elever er 320 inneværende skoleår. Dette
er en økning fra tidligere år på rundt en klasse. Det er flere elevgrupper som har fått rett til
videregående opplæring og mange av disse ønsker påbygning. Men vi ser også en øking i
antall elever som tar påbygning etter yrkeskompetanse,
særlig har dette tilbudet økt i MidtTroms. Alle regioner i Troms tilbyr påbygning til generell studiekompetanse.
I Tromsø ble
påbygningstilbudet
samlet på Kvaløya vgs skoleåret 2015—2016.
Den eksisterende

tilbudsstrukturen

for påbygning
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videreføres

skoleåret 2018-2019.
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Oppsummering
Det er også i skoleåret 2018/2019 en nedgang i antall søkere med ungdomsrett til
videregående opplæring i Troms fylkeskommune.
Siden 2015 har det vært en realnedgang i
antall søkere med ungdomsrett på rundt ca 500 elever og tendensen er økende. At årets
oppfylling på tilbudene har vært såpass god skyldes innføring av nye rettigheter vedtatt med
endringer i lova fra 01.08.17, gjesteelever fra andre fylker i landet og at Troms
fylkeskommune
har valgt å tilby ledige plasser i ordinær videregående opplæring til elever
med voksenrett.
Ytterligere nedgang i søkertallene for elever i aldersgruppen 16 -19 år i forhold til
inneværende skoleår er sannsynlig ved søknadsfrist 1. mars 2018. Det er mulig det vil være en
øking av andre grupper elever når lovendringene blir kjent, samt at gjesteelevsordninga
og
endringa i friere skolevalg blir bedre kjent. Med så store foreslåtte kutt i strukturen er det
mulig vi kommer i en situasjon der vi må øke kapasitet når søkertallene kommer. En øking
der man allerede har et tilbud vil være enklere å håndtere for skolene enn en nedlegging av
tilbud i mai. Tilbud som ikke foreslås lagt ut som søkbare vil forsvinne helt fra
tilbudsstrukturen
i Troms og vil heller ikke kunne tas inn igjen når søkertallene er lagt frem.

FORESLÅTTE

ENDRINGER

l TILBUDSSTRUKTUREN

ETTER JUSTERING

VÅREN

Reduksjon
Skole

Utdanningsprogram

2017

iant.

Klasser/grupper

Økning i ant.
Klasser/grupper

Im

;El,Kalde- og varmepumpetekndogi
Ishavsbyen

vgs

Ishavsbyen
Sjøvegan

'

vgs
'

vgs

1

Vg2

TIP-, Vg2 Industriteknologi
TIP, V‘g2 Kjemiprosess
Nå

Nord-Troms

vgs

TIP, VgZ kjøretøy
Sum

-veksling

endring
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Vi viser til vårt brev av 25.1.2017,
krisesentertilbudet
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i? ;” 9::

kommune

hvor vi orienterte om vårt kartleggingstilsyn med

i Troms. Videre Vises det til kommunens

svar av 10.5.2017.

Det følger av lov om kommunale kn'sesentertilbod (krisesenterlova) § 9, at Fylkesmannen
skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagte etter §§ 2, 3, 4 og 8. Reglene i
kommuneloven kapittel 10 A gjelder for tilsynsvirksomheten.
Innledningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at vi har gjennomført tilsvarende
kartleggingstilsyn i de øvrige kommunene i Troms som benytter seg av krisesentertilbudet
ved Krisesenteret for Tromsø og omegn. Dette har fått betydning for vår saksbehandlingstid,
da vi vil gi samtidig tilbakemelding til kommunene som har avtale med Krisesenteret
i
Tromsø og omegn.
Vi er kjent med at det er planlagt et nytt krisesenterbygg i Tromsø, og at dette vil være lokaler
som er universelt utformet og som vil ivareta kravene i kiisesenterlova om tilrettelegging ut
fra individuelle behov og kravet om midlertidig botilbud til alle brukergruppene. Det er
opplyst at bygget er planlagt ferdigstilt første kvartal 2018.
Fylkesmannen startet ut med et tilsyn rettet mot Tromsø kommune den 25.10.20]
7. Vi ble
gjennom dette tilsynet gjort kjent med at det ikke eksisterer et vertskommunesamarbeid med
de øvrige kommunene i Troms som benytter seg av krisesentertilbudet ved Krisesenteret i
Tromsø og omegn.
Som følge av opplysninger om tilbudet som Krisesenteret i Tromsø og omegn tilbyr Tromsø
kommune, fant Fylkesmannen grunn til å føre tilsyn med de øvrige kommunene i Troms som
har en samarbeidsavtale med og benytter seg av krisesentertilbudet ved Kn'sesenteret for
Tromsø og omegn.
Ut fra den informasjonen vi allerede hadde fått tilgang på gjennom vårt tilsyn med Tromsø
kommune, kunne vi i vårt brev av 25.1.2017 rette konkrete spørsmål til Nordreisa kommune
om hvordan kommunen ivaretar midlertidig botilbud til følgende brukergrupper.
Fylkesmannen ba kommunen
svare ut hvordan den sikrer at kravet om individuell
tilrettelegging ivaretas overfor følgende brukergrupper med fokus å midlertidi botilbud:

Fylkeshuset,

Strandvegen

13

Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:

77 64 20 00

Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Justis- og kommunalavdelingen

www.fylkesmannen.no/troms
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voldsutsatte

med problemer

'

voldsutsatte

med nedsatt

'

voldsutsatte

menn

Det følger av krisesenterlova

knyttet til rus og/eller

psykiatri

funksjonsevne

§ 2, annet ledd bokstav

a) at: «Tilbodet skal gi brukarane støtte,

rettleiing, hjelp til å ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet
og skal omfatte et krisesenter
eit tilsvarande gratis, heilårs, lzeildøgns, trygt og mellombels butilbud».

Videre

fremgår

det av krisesenterlova

eller

§ 3, første ledd at: «Kommunen skal sørgje for at tilbodet

så langt råd er blir lagt til rette slik at det kjem dei individuelle

behova til brukarane

i møte».

Med hjemmel i krisesenterlova
§ 2 ble det 7.3.2017 fastsatt forskrift om jj/sisk sikkerheit i
krisesentertilbodet.
Forskriften trådte i kraft 8.3.2017. Det følger av § 1 at formålet med
forskriften er å konkretisere
kravene til fysisk sikkerhet i krisesentertilbudet
og tilsvarende
botilbud. Med fysisk sikkerhet i krisesentertilbudet
menes tiltak som forhindrer eller forsinker
uvedkommende
å ta seg inn i lokalet. Videre følger det av forskriften § 2 at kommunen har
ansvar for den fysiske tryggheten i krisesentertilbudet
og dette omfatter blant annet at
kommunen må sørge for ordninger som sikrer at det er tilsatte tilgjengelig hele døgnet for å
ivareta den fysiske tryggheten til brukerne av krisesenteret.
I forskriften § 3 omtales fysisk
sikring av lokalene, og i § 4 at også individuelle sikkerhetstiltak
må vurderes.
Fylkesmannen

mottok

den 10.5.2017

kommunens

svar på vår henvendelse.

Det fremgår av kommunens
svar at kommunen på kort varsel kan skaffe midlertidig botilbud
hos boligstiftelsen
Nybo, herunder botilbud som er universelt utformet. Disse botilbudene kan
benyttes dersom krisesenteret
ikke har mulighet til å tilby midlertidig botilbud, og vil primært
gjelde voldsutsatte med nedsatt funksjonsevne
og voldsutsatte med rus/psykiske
utfordringer.
Kommunen opplyste at den kommunale hjemmetjenesten
vil kunne gi tjenester i en eventuell
situasjon som krever oppfølging, selve botilbudet har ikke egne ansatte.
Slik Fylkesmannen
ser det, har kommunen langt på vei ivaretatt kravet om midlertidig bolig
til de ovennevnte brukergruppene,
jf. krisesenterlova
§ 2 annet ledd bokstav a, jf. § 3 første
ledd. Vi viser her til kommunens
redegjørelse
om hvordan kommunen vil håndtere en
situasjon der det viser seg at krisesenteret
ikke klarer å skaffe midlertidig botilbud til
ovennevnte brukergrupper.
Kommunen har ikke redegjort for hvordan tryggheten for
ovennevnte brukergruppe,
som skal benytte seg av de midlertidige botilbudene
som er skissert
ovenfor, skal ivaretas. Kommunen har videre ikke redegjort nærmere for et eventuelt
midlertidig botilbud til voldsutsatte menn. Vi legger imidlertid til grunn at kommunen vil
kunne tilby et midlertidig botilbud i form av hotellopphold
til denne brukergruppen.
Oppsummering:
Fylkesmannen
legger til grunn at i de tilfeller krisesenteret
i Tromsø og omegn kan skaffe til
veie plass på annet krisesenter som kan gi midlertidig botilbud til de tre ovemievnte gruppene,
er lovkravene i krisesenterlova,
jf. ovennevnte bestemmelser,
ivaretatt. Dersom dette ikke lar
seg gjøre, kan kommunen,
slik vi har forstått det, skaffe et midlertidig botilbud til voldsutsatte
kvirmer med problemer knyttet til rus og/ eller psykiatri, og voldsutsatte kvinner med nedsatt
fysisk funksjonsevne.
Det vi finner mangelfullt i disse tilfellene er hvordan kommunen sørger
for at beboernes sikkerhet er ivaretatt ved bruk av midlertidig botilbud, slik kommunen har
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redegjort for i sitt svar av 10.5.2017 til Fylkesmannen.
Vihar videre forstått det slik at
voldsutsatte menn ikke er i den primære målgruppa for det beskrevne midlertidige botilbudet.
Vi legger imidlertid til grunn at også voldsutsatte menn, sekundært sett vil kunne motta et
midlertidig botilbud fra kommunen, dersom krisesenteret
ikke kan skaffe til veie plass på
annet krisesenter som kan gi midlertidig botilbud til voldsutsatte menn.
Fylkesmannen
legger til grunn at i de tilfeller krisesenteret
i Tromsø og omegn kan skaffe til
veie plass på annet krisesenter som kan gi midlertidig botilbud til de tre ovennevnte gruppene,
er lovkravene i krisesenterlova,
jf. ovennevnte bestemmelser,
ivaretatt. Dersom dette ikke lar
seg gjøre, kan kommunen,
slik vi har forstått det, skaffe et midlertidig botilbud til ovennevnte
brukergrupper
ved bruk av midlertidig botilbud hos boligstiftelsen
Nybo, herunder botilbud
som er universelt utformet. Det vi finner mangelfullt i disse tilfellene er hvordan kommunen
sørger for at beboernes sikkerhet er ivaretatt ved bruk av midlertidig botilbud, slik kommunen
har redegjort for i sitt svar av 10.5201 7 til Fylkesmannen.
På bakgrunn av ovenstående
legger Fylkesmannen
til grunn at Nordreisa kommune ikke har
et fullverdig krisesentertilbud
til den ovennevnte brukergruppen
i henhold til kn'sesenterlova,
før nytt krisesenter står ferdig om ca. 18 måneder. Vi forstår det imidlertid slik at det er svært
sjelden at krisesenteret
ikke skaffer tilbud ved annet krisesenter for disse brukergruppene.
Vi
legger derfor til grunn at i de sj eldne tilfellene som kan oppstå vil kommunen sørge for et
midlertidig botilbud til den voldsutsatte.
Vi legger Videre til grunn at kommunen i så tilfelle
sikrer at kravene i forskrift om fysisk sikkerlzeit i krisesentertilbodet
vil kunne ivaretas i det
midlertidige botilbudet.
Tilsynet

avsluttes.

Med hilsen

Sølvi Melum
fagansvarlig
Eva Angell
seniorrådgiver

Dokumentet

er elektronisk

godkjent

og har ikke håndskrevne

signaturer.

