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Anmodning om uttalelse - Straumfjordnes skole - Org.nr. 971563184 - søknad
etter friskoleloven
Straumfjordnes skole søker om godkjenning etter friskoleloven. Det fremgår av søknaden at skolen ligger i
Nordreisa kommune. Skolen ønsker å drive sin virksomhet på grunnlag (§ 2-1): a. livssyn. Kopi av
søknaden er vedlagt.
Det søkes om utvidet elevtall med 10, fra 80 til 90 elevplasser:
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Rett til uttalelse
Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter vedtak i saken, jf.
friskoleloven § 2-1 første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere beskrevet i Prop.84 L (2014-2015),
Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88 (2006-2007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en
skjønnsmessig vurdering kan godkjenne nye skoler eller driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen
legges det blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige
skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved vurderingen av
hvilke konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den offentlige skolestrukturen, vil det
kunne være relevant å legge vekt på uttalelsen fra vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være
avgjørende for hvorvidt en søknad imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for
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direktoratets skjønnsmessige vurdering.
Uttalelsen
Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er positiv eller negativ til
søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at det ikke foreligger konkrete innsigelser.
Dersom vertskommunen mener at en etablering eller en utvidelse av tilbudet vil få negative konsekvenser
for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha betydning i hvor stor grad, og hvor godt, de
negative konsekvensene er sannsynliggjort. Det er f.eks. ikke tilstrekkelig bare å vise til at kommunen på
prinsipielt grunnlag er negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at hensynet til
saksbehandlingsprosessen tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør være mer omfattende enn at
det tilstrekkelig underbygger vertskommunens syn på etableringen av den omsøkte skolen. Departementet
påpeker likevel at jo bedre og mer relevant en innsigelse fra vertskommunen er begrunnet og
sannsynliggjort, desto større betydning vil den ha for utfallet av søknadsbehandlingen. Følgende
momenter vil blant annet kunne vektlegges:
Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser
I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser etablering av en friskole vil
kunne ha, for eksempel ved at etableringen vil legge vesentlige bindinger på skolestrukturen og dermed
begrense muligheten til å foreta (om)prioriteringer mellom ulike tjenesteområder. I tilfeller hvor det allerede
er foretatt investeringer i nye skoleprosjekter, kan dette også være av betydning.
Det kan også legges vekt på om etablering av en friskole kan føre til at en annen offentlig skole må legges
ned fordi det ikke er elevgrunnlag for flere skoler, eller at reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig.
Det samme gjelder tilfeller der etablering av en friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde
desentraliserte tilbud som følge av sviktende elevgrunnlag.
Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller nylig har vært på
ROBEK-lista.
Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta som en konsekvens
av etableringen av en eller flere friskoler vil vektlegges.
Skolefaglige hensyn
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større enheter for å opprette
et miljø med større muligheter for faglig og pedagogisk utvikling, kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at
slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen.
Frist for uttalelse
Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne henvendelsen besvares
senest innen 3 måneder.

Vennlig hilsen

Trude Rime
seniorrådgiver

Kopi sendt til:
Fylkesmannen i Troms
Straumfjordnes skole

Postadresse:
Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Besøksadresser:
Schweigaards gate 15 B, Oslo
Britveien 4, Molde
Parkgata 36, Hamar

Telefon:
+47 23 30 12 00
Telefaks:
+47 23 30 12 99

Epost:
post@udir.no
Internett:
www.utdanningsdirektoratet.no
Org.nr.:
NO 970 018 131
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Arkiv:
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Deres ref.:

Dato:
03.10.2018

DKS 2018-2020

Vedlagt følger underskrevet samarbeidsavtale
mellom Troms fylkeskommune
og Nordreisa
kommune som omhandler Den kulturelle skolesekken for perioden 1.9.2018 — 1.9.2020.

Med vennlig hilsen

Jan Roar Nikolaisen
nestleder
Dette dokumentet krever ikke signatur.

Besøksadresse
Havnegt. 2
Postadresse

Postboks

Telefon
77 78 86 65
Epost

852, 9488 Harstad

Bankgiro
4700 04 00064

mottak

Internettadresse

kulturitroms@tromsfylke.no
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ROMSSA
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2-årig Samarbeidsavtale

gjeldendefra 01.09.2018- 1.09.2020

mellom Troms fylkeskommune
ved Kultur i Troms og Nordreisa kommune som omhandler
det regionale tilbudet i Den kulturelle skolesekken.

l. KONTRAKTENS

INNHOLD

Avtalen omfatter programtilbudet
i Den kulturelle skolesekken
(DKS) innenfor de
økonomiske rammene og forutsetning for det statlige tilskuddet som stilles til disposisjon for
fylkeskommune og kommunene til formålet.
Følgende

uttrykk er en del av tilbudet i DKS:

l.Scenekunst
2.Musikk

3.Visuell kunst, design og arkitektur
4.Litteratur

S.Film
6.Kulturarv
Jii'. Stortingsmelding

nr. 8 (2007 —2008) Kulturell skulesekk for framtida skal alle

kunstuttrykk være representert.
2. KONTRAKTENS

OMFANG

Det faste programmet

Det faste programmet blir gitt til alle grunnskoleelevene
opplysningene

lagt inn i Grunnskolens informasjonssystem

i kommunen i henhold til

(GIS). Det vil til enhver tid være

de økonomiske rammebetingelsen som bestemmer omfanget av tilbudet for musikk og
scenekunst. På bakgrunn av dette er tilbudet som følger:
Scenekunst:
Musikk:
Litteratur:
Film:

Scenekunst for utvalgte trinn
Musikk for utvalgte trinn
l litteraturtilbud gis hvert år for 9. trinn
l filmtilbud gis hvert år for 6. -7. trinn

Visuell kunst:
Kulturarv:

] visuell kunsttilbud
Skal ivaretas lokalt

gis hvert år for 8. trinn

For det faste programmet betaler Kultur i Troms alle turne- og fonnidlingskostnader.
Det faste programmet besøker skolene hvert skoleår i perioden august —juni.
Kulturarv $a—l gjennomføres
eller andre lokale aktører.
Utbetaling

av kommunale

lokalt gjerne i samarbeid mellom kommunen og regionmuseet

midler

Kultur i Troms skal hvert år utbetale DKS-midler forskuddsvis til kommunen slik at
kommunen kan bygge opp eget program med profesjonell kunst— og kulturformidling. Dette
programmet må være slik at det dekker opp de kunstuttrykkene som ikke omfattes av det faste

programmet.
3. ØKONOMI
Dette punktet beskriver om det er kommunen eller fylkeskommunen

Samarbeidsavtale mellom fylkeskommune og kommuner for Den kulturelle skolesekken
06.09.2018
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som dekker utgifiene.
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Fast program
Kultur i Troms dekker:
0 Alle utgifter vedrørende produksjoner
Troms,

med mindre

annet

er avtalt

på turné, produsert eller formidlet

av Kultur i

særskilt

Kommunen
dekker følgende:
0 Eventuell busstransport av elever til aktivitetene

Husleie for spillearenaer utenfor skolen dersom skolen selv ikke har egnede lokaler
Kompetanseheving

for lærere

Reise- og oppholdskostnader
Kostnader

til administrasjon

for nettverksmøter

og evt. kulturtorg

og nettverksbygging

Kommunale
midler
Kommunale midler skal benyttes til å lage eget program i den enkelte kommune, og midlene
utbetales forskuddsvis hvert år. Dette programmet
settes sammen slik at det kompletterer det

faste tilbudet. Kulturarv skal være en del av dette programmet og minst ett klassetrinn skal
tilbys et kulturarvtilbud hvert år. Kultur i Troms vil være behjelpelige med å finne frem til de
rette aktørene.

Kravet

om profesjonalitet

fra aktørene

er ubestridelig.

Unntaket

kan være

innen kulturarv.
Rapport for bruk av kommunale midler skal leveres elektronisk til Kultur i Troms innen Ol.
februar hvert år.

Dersom kravet til bruk av midlene ikke er 0373”,
midlene og videre at utbetaling

vil kommunen risikere å måtte tilbakebetale

opphører.

Kommunale midler fordeles pr kommune i henhold til kvalitetsutviklingsmidlene.
4. TROMS FYLKESKOMMUNES

FORPLIKTELSER

0

Troms fylkeskommune
skal forvalte statlige spillemidler
på en slik måte at det
kommer kommunene
og skoleelevene
i Troms fylke til gode på en mest mulig
hensiktsmessig
måte. Kultur i Troms skal ha en rådgivende funksjon, og bistå
kommunene med utvikling av det kommunale tilbudet.