Kopi til:
Nordreisa

kommune,

Familiesenteret

v/ virksomhetsleder
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033

Saksbehandler: Ellinor Anja
Evensen
Dato:

14.11.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
50/17
24/17
29/17
50/17
81/17
53/17

Utvalgsnavn
Nordreisa administrasjonsutvalg
Nordreisa formannskap
Nordreisa næringsutvalg
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Nordreisa helse- og omsorgsutvalg
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Møtedato
01.12.2017
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30.11.2017
07.12.2017

Møteplan 2018 Nordreisa kommune
Henvisning til lovverk:
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune
Vedlegg
1 Kalender 2018
Linker:
Skolerute
Møtekalender troms fylkeskommune
Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.11.2017

Behandling:
Miljø, plan og utviklingsutvalget kom med følgende endringsforslag til forslaget til møteplan:
25.januar i stedet for 19.januar
8.mars i stedet for 1.mars
7.juni i stedet for 24.mai
30.august i stedet 23.august
Forslag til møteplan med endringsforslag, enstemmig vedtatt
Vedtak:
Endringer:
25.januar i stedet for 19.januar
8.mars i stedet for 1.mars
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7.juni i stedet for 24.mai
30.august i stedet 23.august

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteplan 2018 vedtas:
Jan

Kommunestyret
Leder: Ordfører
5 møter + 1 temadag
Torsdager
Formannskapet
Administrasjons-utvalget
10 møter
Leder: Ordfører
Torsdager
Næringsutvalget
4 møter i året
Leder: Ordfører
Miljø-, plan og utviklingsutvalget
8 møter
Leder: Hilde Nyvoll
Oppvekst- og kulturutvalget
6 møter
Leder: Siv Elin Hansen
Helse- og omsorgsutvalget
6 møter
Leder: Olaug Bergset
Fylkestinget

Feb

Mars

8

25
+
Adm

22

April

22

12

18

19

6

31
+
adm

5
20

5
30

Aug

16
+
adm

Helligdager som faller på
ukedager

2.

Vinterf
erie 1.2.3
Påskef
erie
26.mar
s til 2.4

Første
dag etter
påske 3.4

Sept

Okt

Temadag
Uke 38

25

20

18

13

Nov

8
6
+
adm
22

27

11

29

28

18

23

20

21

25

30

27

15.-19.
oktober

10.14.de
sembe
r
13.14.
nove
mber

1.
10.
17.
21.
11.
mai
fridag
for
elever

25.
26.
22.
juni
siste
skoled
ag

20.
august
første
skoled
ag

Høstfer
ie 4. og
5.
oktober

Planl
eggin
gsdag
vgs
19.
og 20

18.
mai
fridag
for
elever/
eksame
n for
noen

Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse
etter behov og innenfor gitte budsjettramme.

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017
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Des

20

23

11.-15.
juni
24.25.april

Vinterf
erie
26.22.3

14

24

12.16.3.

4.
første
skoled
ag

Juli

7
1

23

Juni

21

1

Fylkestinget – komitebefaringer

Skolerute

Mai

26

Siste
skole
dag
før jul
20.
des

Behandling:
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017.
Vedtak:
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017.

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 21.11.2017

Behandling:
Næringsutvalget fremmet følgende forslag:
Ekstra møtedato 10.april 2018 og Landsbymøtet legges inn i møteplanen med en foreløpig dato
30.okotober 2018.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ekstra møtedato 10.april 2018 og Landsbymøtet legges inn i møteplanen med en foreløpig dato
30.okotober 2018.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2017

Behandling:
Forslag fra Tor-Arne Isaksen (Krf): Formannskapet og administrasjonsutvalget 16. august flyttes
til tirsdag 14. august.
Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteplan 2018:
Jan

Kommunestyret
Leder: Ordfører
5 møter + 1 temadag
Torsdager
Formannskapet
Administrasjons-utvalget
10 møter
Leder: Ordfører
Torsdager
Næringsutvalget
4 møter i året
Leder: Ordfører
Miljø-, plan og
utviklingsutvalget
8 møter
Leder: Hilde Nyvoll
Oppvekst- og kulturutvalget
6 møter

Feb

Mars

8

25
+
Adm

22

April

Mai

26

22

12

Aug

31
+
adm

14

14
+
adm

7
1

6

Juli

21

1
18

Juni

19

5

27

24

5

Sept

Okt

Temadag
Uke 38

25

20

18

13

Nov

Des

20

8
+
adm
22

23

27

11

29

28

18

23

20

6

Leder: Siv Elin Hansen
Helse- og omsorgsutvalget
6 møter
Leder: Olaug Bergset
Fylkestinget

23

20

30

12.16.3.
24.25.april

Helligdager som faller på
ukedager

2.

4.
første
skoled
ag

Vinter
ferie
26.22.3

25

30

11.15.
juni

Fylkestinget –
komitebefaringer

Skolerute

21

Vinter
ferie
1.-2.3

Første
dag etter
påske 3.4

Påskef
erie
26.ma
rs til
2.4

27

15.19.
oktobe
r

10.14.desem
ber
13.14.
novem
ber

1.
10.
17.
21.
11. mai
fridag
for
elever

25.
26.
22.
juni
siste
skoled
ag

20.
august
første
skoled
ag

Høstfe
rie 4.
og 5.
oktobe
r

18. mai
fridag
for
elever/ek
samen
for noen

Planle
ggings
dag
vgs
19. og
20

Siste
skoledag
før jul
20. des

Rådmannens innstilling
Møteplan 2018 vedtas:
Jan

Kommunestyret
Leder: Ordfører
5 møter + 1 temadag
Torsdager
Formannskapet
Administrasjons-utvalget
10 møter
Leder: Ordfører
Torsdager
Næringsutvalget
4 møter i året
Leder: Ordfører
Miljø-, plan og utviklingsutvalget
8 møter
Leder: Hilde Nyvoll
Oppvekst- og kulturutvalget
6 møter
Leder: Siv Elin Hansen
Helse- og omsorgsutvalget
6 møter
Leder: Olaug Bergset
Fylkestinget

Feb

Mars

8

25
+
Adm

22

April

22

12

18

19

6

31
+
adm

5
20

5
30

Aug

16
+
adm

Helligdager som faller på
ukedager

2.

Vinterf
erie 1.2.3
Påskef
erie
26.mar
s til 2.4

28

Første
dag etter
påske 3.4

Sept

Okt

Temadag
Uke 38

25

20

18

13

Nov

Des

20

8
6
+
adm
22

23

27

11

29

28

18

23

20

21

25

30

27

11.-15.
juni
24.25.april

Vinterf
erie
26.22.3

14

24

12.16.3.

4.
første
skoled
ag

Juli

7
1

23

Juni

21

1

Fylkestinget – komitebefaringer

Skolerute

Mai

26

15.-19.
oktober

10.14.de
sembe
r
13.14.
nove
mber

1.
10.
17.
21.
11.
mai
fridag
for
elever
18.
mai
fridag
for
elever/

25.
26.
22.
juni
siste
skoled
ag

20.
august
første
skoled
ag

Høstfer
ie 4. og
5.
oktober

Planl
eggin
gsdag
vgs
19.
og 20

Siste
skole
dag
før jul
20.
des

eksame
n for
noen

Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse
etter behov og innenfor gitte budsjettramme.

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.

Vurdering
Det må være minst 14 dager mellom møtene i formannskap og kommunestyrets møte i
desember.
Det er lagt inn ekstra møte i sektorutvalgene i slutten av september for å få jobbet med
budsjettene.
Det er ikke møter i kommunestyret når det er møter i Fylkestinget.
Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse
etter behov og innenfor gitte budsjettramme.
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Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv,
fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020

Rådmannens innstilling


Oppvekst- og kulturutvalget vedtar rullering av handlingsprogrammet i
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020
(planens kapittel 16).

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»
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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.
Det er sendt ut brev til berørte parter og kommunen har mottatt 8 svar/innspill:
 Rotsundelv il
 Nordreisa sportsskytterklubb
 Reinrosa 4H
 Nordreisa rideklubb
 Nordreisa skytterlag
 Foreninga Reisaskeid
 Nordreisa il
 Nordreisa hundeklubb
I tillegg har Nordreisa kommune et innspill.
Alle innspillene er listet opp og kommentert i et nytt kapitel 16 i Kommunedelplanen. Det er
også 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
Flere av 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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Kommunedelplan for idrett,
friluftsliv, fysisk aktivitet og
bygging av anlegg 2017-2020
Nordreisa kommune
Vedtatt i Nordreisa kommunestyre 20.12.2016, sak 93/16.
Rullering 2017: Oppvekst- og kulturutvalget 07.12.17, sak

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

Besøksadresse:
Sentrum 17

Telefon: 77 58 80 00

Bankkonto: 4740 05 03954
Organisasjonsnr: 943 350 833

www.nordreisa.kommune.no
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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
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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. Anlegg som er tatt inn i handlingsprogrammet er ikke nevnt her.
Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Kunstgress 7’er-bane Storslett skole

Nordreisa kommune/Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Saga skianlegg, langrennsarena

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Saga skianlegg, skiskytterstadion

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Innendørs skytebane 25 m

Kjelderen samfunnshus/ Nordreisa
skytterlag

Spillemidler,
egenkapital mm

O-kart Kjellerskogen

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm
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Gjennomføres

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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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.
Prio-

Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Spillemidler

Kommunalt tilskudd
(Stipulert utbetaling i hht
budsjett)

Tidspunkt
gjennomføring

1.

Rehabilitering o-kart Bakkeby

Nordreisa il

302 000

Tilsagn 2015

61 500, utbetalt 2016

Ferdig

2.

Rehabilitering o-kart Garjala

Nordreisa il

252 000

Tilsagn 2015

51 000, utbetalt 2017

Ferdig

3.

Rehabilitering av ridestall

Nordreisa rideklubb

2 052 000

Tilsagn 2016

425 500 (2017 -2020)

Ferdig

4.

Saga skihus, klubbhus

Nordreisa il

3 669 000

Tilsagn 2017

1 875 000 (2020 -

)

Ferdig

5.

Saga skihus, garderober

Nordreisa il

3 669 000

1 875 000 (2020 -

)

Ferdig

6.

Saga skihus, driftshus

Nordreisa il

3 669 000

1 875 000 (2020 -

)

Ferdig

7.

Nytt idrettsgulv Nordreisahallen

Nordreisa kommune

1 063 000

8.

Nytt kunstgress Ymber arena

Nordreisa il

2 852 000

9.

Kunstgress 7’er-bane Rotsundelv
skole

Rotsundelv il

2 600 000

Søknad fornyes
2018
Søknad fornyes
2018
Søknad fornyes
2018
Søknad fornyes
2018
Ny søknad 2018?

ritet
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Ferdig
1 188 000

Påbegynt

1 250 000

Planlagt

10.
11.

Elektroniske skiver 100 m i
Kjellerskogen
Kunstgress 7’er-bane Storslett
skole

Nordreisa skytterlag

734 800

Tilsagn 2017

Søkt i 2017

Påbegynt

Nordreisa kommune

2 600 000

Ny søknad 2018?

Planlagt

Påbegynt

Nærmiljøanlegg:
1.

Basketballanlegg Storslett skole

Nordreisa kommune

268 000

Tilsagn 2016

2.

Skøyte- og ballanlegg Storslett
skole

Nordreisa kommune

336 000

Tilsagn 2017

3.

Aktivitetsanlegg «Tuftepark»
Storslett skole

Nordreisa kommune

188 000

Søknad fornyes
2018

Friidrettsanlegg Rotsundelv skole

Rotsundelv il

200 000

Påbegynt
Planlagt

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

21

53

Tidspunkt
gjennomføring

13. Kart
Kart som viser eksisterende anlegg og områder i Nordreisa kommune.

22

54

23

55

24

56

25

57

26

58

27

59

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

28

60

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

61

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

30
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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

31

63

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

32

64

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

33

65

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

34

66

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

67

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

68

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.

37

69

15.1.8. Norsk friidrett Troms (8.11.2016)

38

70

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

71

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.

40
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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
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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.
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Revidering strategiske barnehageplan
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017.
Vedtak:
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017.