'

Kultur i Troms skal levere profesjonelle
til kommunene

produksjoner innenfor det faste programmet

i Troms fylke. Dette innebærer:

o

Kunstnerisk ansvar for alle produksjoner som Kultur i Troms formidler

o

Ansvar for planlegging,
tumélegging,
produksjon
og gjennomføring
av
tumeene, samt produksjon av materiell til informasjon og markedsføring
Evaluere hvert år i samarbeid med kommunene. Tilbudet skal være tilpasset de
til enhver tid gjeldende læreplanene
Skisse til program for det faste tilbudet legges frem for kommunekontaktene
innen utgangen av april måned for kommende skoleår

o
o

0

Kultur i Troms legger programmet

for neste skoleår ut på www.kulturitromsno

innen utgangen av juni. Endringer

av turneer kan kun foretas i samråd med den

enkelte skole
0
o

Kultur i Troms skal tilby et bredt bestillingstilbud
innenfor alle kunstuttrykk til
alle klassetrinn som kan bestilles mot en egenandel
Bestillingslister
med pris utarbeides
og gjøres tilgjengelig for kommunene

innen 1. mai hvert år med bestillingsfrist 20. mai

Samarbeidsavtale
06.09.2018

mellom fylkeskommune

og kommuner

for Den kulturelle skolesekken
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o

Ansvar for planlegging,
turneene, samt produksjon

turnélegging,
produksjon
av materiell til informasjon

og gjennomføring
og markedsføring

av

o Bestillingstilbudet skal være ferdig tumélagt innen utgangen avjuni hvert år
0

Faktura for egenandeler

5. KOMMUNENS PLIKTER,
'

Kommunen

sendes kommunene

to ganger pr år, mai og desember

RUTINER OG GJENNOMFØRING

er skoleeiere

og har dermed

hovedansvar

for pedagogisk

innhold

og

gjennomføring av tilbudene fra Kultur i Troms.
0

Kommunen

skal opprette

en kulturkontakt

som har som oppgave

å se til at arbeidet

med DKS blir gjennomført i henhold til denne kontrakten
'

Kommunen

skal følge Kultur

i Troms”

oppsatte

plan for det faste programmet

på

www.kulturitroms.no. Kommunen kan ikke endre planene uten godkjenning. Dersom
kommunen avlyser et tilbud uten å informere i god tid, vil kostnadene ved denne
0

produksjonen bli belastet kommunen.
Kommunen skal sørge for at skolene gjennomgår

'

endringer må dette meldes tilbake innen oppstart av skoleåret. Kommunen må bekrefte
programmet innen I. september
Kommunene skal gjøre alle skolene kjent med materiell som Kultur i Troms utarbeider

.

Kommunene skal påse at skolene gir tilbakemelding/evaluering

0

har hatt
Kommunen

programmet,

dersom det må foretas

til arrangementene

skal sørge for at hver skole utnevner

av produksjonene de

en kulturkontakt

og fortløpende

holde Kultur i Troms oppdatert om hvem dette er, og innkalle kulturkontaktene
.

rektor eller minst én av dem til to årlige møter for lokalt DKS—arbeid
Kommunen skal sørge for at hver skole har tilgang til egnede spillesteder.

og

Minimum

egnet spillested er en normal gymsal med blendingsmulighet
og strømtilgang
tilsvarende det som er vanlig for DKS-tilbud. Om skolen må benytte annet spillested
som innebærer

.

at elevene

må forflytte

seg må kommunen

selv ta denne utgiften.

Kommunen må sørge for nødvendig forsikring på egne lokaler og sikre selv at
brannkrav er ivaretatt
Kommunen skal etablere en DKS-gruppe med representanter fra skole og kultursektor.
Denne gruppen skal møtes minst tre ganger pr år for å planlegge og følge opp
utviklingen med DKS i kommunen. Kommunekontakt,
biblioteksjef
og skolesektor
skal være representert.
Det anbefales
også at kulturskolerektor,
UKM-kontakt,

spaserstokk—kontakt og andre med relevant tilknytning til området deltar
6. VEDERLAG
Opptak,

FOR KRINGKASTING

kringkasting

eller offentliggjøring

via dagspressen

av er arrangement

fra DKS eller

deler av dette gjennom fjernsyn, film, aviser, fonogram, videogram eller annen form for
reproduksjon som skal offentliggjøres kan bare skje med samtykke fra den enkelte utøver og
fra Kultur i Troms. Det skal alltid informeres
om Troms fylkeskommunes'
deltakelse.
Utøveren og Kultur i Troms skal godkjenne opptaket før sending/bruk.
Opptak, kringkasting eller offentliggjøring
skal kun gjøres gjennom en særskilt avtale.

7. AVTALEPERIODEN
Avtalen trer i kratt ]. september 2018 og varer til 1. september 2020. Avtalen kan sies opp
innen utgangen av juni for det påfølgende skoleår.
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Dersom kommunen sier opp kontrakten har ikke kommunen krav på produksjonene
Kultur i Troms til enhver tid stiller til rådighet for kommunene.

som

Partene tar forbehold om endringer i oppgavefordelingen i forvaltningsnivået.
8. MISLIGHOLD
Dersom Kultur i Troms ikke leverer produksjoner og tjenester i hht. avtalen, skal det etter
beste evne søkes å gi et erstatningstilbud etter avtale med kommunen. Dersom kommunen

ikke overholder sine forpliktelser

slik de fremgår av kontrakten, og at avtalebruddene

medfører at Kultur i Troms ikke kan gjennomføre planlagt fonnidlingsprogram,

kan Kultur i

Troms si opp avtalen med l måneds skriftlig varsel. Før en slik oppsigelse iverksettes skal det
gis skriftlig varsel til kommunens ledelse. En slik oppsigelse utløser ikke erstatningskrav.
9. TVIST
Dersom det oppstår tvist mht. tolkning av kontrakten, bør dette primært løses mellom Kultur i

Troms og leder for den enheten i kommunen som har ansvar for kontrakten. Sekundært løses
dette mellom kommunen og Troms fylkeskommune.
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Vedlegg: Halvårsrapport 2018.docx.pdf
Vedlagt halvårsrapport fra RUST – Regional ungdomssatsing i Nord‐Troms
Hilsen
LISE JAKOBSEN
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT
Nord Troms Regionråd DA
Hovedvegen 2, 9151 Storslett
Tlf / 918 13 803
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VISJON
Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!

MÅL





RUST skal jobbe for et bedre arbeids,- bo og aktivitetstilbud for ungdom i
Nord-Troms
RUST skal være en kanal for økt ungdomsmedvirkning
RUST skal stimulere til gode opplevelser i regionen
RUST skal legge til rette for at ungdom skal utvikle seg positivt i regionen

ORGANISERING
Regional ungdomskonsulent: Lise Jakobsen
Saksordfører: Eirik Losnegaard Mevik

NORD-TROMS UNGDOMSRÅD

KVÆNANGEN: Mia Johnsen og Adelen Henriksen
NORDREISA: Anna Elisa Lund Henriksen (leder) og Ramona Soleng Thomassen.
Vara: Mathilde Eriksen og Oda Birkelund
SKJERVØY: Vilde Marie Røsnes Karlsen (nestleder) og Siril Jørgensen.
Vara: Nora Karlstrøm
KÅFJORD: Runar Monsen og Tony Cock.
Vara: Oliver Løvli
STORFJORD: Anja Rognli og Henning Elverum.
Vara: Sivert Østeggen
LYNGEN: Erlend August Gamst og Benjamin Johansen.
Vara: Marie Solheim Jensen og Ingvild Ringbakken
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FAGRÅDET
KVÆNANGEN: Marit Boberg
NORDREISA: Silje Båtnes
SKJERVØY: Eldbjørg Ringsby
KÅFJORD: Elisabeth Guldbrandsen og Ellen Lindvall
STORFJORD: Jill Fagerli
LYNGEN: Kåre Bjørnar Olsen

HVA HAR SKJEDD I RUST?
JANUAR
18.januar: Regional ungdomskonsulent Lise Jakobsen tilbake fra
permisjon. Hege e. Liland og Victoria F. Mathiassen
har vært vikarer

FEBRUAR
9.februar: Møte i RUST, Kåfjord


Valg av leder og nestleder



Fordeling av saksområder



Årsrapport 2017, Årshjul og tiltak 2018



Politisk rådgiver for ungdomsråd



Regionreformen



Søknad til Prøv sjøl-fondet



Søknad om støtte til arr. fra Lyngen ungdomsråd

9.februar: Fagrådets dag, Kåfjord


Prosessleder: Lisbeth Holm, Holm rådgivning



Tema: Ungdomssatsing i 20 år – historisk tilbakeblikk,

RUST – status og potensiale og fagrådets rolle i dag,
framtidsperspektiv: hvordan ta ut potensialet, satsing
og prioritering.
20.feb: Yrkes- og utdanningsmesse, Nordreisa


Målgruppe: 10.klassinger og vg1-elever fra Nordreisa,

Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen


Runar Monsen, Anna Henriksen og Lise Jakobsen

på stand med nye roll ups, utdeling av kort og promotering av Prøv sjøl-fondet
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MARS
16.mars: Møte i RUST, Nordreisa


Bruk av penger fra Næringsprisen 2017



Søknad om støtte til arrangement fra Nordreisa

og Lyngen ungdomsråd


Prøv sjøl-fondet: evaluering og sommerjobbkampanje



Strategi for unge i Troms



Ny logo laget av Brekmoe AS



Søknader til Prøv sjøl-fondet



Rullering av leder og nestleder i fagrådet



Oppsummering og satsingsområder fra Fagrådets dag

21.mars: Peter F Hjort-seminaret, UiT
22.feb: Idedugnad for Forskningsdagene 2018


Vilde M. Karlsen og Lise Jakobsen deltok

Nyhetsbrev
Nord-Troms regionråd med siste nytt fra ordførere, Nord-Troms studiesenter og
RUST sendt til samarbeidspartnere og interessenter

APRIL
24.april: Representantskapsmøte i Nord-Troms regionråd

MAI
2.mai: Hedmark fylkeskommune


Berit Fjelberg og Lise Jakobsen invotert til å presentere HoppIDE

og RUST for næringsetaten i Hedmark fylkeskommune
på Hurtigruta.
7.mai: Fellesmøte RUST og Regionrådet, Skjervøy


Næringsprisen 2017: Seminar om ungdom og sted



Politisk rådgiver for ungdomsråd



Søknad om støtte til arr. fra Storfjord og Skjervøy

ungdomsråd


Fagrådet på RUST-konferansen 2018



Besøk på Newton Nord-Troms og Lerøy Aurora

visningssenter (RUST, NUNT og Regionrådet)
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JUNI
Prøv sjøl-fondets sommerjobbkampanje


Rettet mot målgruppen ungdom 13-18år



Lansering av film laget av Madelen Stensvik Sjøblom



Egen logo for fondet



Markedsføring på skolene, Facebook og Instagram

14.juni: Forskningsseminar, Forskningsnode Nord-Troms


Småsteder i Nord-Troms - Badderen og Årviksand

15.juni: Forskningsdagene camp, Halti næringshage


Info om RUST og Prøv sjøl-fondet til elever som

skal etablere ungdomsbedrift ved Nord-Troms vgs. neste skoleår og kan søke
fondet om støtte
20.juni: Kurs – Lederskap i prosjekter, NTSS
Nyhetsbrev
Nord-Troms regionråd med siste nytt fra ordførere, Nord-Troms studiesenter og
RUST sendt til samarbeidspartnere og interessenter

JULI
4.juli: RUST presentert for Fylkesråden


Fylkesråd Willy Ørnebakk og fylkesråd for

kultur og næring besøkte Halti

TILDELINGER I PRØV SJØL-FONDET
Fredrik Hansen – arrangement StorslettLAN: Kr. 10 000,Karoline Olaussen – etablering av klesmerke: Kr. 3000,Oskar E Johansen – geitekillinger: Kr. 5000,Vilde K Johansson – livredningskurs: Kr. 1000,Vilma Johansson - fotokurs: Kr. 1000,Christopher Lilleng Davidsen – fiskebåt: Kr. 5000,Charlotte Holmgren – seminar om kroppspress: Kr. 10 000,Christer Vangen – dronefilm: Kr. 1000,ANNET
Presentasjon av alle representantene på Instagram og Facebook med korte spørsmål
og svar om hvordan det er å være ungdom og Nord-Troms og delta ungdomsråd og
RUST.
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Nord-Troms portalen har fått en ansiktsløfting og innholdet er oppdatert, men det
jobbes videre med innholdet på RUST-siden - tilgjengelige årsrapporter og flere
bilder av det vi gjør.
13.7.2018 Lise Jakobsen

Vedtatt i Nord-Troms ungdomsråd 9.oktober 2018
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GÅIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
KAIVUONON

FYLKESMANNEN
Postboks
9291

KOMUUNI

I TROMS

6105

TROMSØ

Du öujuhus/Deres

ref:

Min

öujJVår

ref

2018/203-5

Søknad
andre

om midler
barnehager

til arbeid

i nettverk

med samiske

Arkiivaéoavdda/Arkivkode

Beaivi/Dato

223

29.10.2018

for samiske

barnehager/avdelinger

og

barn

Viser til Fylkesmannens utlysning av midler til arbeid i nettverk for samiske barnehager
/avdelinger og andre barnehager med samiske barn datert 18.09.18. Det vises til ny rammeplan
som trådte i kraft 1. august 2017. Den nye rammeplanen setter tydelige krav til hva som
forventes av samiske barnehager/avdelinger
og andre barnehager med samiske barn.
Barnehager i Nord-Troms har barnehageåret 2017/2018 gjennomført bamehagebasert
kompetanseheving
på implementering av ny forskrift av rammeplan. Barnehager i Nord-Troms
satser i barnehageåret 2018/2019 å fortsatt arbeide med tema innenfor satsingsområde;
Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning, etter strategien i «Kompetanse for
fremtidens barnehage 2018 - 2022». Nord-Troms arbeider særlig med kompetanseheving
i
forhold til ny rammeplan og områder innenfor livsmestring og helse.
Barnehagene i Kåfjord og Nordreisa ønsker i tillegg å jobbe i nettverk for å imøtekomme krav til
det som forventes av samiske barnehager/avdelinger
i den nye rammeplanen. Vi ønsker i første
omgang at våre barnehager med samiske avdelinger skal kunne møtes i nettverk, for
erfaringsdeling og gjensidige besøk i kommunene. Vi vil styrke de ansattes kompetanse i å bruke
samisk språk og kultur i barnehagene og ønsker å lære av hverandre.
Kommende år ønsker vi å rette satsingen særlig mot lek. Lek er utgangspunkt for barns danning,
læring og utvikling og er en svært viktig inngangsport til fellesskap og livsglede. Vi ønsker å
knytte det samiske perspektivet tett på satsingene vi eller er inne i og har tenkt å delta i framover.
Inkludering og lek i samisk perspektiv vil være viktig å ha med.
Vi ønsker å tilby bamehageansatte og grupper av ansatte og barn, i de samiske avdelingene
muligheten til å besøke hverandre for å dele erfaringer, hente inspirasjon og kunnskap ved å dra
veksler av hverandre. Vi ønsker å samarbeide om aktiviteter og evt felles markeringer.
Barnehagene kan dra positive veksler både av å få besøk og å være på besøk. Vi ønsker at dette
kan være starten på et varig samarbeid og at kompetansen vi oppnår for disse to avdelingene kan
dryppe på de andre barnehagene i Kåfjord og Nordreisa gjennom egne nettverk. Videre fremover
ser vi for oss at et etablert nettverk kan innhente ekstern kompetanse senere.
Poastaéujuhus/Postadresse:

Fitnanéujuhus/Besøksadresse:

Telefovdna/Telefon

Postboks

Ox'erveien

77 71 92 00

74, 9148

Olderdalen

2, 9146 Olderdalen

Sentralbord:

Båqkokontu/Bankkonto:
4785

07 00024

E-poasta/E-post:

lnterneahtta/lnternett:

Organisaäuvdnam/Org.nr:

postmottakgkaf]ord.kommune.no

www.kaijordkommune.no

940 363 586
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Det er lange avstander i Nord—Troms og det er vanskelig
Midlene vil delvis kunne være med å dekke vikarutgifter

å drive slike nettverk
og enkel bevertning.

Ansvarlig

i Kåfjord

for prosjektet

Styringsgruppe:
kommune.

vil være bamehagemyndigheten

Styrer i samarbeid

Formål:
Å styrke barnehagenes

kompetanse

Hovedmål:
Å styrke ansattes kunnskap
barns samiske identitet.

med barnehagemyndighet

uten ekstra midler.

og Nordreisa.

er prosjektkoordinator

i egen

for å møte krav om samisk i rammeplan.

og kompetanse

innenfor

det samiske

samisk språk og kultur. Å styrke

Delmål:
— Øke ansattes kunnskap om og kompetanse
om/i samisk
— Ha fokus på samisk språk og lokal samisk kultur
— Utvikle felles forståelse
med lek
— Øke ansattes

forståelse

og holdninger

hos ansatte for barns lek og ansattes

rolle arbeid

av ny rammeplan

Organisering:
Gjensidige bamehagebesøk
Etablering av nettverk
Økonomi
Kommunene
i Nord-Troms
søker for kommende år på kroner 10 000,-.
Det legges inn en kommunal egenandel fra hver kommune som skal dekke deler av vikarutgifter,
samt dekke reiseutgifter til ansatte i egen kommune.

Dearvvuodaiguin/Med

Elisabeth

Tlf.:

hilsen

Gulbrandsen

77719219

Drit reive lea elektrovnnalac'öat

dolikke/nn'vonja

Dette dokumentet

godkjent

er elektronisk

Ved all kontakt med avdelingen

såddejuvvo

og sendes

i denne sak, vennligst

Kopi:
Storslett barnehage v/Heidi Hole
Fossen barnehage v/lsabell Warsla
NORDREISA
KOMMUNE
OPPVEKST

vuol/diäd/laga

lmga /

uten signatur.

referer til saksnummer

Postboks

174

9156

2018/203—5

STORSLETT

Side
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2 av 2

Fra: Vivian Vesthagen (vivian@komopp.no)
Sendt: 08.11.2018 10:29:21
Til: Nordreisa Kommune
Kopi:
Emne: Lærlingetilskudd, Att.: Regnskap
Vedlegg: Lærlingetilskudd Nordreisa kommune PDF.pdf
Hei.
Vedlagt følger avregning av lærlingetilskudd for 2017 samt tilskudd for tidlig formidling av nye lærlinger og
lærekandidater for 2018.

Med vennlig hilsen

opplæringskontoret for offentlige sektor i Troms.

Vivian Vesthagen
Konsulent
Tlf: 458 68 758
vivian@komopp.no
www.komopp.no
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Fra: Lise Jakobsen (Lise.Jakobsen@ntroms.no)
Sendt: 22.10.2018 10:09:42
Til: Nordreisa Kommune; Post Kafjord; Post Kvænangen; Post Lyngen; Post Storfjord; Post Storfjord
Kopi:
Emne: Protokoll fra møte i RUST/ Nord-Troms ungdomsråd 9.10.2018
Vedlegg: Protokoll RUST-møte 9.10.2018.docx.pdf
Vedlagt protokoll fra RUST / Nord‐Troms ungdomsråd
Hilsen
LISE JAKOBSEN
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT
Nord Troms Regionråd DA
Hovedvegen 2, 9151 Storslett
Tlf / 918 13 803
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Protokoll fra møte i
Nord-Troms Ungdomsråd og Fagrådet 9.oktober 2018
Sted
Tid

Nordreisa, På Taket Kafe
Kl. 11.00-14.30

Tilstede
Nord-Troms Ungdomsråd

Fagrådet
Forfall

Nord-Troms regionråd - adm.