Rådmannens innstilling
o Oppvekst og kulturutvalget utnevner representanter til arbeidsgruppe for revidering av
strategisk barnehageplan
o Revidert strategisk barnehageplan 2018 – 2023 legges fram til behandling i oppvekst og
kultur utvalget høst 2018
o .
Saksopplysninger
Gjeldende strategiske barnehageplan 2010 – 2017 ble vedtatt i levekårsutvalget 18.02.2011, sak
3/11.
Siden denne ble vedtatt er ulike tiltak i planen delvis gjennomført/igangsatt/ikke gjennomført:
o Utarbeide plan for vedlikehold for kommunale bygg: Det er utarbeidet plan for
vedlikehold for kommunale bygg for 2018 - 2021. Denne avdekker at ingen barnehager
har vedlikeholdsbudsjett som er tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i
planperioden.
Status: gjennomført.
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o Øke barnehagers fysiske rammebetingelser for læringsaktiviteter, for å imøtekomme
krav til godt læringsmiljø.
Status: ikke gjennomført.
o Øke pedagogtettheten/personaltettheten.
Status: ikke gjennomført.
o Øke kompetansen til alle barnehageansatte ift kvalitet: De to siste år kurs i regi
interkommunalt barnehagenettverk, nettverk 3 + 6. Tema: språk og språkmiljø, vold og
seksuelle overgrep. Barnehagekonsulent(er) har gjennomført kursrekke for
assistenter/vikarer uten barnehagefaglig kompetanse i 2015/2016 – 2016/2017.
Barnehagekonsulent(er) har fra vår 2017 satt i gang arbeid med implementering av ny
rammeplan; for styrer, styrer og pedagogisk leder, alle ansatte.
Status: igangsatt.
o Bruke kvalifikasjonsprinsipper/relevant praksis som avgjørende for ansettelser av
ufaglært personale.
Status: Vurderes ved ansettelser.
Oppvekst og kulturutvalget har vedtatt plan for revidering av planverk. Etter planen skal
strategisk barnehageplan revideres i 2017.
«Strategisk barnehageplan 2010 – 2014» ble utarbeidet av komite nedsatt av levekårsutvalget.
Komiteen bestod av 1 representant fra teknisk avdeling (i dag: avdeling for drift og utvikling), 1
politiker valgt av LKU, 2 styrere fra kommunale barnehager og rådgiver skole/barnehage.
Vurdering
Det er stort behov for en revidering av strategisk barnehageplan da barnehagesektoren har hatt
en betydelig utvikling de siste årene. Det har aldri vært forsket så mye på barnehageområdet
som de siste år. Kvantitet og kvalitet, endringer i Lov om barnehage og tilhørende forskrifter og
statlige føringer har påvirket sektoren.
Barnehagene har et viktig samfunnsmandat. Revidert strategisk barnehageplan 2018 – 2023 vil
ikke berøre alle områder som er viktig for en god barnehage, men vise hva Nordreisa kommune
skal ha hovedfokus på de kommende 5 årene for å løse utfordringer barnehagene står overfor:
barnehagens samfunnsmandat, statlige og kommunale føringer, status og framtidig behov,
vurdering av dagens tilbud, pedagogisk kvalitet, kompetanse, og fremtidig barnehagestruktur.
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Styrkning av barnehagetilbudet i samisk avdeling i Sonjatun barnehage
Rådmannens innstilling
Samisk språkmiljø for barn ved samisk avdeling i Sonjatun barnehage styrkes ved å øke antall
samisktalende ansatte på avdelinga med 1 stilling.
Samisk avdeling har per i dag 1 samisktalende ansatt. En økning til 2 samisktalende ansatte,
innebærer omgjøring av en av de eksisterende stillingene i grunnbemanninga ved denne
avdelinga, til ansatt med samisk språkkompetanse.
Saksopplysninger
Samisk avdeling ble opprettet i Sonjatun barnehage i 2002 med støtte fra sametinget.
Sonjatun barnehage er en norsk barnehage med to avdelinger, der en av avdelingene er samisk.
Jfr vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa kommune, tilbys barnehageplass på samisk
avdeling dersom antall søkere til dette tilbudet er mange nok til å utløse støtte fra sametinget.
Det er vedtektsfestet at samisk avdeling skal arbeide med utvikling av samisk språk, kultur og
identitet, og ved opptak skal barn med samisk språk og/eller samisk tilhørighet prioriteres.
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Samisk avdeling tilbyr 16 barnehageplasser, begrenset av tilgjengelig leke- og oppholdsareal til
barn. Avdelingen har per i dag norskspråklig pedagogiske leder og assistent, i tillegg til en
samisktalende assistent. Samisktalende assistent ivaretar særlig det samiske språket. Det
pedagogiske tilbudet som gis i samisk avdeling i dag, er i samsvar med de krav det stilles til
barnehager i lov og forskrifter.
Nordreisa kommune ligger utenfor forvaltningsområde for samisk språk. Bestemmelser i
barnehageloven krever ikke at det skal være samisktalende ansatte i barnehager utenfor
forvaltningsområdet for samisk språk, men at det skal legges til rette for at samiske barn kan
møte samisk språk og samisk kultur i en egnet form.
Samisk avdeling har fra oppstart i 2002 vært en avdeling der ikke alle barn har hatt samisk språk
og/eller samisk tilhørighet. Avdeling har bestått av norske og samiske barn.
Høst 2017 fikk Sonjatun barnehage for første gang fylt opp samisk avdeling der alle barn har
samisk språk og/eller samisk tilhørighet som kriterie.
Vurdering
Sonjatun barnehage er en norsk barnehage med to avdelinger, der en avdeling er samisk.
Sametingets definisjon av barnehager med samisk avdeling er: «En norsk barnehage der en
avdeling bygger på samisk språk og kultur. De ansatte på denne avdelingen er
samiskspråklige.»
Sametinget gir barnehager med samisk avdeling tilskudd per samisktalende ansatt i hel stilling,
begrenset oppad til to ansatte per avdeling.
Nordreisa kommune ved Sonjatun barnehage søker og tildeles per i dag tilskudd gjennom
sametinget på bakgrunn av antall barn og en samisktalende ansatt i samisk avdeling i Sonjatun
barnehage. Ved å øke antall samisktalende ansatte på avdelinga, vil barnehagen kunne søke om
tilskudd på bakgrunn av 2 samisktalende ansatte.
Samisk avdeling ved Sonjatun barnehage, har fra 2002 – 2017 vært en avdeling med både
norske og samiske barn.
Det pedagogiske tilbudet som gis i samisk avdeling, er i samsvar med de krav det stilles til
barnehage etter lov og forskrifter. Sammensetningen av barnegruppa med norske og samiske
barn har i alle år gjort det utfordrende å tilrettelegge barnehagetilbudet på samisk avdeling, da
særlig ift samisk språk.
Oversikt over antall barn med samisk språk/tilhørighet på samisk avdeling de siste 8 år:
o 2010/2011: 6 av 10 barn med samisk språk/tilhørighet
o 2011/2012: 6 av 12 barn med samisk språk/tilhørighet
o 2012/2013: 10 av 11 barn med samisk språk/tilhørighet
o 2013/1014: 10 av 11 barn med samisk språk/tilhørighet
o 2014/2015: 4 av 10 barn med samisk språk/tilhørighet
o 2015/2016: 8 av 10 barn med samisk språk/tilhørighet
o 2016/2017: 9 av 10 barn med samisk språk/tilhørighet
o 2017/2018: 10 av 10 barn med samisk språk/tilhørighet
Oversikten viser at fra 2015 økte søkermassen ved hovedopptaket med barn med samisk språk
/tilhørighet til samisk avdeling.
Ved oppstart av nytt barnehageår høsten 2017 hadde avdelingen ren samisk barnegruppe.
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Denne endringen gjør en vurdering av eksisterende barnehagetilbud i samisk avdeling,
nødvendig.
Plan for kompetanseutvikling i barnehagene i Nordreisa kommune 2015 – 2018, har ikke tiltak
rettet spesifikt mot ansattes kompetanse i samisk avdeling. Kompetanseutviklingsplanen bygger
likevel på kompetanseutvikling ift å kunne tilby et godt språkmiljø for alle barn. Det innbefatter
selvsagt også samiske barn. Kompetanseutviklingsplan 2018 – 2021 er under revidering.
I 2016 ble det satt i gang arbeid med bemanningsplaner innenfor alle virksomheter for oppvekst
og kultur. I dette dokumentet synliggjøres kompetansebehovet for å styrke det samiske språket
ved samisk avdeling ved Sonjatun barnehage. Det kommer tydelig frem at det er nødvendig å
øke andelen samisktalende ansatte på samisk avdeling, fra ett til to.
Med bare en ansatt med samisk språkkompetanse, er avdelingen særlig sårbar i de tilfeller den
samisktalende ansatte har fravær. Ved langtidsfravær er det ingen som har tilstrekkelig
kompetanse til å ivareta det samiske språket i arbeidet med barn i avdelingen.
Fra tidligere har barnehagen også erfart at ved å ha samisktalende vikar i tillegg til den
samisktalende ansatte, høynes samisk språkbruk betraktelig på avdelingen.
Samisk avdeling drives i dag med en norskspråklig pedagogisk leder og assistent, i tillegg til en
samisktalende assistent. Samisktalende assistent ivaretar særlig det samiskspråklige.
Pedagogisk ledere og øvrige ansatte på samisk avdeling har hatt interesse for det samiske, og har
opparbeidet seg mye erfaring og kompetanse på samisk språk og kultur.
Arbeid med samisk kultur ivaretas på en meget god måte i barnehagen i dag. Men ansatte,
foreldre og barnehagekonsulent ser at det er behov for å styrke arbeid med det samisk språket i
avdelingen. Dette kan bare gjøres ved å øke andel samisktalende ansatte, slik at de er i flertall på
avdelinga.
All erfaringer siden opprettelse av samisk avdeling i 2002, viser at foreldre til barn med samisk
språk/tilhørighet i Nordreisa kommune, nødvendigvis ikke søker samisk avdeling. Det gjør at
antall samiske barn på avdelingen varierer uavhengig om det i kommunen faktisk er «nok»
samiske barn til å fylle opp samisk avdeling. Blant annet påvirker familiers bosted og
arbeidssted valg av barnehage. Det samme gjør etter hvert valg av skole. Styrer i Sonjatun
barnehage erfarer også at samiske tilflyttere likevel takker nei til tildelt plass, som gjør at
barnegruppe ved samisk avdeling ved oppstart til nytt barnehageår får en helt annen
gruppesammensetning enn etter opptaket.
Det vurderes at det ikke er formålstjenlig å omgjøre avdelingen til en ren samisk avdeling, men
at avdelingen blir slik den er i dag: en samisk avdeling i norsk barnehage, der samisk avdeling
kan tilby norske barn plass i avdelinga de år det ikke er tilstrekkelig samiske barn som søker
og/eller takker ja til plass.
I definisjon av «ren samisk avdeling» ligger at alle barn på avdelinga har samisk
språk/tilhørighet.
En ren samisk avdelinga kan risikerer å gå med tomme plasser. Dersom samisk avdeling går
med tomme plasser, vil det få negative økonomiske og pedagogiske følger. Det vurderes at
norske barn fortsatt må få tilbud om plass i samisk avdeling de år det ikke er tilstrekkelig
samiske barn som søker avdelinga.
Etter barnehageloven § 12a har barn som fyller ett år i september, oktober eller november det
året det søkes om barnehageplass, etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av
den måneden barnet fyller ett år. Alle rettighetsbarn skal tildeles plass ved hovedopptaket.
Samisk avdeling er en del av det totale barnehagetilbudet i Nordreisa kommune, slik at barns
rett til plass også har betydning for opptak i samisk avdeling.
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Utover barns rett til plass etter lov om barnehage, fastsettes kriterier for opptak i vedtekter for
kommunale barnehager i Nordreisa kommune.
Slik vedtekter for kommunale barnehager foreligger i dag, vil en styrkning av antall
samisktalende ansatte på samisk avdeling, ikke innebære behov for endringer i vedtektene.
For å få en større vektlegging av det samiske språket på samisk avdeling, må det gjøres
endringer i vedtektene. Per i dag er barn med samisk språk og tilhørighet likestilt. Det vurderes
at det er behov for rangering av språk og tilhørighet, der kriterie1: samisk språk. Kriterie2:
samisk tilhørighet. Ved en slik rangering vil barn med samisk språk ha prioritet til
barnehageplass i samisk avdeling, ved ellers like kriterier. Flere samisktalende barn i avdelinga
vil styrke det samiske språkmiljøet.
Samisk avdeling må fortsatt være 0-6 års avdeling for å kunne tilby samiske barn, uansett alder,
samisk barnehagetilbud. Det vil kunne gi skjev fordeling ift alder og kjønn i barnegruppa.
Sameloven definerer samiske barn som barn av foreldre eller forelder som kan skrives inn i
samemanntallet, jfr sameloven § 2-6.
Ved opptak til samisk avdeling i Sonjatun barnehage vurderes at barn med samisk språk eller
samisk tilhørighet defineres utifra de opplysninger som er gitt av foreldre/foresatte i
søknadsskjemaet om barnehageplass. Det kan være samiske barn som er norsktalende, barn som
snakker samisk og norsk, barn av samisk(e) forelder(-re) og som ønsker samisk barnehagetilbud
for å styrke samisk språk, barn med norsk hjemme-språk eller norsk og samisk som hjemmespråk.
Samarbeidsutvalget (SU) ved Sonjatun barnehage er kommet med uttalelse ift styrkning av
barnehagetilbudet på samisk avdeling. Foreldre både på samisk avdeling og på den norske
avdelinga har kommet med synspunkter.
Uttalelsen er positiv til styrking av samisk språk på samisk avdeling. Uttalelsen er klar på at en
økning i antall samisktalende ansatte er den viktigste forutsetningen for å høyne barns samiske
språkmiljø. Som en følge av det, vil også kompetanse på samisk kultur øke.
Jfr uttalelsen, mener foreldre en ren samisk avdeling (definert overfor), vil kunne innebære
positive og negative endringer sett ift arbeidsoppgaver og organisering av tilbudet. Evt endringer
er ikke tydeligere spesifisert i uttalelsen.
Uttalelsen er samlet positiv til styrkning av barnehagetilbudet ved samisk avdeling.
Vedlegg
1

Uttalelse samarbeidsutvalget ved Sonjatun barnehage
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Sonjatun Barnehage avdeling «Skierri» som samisk avdeling
Det omgjøre Skierri til en samisk avdeling vil bety både positive og kanskje det noen vil se på
som negative endringer, både av arbeidsoppgaver og av organiseringen generelt.
Det å ha en samisk avdeling der fleste parten av barna enten har samisk som 1.språk eller
2.språk er med på å styrke det samiske språket. Det er kjent at i dag så dominerer det
norskespråket og også samiske barn vil i lek snakke norsk, ved å ha en samisk avdeling der
personalet også er samisktalende kan de motivere barna i mye større gard til å bruke det
samiske språket både i lek og i hverdag. Dette er kanskje spesielt viktig i en kommune som
ikke er samisk og har en liten del av befolkningen som er samisktalende. Samisktalende barn
på slike områder får ikke brukt språket sitt i stor grad noen andre plasser enn i hjemmet.
Det å ha en samisk avdeling krever noen forutsetninger. Det er ikke tilstrekkelig slik som det
er i dag med kun en av personalet som behersker samisk, andelen ansatte som er
samisktalende må økes. Som en naturlig følge av å ha flere ansatte som er samisktalende vil
kjennskapen til samisk kultur også øke sammen med at det må bli et økt fokus.
Det må også settes kriterier for å få barnehageplass. Det er vanlig i andre samiske
barnehager at man i søknaden må fylle ut i forhold til foreldres og barnets språkkompetanse.
Utfordringen vil ligge i definisjonen. I søkermassen må det gjøres prioriteringer, der de med
høyest språkkompetanse kommer inn, men også alderssammensetning burde ha en
påvirkningskraft om tildeling av plass. Dette for å opprettholde i størst mulig grad
samisktalende barn som kan utvikle sine språkferdigheter. Konsekvensen av at det blir for
mange norsktalende er i verstefall at de samisktalende barna velger å ikke bruke samisk når
de er i barnehagen fordi de ar ingen å kommunisere med.
Utfjordingen vil være at det fremdeles vil være en 0-6års avdeling, men det vil være
nødvendig for å fange opp flest mulig samisktalende barn. Dette er en av konsekvensene
som må tas og det foreldrene må kjenne til.
Det å skulle samarbeide med avdelingen «Selje» vil ikke ha noe flere utfordringer enn det de
opplever i dag. Ungene i begge avdelingene snakker norsk. Men det gir en økt mulighet til å
lære den andre avdelingen ytterligere om samiskspråk og kultur, og det samme andre veien
om det er barn fra den andre avdelingen fra andre land.
Totalt sett vil det å omgjøre Skierri til en samiskavdeling være med på å motivere og
opprettholde samisk språk og kultur i større grad enn det blir gjort med dagens ordning.
Anbefaler på det sterkeste å ta kontakt med Studentskipnadens Gimle Barnehage og
avdeling «Guovssahas» for å høre hvordan de organiserer både avdelingen i forhold til
ansattes kompetanse, inntak og samarbeid med andre avdelinger. En virkelig flott barnehage
som man kan lære mye av.
Hege Elisabeth Nicolaisen
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Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune inngår intensjonsavtale med Halti SA.
Intensjonsavtalen innebærer ingen økonomiske forpliktelser.
En slik Intensjonsavtale danner grunnlag for at Halti SA kan sende søknad om RUP-midler til
Troms fylkeskommune. Utviklingsprosjektet er tenkt å styrke, profesjonalisere og videreutvikle
Halti-konseptet.

Saksopplysninger
Halti-bygget har vært et stort løft i Nord-Troms regionen og samler i dag et tverrfaglig miljø på
om lag 45 personer. Tyngdepunktet i miljøet er knyttet til næring, kultur, natur og kompetanse.
Halti utgjør en arena for utvikling, formidling og verdiskaping. Det er 5 enheter som anses som
hovedaktører (leietakere med hovedkontrakter) i bygget:
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Nordreisa kommune (Virksomhet kultur: bibliotek/kino/kulturscene/kulturutvikling)
Halti næringshage AS, 11 bedrifter / virksomheter inkludert
Nord-Troms museum AS
Halti nasjonalparksenter AS, Forvaltningsknutepunkt
Halti kvenkultursenter IKS

Byggetrinn 1 ble fullført i 2001, byggetrinn 2 ble fullført sommeren 2015. I perioden 2014 –
2015 (byggefase og innflyttingsfase) ble det gjennomført et samhandlingsprosjekt for Halti. Det
var et prosessorientert prosjekt som hadde som mål å samkjøre alle enheter som skulle inn i
Halti, med fokus på synergier, rasjonell drift og praktisk samhandling. Prosjektet var eid av
Nordreisa kommune, støttet finansielt av Troms fylkeskommune. Samhandlingsprosjektet hadde
stor betydning for enhetene. Man fikk samkjørt mange mål, behov og praktiske ordninger i
bygget. Ikke minst gjennom å sette fokus på konstruktiv samhandling, design, symboler,
synergier og felles bruk av rom og ressurser.
I 2016 etablerte man samvirkeselskapet Halti Virvel, som endret navn til Halti SA fra januar
2017. Dette selskapet ble etablert for å få en profesjonalisert og stabil modell for drift og
utvikling av Halti. Organisasjonen forplikter og samler enhetene administrativt og formelt, og er
i seg selv et grep for utvikling. Halti SA har hovedfokus på drift og løsninger av felles oppgaver
som publikumshandtering, god informasjon og veiledning om natur og kultur, turistinformasjon,
møteromstjenester og arrangementsavvikling.
Halti SA ser nå behov for å ta et steg videre i utviklingen av Halti-miljøet. Man jobber med en
RUP-søknad til Troms fylkeskommune som er planlagt å sendes inn i november 2017. Et felles
utviklingsprosjekt vil være avgjørende for å kunne ha ressurser til å profesjonalisere innholdet i
Halti. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle Halti-bygget til en attraktiv møteplass og
verdiskapende arena for natur, kultur og næring.
Halti SA skal være prosjekteier, prosjektansvarlig og søker. Foretaket eies av de fem enhetene
som utgjør kjernebedriftene i Halti bygget, og som har et avklart samarbeid over tid. Prosjektet
bygges opp som en klassisk prosjektorganisering, med sterkt fokus på nærhet og eierskap fra
alle partene. Organiseringen betyr at alle enhetene forplikter seg økonomisk og juridisk i
prosjektet, som er et viktig kriterium for en god gjennomføring.
Vurdering
Det er viktig at alle fem parter inngår intensjonsavtale med Halti SA. Dette for å sikre god
forankring av prosjektet i alle fem enheter (kommunen, næringshagen, nasjonalparksenteret,
museet og kvenkultursenteret). For å kunne gjennomføre et slikt utviklingsprosjekt er det viktig
at alle enheter har som intensjon å være en aktiv part, medeier og bidragsyter i arbeidet. Videre
at alle enheter setter av tid og administrative ressurser for å utvikle prosjektskissen og søknaden.
Det er behov for videreutvikling av Halti. Samhandling og utvikling er ressurskrevende og
vanskelig å prioritere i en hektisk arbeidshverdag. Her er mange ulike institusjoner hvor det
ligger potensiale i at man samkjører, videreutvikler tjenester og opplevelser. Det er i dag noe
samarbeid og samhandling mellom ulike enheter.
Virksomhet kultur ser stor verdi i å delta i et slikt utviklingsprosjekt. Dette vil videreutvikle og
profesjonalisere virksomhetens utadrettede tilbud og tjenester. Et viktig mål er at
utviklingsprosjektet vil profesjonalisere enhetene i deres utadrettede og publikumsorienterte
drift. Andre resultater vil være at enhetene utvikler og arrangerer flere tiltak/arrangement
sammen. Arrangementsutvikling vil være en viktig del av dette utviklingsprosjektet for
kommunens del.
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I utgangspunktet er det ikke planlagt at det skal være egenandel i rene innskudd fra enhetene i
dette prosjektet. Egenandelen vil i første rekke være egeninnsats i prosjektet – dvs tid/ressurser
man bruker til prosjektadministrasjon og gjennomføring av ulike tiltak, arrangemenent mm. Det
vil ikke være problematisk å dokumentere kommunens egeninnsats. Virksomhet kultur har
allerede i dag aktiv og utadrettet drift. Kino, kulturscene og bibliotek har høy aktivitet og gode
besøkstall. Virksomhetsleder i 100% stilling er nå på plass fra 01.11.2017, og vi mener vi har
administrativ kapasitet til å gjennomføre et større utviklingsprosjekt.
Dersom prosjektet ser behov for å budsjettere med egenandeler i dette utviklingsprosjekt vil det
være i en mindre størrelsesorden; kr 20.000-30.000 pr år. Dette ser Virksomhet kultur at man
skal kunne greie å dekke inn under eget driftsbudsjett.
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Intensjonsavtale - Utviklingsprosjekt:
Nordreisa kommune tiltrer arbeidet med et felles prosjekt i regi av Halti SA, et felles
utviklingsprosjekt med det felles mål å utvikle Halti bygget til en attraktiv møteplass og
verdiskapende arena for natur, kultur og næring. Prosjektet er nærmere beskrevet i utkast til
«Prosjektskisse Halti 2020», og følger som vedlegg her.
Vi bekrefter at vi har som intensjon å være en aktiv part, medeier og bidragsyter i arbeidet. Dette
er forankret i kommunens administrasjon og ledelse, med aksept for at vi må sette av tid og
administrative ressurser for å utvikle prosjektskissen og søknaden.
Vi står ved denne avtalen til ut mars måned 2018, ved senest forventede tidspunkt for ferdigstilt
prosjektskisse og klargjort søknad om finansiering. Etter den tid annulleres denne avtalen.
Endelig prosjektsøknad som utarbeides i prosjektperioden (med økonomiske oversikter) skal
Enhetene behandle særskilt før man går videre med denne.
Denne avtalen forplikter ikke partene til noen bindinger mht økonomiske forpliktelser eller
forpliktelser av annet slag ut over det som er nevnt ovenfor.

Nordreisa kommune
27.11. 2017
Johanne Båtnes
Virksomhetsleder

Anne Marie Gaino
Rådmann

Halti SA
Org nr NO 917 565 856
Hovedveien 2, 9151 Storslett
Telefon: + 47 775 88 250 - + 47 90640452 / www.halti.no – e-post: info@halti.no
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Forord og kort historikk
Halti bygget har vært et enestående løft i Nord-Troms regionen og samler i dag et tverrfaglig miljø på om lag 45 personer. Tyngdepunktet i miljøet er knyttet til næring,
kultur og natur. Halti utgjør en formidabel arena for utvikling, formidling og verdiskaping. Det er 5 enheter som anses som hovedaktører (leietakere med hovedkontrakter) i
bygget;
Halti næringshage AS, 11 bedrifter / virksomheter inkludert
Nord-Troms museum AS
Nordreisa kommune (kulturadm / bibliotek)
Halti nasjonalparksenter AS, Forvaltningsknutepunkt
Halti kvenkultursenter IKS
Byggetrinn 1 ble fullført i 2001, byggetrinn 2 ble fulført sommeren 2015. Troms fylkeskommune, Nordreisa kommune, Miljødirektoratet, Kulturdepartementet og
Innovasjon Norge er de største bidragsyterne mht finansieringen av siste byggetrinn.