Skjervøy:
Vilde M S Karlsen
Siril Jørgensen
Kåfjord:
Mathias Nilsen
Oliver Løvli
Kvænangen:
Mia Johnsen
Adelen Henriksen
Nordreisa:
Ramona Thomassen
Anna Elisa Lund Henriksen
Lyngen:
Forfall
Storfjord:
Forfall
Silje Båtnes, Nordreisa
Marit Boberg, Kvænangen
Eirik Hasselberg, Skjervøy
Elisabeth Guldbrandsen/Ellen
Lindvall, Fagrådet Kåfjord
Jill Fagerli, Storfjord
Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen
Lise Jakobsen, referent

SAKSKART
37/18 GODKJENNING AV
PROTOKOLL
38/18 KOMMUNERUNDEN
39/18 HALVÅRSRAPPORT RUST
40/18 STATUS - PRØV SJØL-FONDET
41/18 RUST-KONFERANSEN: VALG
AV AU

42/18
43/18
44/18
45/18
46/18
47/18
48/18

45

ORDFØRERTUR: VALG AV AU
DRIVKRAFT NORD-TROMS
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
BOK- OG KULTURBUSSEN
STRATEGI FOR UNGE I TROMS
MØTE- OG AKTIVITETSPLAN
SØKNAD PRØV SJØL-FONDET

37/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 7.MAI
Vedlegg til saken:
 Protokoll 7.mai
Vedtak: Protokoll godkjennes

38/18 KOMMUNERUNDEN
Orientering fra ungdomsrådene
Kåfjord: Sliter noe med oppmøtet - bare 2-3stk på møtene og da er rådet ikke
vedtaksdyktige. Får ny koordinator 1.november. Jens Alexander Simonsen er
politiske rådgiver.
Kvænangen: Fortsatt ingen klubb pga bygging av ny skole. Skal arrangere
pizzakveld og julebord. Stor pågang på ungdomsrådet også fra 7.klasse. Forsøk på
ny ordning med undergruppe av 7.klassinger i BUFF-styret som er referansegruppe
for ungdomsrådet. Velger inn repr. til rådet utfra hvorfor de vil være med, og hva en
vil utrette. Vera Wassnes er politisk rådgiver.
Nordreisa: Planlagt Halloween-fest i lag med Xload. Promotionvideo – Zombiewalk,
Mange deltakere i alle aldersgrupper. Henvendelse fra kulturavd. om UKM. Litt frafall
på møtene – rekrutterer nye medlemmer fra ungdomsskolen. Øyvind Evanger er
politisk rådgiver. Har også egen kontaktperson i alle utvalg.
Skjervøy: Arrangerte ungdomskonsert sammen med Skarvenfestivalen i sommer.
Dårlig oppmøte, samt at dørene åpnet seint og bandet spilte bare 25min.
Ungdomsrådet vil ta dette opp med Skarvenfestivalen. Skaterampen er endelig i
bruk i skolegården. Ingrid Lønhaug er politisk rådgiver. Ny koordinator – Eirik
Hasselberg. Neste møte i SUR mandag 15.10.

39/18 RUST HALVÅRSRAPPPORT
Vedlegg til saken:
 RUST Halvårsrapport juni 2018
Gjennomgang av rapporten
Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd godkjenner rapporten. Den sendes til Regionrådet
og postmottak i alle kommunene. RUST-representantene orienterer om rapporten i
sine ungdomsråd.
40/18 STATUS PRØV SJØL-FONDET
Ungdom 13-18 år:
Fredrik Hansen – arrangement Storslett LAN: Kr. 10 000,- (utbetalt)
Karoline Olaussen – etablering av klesmerke: Kr. 3000,- (ikke returnert tilsagnsbrev)
Oskar E Johansen – geitekillinger: Kr. 5000,- (utbetalt)
Vilde K Johansson – livredningskurs: Kr. 1000,- (ikke returnert tilsagnsbrev)
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Vilma Johansson - fotokurs: Kr. 1000,- (ikke returnert tilsagnsbrev)
Christopher Lilleng Davidsen – fiskebåt: Kr. 5000,- (utbetalt)
Charlotte Holmgren – seminar om kroppspress: Kr. 10 000,- (23.9 – venter rapport)
Christer Vangen – dronefilm: Kr. 1000,- (ikke returnert tilsagnsbrev)
Gjennomgang av innsendte rapporter fra
 Fredrik Hansen
 Oskar E Johansen
 Christopher Lilleng Davidsen
Elev- og ungdomsbedrifter:
 Elev og ungdomsbedrifter som etableres på skolene i høst oppfordres til å
søke støtte til tiltak innen design og markedsføring som viser stedskvaliteter
og muligheter i Nord-Troms.
 Flyer om fondet er sendt til lærere på entreprenørskapsfag på Nord-Troms
vgs.
 Lise har informert om fondet på en workshop som Halti Næringshage holdt
for vgs. Nordreisa i vår, og besøkt entreprenørskapsklassen i august.
 Info sendt til Tonny Mathiassen (HoppIDE) til utdeling på Innovasjons Camp i
grunnskolene.
 Innovasjons Camp Blå fag på vgs Skjervøy onsdag 3.oktober. RUST (Ramona
og Lise) deltok som veiledere for elevgruppene, jury i kåringen av beste
forretningside, og med info og Prøv sjøl-fondet.
Vedtak:
 Statusrapport tas til orientering.
 Markedsføring av fondet mot målgruppene fortsetter.
 Søke SNN Samfunnsløftet om påfyll til for å sikre fremtidig aktivitet for fondet
og bidra til kultur- næringstiltak blant ungdoms i Nord-Troms.

41/18 RUST-KONFERANSEN
Vedlegg til saken:
 Forslag til program for RUST-konferansen
Vedtak:
 Forslaget tas til orientering. Endringer kan komme fra arbeidsgruppa.
 Arbeidsgruppa: Anna, Vilde, Oliver, Mathias, Adelen.
 Invitasjonen sendes til ungdomsrådene i kommunene snarest.
Påmeldingsfrist: 18.oktober. Lise sender invitasjon til koordinatorene.
 Møteplan for arbeidsgruppa: Mandag 15.oktober kl. 9.30 på Halti. Lise
booker møterom.

42/18 ORDFØRERTUR: VALG AV AU
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Årets ordførertur er i Nordreisa 26.-27.november. Det er booket overnatting på
hotellet til RUST, og møterom på Halti for møte i RUST og fellesmøte med
ordførerne.
Vedtak:
 Arbeidsgruppe: Adelen, Oliver, Mathias, Ramona
 Invitasjon sendes til RUST og ordførere.
 Arbeidsgruppa har møter på Skype og chat.

43/18 DRIVKRAFT NORD-TROMS
Vedlegg til saken:
 DRIVKRAFT UNGDOM
Drivkraft Nord-Troms» er en videreføring av satsinger i «Nærings- og utviklingsplan
for Nord-Troms 2014-2018» (forankret i Regional planstrategi for Troms). I tillegg
til å bygge videre på tidligere satsinger, har regionrådet valgt områder hvor NordTroms kan bidra til å løse samfunnsutvikleroppgaver i ny region Troms/Finnmark.
Disse vil vi gjennomføre uansett utfall av sammenslåing mellom Troms og Finnmark.
De prioriterte satsingene er områder hvor Nord-Troms har en særlig kompetanse
som kan bygges videre på for å løse oppgaver utover egne grenser, samtidig som vi
styrker og utvikler regionens kompetansemiljø.
Vi vil satse på:


Drivkraft Campus Nord-Troms



Drivkraft Ungdom



Drivkraft Kvenkultur



Drivkraft Grensesamarbeid

DRIVKRAFT UNGDOM:

Resultatmål
Utvikle og prøve ut en pilotmodell for ungdomsmedvirkning i kommunene i Troms og Finnmark. I kommende
valgperiode skal det etableres ungdomsråd i alle kommuner i Troms og Finnmark.
Effektmål
Ungdom (identitet og kultur) og medvirkning som «verktøy» i en strategi i utvikling av vekstkraftige og attraktive
lokalsamfunn. Tilhørighet fremmer ansvar for framtida og samfunnet.
Målgrupper
Lokale og regionale politikere
Ungdomspolitikere - «utRUSTede» ungdommer til veilederkorps
Ungdomsråd i den nye regionen Troms og Finnmark
Hvorfor


Samarbeid - nordområdepolitikk, grenser, fleksibilitet



Klima – fremtidens stemmer må høres nå



Demografi –spredt bosetting, distriktskommuner – jobbe distribuert
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Kreativitet – entreprenørskap, kultur, muligheter, næring



Kommunikasjon – samfunnsutvikling, deltakelse, identitet



Ungdomskultur. Ungdom er der det skjer! Språk! Velger posisjoner og tilhørighet selv – økt deltakelse
gjennom teknologi

Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd støtter Drivkraft Nord-Troms og ser fram til videre
arbeid med satsingen.

44/18 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
I en e-post til regionrådet skriver rektor på Nord-Troms vgs Olaug Bergseth:
Har dere noen planer om å sette videregående opplæring på sakskartet? Det kommer tre saker på
fylkesnivå nå i vinter:

Ny struktur for yrkesfaga i Troms

Voksenopplæring

Elev- og lærlingetjeneste
Det er den første som er størst, den har blant annet bakgrunn i de nye utdanningsprogramma som
kommer :
Design og tradisjonshandverk
IKT og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv
Frisør, blomster og interiørdesign
Hvordan disse skal fordeles blir sak på junitinget. Høringa starter 15.mars. Litt forenkla fremstilt
innebærer endringene er mer spesialisering, altså blir det vanskeligere å få nok elever til å starte
tilbud. Dette er åpenbart en utfordring for Nord-Troms, selv om det også er muligheter.
Som kjent er det to vg-skoler i Nord-Troms, og situasjonen på Nordkjosbotn er at en har nå lyst ut
rektorstillinga for andre gang. De har hatt redusert søkning siste året, og kort sagt trur eg vi må
samarbeide om en prosess for å få et best mulig tilbud til ungdommene i regionen.
Mvh
Olaug Bergset

Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd ber om å involveres i det videre arbeidet med
saken.
45/18 BOK- OG KULTURBUSSEN I NORD-TROMS
Regionrådet har sendt henvendelse til RUST og bedt om støtte i saken om
Bokbussen. Sametinget har vedtatt kutt i støtten som gis til drift av Bok- og
kulturbussen i Nord-Troms. Bok- og kulturbussen er eid av Kåfjord kommune, og
driftes i et samarbeid med Nordreisa og Lyngen kommune. I 2010 var det 10 000
utlån på bussen. I 2017 ble det registrert over 10 000 besøk og 18 135 utlån.
Forslag til uttalelse:
 Nord-Troms ungdomsråd støtter regionrådet og ordførerne Kåfjord,
Nordreisa og Lyngen i saken om Bokbussen.
 Bokbussen er veldig viktig for formidling av litteratur til barn og unge som
bor langt unna bibliotek og ikke har skolebibliotek.
 Bidrar til økte leseferdigheter blant barn og unge.
 Unikt - bør heller videreutvikles enn å bygges ned.
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Viktig for formidling av samisk kultur.
Viktig for utvikling og revitalisering av samisk og kvensk språk i Nord-Troms.
De som jobber på Bok- og kulturbussen har spesiell kompetanse på
litteraturformidling, samisk og kvensk språk.
Et viktig formidlingsrom for barn og ungdom som knytter kultur, språk og
steder i Nord-Troms tett sammen.
Spennende for barn og ungdom å få besøk av bussen i skolegården – skaper
leselyst.
Storslett skole vil ha Bokbussen tilbake i skolegården
Viktig ressurs i skole som har lang vei til bibliotek
Lærer språk – kvensk og samisk i bussen.
Dårlig skolebibliotek gjør Bokbussen enda viktigere
Supplement til bedre utvalg i bøker for økt leselyst

46/18 STRATEGI FOR UNGE I TROMS – HANDLINGSPLAN
I RUST-møtet 16.mars gav vi innspill til Strategi for unge i Troms. I tillegg har flere
av de kommunale ungdomsrådene sendt inn høringssvar.
Ungdommens fylkesråd Troms jobber nå med en handlingsplan til strategien og skal
ha ny runde for innspill og forslag. RUST er bedt om å bidra.
Vedtak: UFR inviteres til å holde innspillsmøte og workshop med RUST 26.november
2018

47/18 MØTE- OG AKTIVITETSPLAN
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48/18 SØKNAD TIL PRØV SJØL-FONDET FERSK FISK UB

Vedtak: FerskFisk UB tildeles 5000kr i støtte fra Prøv sjøl-fondet.

9.10.2018 Lise Jakobsen (referent)
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Referat fra møte i ungdomsrådet.
Sted
Tid

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

Tilstede:

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

Frafall:

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

Sakskart

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

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

29/18 Halloweenfest:

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

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

31/18 Eventuelt
-

-

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

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.

54

55

Kulturetaten

Nordreisa Kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT
Vår ref.:
18/6248-3
Løpenr.:
67813/18

Saksbehandler:
Johnni Håndstad
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 27

Arkiv:
SAKSARKIV
Deres ref.:
2018/9369

Dato:
24.09.2018

SØKNADSNR. 128914 AKTIVITETSPARK STORSLETT SKOLE - NORDREISA
KOMMUNE - SLUTTUTBETALING SPILLEMIDLER 2018
Det vises til brev datert 13.09.18 vedr. ovennevnte anlegg, og til innsendt revidert godkjent
sluttregnskap og kommunal bekreftelse på at anlegget er bygd etter godkjente planer.
Nordreisa kommune fikk ved fordeling av spillemidler 2018 bevilget kr 122.000,- til en
aktivitetspark – Tuftepark, ved Storslett skole i Nordreisa. Det anmodes nå om en
sluttutbetaling.
På bakgrunn av innsendt dokumentasjon kan kr 122 000,- utbetales til Nordreisa kommune.
Troms fylkeskommune har fra og med 1.januar 2018 endret rutiner for denne type
utbetalinger og ber Nordreisa kommune om å sende en elektronisk faktura på kr 122 000,med tekst: Nordreisa kommune – Aktivitetspark Storslett skole – Nordreisa.
Faktura informasjon:
Troms fylkeskommune,
Kulturetaten, avd. folkehelse, idrett og friluftsliv,
Postboks 338 Alnabru,
0614 OSLO
Merkes: Ressursnummer 10031
Faktura sendes i PDF-forma til: faktura-tromsfylke@nets.eu

Med vennlig hilsen
Ellen Østgård
fylkeskultursjef

Vibeke Skinstad
avd.leder folkehelse, idrett og friluftsliv

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no
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Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
864870732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

IMDi
Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

.»'

NORDREISA KOMMUNE
v/flyktningkonsulenten

Postboks
9156

DERES

Unntatt
offentlighet
jf offl. lov § 13

174

STORSLETT

Komm.nr.:

REF

VÅR REF

DATO

18-00820-4

UTBETALING
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Ettersom

personene
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om integreringstilskudd
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30.08.2018.
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og deling

DUF—nr. 2015

254523

av integreringstilskuddet

av tilskudd
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til Drammen

År—2 til Nordreisa

kommune.

og mangfoldsdirektoratet

Cenar

(sign.)

økonomi—

og tilskuddssjef

Økonomi-

og driftsavdelingen

Kristin

Stabel Henriksen

(sign.)

rådgiver
Vedlegg

IMDi

Postboks

212 Sentrum

E-post: post@imdi.no

0103 Oslo

l Tollbugata

20, 0031 Oslo

l Telefon:

l Organisasjonsnummer: 987 879 696 l www.imdi.no
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24 16 88 00

l Telefaks:

24 16 88 01

l Bankkontonr : 7694 05 12693

Saksbehandler
Linda Kristin Selnes

Telefon
77 64 22 56

Vår dato
25.10.2018
Deres dato

Vår ref.
2017/3743
Deres ref.

Arkivkode
633.0

Kåfjord kommune
Postboks 74
9148 Olderdalen
Reisa Montessoriskole
Reisadalen 362
9151 STORSLETT
Straumfjordnes skole
Straumfjordnes 191
9151 STORSLETT

Utbetaling av tilskudd til desentralisert kompetanseheving i skolen 2018
Fylkesmannen viser til innsendt skisse/plan for kompetanseutvikling etter desentralisert
modell for Straumfjordnes skole og Reisa montessoriskole og Lyngen, Storfjord, Kåfjord,
Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa kommuner av 22.8.2018 og oppdatert plan av 14.9.2018,
Meld.St.21 (2016-2017), Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, samt brev til
kommunene av 31.5.2017 og 22.9.2017.
Formålet med midlene
Midlene skal bygge opp under skoleeier sitt ansvar for kvalitetsutvikling og stimulere til et
langsiktig samarbeid mellom kommunene og universitet/høgskoler (UH- sektoren).
Skoleeier har hovedansvar for kompetanseutvikling i skolen, jf. opplæringsloven § 10-8. Den
nye ordninga innebærer at skoleeierne skal analysere og prioritere hva de har behov for, og
gjennomføre tiltakene i samarbeid med UH-sektoren. Skoleeierne må samarbeide i nettverk
og bli enige om hvordan midlene skal fordeles, og hvilke tiltak som skal prioriteres.
Midlene til ny desentralisert ordning skal stimulere til langsiktig utvikling og bidra til at
kommunene og de private skolene kan oppnå sektormålene for grunnopplæringa:

Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø

Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse

Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring
De statlige føringene for bruken av midlene er ikke knyttet til bestemte fag eller fagområder
og skal ikke endres fra år til år. Midlene skal benyttes til etterutdanning og skal fremme
kollektive læreprosesser i skolen.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Oppvekst- og
utdanningsavdelingen
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fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Egenandel
Kommunene må bidra til finansieringen med en egenandel på 30% av de statlige midlene som
går til det enkelte nettverket. Egenandelen kan helt eller delvis brukes til lønn/frikjøp om
skoleeier finner dette mest hensiktsmessig.
Rapportering
Kommunene og friskolene bør selv evaluere tiltakene som settes i gang. Det skal rapporteres
på måloppnåelse og redegjøres for at midlene er benyttet i samsvar med planen. Det vil gis
nærmere informasjon om dette i løpet av høsten 2019.
Bruk av midlene
Fylkesmannen forutsetter at Region Nord-Troms sitt nettverk bruker midlene i løpet av 2018
og evt. 2019 i tråd med innsendt plan/skisse og i henhold til føringene for midlene.
Midlene er tildelt på bakgrunn av antall lærerårsverk i den enkelte kommune og friskole som
inngår i nettverket, samt antall skoler og reiseavstand fra UiT campus Tromsø. Tabell
nedenfor viser hvor mye av midlene som er beregnet til bruk på den enkelte skoleeiers
kompetanseheving, hvor mye den enkelte skoleeier må bidra med i egenandel, samt hvor mye
av regionens tildeling som utbetales direkte til Universitetet i Tromsø.
Skoleeier

Basistildeling Ekstra tilskudd –
lang reisevei
Straumfjordnes
40 301,7 426,Reisa montessori
37 839,7 426,Lyngen
134 119,22 277,Storfjord
97 439,14 851,Kåfjord
94 760,14 851,Skjervøy
120 939,22 277,Kvænangen
61 773,7 426,Nordreisa
185 355,29 703,Utbetales nettverket v/ Kåfjord kommune
Utbetales nettverket v/ Straumfjordnes skole
Utbetales nettverket v/ Reisa montessoriskole
Utbetales Universitetet i Tromsø

Samlet tilskudd
til skoleeier
47 727,45 264,156 396,112 291,109 611,143 216,69 199,215 058,334 933,47 727,45 264,470 838,-

Egenandel
14 318,13 579,46 919,33 687,32 883,42 965,20 760,64 517,-

Kr. 334 933,- utbetales til Kåfjord kommunes kontonr. 4785 07 00024 ultimo oktober
2018.
Kr. 47 727,- utbetales til Straumfjordnes skoles kontonr. 4740 28 50848 ultimo oktober
2018.
Kr. 45 264,- utbetales til Reisa montessoriskoles kontonr. 4747 12 34515 ultimo oktober
2018.
Utbetalingene merkes «Desentralisert kompetanseutvikling 2018».
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Ifølge Statens bevilgningsreglement § 10 og Riksrevisjonens innsynsrett, jf. § 12 tredje ledd i
lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen, kan Fylkesmannen i Troms samt Riksrevisjonen når
som helst føre kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Hvis det viser
seg at tilskuddet er utbetalt på uriktige premisser eller opplysninger, eller at det gjøres feil i
utregningen, kan beløpet helt eller delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd
tilbakebetalt. Vi vil minne om at faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden om
tilskudd skal oppbevares i henhold til de samme regler som gjelder for oppbevaring av
regnskapsdata og at tilskuddet skal inntektsføres på samme kapittel som det utgiftsføres på i
regnskapet.