Halti nasjonalparksenter
autorisert, foreløpige
lokaler i 1. etg

2001

2006

2004
Halti 1 ferdig og åpnet,
Halti næringshage AS
og bibliotek på plass

Innflytting i nye Halti, alle
enheter på plass i mai

Halti reprosjekteres og
klargjøres for anbud

2014

2011
Halti kvenkultursenter
etablert og i drift som
egen fagenhet

Samhandlingsprosjekt
avsluttes, eget utviklingsforetak i etablering

2015

2015
Halti er fullfinansiert, byggestart og samhandlingsprosjekt starter

2016 / 2017
Utstillingsproduksjon,
utsmykking, innhold og
offisiell åpning oktober

Halti
Virvel
SA

I perioden 2014 – 2015 (byggefase og innflyttingsfase) ble det gjennomført et samhandlingsprosjekt for Halti. Det vil si et prosessorientert prosjekt for å samkjøre alle enheter

Samhandling
formed
utvikling
som skulle inn i Halti,
fokus på synergier, rasjonell drift og praktisk samhandling. Prosjektet var eid av Nordreisa kommune, støttet finansielt av Troms fylkeskommune.
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Samarbeid for utvikling – kontinuitet og nye mål
Samhandlingsprosjektet har hatt sentral betydning for at enhetene har fått samkjørt flere av sine
mål, behov og praktiske ordninger i bygget. Ikke minst gjennom å sette fokus på konstruktiv
samhandling, design, symboler, synergier og felles bruk av rom og ressurser. I prosjektperioden var
det studieturer til bla. Kunnskapsparken Finnsnes, Senter for Nordlige folk i Manndalen,
Istindportalen i Bardu og Sami Museum og nasjonalparksenter i Heatta i Finland.
Studieturene har bidratt til å løfte bevisstheten i Halti miljøet omkring følgende faktorer /
erfaringer:
-

-

-

Felles bygg i seg selv betyr ikke automatisk felles utvikling
Huset alene er ikke målet, men verktøyet og arenaen som skal generere utvikling –
men det kreves «smart» organisering for å ta ut potensialet for synergier og utvikling
etter at «huset» er ferdig
Samhandling, både praktisk og strategisk, etter innflytting / etter prosjektperioder blir
omtrent systematisk undervurdert – og dermed også underprioritert mht ressurser,
finans og personell som må settes inn
Det utvikles for få verktøy og modeller for hvordan samhandling virkelig skal gi
synergier når daglig drift, strategier og utvikling skal settes ut i livet av fagorienterte enheter

Enhetene i Halti har prioritert å oppgradere en profesjonalisert samhandling framover – rett og slett fordi vi ser at dette er en av de viktigste
grepene for å ta ut potensialet som ligger i fagmiljø, bygg og utstyr. Samhandling kommer ikke av seg selv – det må styres for å utvikles.
Vi har som mål å bygge konkret verdiskaping og utvikling i form av tjenester og tilbud som fullt ut nytter den infrastrukturen og de fasiliteter som nå ligger i
nye Halti. Samarbeidende enheter er bevisste sine oppgaver med å fokusere på at huset er et verktøy for utvikling, produksjon, levende formidling og
kraftsentrum – ikke bare et «nytt hus». Det er krevende og inspirerende å bygge de nye tilbudene og det nye innholdet i Halti – vi søker derfor nå støtte til å
realisere dette. Halti er en integrasjonsmodell i utvikling og bygg – sammen skal vi de neste tre årene fokusere på:

* formidling, undring og ytring
* Næring, kultur, natur og opplevelsesproduksjon
* arrangementsutvikling
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Motivasjon for et utviklingsprosjekt
Gjennom fasene med utvikling, innflytting og igangsetting av Halti har vi gjort viktige og konkrete erfaringer mht våre sterke og svake sider, samt avdekket
feil og mangler som må rettes på. Det har vært mye fokus på hus, rom og utstyr. I forarbeidene før innflytting har det også vært til dels mangelfull kapasitet
hos enhetene til å gjennomføre en fullgod prosess for bruken av huset etter innflytting.
De mest merkbare manglene i dag er knyttet til organisering av husets innhold og tilbud, i en modell eller organisasjon som har tyngde nok til å være stabil
og utviklende for oss alle. Oppsummert kan vi si at det framover er viktig å prioritere smart og metodisk samhandling, for på den måten å øke
verdiskaping og produksjon knyttet til formidling, opplevelse og vertskap.
Enhetene gjennomførte i 2016 en workshop med styrt prosess (Waldorff-salaten) for forretningsmodellering, der vi nettopp konkluderte med dette.

Halti

Samhandling

Halti Virvel blir etablert for å få en profesjonalisert og stabil modell for drift og utvikling.
Organisasjonen forplikter og samler enhetene administrativt og formelt, og er i seg selv et grep for
utvikling.

Produkt

Synergi

Halti er en hybrid av lokale og regionale aktører, private, halvprivate og offentlige aktører –
museum, ulike senter, knutepunkt og klynge. Vi jobber i små, lokale nettverk, regionale nettverk og
nasjonale og til dels internasjonale nettverk. For å bruke dette, våre samlede ressurser og
kompetanse, må vi sette oss klare mål for hvordan vi skal komme dit og hvordan vi kan samarbeide
om dette.

Enhetene har i løpet av den to-årige prosjektfasen tidligere definert struktur og enighet for egnet eierskap og organisasjon for en god samhandling i Halti.
Det er derfor signert intensjonsavtaler for etablering av samvirkeforetaket Halti Virvel SA og selskapet er i etablering i 2016. Vi ønsker en klar og tydelig
organisasjon med en definert økonomisk og juridisk plattform for videre drift. Det har vært et mål å unngå en ny prosjektperiode i seg selv, men at et
prosjekt skal legge grunnlaget for å opprette en varig driftsmodell. En varig drift gjøres best gjennom en etablert organisasjon. Prosjektperioden skal bygge
konkrete strukturer og lage en smart organisering for utvikling av Halti, fundert i plattformen natur, kultur og næring i Nord-Troms.
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Målsettinger

Utvikle, styrke og profesjonalisere samarbeid og samhandling i Halti for derigjennom skape et levende, vitalt og
verdiskapende knutepunkt helt nordøst i Troms – gjennomgående knyttet til natur, kultur og næring.
Innholdsutvikling og samarbeid som verktøy for utvikling i Nord-Troms.

Delmål
1.

Økt besøkstall for utstillinger og formidling, og dermed økt verdiskaping både økonomisk, sosialt og kulturelt

2.

Styrke tanken om Halti som en arena for debatt, engasjement og utvikling. Bedre og flere arrangement og
aktiviteter i og rundt Halti som genererer omsetning i kroner, øre og trivsel

3.

Mer rasjonell og profesjonell samhandling skal gi flere og bedre tilbud, en sterk og tydelig arena med et system
og en produksjonsplan / formidlingsplan som verktøy og utviklingsstrategi

4.

Kompetanseoppbygging innenfor kulturnæring, reiseliv, np-landsbyvertskap og en organisering som er «trimmet
og rigget» for godt vertskap, kulturarrangement og reiseliv – herunder utvikle samarbeid og løsninger overfor
Visit Lyngenfjord / Visit Tromsø. Avklare Halti som aktør i et helhetlig produkt- og markedssamarbeid for Troms

96

Innhold og arbeidspakker
Prosjektet skal drives med forankring i tre hovedarbeidspakker, med nødvendig forfase og sluttfase – en relativt klassisk organisering. Hver av
hovedarbeidspakkene avsluttes med en workshop i arbeidsgruppa, med fokus på måloppnåelse og erfaringsoppsummering.

Forfase - 1

Arbeidspakke 2

Arbeidspakke 3

Arbeidspakke 4

Sluttfase - 5

Etablere prosjekt, org,
personell, økonomi,
fysisk

Formidling, undring og
ytring

Næring, kultur, natur
og
opplevelsesproduksjon

Arrangementsutvikling
system

Analyse, evaluering og
forankring

Prosjektorganisering, styring og ledelse
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Forfase – tiltaksoversikt: Etablere prosjekt, org, personell, økonomi, fysisk
Tiltaksbeskrivelse / handling:

Merknad:

Kvalitetssikre prosjektbeskrivelsen, søknad og nødvendige vedtak og forankringer i egen organisasjon
Sikre finansiering eksternt og internt for prosjektet, avklare nødvendig likviditet, innbetaling av
egenandeler, framdrift, ansvar og rutiner
Rekruttere prosjektleder, rigge kontor, utstyr, materiell, adm
Fastsette prosjektstart, tidslinjer, framdrift og realistiske framdriftsplaner i hht økonomi og personell
Designutvikling Halti Intro & Arena, publikumsdesign, logistikk og handtering av billett, butikk,
informasjon, profilering og formidling i felles skrankepunkt / møtepunkt. Førstelinje og vertskap.
Arbeidsplass for prosjektleder og driftspersonell. Nødvendig infrastrukturavklaring for å få en god
funksjon i bygget, og rette opp feilprosjektering.
Flytting av El og IKT kabling i hallen, samt flytte tilhørende interaktive skjermer og veggfester osv,
nykabling og åpning av lettvegg
Reiser, adm kostnader, møter, div

Ekstern
kostnad:

Intern
kostnad:
110 timer
20 timer

Utstyrskjøp (PC, bord, stoler,
møbler, materiell)

25.000,-

30 timer

Feber Design AS

45.000,-

10 timer
15 timer

Entreprenør kostnad (stipulert av
teknisk avd Nordreisa kommune)

60.000,-

Uforutsett, div

5.000,-

5.000,-

0,-

0,-

Kommentar:
Vi har valgt å legge utvikling av design / publikumsdesign og logistikk til forfasen av prosjektet. Dette fordi en restrukturering av inngangsparti og hall på Halti er såpass
sentralt for en god handtering av de øvrige mål og tiltak som ligger i prosjektet. For å øke billettsalg til utstillingene er det helt nødvendig å gjøre noen fysiske grep i intro og
inngangsparti, samtidig som funksjoner for øvrig billettsalg (kino, arrangement osv) også skal løses på en god måte. Samtidig skal det være et fortsatt høyt nivå mht det
informasjonsansvaret som ligger til grunn for flere av enhetene (nasjonalparksenter, kvenkultursenter, turistinformasjon, nasjonalparklandsby og museum) og det faktum at
biblioteket brukes aktivt av mange. Vi har i dag en løsning for intro og hallen som er ca 80 % god, men mangler da de siste 20 % - som igjen utløser store gevinster mht bruk,
logistikk og vertskap.
Dette er grunnleggende infrastruktur for fellesdriften av bygget, og vi har derfor lagt det inn først i prosjektet.
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Arbeidspakke 1 – tiltaksoversikt: Formidling, undring og ytring
Tiltaksbeskrivelse / handling:

Merknad:

Lage helhetlig oversikt over alle aktørers tilbud og virksomhet knyttet til formidling av ulikt slag,
inkludert «underleveranser» fra samarbeidsparter, nettverksbaserte ressurser m.v.
> Ressurskartlegging og analyse
Strukturere tilbud og tjenester i en hensiktsmessig og metodisk modell og lage et verktøy / en mal
som blir definert som en formidlingsplan (produksjonsplan), og fokusere på hvordan ulik formidling
kan knyttes til hus, lokaler, ressurser, logistikk, kapasitet osv. Målet er bedre produksjon, mer
produksjon og helhetlige, sammensatte tilbud til brukere og publikum. Et av verktøyene som brukes
her er de 4 P’er (Price, Place, Promotion og Product) der fokus er at samarbeid gir synergier.
> Formidlingsplan
> Produktmanual, markedsplan og salgstall / besøkstall
> Årshjul
Utrede, avklare og bygge opp rutiner og tjenestetilbud i hall, intro og førstelinje / butikk. Sette opp
salgsmål for antall formidlingstiltak (alle aktører; arena og møteplass), markedsplan for salg av
utstillingen «Møter» og en tidsmessig og moderne turistinformasjon sammen med Besøkssenter for
Reisa nasjonalpark.
> Konseptutvikling Halti
Profil, omdømme og handtering av web og sosiale media knyttet til valg av kanaler, design osv i de
løsninger som velges
> Profilutvikling og kommunikasjon Halti
SWOT-analyse, både i tradisjonell forstand – men også ut i fra ambisjonen om Halti som arena,
møteplass og sted for læring og opplevelse.
> Strategisk posisjon Halti
Studietur / workshop:
Reiser, adm kostnader, møter, div
Uforutsett, div

Prosjektleder
Styringsgruppe
Samarbeidspartnere
Prosjektleder

Ekstern
kostnad:

Intern
kostnad:

Innkjøpt kompetanse

Prosjektleder
Innkjøpt kompetanse

Innkjøpt kompetanse
Prosjektleder

Tiltaksoversikten retter seg mot høy grad av kartlegging og systematisering av de samlede ressurser som finnes, for å få fram kulturell og økonomisk egenkapital – for
deretter å iverksette dette til flere og bedre formidlingstiltak på Halti. Behovet er stort mht å etablere verktøy og metodikk som gjør at vi arbeider mer systematisk og kan
evaluere tiltak med tanke på forbedring. Eks her er å evaluere tall for deltakelse på tiltak, arrangement, antall solgte billetter osv – og se det opp mot målgrupper, for
deretter å korrigere / forsterke innsatsen neste år.
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Arbeidspakke 2 – tiltaksoversikt: Næring, kultur, natur og opplevelsesproduksjon
Tiltaksbeskrivelse / handling:

Merknad:

Reiseliv og opplevelsesnæringene i Troms og Nord-Troms: organisering, kanaler, booking og salg.
Prøve ut, analysere og definere Halti sin regionale rolle her sammen med relevante samarbeidsparter.
>
Hvordan produsere og levere opplevelser i Nord-Troms?
Halti satt i system med regionale aktører som Visit Lyngenfjord (informasjon, formidling, salg etc.),
besøksforvaltningsstrategier for Lyngsalpan landskapsvernområde, Reisa nasjonalpark, Navit og
Kvænangsbotn landskapsvernområder, Nord-Troms museum sine anlegg, Innfallsport Ovi Raishiin i
Reisadalen, Innfallsport Guolasjavri Kåfjord. Rolle som informatør, fasilitator, leverandør og
grensesnitt og samarbeid med bedrifter.

Prosjektleder
Styringsgruppe
Samarbeidspartnere
Prosjektleder
Innkjøpt kompetanse
Prosjektleder
Innkjøpt kompetanse

Innkjøpt kompetanse
Prosjektleder
Studietur / workshop:
Reiser, adm kostnader, møter, div
Uforutsett, div
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Ekstern
kostnad:

Intern
kostnad:

Arbeidspakke 3 - tiltaksoversikt: Arrangementsutvikling system
Tiltaksbeskrivelse / handling:

Merknad:
Prosjektleder
Styringsgruppe
Samarbeidspartnere
Prosjektleder
Innkjøpt kompetanse
Prosjektleder
Innkjøpt kompetanse

Innkjøpt kompetanse
Prosjektleder
Studietur / workshop:
Reiser, adm kostnader, møter, div
Uforutsett, div
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Ekstern
kostnad:

Intern
kostnad:

Sluttfase – tiltaksoversikt: Analyse, evaluering og forankring
Tiltaksbeskrivelse / handling:

Merknad:
Prosjektleder
Styringsgruppe
Samarbeidspartnere
Prosjektleder
Innkjøpt kompetanse
Prosjektleder
Innkjøpt kompetanse

Innkjøpt kompetanse
Prosjektleder
Studietur / workshop:
Reiser, adm kostnader, møter, div
Uforutsett, div
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Ekstern
kostnad:

Intern
kostnad:

Organisering
Halti Virvel SA er prosjekteier, prosjektansvarlig og søker. Foretaket eies av de fem enhetene som utgjør kjernebedriftene i Halti bygget, og som har et
avklart samarbeid over tid. Prosjektet bygges opp som en klassisk prosjektorganisering, med sterkt fokus på nærhet og eierskap fra alle partene.
Organiseringen betyr at alle enhetene forplikter seg økonomisk og juridisk i prosjektet, og det igjen mener vi er et godt kriterium for en god gjennomføring.

Halti næringshage
AS

Nord-Troms
museum AS

Nordreisa
kommune

Halti nasjonalparksenter AS

Halti kvenkultursenter IKS

Halti Virvel SA
Prosjekteier

Referansegruppe:
Næringsutvikler NP-landsbyen
Visit Lyngenfjord
Professor Arvid Viken UiT

Styringsgruppe

Prosjektleder

Tjenestekjøp
Tjenestekjøp
Tjenestekjøp

Vi ønsker en kompetent og profesjonell prosjektleder som kan drive og utvikle vårt prosjekt i perioden, og som kan utrede og legge fram gode løsninger for innkjøp av tjenester og
produkter med god kvalitet. Derfor setter vi av en ressurs tilsvarende 50 – 60 % stilling for prosjektledelse, og tilsvarende andel for eksternt tjenestekjøp mht kompetanse, løsninger og
bidrag som gir oss et godt utbytte.
Styringsgruppen utgjøres av daglige ledere / enhetsledere i de fem eierbedriftene, som og er det ordinære styret i Halti Virvel SA. Referansegruppens medlemmer kan alternere underveis i
prosjektet, men settes opp med en planlagt grunnbesetning som sikrer prosjektet kompetanse og retning. Prosjektleders jobb vil være å rullere inn nøkkelkompetanse i referansegruppa.
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Tidslinje og milepæler
Modul
nr.:

Tiltak / handling:

1

Forfase
Etablere og starte prosjekt, ledelse, grupper, økonomi

1.1

Publikumsdesign, vertskap og logistikk og infrastruktur

1.2

Workshop 1: Halti Intro & Arena – hvordan huset bedre genererer innhold og opplevelser

2

Formidling Undring Ytring i system

2.1

Workshop 2: Opplevelse, undring og ytring – arena og innovasjon

2.2

Studietur 1: Kunnskapsparken Finnsnes

4

Næring, kultur, natur og opplevelsesproduksjon

4.1

Workshop 3: Hvordan produsere og levere opplevelser i Nord-Troms?

5
5.1

Workshop 4: Produktutvikling, ressurser og samarbeid

5.2

Studietur 2: Tema / besøk: Flow Tromsø – Visit Tromsø – Visit Lyngenfjord

6

Struktur og system – Halti drift og produksjon

6.1

Workshop 5: Plan, metode og struktur for framtida i Halti

Prosjektledelse 60 %
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1/2

2/2

1/2

2/2

1/2

2/2

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Økonomiske forhold
Budsjetterte kostnader
Beskrivelse:

2017

Prosjektmedarbeider
Tjenestekjøp Strategi, utvikling og forretningsmodellering + design
Tjenestekjøp / utviklingsdel Nettverk, marked, tjenesteflate
Tjenestekjøp / utviklingsdel Arrangement og arena + workshop
Kontorhold komplett
Administrasjon, økonomi, reiser, møter osv
Prosjektstyring, ledelse, ressursgruppe og adm
Sum

Finansieringsplan
Beskrivelse:

Sum

105

2018

450 000
200 000
20 000
50 000
30 000
80 000
200 000

450 000
140 000
20 000
100 000
30 000
80 000
220 000

300 000
30 000
80 000
70 000
20 000
30 000
80 000

1 030 000

1 080 000

610 000

2016

Egenkapital kontantinnskudd enhetene
Egen innsats (adm, styring, reiser)
Regionale utviklingsmidler RUP

2017

2017

2018

150 000
350 000
580 000

180 000
250 000
650 000

150 000
150 000
310 000

1 030 000

1 080 000

850 000

Resultater og effekter
Interne målinger enheter og samlet
Organisering, logistikk, markedsarbeid
Omdømme, media, klipparkiv
Verdiskaping, lønnsomhet, omsetningsmålinger, vekst
Kompetanse, kvalitet og rekruttering
Bidrag til regionale mål, organiseringer og strukturer
Nyutvikling og innovasjon
Effektivisert drift, synergier

Målgrupper og besøkstall
Antall deltakere målt pr enhet / arrangement og samlet
Antall busser / turoperatører / kjeder og deres kanaler vurdert og målt (billetter og salg)
Distribuerte salgsinntekter (formidling, booking, henvisning, pakker)
Institusjonsvise oversikter og vurderinger (skoler, klasser, foreninger, FoU miljø, andre) og måltallsvurderinger
Andre målgruppeanalyser / måloppnåelser (eller mangler på dette)
Festivaler, arrangement analyseres og måles
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Tiltaksmatrise
Samlet oppsett over tiltak og oppgaver som ligger som bestillinger / mål i prosjektet.

Nr.:

Beskrivelse:

Merknad:
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Arrangement og arrangementsutvikling
Strategier, nettverksbygging, leverandørutvikling
Herunder koordinere, bygge opp og utvikle 3 – 4 tydelige signalarrangement som bygger på regionens ressurser og kompetanse, tilpasset reiselivsstrategier
og lokale strategier for stedsutvikling / landbyutvikling. Vil omfatte analytisk gjennomgang og forbedring av eksisterende festivaler, med hovedfokus på
koordinering, administrasjon, logistikk knyttet til en levedyktig organisasjon – og ikke minst mht innovasjon for å fremme bolyst, trivsel, stolthet og samling
om felles profil.
* Paaskifestivalen i juni (Pål Vegard?)
* Vandrefestivalen i august / september (Fjellvandringer med og uten veileder, musikalske vandringer, kulturvandringer), organisert og pakket ned til
attraktive og gode tilbud. Signaltiltak og markører mht kvenske tema, tradisjoner og NTRM sine ressurser.
* Landsbyfestivalen i november utvikles videre, får et enda sterkere fundament mht innhold, kvaliteter og bredde / spissing. Lysvandring elva.
* Vinterfestivalen i februar / mars som har sterkt fokus på musikk, film, produksjoner via kulturskolene (fotoutstillinger, lokale kunstnerproduksjoner osv),
men der det også legges opp til kortkurs / turer mht snøhuler, toppturer, snøskredtema, vinterfriluftslv, langtur over vidda (Kautokeino – Kilpis osv),
avslutning med konsert og arr + mat i Halti / Nordreisa. Også her en «spissing» mht kvenske tema, tradisjoner og hvordan NTRM sine ressurser kan foredles
inn i programmet.
Det vil være viktig å arbeide fram en god forankring mht tidspunkt og perioder for festivalene / arrangementene, koble dette til andre tiltak og produksjoner
– skaffe til veie gode leverandører, bygge nettverk og linke relevant kompetanse til gjennomføringen. Det er særlig viktig å aktivt jobbe fram
underleverandører og samarbeidsparter som over tid får en sterkere og sterkere omsetning knyttet til arrangementene. Her er det viktig å arbeide fram en
varig struktur og organisasjonsmodell i løpet av prosjektperioden.
Gjennom en relativt fokusert (stram) vinkling på at det skal utvikles 3 signifikante arrangement skapes det tydelig og målbare forventninger i prosjektet, som
gjør at det får en konkretisering av arbeidspakker og mål. Det igjen skaper grobunn for erfaringsoppbygging, profesjonalisering og kvalitetssikring – ikke
minst ved at arbeidet kobles til lokale reiselivsbedrifter.
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Mål
Innledningsvis avklare og konsolidere den kompetanse og de organisasjoner / nettverk som finnes i dag mht arrangementsutvikling, og deretter jobbe fram
en omforent, organisatorisk modell for en strukturert satsing framover. Det vil være selve plattformen som dette delprosjektet hviler på.