Etter fullmakt

Hilde Bremnes
utdanningsdirektør
Linda Kristin Selnes
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Kvænangen kommune
Lyngen kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune

Strandveien 24
Postboks 174
Postboks 145-G
Oldersletta 1
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9161
9060
9156
9189
9046

Burfjord
Lyngseidet
Storslett
Skjervøy
Oteren

SAKSBEHANDLER
Cathrine Skredderstuen Rolland

INNVALGSTELEFON
+47 98202809

VÅRREF.
18/03675 - 1
ARK.

DERESREF.

DERESDATO

B - Bygninger

TELEFAKS
+47 22 94 04 04
postmottak@ra.no
www.riksantikvaren.no

VÅRDATO
02.11.2018

Se mottakerliste

Tørfoss gård gnr 32, bnr 11, Nordreisa kommune - varsel om oppstart av fredningssak.

Riksantikvaren varsler med d ette at ovennevnte eiendom foreslås fredet med hjemmel i lov
9. juni 1978nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) §§ 15 og 19, jf. § 22. Varsel om oppstart
av fredningss ak kunngjøres også i avisene Nordlys og Framtid i Nord , jf. kulturminneloven § 22
nr. 1 annet ledd.
Omfanget av fredningen
Forslaget om fredning etter kulturminneloven § l5 omfatter eksteriør og interiør for følgende
bygninger på Tørfoss gård , gnr . 32, bnr . 11, i Nordreisa kommune :
Badstue: bygningsnummer 19223318
Bårstue: bygningsnummer 192223296
Hovedbygning: bygningsnummer 192212448
Driftsbygning: bygningsnummer 192212421
Kjøttbu: bygningsnummer 192212456
Ost-og klesbu: bygningsnummer 192223288
Redskapsbu: bygningsnummer 192223261
Utedo: bygningsnummer m angler
For å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet, foreslås det også en fredning av området
rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven § 19.
Området som foreslås fredet er vist på kartet nedenfor. Nærmere omfang og avgrensing av
fredningsområdet vi l avklares gjennom fredningsarbeidet.

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 1483Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no
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A: 3102
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Begrunnelse for fredningen
Tørfoss gård er av nasjonal verdi ved at det viser kvensk byggeskikk og levevis. De første som
ryddet Tørfoss gård kom fra Finland på 1700-tallet. Gården er godt bevart. Anlegget fremstår
som komplett med bygninger som er karakteristiske for et kvensk gårdsbruk i Nord -Troms.
Riksantikvaren start i 2017opp et arbeid med fredning av kvenske/norsk -finske kulturminner,
som en del av Riksantikvarens fredningsstrategi frem mot 2020.Fredningen av Tørfoss gård er
en del av dette arbeidet og må seesi sammenheng med de andre fredningene som gjøres i
Troms og Finnmark av kvenske/norsk -finske kulturminner.
Videre saksgang
Vi ber om at eventuelle merknader til varselet sendesRiksantikvare n innen tre uker fra dette
brevet er mottatt. Merknader og innspill sendeselektronisk til postmottak@ra.no, eller pr. post
til Riksantikvaren, Pb. 1483Vika, 0116Oslo.
Etter at fristen er utløpt, vil Riksantikvaren utarbeide forslag til fredning. Dette vil bli utarbeidet
i dialog mellom eier, andre interessenter og offentlige myndigheter . Fredningsforslaget vil bli

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 1483Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no
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sendt på høring til berørte parter og lagt ut til offentlig ettersyn. Før Riksantikvaren fatter
vedtak om fredning, skal forslaget oversendes Nordreisa kommune for politisk behandling.
Vi ber om at eiendommen blir behandlet som fredet inntil fredningsspørsmålet er avgjort. Vi
ber om at det tas kontakt med Troms fylkeskommune dersom man vil sette i verk tiltak på
anlegget som vil medføre endrin ger eller gå ut over vanlig vedlikehold. Fylkeskommunen vil gi
råd og veiledning i slike tilfeller.
I medhold av kulturminneloven § 22 nr. 4 kan kulturminnemyndigheten treffe vedtak om
midlertidig fredning inntil saken er avgjort.
For nærmere informasjon om fredningsprosessen vises til Riksantikvarens informasjonsblad
11.1.1Prosessenfrem mot fredning, www.riksantikvaren.no.

Vennlig hilsen

Ingrid Melgård
Fung. seksjonssjef

Cathrine Skredderstuen Rolland
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi til:
Halti kvenkultursenter IKS, Hovedveien 2, 9151STORSLETT/ Kvensk institutt,
Kventunet, 9716BØRSELV/ Norske Kveners forbund - Ruijan kveeniliitto, Karlsøyveien 18,
9015 TROMSØ/ Troms fylkeskommune, Postboks 6600,9296Tromsø/ Fortidsminneforeningen
- Troms avdeling, Postboks 942, 9259TROMSØ

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 1483Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no
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Mottaker
Nordreisa kommune
Nord -Troms Museum

Kontaktperson

Adresse
Postboks 174
Bjørklygården 13

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 1483Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no
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Post
9156 STORSLETT
9152 SØRKJOSEN

A: 3102

SAKSBEHANDLER
Cathrine Skredderstuen Rolland

INNVALGSTELEFON
+47 98202809

VÅRREF.
18/03671 - 1
ARK.

DERESREF.

DERESDATO

B - Bygninger

TELEFAKS
+47 22 94 04 04
postmottak@ra.no
www.riksantikvaren.no

VÅRDATO
02.11.2018

Se mottakerliste

Varsel om oppstart av fredningssak for Gamle Sappen skole gnr.30, bnr 7, Nordreisa
kommune, Troms.
Riksantikvaren varsler med dette at Gamle Sappen skole, 30/7 , Nordreisa kommune foreslås
fredet med hjemmel i lov av 9. juni 1978nr. 50 (kulturminneloven) §§ 15 og 19, jf. § 22. Varsel
om oppstart av frednings sak kunngjøres også i avisene Nordlys og Fremtid i Nord , jf.
kulturminneloven § 22 nr. 1 annet ledd.
Omfanget av fredningen
Forslag om fredning etter kulturminneloven § 15 omfatter eksteriør og interiør for Gamle
Sappen skole (bygnings nr. 192211409).
For å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet, foreslås det også en fredning av området
rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven § 19.
Området som foreslås fredet er vist på kartet nedenfor. Nærmere omfang og avgrensing av
fredningsområdet vil avklares gjennom fredningsarbeidet.

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 1483Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no
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Begrunnelse for fredningen
Gamle Sappen skole er et kulturminne av nasjonal verdi som er et godt eksempel på
internatskolene for de kvenske/norsk -finske barna i Nord -Troms. Sappen skole har undervist
barn fra 1890-1955.Fra 1928ble den internatskole både fordi barna hadde lang skolevei, men
også fordi de bedre skulle tilegne seg det norske språket. Bygningen er godt bevart og forteller
en viktig historie om kvenske barns skolegang og fornorskningen i nord.

Videre saksgang
Vi ber om at eventuelle merkn ader til varselet sendesRiksantikvaren innen tre uker fra dette
brevet er mottatt. Merknader og innspill sendeselektronisk til postmottak@ra.no, eller pr. post
til Riksantikvaren, Pb. 1483Vika, 0116Oslo.
Etter at fristen er utløpt, vil Riksantikvaren utarbeide forslag til fredning. Dette vil bli utarbeidet
i dialog mellom eier, andre interessenter og offentlige myndigheter . Fredningsforslaget vil bli
sendt på høring til berørte parter og lagt ut til offentlig ettersyn. Før Riksantikvaren fatter
vedtak om fredning, skal forslaget oversendes Nordreisa kommune for politisk behandling.
Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 1483Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no
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Vi ber om at eiendommen blir behandlet som fredet inntil fredningsspørsmålet er avgjort. Vi
ber om at det tas kontakt med Troms fylkeskommune dersom man vil sette i verk tiltak på
anlegget som vil medføre endringer eller gå ut over vanlig vedlikehold. Fylkeskommunen vil gi
råd og veiledning i slike tilfeller.
I medhold av kulturminneloven § 22 nr. 4 kan kulturminnemyndigheten treffe vedtak om
midlertidig fredning inntil saken er avgjort.
For nærmere informasjon om fredningsprosessen vises til Riksantikvarens informasjonsblad
11.1.1Prosessenfrem mot fredning, www.riksantikvaren.no.

Vennlig hilsen

Ingrid Melgård
fung. seksjonssjef

Cathrine Skredderstuen Rolland
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi til:
Norske Kveners forbund - Ruijan kveeniliitto, Karlsøyveien 18, 9015TROMSØ/
Halti kvenkultursenter IKS, Hovedveien 2, 9151STORSLETT/ Kvensk institutt, Kventunet,
9716 Børselv/ Troms fylkeskommune, Postboks 6600,9296Tromsø/ Nordreisa kommune,
Postboks 174, 9156STORSLETT/ Fortidsminneforeningen - Troms avdeling, Postboks 942, 9259
TROMSØ
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Mottaker
Else Pettersen
Elvestad
Magne Johannes
Elvestad

Kontaktperson

Adresse
Reisadalen 2922

Post
9151 STORSLETT

Reisadalen 2922

9151 STORSLETT

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
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Saksbehandler
Remi A. Møller

Telefon
77 64 21 07

Vår dato
19.10.2018
Deres dato

Vår ref.
2018/5885
Deres ref.

Arkivkode
321

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

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

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Oppvekst- og
utdanningsavdelingen
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Tilsynet åpnes gjennom dette brevet. Foreløpig tidsplan er som følger:






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

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

Etter fullmakt
Eivind Bratsberg
fagansvarlig

Remi A. Møller
tilsynsleder/seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Vår saksbehandler: Trude Rime

Vår dato:
26.10.2018
Deres dato:
01.02.2018

Vår referanse:
2018/8323
Deres referanse:

Straumfjordnes skole
rektor@straumfjordnesskole.no

Vedtak om godkjenning - Utvidet elevtall ved godkjent frittstående
grunnskole - Straumfjordnes skole (org.nr. 971563184)
Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Straumfjordnes skole datert 1. februar 2018
og suppleringer fra søker 25.09.18.
Straumfjordnes skole søker om godkjenning av 10 nye elevplasser på 1.-10. trinn etter
friskoleloven § 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd bokstav a. livssyn.
Skolen driver etter egne godkjente læreplaner i fagene kristendom, andre religioner og
livssyn, naturfag, musikk og kroppsøving. Disse ble sist godkjent i 2008. Det har vært
endringer i Kunnskapsløftets læreplaner etter dette, og vi ba derfor skolen sende inn sine
læreplaner til ny vurdering.
Vedtak
Utdanningsdirektoratet imøtekommer søknaden fra Straumfjordnes skole (org.nr.
971563184) etter friskoleloven § 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd
bokstav a. livssyn.
Skolen er fra og med skoleåret 2019-2020 godkjent for inntil 90 elever på 1.-10.
årstrinn.
Skolens læreplaner fra 2008 er fortsatt godkjent, men skolen må oppdatere læreplanen i
naturfag i tråd med vurderingen under, jf friskoleloven § 2-3.
Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsløftet skal fornyes, og at nye læreplaner trer i kraft
fra høsten 2020. Når de nye læreplanene foreligger må skolen gjøre endringer i tråd med
fagfornyelsen, og få sine læreplaner godkjent på nytt av Utdanningsdirektoratet før
høsten 2020.

Rettslig grunnlag
I friskoleloven § 2-1 heter det bl.a.:

Postadresse:
Postboks 9359 Grønland,
0135 OSLO

Telefon
+47 23 30 12 00
Org.nr.:
NO 970 018 131
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Departementet kan godkjenne frittståande skolar og driftsendringar ved godkjende
frittståande skolar. Departementet kan godkjenne at ein grunnskole flyttar verksemda si til
ein annan kommune eller at ein vidaregåande skole flyttar verksemda si til ein annan
fylkeskommune. Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre
negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier
at skolen ikkje bør godkjennast. Vertskommunen eller vertsfylket skal få høve til å gi
fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og dei kan klage på departementet sitt
vedtak. Godkjende skolar har rett til statstilskot etter § 6-1 og til å drive verksemd etter
lova.
Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:
[...]
a. livssyn
[...]
Opplæringa skal vere på norsk eller samisk. Dette kravet gjeld likevel ikkje internasjonale
skolar. Viktige dokument om verksemda etter lova skal i alle høve vere tilgjengelege på
norsk eller samisk.
Godkjenninga fell bort dersom ein skole ikkje startar opp verksemda si etter lova i løpet av
tre skoleår etter at godkjenning vart gitt. Det same gjeld om drifta etter lova blir
nedlagd.[...]
"

Utdanningsdirektoratets vurdering
Lovens minstekrav
Utdanningsdirektoratet har gjennomgått søknaden til Straumfjordnes skole og finner at
den tilfredsstiller friskolelovens minstekrav. Utdanningsdirektoratet har gjort følgende
vurderinger:
Skolens læreplan
Skolens læreplanverk skal være jevngod med læreplanen i offentlig skole Læreplanverket
for Kunnskapsløftet (LK06).
Vurderingen er gjort etter friskolelovens § 2-3 og forskrift til friskoleloven, § 2A- 2
Livssyn.
§ 2A- 2 Godkjenning av skoler på grunnlag av livssyn
Generell del og læreplaner for fag




Verdigrunnlaget må være synlig i skolens generell del, og i læreplaner for relevante
fag. I fagene må verdigrunnlaget synliggjøres i formålet, og som hovedregel i
kompetansemål. Verdigrunnlaget må være synlig på alle hovedtrinn i grunnskolen og
på alle trinn i videregående opplæring.
I tillegg skal skolens generelle del og læreplaner for fag ivareta sentral kompetanse
og formkravene i LK06.

Postadresse:
Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Besøksadresser:
Schweigaards gate 15 B, Oslo
Britveien 4, Molde
Parkgata 36, Hamar

Telefon
+47 23 30 12 00
Telefaks:
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Straumfjordens læreplan i kristendomskunnskap og læreplan i andre religioner og livssyn
Skolen har sendt inn tidligere godkjente læreplaner i hhv, kristendomskunnskap og andre
religioner og livssyn, som til sammen dekker den nasjonale læreplanen i kristendom,
religion, livssyn og etikk (KRLE) Siden det ikke er gjort innholdsmessige endringer i den
nasjonale læreplanen for KRLE (LK06) etter 2006, opprettholder Utdanningsdirketoratets
tidligere godkjenning.
Straumfjordens læreplan i kristendomskunnskap og læreplan i andre religioner og livssyn
kan godkjennes.
Straumfjordens læreplan i kroppsøving
Skolen har sendt inn en revidert utgave av sin opprinnelige kroppsøvingsplan med egne
tillegg. Skolens læreplan i kroppsøving er revidert iht. den nasjonal kroppsøvingsplanen
(LK06).
Straumfjordens reviderte læreplan i kroppsøving kan godkjennes.
Straumfjordens læreplan i naturfag
Skolen har sendt inn sin opprinnelige godkjente læreplan i naturfag med egne tillegg.
Den nasjonale læreplanen i naturfag (LK06) ble sist revidert i 2013. Skolens læreplan i
naturfag må oppdateres iht. revidert utgave av naturfag (LK06) av 2013.
Straumfjordens læreplan i musikk
Skolen har sendt inn sin opprinnelige læreplan i musikk. Siden den nasjonale læreplanen
i musikk (LK06) ikke er revidert siden 2006 kan godkjenningen av skolens opprinnelige
læreplan i musikk opprettholdes.
Konklusjon
Skolens læreplaner i h.h.v. kristendomskunnskap og andre religioner og livssyn, som til
sammen dekker den nasjonale læreplanen i kristendom, religion, livssyn og etikk
(KRLE) og livssyn, naturfag, musikk og kroppsøving vurderes som jevngode med
tilsvarende fag i LK06 og kan godkjennes slik de foreligger etter friskoleloven § 2-3.
Skolens læreplan i naturfag må imidlertid oppdateres i h.h.t. revidert utgave av naturfag
(LK06) av 2013.
Budsjett
Skolens budsjett er vurdert og funnet tilfredsstillende i henhold til økonomiforskrift § 2-1,
krav til budsjett.
Vi minner om friskolelova § 6-3 Krav til bruken av offentlege tilskot og skolepengar, Alle
offentlege tilskot og skolepengar skal kome elevane til gode.
Skjønnsmessig vurdering
I tillegg til å vurdere om skolen tilfredsstiller minstekravene i loven, har
Utdanningsdirektoratet foretatt en skjønnsmessig vurdering som blant annet er basert på
hvilke konsekvenser godkjenningen vil få for den offentlige skolestrukturen og hvilket
behov det er for endringen.
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Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Besøksadresser:
Schweigaards gate 15 B, Oslo
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Nordreisa kommune (vertskommunen) er i tråd med friskoleloven § 2-1 første ledd gitt
anledning til å uttale seg om saken. Utdanningsdirektoratet har ikke mottatt noen
uttalelse fra kommunen. Vi legger dermed til grunn at kommunene ikke har innsigelser til
søknaden, og at det ikke er negative konsekvenser for den offentlige skolestrukturen
som må vektlegges i saken.
Skolen har i dag fylt opp alle de 80 elevplassene ved skolen, og har flere søkere på
venteliste. Det er dermed sannsynliggjort at det er behov for utvidelsen.
Konklusjon
På bakgrunn av det ovenstående finner Utdanningsdirektoratet å
kunne imøtekomme søknaden om godkjenning etter friskoleloven § 2-1 andre ledd a.
livssyn.
Skolens lokaler
Styret må til enhver tid sørge for at skolens lokaler er godkjent av Fylkesmannen. Ved
endring av skolens elevtall, må skolen vurdere om det er behov for å innhente en ny
godkjenning.
Informasjon om klagemulighet
Utdanningsdirektoratets vedtak kan klages inn for Kunnskapsdepartementet. Etter
forvaltningsloven § 29 er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem. Etter forvaltningsloven § 32 er det nærmere regler om
klagens adressat, form og innhold. Det understrekes at klagen skal sendes det
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Etter forvaltningsloven §§ 18 og 19 har
parten rett til å se sakens dokumenter.