Delmål
Profesjonalitet og kompetansestyrt organisasjon innen festivaler, arrangement og events skal bidra til å utvikle Halti, kommunen og regionen
Bruke dette som en metode for utvikling av vår region og våre ressurser, profil, omdømme og bolyst
Skape forståelse, og resultater, for at opplevelsesnæringer og kulturnæringer er viktige delelementer i en helhetlig næringssatsing og gi konkrete
eksempler på kommersialisering og lønnsomhet gjennom godt samarbeid og gode løsninger
Å bygge opp et godt leverandørnettverk som har kompetanse og kvaliteter for salg og utvikling
Generelt sette innsatsressursene som finnes i et definert system slik at det gir omsetning knyttet til inntekter, kreativitet
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LØSE KLADDEARK HER:
Halti Intro (førstelinje, arena, vertskap og kundeløftet)
Eksisterende hall og inngangsparti er fellesarealer for hele bygget, fungerer ikke godt nok i dag mht logistikk, butikk, førstelinje, service og
handtering ved arrangement og events. I tillegg må det gjøres konkrete grep for at utstillingen «Møter» skal profileres sterkere og bedre og på
den måten styrke besøkstall, billettsalg og verdiskaping. Hallen, butikken og utstillinga har til sammen et stort potensial for «trimming» mht
praktisk design og forretningsmodellering.
I denne arbeidspakken skal vi kjøre en workshop sammen med enhetene, samt kjøpe inn ekstern hjelp innenfor (museums-)butikkdesign,
logistikk og publikumshandtering.

Formidling, struktur og
aktualitet
Workshop
Formidlingsplan
Årshjul
1-årsplan > 3-års plan
Master- og bachelorprosjekt
Arena Halti-debatt
Forskningsdagene
Forskningsnoden
Halti Seminar
Skoledagen og ryggsekkene
Spaserstokken
Nettverksbygging
Frokostseminar
Kveldsseminar

Arrangementsutvikling
Bookingsystem
Informasjonsoppdrag
Turistinformasjon
Salg og markedsføring
Vertskapnp-landsbyen
Vandrefestival
Landsbyfestival
Matfestival
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Kulturnæring og
opplevelsesproduksjon

Servicestruktur og arrangementsutvikling
Huset og «storstua»
Besøkende, vertskapsrollen
Formidling, plan, metode, struktur, aktualitet
Møter, profesjonelt, supplement og samkjøring med / til hotellene
Konferanser, «Arena Halti»
Messer, profesjonell fasilitator
Festivaler, profesjonell fasilitator, kjernepunkt, sekretariat
Nasjonalparklandsby, vertskap, utvikler, pådriver, omdømme
Turistinformasjon, service, profesjonalisering, booking,
Arbeidsverktøy; data, IKT, Lyd, lys, skjema, kvalitetssikring, HMS
Maler, rutiner, strukturer (som ovenfor)
Utstyr

Nettverksbygging, innovasjons- og utviklingsarena, FoU
Bedrifts- og innovasjonsnettverk driftes, utvikling
Koble forskningsnoden til alle i huset, styrke noden og arbeidet her
Rekrutteringsstrategier, trainee, hospiteringer,
Produktutviklingshjørne for reiseliv og opplevelser
Samhandling med kulturnæringene, inkubator
Frokostmøtene
Samarbeidsavtaler med:
Nordreisa kommune; nasjonalparklandsby, turistinformasjon, arena KPL-samfunnsdel, vertskap, artistutvikling for kulturskoletilbud
Landsbyfestivalen, matfestival, Bak neste sving, Fjellfestivalen
Næringshagen; Forskningsdagene
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Nordreisa kommune

Arkivsaknr:

2016/2-12

Arkiv:

A00

Saksbehandler: Bernt Eirik
Sandtrøen
Dato:

10.11.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
45/17
58/17

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
27.11.2017
07.12.2017

Resultatrapport per oktober Oppvekst og kultur
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Oppvekst total resultatrapport pr oktober 2017
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017.
Vedtak:
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017.

Rådmannens innstilling
Resultatrapport per oktober 2017 tar til orientering.

Saksopplysninger
Resultatrapporteringa gjøres av alle virksomheter etter utgangen av hver måned.
Virksomhetslederne skal innen den 10. i hver måned rapportere til sektorleder. Sektorleder
rapporterer innen 15. hver måned til rådmannen. Rådmannen rapporterer til hvert
formannskapsmøte status på lønnskostnader og lager hvert tertial en resultatrapport til
kommunestyret.
Sektorleder for oppvekst og kultur lager en totalrapport for sektoren til hvert møte i utvalget.
Rapporten inneholder status på:
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måloppnåelse i forhold til økonomi- og virksomhetsplaner
økonomi
medarbeidere
intern kontroll

Vurdering
Status måloppnåelse
Rapportering på måloppnåelse er mangelfull, men det jobbes med virksomhetsplaner som skal
synliggjøre konkrete mål for sektoren. Det vil da bli lettere å rapportere på måloppnåelse.
Status økonomi
Per oktober viser økonomirapporten at sektoren har besparelse på lønn og øvrige utgifter.
Inntektene er lavere en periodebudsjettet. Dette skyldes at refusjoner sendes 2 ganger pr år; juni
og desember. Sektoren forventes å gå i balanse, og det er ikke nødvendig med særskilte tiltak for
å oppnå budsjettbalanse.
Status medarbeidere
Sykefraværet har økt i forhold til fjoråret, tross et økt fokus på nærværsarbeidet det siste året.
Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i juni og resultatene av 10 faktorer er at på 7 av
faktorene ligger sektoren omtrent på Norges-snittet. For faktorene «mestringsorientert ledelse»,
«relevant kompetanseutvikling» og «mestringsklima» skårer sektoren under snittet.
Tiltak for å øke skåren igangsettes høsten 2017.
10 virksomheter har ferdigstilt eller har planer for ferdigstilling av medarbeidersamtalene. 2
virksomheter har ikke rapportert om dette.
Status internkontroll
Det meldes få avvik, og det kan tyde på at avvikssystemet er lite kjent.
Branntilsyn er godt ivaretatt.
Virksomhetene er ikke kommet godt nok i gang med ROS-analyser og det må settes fokus på
dette fremover
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NORDREISA KOMMUNE
Sentrum 17, Postboks 174, 9156 Storslett
Tlf 775 88 000 Faks 7777 0701

RESULTATRAPPORT PR OKTOBER 2017
Frister: 1. kvartal: 15. april
2. kvartal: 5. august
Eller den 10. i hver måned (månedsrapportering)

3. kvartal: 15. oktober

Årsrapport: 1. februar å.e

RAPPORTDATO

NAVN

KLARGJORT AV

21. september 2017

Oppvekst og kultur

Anne-Marie Gaino

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN
Mål i kommuneplanens samfunnsdel for oppvekstsektoren:
Nordreisa kommune skal være pådriver og jobber aktivt med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for hele
befolkningen
Attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstsamfunn
Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren
Kulturarbeidet skal preges av åpenhet og inkludering
Frivillige lag og foreninger skal være en viktig ressurs
Regionsenter basert på godt naboskap og samarbeid
Risiko- og sikkerhetspolitikk, som gir oversikt over risiko og forebygger uønskede hendelser
Tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av
riktige fagfolk og kompetanse
Alle som ønsker barnehageplass skal få det når de ønsker det
Fokus på tidlig innsats for å redusere behov for spesialundervisning
Godt utbygd kulturskole der alle som ønsker det, skal få plass
Trygge, gode skoleveier
9 lærere har tatt/tar videreutdanning og en rektor deltar på rektorskolen.
Kommunen er i gang med et lederutviklingsprogram for virksomhetsledere og sektorledere.
Det er gjennomført to omorganiseringsprosesser i sektoren; etablere barnevernet som en egen virksomhet og
reorganisere Familiesenteret til en forebyggende virksomhet. Omorganisering er iverksatt 1. oktober.
Virksomhetsleder for voksenopplæringssenteret har gått over i annen stilling i kommunen, og ny virksomhetsleder er
tilsatt. Storslett skole har også fått ny virksomhetsleder, som har tiltrådt stillinga.
Sektorleder er med i oppvekstnettverket i Nord Troms. Fokus der er kompetanseheving, skoleutvikling og
implementering av et nytt verktøy for kommunikasjon; Skooler.
Sektorleder, barnehagekonsulent, utvalgsleder og en opposisjonspolitiker er med i skoleeierprogrammet til KS.
Alle med rett til barnehageplass, fikk plass ved hovedopptaket. Det er ledige plasser i barnehagene.
Barnehagene jobber med implementering av handlingsplan TBB (til barnets beste).
Skolene har hatt fokus på tidlig innsats, som har gitt en positiv utvikling i bruken av spesialundervisning.
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STATUS - ØKONOMI

Konto
Lønn

Regnskap
73808071

Budsjett Forbruk i %
93977057
78,54

Avvik
-3063652

Øvrige utgifter

47217962

57986371

81,43

-1084345

Inntekter

-19561493

-27466279

71,22

-3317926

Totalt

101464540

124497150

81.50

-830071

KOMMENTARER TIL AVVIK:
Forbruk i % pr oktober for lønn skal være innenfor 81,8%, mens det på øvrige poster skal være 83,3%.
Lønn:
Totalt sett er det per oktober et mindreforbruk på lønn sektoren på kr 3 063 652.
Hovedårsaker:
Mindreforbruk sykefravær
Mindreforbruk vakante stillinger/permisjon u/lønn
Mindreforbruk introduksjonsstønad
Øvrige utgifter:
Overføring til kirkelig fellesråd er utbetalt for hele året, dvs at kr 681 000 gjelder betaling for nov-des.
Pensjonsutgifter har overforbruk, noe som skyldes pensjon på vikarutgifter. Mindreforbruk på andre
poster, utjevner merforbruk på pensjon.
Et mindreforbruk på ca 1 mill kr som ikke er reelt da en del kostnader periodiseres. Eksempelvis er
kostnader til skyss kun betalt frem til juni, og viser i regnskapet per dd som et mindreforbruk.
Reelt sett på grunn av særlig økte kostnader i barnevern (dekking av grunnskoleopplæring i andre
kommuner) vil sansynligvis gi et overforbruk på årsvirkning.

Inntekter:
Sektoren har en mindreinntekt. Dette skyldes at refusjoner sendes 2 ganger pr år; juni og desember.
De største refusjonene er for PPT, Bokollektiv for EM og voksenopplæringen, her er det oppgitt totalt ca
5,3 millioner i inntekter som vil komme til. En avtale om grunnskoleopplæring for 6 flyktninger bosatt i
Kåfjord kommune vil gi inntekter på ca 0,2 million kr i 2017.
NB! I 2016 ble refusjoner fra Bufetat (enslige mindreårige flyktninger) tilsvarende 1,6 millioner kr
inntektsført. Fristen for å søke refusjon var 1 august 2017. Det ble ikke søkt om refusjon før frist og
kommunen risikerer å miste denne refusjonen. Tilbakeføring av tilskuddet vil derfor bli belastet
bokollektivet, noe som vil føre til et overforbruk for dette ansvaret og et dårligere total resultat for
sektoren.

Sluttkommentar:
Regnskapsmessig har sektoren pr oktober et mindreforbruk jfr tallene over. Tar man hensyn til
periodisering av inntektene og at overføring til fellesrådet er betalt for hele året, så har sektoren reelt et
mindreforbruk pr oktober.
Sektoren forventes med forbehold om virkningen av tapte refusjoner målt mot nye inntekter, likevel å gå i
balanse ved årsslutt og det anses ikke behov for tiltak.

Side 2
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STATUS - MEDARBEIDERE
SYKEFRAVÆR (HITTIL I ÅR): 10,65% (AUGUST) (9,13%) (FJORDÅRSTALL I PARENTES)
Januar: 9,67% (9,8 %)
Februar: 13,06% (10,95 %)
Mars: 12,75% (11,95 %)
April: 11,89% (12,68 %)
Mai: 12,69% (10,45 %)
Juni: 11,47% (9,99 %)
Juli: 7,20% (4,46 %)
August: 6,11 (2,36 %)
September: 8,51 (5,88 %)
Oktober: (5,25 %)
November: (5,39 %)
Desember: (8,83 %)
Kommentarer: Sykefraværet har økt i forhold til fjoråret og sykefraværet er spesielt høyt i barnevernet,
flyktningetjenesten og bokollektivet EM
Skolene har fortsatt en negativ utvikling i sykefraværet mens barnehagene har en mer positiv utvikling i sykefravær
pr september 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.
Følgende tjenester hadde under 8% fravær: Sørkjosen barnehage, Oksfjord skole, Leirbukt barnehage,
Helsestasjonen, Halti kantine, biblioteket og kinoen. Verd å nevne at biblioteket, Halti kantine og kinoen hadde et
fravær på under 3% pr august.
Følgende har null fravær i september: Felles barnehager, SFO Rotsundelv, Leirbukt barnehage, biblioteket, kinoen
og Halti kantine.

Navn

Oppvekst og kultur Norge

Beskrivelse

Oppgavemotivasjon

4,3

4,3

Mestringstro

4,2

4,3

Selvstendighet

4,1

4,2

Bruk av kompetanse

4,2

4,2

Mestringsorientert ledelse

3,7

4,0

Rolleklarhet

4,2

4,3

Relevant kompetanseutvikling

3,1

3,7

Fleksibilitetsvilje

4,4

4,5

Mestringsklima

3,9

4,1

Nytteorientert motivasjon

4,6

4,7

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og
som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til
å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger
i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i
sin nåværende jobb.
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra
sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er
tydelig definert og kommunisert.
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig
rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste
som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov
og krav.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode,
fremfor å rivalisere om å bli best.
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en
viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.
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SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE: JUNI 2017.

MEDARBEIDERSAMTALER
Oksfjord oppvekstsenter: gjennomført 3 av 7 samtaler
Sørkjosen barnehage: Ingen gjennomførte samtaler hittil i år
Sonjatun barnehage: 5 av 6 samtaler gjennomført
Storslett barnehage: gjennomført 7 av 7 samtaler
Høgegga barnehage: gjennomført 7 av 7 samtaler
Leirbukt barnehage: 50% gjennomført
Kulturvirksomheten: påbegynt, men ikke fullført
Nordreisa voksenopplæringssenter: 4 samtaler gjennomført
Moan skole og SFO: 0 av 29 samtaler gjennomført
Storslett skole: 19 samtaler gjennomført.
Familiesenteret: ikke rapportert på medarbeidersamtaler.
Rotsundelv skole: ikke rapportert på medarbeidersamtaler.
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STATUS – INTERN KONTROLL
Status rapportering
12 virksomheter:
Storslett skole- rapportert for februar august september, oktober4/10
Moan skole og SFO - rapportert for februar , august, september, oktober 4/10
Rotsundelv skole og SFO – rapportert for februar-mars, august, september og 5/10
Kultur – 2 rapporter (1. kvartal og 2. kvartal), september og oktober
Leirbukt barnehage – rapportert for jan- mars, august, september, oktober 5/10
Familiesenteret – rapportert for januar, mars – mai, august , september og oktober 6/10
Nordreisa voksenopplæringssenter – rapportert for jan-april, september og oktober6/10
Sonjatun barnehage – OK 10/10
Sørkjosen barnehage – OK 10/10
Storslett barnehage – OK 10/10
Oksfjord oppvekstsenter OK 10/10
Høgegga barnehage – OK 8 10/10

Status oppfølging av politiske vedtak
Det er igangsatt arbeid med å se på hvordan skoleledelsen skal organiseres med tanke på ansvar for kvalitetsvurderingen i
henhold til kommunestyrevedtak i desember 2016.

Kulturvirksomheten: Politiske vedtak følges opp fortløpende. Unntak for vedtak i BUK der oppfølging av vedtak fra
mai-møtet er på etterskudd pga manglende kapasitet.

Status – innmeldte og lukkede avvik
Storslett barnehage: 23 avvik meldt inn til FAMACWEB, alle lukket.
Sørkjosen barnehage: ingen avvik meldt
Leirbukt barnehage: ingen avvik meldt
Moan skole og SFO: ingen avvik meldt
Nordreisa voksenopplæringssenter: 2 avvik, som begge er lukket.
Barnevernet: fylkesmannen har i brev per 2 november bedt om

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK
Oksfjord oppvekstsenter: Branntilsyn i april 2017. Det var 2 avvik, som nå er lukket.
Storslett barnehage: Branntilsyn er gjennomført januar 2017. 7 avvik meldt inn. Jobber med tiltak og oppretting av
rutiner rundt dokumentasjon og forebyggende brannvern arbeid
Sonjatun barnehage: Branntilsyn gjennomført. Det ble gitt ett avvik og en anmerkning med frist for tilbakemelding
28.4.17. Tilfredsstillende tilbakemelding er gitt av branningeniør. I samarbeid med teknisk avdeling vil vi utbedre dette.
Høgegga barnehage: Branntilsyn gjennomført 22.03.17 og det ble gitt en anmerkning. Frist for tilbakemelding er satt til
Side 5
15.04.17. Tilfredsstillende tilbakemelding er gitt til branningeniøren.
Kultur: Branntilsyn i april 2017. Følges opp. Brannøvelse gjennomført 28. juni med tilsammen 25 personer tilstede på
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jobb, inkludert 3 sommervikarer.

Status risikoanalyser
Oksfjord oppvekstsenter: utført ROS analyse brann
Moan skole og SFO: utført ROS analyse brann
Leirbukt barnehage: ikke gjennomført noen
Nordreisa voksenopplæringssenter: delvis gjennomført en analyse
Øvrige virksomheter har ikke utarbeidet nye ROS-analyser i 2017 eller rapportert om det.
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Nordreisa kommune

Arkivsaknr:

2016/968-15

Arkiv:

151

Saksbehandler: Gørill
Gulbrandsen
Dato:

16.11.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
46/17
59/17

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
27.11.2017
07.12.2017

Budsjettregulering 5/2017
Henvisning til lovverk:
 Lov om kommuner og fylkeskommuner §47 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/199209-25-107#KAPITTEL_11
 Forskrift om årsbudsjett https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1423
 Økonomireglement for Nordreisa kommune, kap 3
Det vises også til:
 Økonomiplan 2017 – 2020/årsbudsjettet 2017
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017.
Vedtak:
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017.

Rådmannens innstilling
Følgende budsjettregulering gjennomføres:
1. Fra ansvar 210 fellestiltak grunnskoler reguleres sykelønnsrefusjon, kroner 71 326,- til
post 10201 Lønn sykevikar på ansvar 245 Sonjatun barnehage.
2. Fra ansvar 243 Sørkjosen barnehage reguleres lønnsmidler på en 60 % stilling i perioden
01.08. -31.12.17, kroner 151 140,- til post 10100 Lønn i faste stillinger på ansvar 240
fellestiltak barnehager.
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3. Merinntekter gjeldende Kåfjord kommunes kjøp av voksenopplæringstjeneste kr
163 083,- reguleres innenfor ansvar 210 Fellestiltak grunnskoler, fra post 17500
Refusjon fra kommuner til post 13501 Elever i andre kommuner.

Saksopplysninger
For å unngå store avvik mellom regnskap og budsjett er det behov for å regulere budsjettet.
I økonomireglementet er hovedutvalgene delegert myndighet til å disponere merinntekter på
inntil kr. 200 000. Resten av merinntektene budsjettreguleres av kommunestyret.
Vurdering
Sykelønnsrefusjoner justeres hovedsakelig opp mot lønnsutgifter innenfor hvert ansvar, men det
er også behov for å regulere inntektene mellom virksomhetene.
Sonjatun barnehage har hatt stort vikarbruk grunnet to langtidssykemeldinger, og dermed fått
merutgifter på lønn sykevikar, samt pensjon. Barnehagen har tidligere over tid hatt svært lavt
sykefravær. Det bør reguleres sykepengerefusjon fra ansvar 210 fellestiltak grunnskoler til post
lønn sykevikar på ansvar 245 Sonjatun barnehage.
Det må reguleres lønnsmidler på en 60 % stilling fra ansvar 243 Sørkjosen barnehage til ansvar
240 fellestiltak barnehager, da denne stillingen gikk inn som spesialpedagogisk hjelp fra august
2017 i Høgegga barnehage. Sørkjosen barnehage hadde få barn som startet i august, og det var
derfor mulig å gjøre denne endringen. Fra januar skal Sørkjosen barnehage ha full bemanning
igjen, reguleringen gjelder derfor bare inneværende budsjettår.
Kåfjord kommune kjøper tjenester ved Voksenopplæringssenteret i Nordreisa kommune.
Inntektene i 2017 vil komme på kroner 163 083,-. I år har ansvar 210 fellestiltak grunnskoler et
overforbruk på post 13501 Elever i andre kommuner da det for tiden er elever med
spesialpedagogiske tiltak som er fosterhjemsplassert i andre kommuner. Hjemkommune skal
dekke utgifter til grunnskoleopplæring inkludert kostnader til spesialpedagogiske tiltak.
Totalt kan sektorutvalget gjøre reguleringsbehov innenfor sektorens ramme og det vil ikke være
behov for å be om økt ramme fra kommunestyret.
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Nordreisa kommune

Arkivsaknr:

2017/1370-1

Arkiv:

B62

Saksbehandler: Bernt Eirik
Sandtrøen
Dato:

23.11.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
51/17
60/17

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
27.11.2017
07.12.2017

Tilstandsrapport Nordreisa 2017
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Tilstandsrapport2017
Opplæringsloven
§ 13-10 St.meld.
nr. 31 og 16

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017.
Vedtak:
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017.

Rådmannens innstilling

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa kommune for 2017 tas til orientering.
2. Utfordringer som er beskrevet i rapporten følges opp i oppvekst- og kulturutvalget, i rektormøter
sammen med pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms og i personalmøter på den
enkelte skole.
3. Ettersom tilstandsrapporten for grunnskolen er et utvalg av flere indekser som publiseres til ulike
tidspunkt, vil noen data være gamle før de behandles samlet. Nordreisa kommune skal heretter
behandle fortløpende de ulike resultatene som tilstandsrapporten er satt sammen av.
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Saksopplysninger
I følge Opplæringsloven §13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å
utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen. Av St.meld.nr. 31 fremgår
viktigheten av at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. I
St.meld. nr.16 fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglig
utvikling.
Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. Verktøyet består av
en ferdig mal for rapporten, og dataene som inngår i rapporten hentes fra Skoleporten.
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, læringsmiljø og frafall, men kan
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det
presiseres at denne rapporten ikke gir opplysninger og vurderinger om alle forhold ved grunnskolen
i Nordreisa.
Rapporten har vært drøftet og utformet i møte med rektorene i offentlige grunnskoler i Nordreisa
kommune, leder for pedagogisk psykologisk tjeneste for Nord-Troms og sektorleder. Det vises til
lokale mål, vurderinger, system for oppfølging og konklusjon i rapporten. Rapporten har også blitt
drøftet i skolenes samarbeidsautvalg

Vurdering
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2017 gir i hovedsak et bilde av tilstanden i opplæringen knyttet
til læringsmiljø og læringsresultater i Nordreisa kommune. Vår kommune skårer lavere på nasjonale
prøver enn målgruppene, men i Nordreisa peker tendensen likevel i positiv retning. Resultatene i
tilstandsrapporten viser at skolene skårer bedre på indeksene vurdering for læring, læringskultur,
mestring og elevdemokrati. Kommunen har satt seg mål og tiltak for videre arbeid, og er i ferd med
å nedfelle målene i en overordnet skolepolitisk plan. Her koordineres arbeidet av konsulent fra Noot
og Reiding. Dette arbeidet er i tråd med Kommuneplanens samfunnsdel der det heter at i
grunnskolen skal det være et godt læringsmiljø som har fokus på faglige resultater og sosial
kompetanse. Videre er det vedtatt at vi skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for
spesialundervisning. Det er også igangsatt et arbeid med å omorganisere ledelsesstrukturen i
Nordreisaskolene. Det vil fra januar 2018 starte et arbeid med å kartlegge organisasjonen via
utdanningsdirektoratets analyseverktøy. Foreldre på alle skolene vil i foreldremøter besvare en
undersøkelse, elevundersøkelsen legges til grunn, en ståstedsanalyse vil bli gjennomført og til slutt
en organisasjonsanalyse. Dette planlegges gjennomført i første kvartal slik at vi har et godt faglig
grunnlag for å gjøre endringer som kommer elevene til gode.
I forhold til svake resultater er vi kommet i gang med kortsiktige tiltak for å møte utfordringene i
skolen.
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