Vennlig hilsen

Einar Simonsen Plahter
avdelingsdirektør

Trude Rime
seniorrådgiver

Kopi:
Kunnskapsdepartementet
Nordreisa kommune
Fylkesmannen i Troms
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2018/837-12

Arkiv:

150

Saksbehandler: Bernt Eirik
Sandtrøen
Dato:

13.11.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
35/18

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
20.11.2018

Budsjett Oppvekst og kultur 2019
Henvisning til lovverk:
Lov om kommuner og fylkeskommuner, kapittel 8, §44-§47
https://lovdata.no/dokument/NL/Lov1999-09-25107#KAPITTEL_11
Forskrift om årsbudsjett
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-151423
Økonomireglement for Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling
1. Sektorleder foreslår følgende tiltak for å oppnå budsjettbalanse:
Budsjett Oppvekst og Kultur

2019

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme
Ramme
Avvik fra ramme før tiltak
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme
Avvik fra ramme etter tiltak

2 Sektor for oppvekst og kultur
Barnehage Effektiviseringstiltak -55.000 kr
200 Adm forebyggende tjeneste effektiviseringstiltak - 12.000
Adm forebyggende tjeneste (200)
210 Effektiviseringstiltak -20.000
Fellestiltak grunnskoler (210)
210 Lesing som grunnleggende ferdighet
Fellestiltak grunnskoler (210)
212 og 232 Effektiviseringstiltak
Moan skole (212)
212 reduksjon i assistentressurs, Moan skole
Moan skole (212)
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141078422
135192183
5886239
135190899
-1284

-5887523
-55000
-12000
-20000
75000
-60000
-472000

212 SFO ressurs
Moan skole (212)
213 Effektiviseringstiltak -90.000
Storslett barne- og ungd.skole (213)
213 Reduksjon i assistentressurs
Storslett barne- og ungd.skole (213)
214 og 233 Effektiviseringstiltak -17 500
Rotsundelv skole (214)
Sfo rotsund (233)
215 Effektiviseringstiltak -12.000
Oksfjord oppvekstsenter (215)
220 Økt PP-rådgiverressurs 100% kr 483 000
Pp-tjenesten (220)
240 Førstehjelpskurs kommunale barnehager
Fellestiltak barnehager (240)
240 Sommerbarnehage kr 120 000
Fellestiltak barnehager (240)
240 Spesialpedagogisk hjelp - 875 375 kr
Fellestiltak barnehager (240)
240 Økt foreldrebetaling barnehager
Fellestiltak barnehager (240)
248 og 246 Reduksjon i en avdeling -1.400.000
Samisk barnehageavdeling (246)
Leirbukt barnehage (248)
260 Helsestasjon Effektiviseringstiltak -10.000
Helsestasjon (260)
262 Reduksjon øvrige utgifter -1 120 000
Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger (262)
262 Reduksjon 4,82 årsverk + engasjement kr -3 315 277
Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger (262)
263 Økt ressursbehov spesialundervisning for voksne
Nordreisa voksenopplæring (263)
270 Reduksjon kultur -25.171
Kulturvirksomheten (270)
270 Reduksjon vakant stilling kr -200.000
Kulturvirksomheten (270)
270,274,275,279 Effektiviseringstiltak -10.000
Kulturvirksomheten (270)
Bibliotek (274)
Kino (275)
Kulturhus (279)

141600
-90000
-890000
-17500

-12000
483000
15000
120000
875375
-135000
0
-1400000
-10000
-1120000
-3315277
246450
-25171
-200000
0
0
-10000
0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
2 Sektor for oppvekst og kultur

0
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208 Økt tilskudd Kirkelig Fellesråd kr 285 000
Kirkelig administrasjon (208)
210 Økt ressurs systemansvarlig kr 500000
Moan skole (212)
212 Effektiviseringstiltak -60.000
Moan skole (212)
213 Lesing som grunnleggende ferdighet kr 75 000
Storslett barne- og ungd.skole (213)
213 Læremidler kr 240 000
Storslett barne- og ungd.skole (213)
213 reduksjon i assistentstillinger
Storslett barne- og ungd.skole (213)
213 SFO på ungdomstrinnet kr 110 000
Storslett barne- og ungd.skole (213)
214 Økt adm, ressurs 20% Rotsundelv skole
Rotsundelv skole (214)
242 - høyere gjerder på uteområdene
Storslett barnehage (242)
242 - IKT utstyr Storslett barnehage- 22 000,Storslett barnehage (242)
242 - Klemsikring på dører Storslett barnehage- 18 000,Storslett barnehage (242)
242 - Kontorarbeidsplasser Storslett barnehage
Storslett barnehage (242)
242 - Lønn sykevikar Sonjatun barnehage kr 20 000 2018
Sonjatun barnehage (245)
242 - renhold av kontor/pauserom gamle Sonjatun bhg
Storslett barnehage (242)
242 - Støtabsorberende matter
Storslett barnehage (242)
243 Inventar, bord og stoler - kr 15 800
Sørkjosen barnehage (243)
243 Inventar, stort bord - kr 7 000
Sørkjosen barnehage (243)
243 Skyss Sørkjosen barnehage- kr
Sørkjosen barnehage (243)
247 Klemsikring dører 12 000,Høgegga barnehage (247)
247 Lønn sykevikar 20 000,Høgegga barnehage (247)
250 Effektiviseringstiltak
Barneverntjenesten (250)
Interkom barnevernstj (251)
260 Folkehelsekoordinator 25%
Helsestasjon (260)
270 Annonsering og abbonement digitale portaler kr 30 000
Kulturvirksomheten (270)
270 Driftstekniker Halti Kulturscene, 55 %, kr 256 000,-
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285000
500000
0
0
75000
240000
0
0
110000
80400
50000
22000
18000
0
0
20000
0
0
16000
15800
7000
0
0
12000
20000
0
0
0
154000
30000

Kulturvirksomheten (270)
274 Bøker til bibliotektet, kr 35 000
Bibliotek (274)

256000
35000

Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet 22.06.18 sak om foreløpig budsjettramme for 2019.
Når budsjettramme for 2019 settes, tas det utgangspunkt i den opprinnelige budsjettrammen for
2018 som ble vedtatt i desember 2017. Denne rammen justeres for lønnsøkning og bindende
politiske vedtak som har økonomisk virkning. Opprinnelig budsjettramme for 2018 er som
følger:
Økonomisk ramme 2018
Sektor for administrasjon 28 964 914
Sektor for oppvekst og kultur 133 712 003
Sektor for helse og omsorg 128 485 460
Selvkost 91 5946
Sektor for drift og utvikling 41 086 231
Skatter og rammetilskudd -344 567 100
Renter, avdrag og avsetninger 11 896 8989
Prosjekter 330 000
I kommuneproposisjonen legges opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2019 på mellom
kr 2,6 mrd og kr 3,2 mrd, noe som tilsvarer en realvekst mellom 0,7% og 0,9%.
Veksten begrunnes i:
Kr 200 mill i opptrappingsplan på rusfeltet
Kr 100 mill i opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering slik at brukerne får tjenestene
der de bor.
Det er stor usikkerhet knyttet til merutgiftene på demografiske endringer. Beregninger viser at
merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2018 trolig vil utgjøre kr 1,4 mrd.
Pensjonskostnader
Veksten i kommunens samlede pensjonskostnader anslås til å være kr 650 mill ut over det som
dekkes av kommunal deflator. Det hefter stor usikkerhet rundt anslaget.
Skatteinntektene
Skatteøren fastsettes med bakgrunn om at skatteinntektene skal utgjøre 40% av kommunens
samlede inntekter.
Skjønnstilskudd
Den samlede skjønnsrammen for 2019 er nedjustert med kr 250 mill fra 2018. I følge
fylkesmannen er det grunn til å tro at rammen til fylkesrammen i Troms reduseres ytterligere i
årene fremover. Basisrammen til Troms er på kr 608 per innbygger, mot landsgjennomsnittet
som er på kr 209 per innbygger.
Inntektssystemet
Det er ingen større endringer i inntektssystemet. Det er imidlertid varslet flere endringer fra
2020.
Regjeringen fortsetter fokuset på effektiviseringpotensialet i kommunesektoren. En
effektivisering på 0,5 % vil øke handlingsrommet til mellom kr 1,65 mrd og kr 2,15 mrd.
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Kommunen har en lånegjeld på kr 503 mill per årsskiftet og er sårbar for renteøkning.
Drøftinger med tillitsvalgte
Budsjettbehov er drøftet med plasstillitsvalgte 07.11.18. Det er også foretatt drøfting med
fagforbund og virksomhetsledere for de virksomhetene der stillinger blir berørt den 09.11.2018
Sektorens behov de neste 4 årene:
Sektor oppvekst og kultur

2019

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme
Ramme
Avvik fra ramme før tiltak
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme
Avvik fra ramme etter tiltak

2020

2021

2022

141078422 141078422 141078422 141078422
135192183 132037971 130465465 129801830
5886239
9040451 10612957 11276592
135190899 134993857 134650524 134225524
-1284
2955886
4185059
4423694

Vurdering
Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringene knyttet til kommuneøkonomien. Folketallet i
Nordreisa har stort sett økt de siste årene, men samtidig er økningen mindre enn landet forøvrig.
Dette medfører at Nordreisa kommune får stadig mindre andel av statlige overføringer som
følge av at kommunen ikke øker like mye som gjennomsnittet.
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har
økt mer enn inntektene.
Rådmannens signaler fremover er at sektorene må ta utfordringer i sektoren innenfor egne
rammer, og at dette gjøres av hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal gjennomføres må det
hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.
Det er relativt kort tid siden sektoren hadde store innsparinger, og flere virksomheter har
gjennomført en omstillingsprosess.
I budsjettdialogene er det kommet fram mange ønsker. Det er også lagt inn mange ønsker i
budsjettprogrammet Arena. Sektorleder har forholdt seg til rådmannens skriv i budsjettdialogen
hvor nye tiltak må tas innenfor rammen til sektoren. Sektorleder har valgt å prioritere følgende
tiltak:


Lesing som grunnleggende ferdighet kr 75.000.
-Nordreisa kommune er med i en satsing på lesing som grunnleggende ferdighet.



Førstehjelpskurs kommunale barnehager 15.000.
Det er flere år siden de kommunale barnehagene deltok på førstehjelpskurs, og det er vår plikt å
sørge for at våre barnehager har kompetanse på førstehjelp. Sektorleder velger derfor å innvilge
15.000 kr til førstehjelpskurs.



Sommerbarnehage kr 120.000
- Sommerbarnehage reduseres til 2 uker, en første og en siste uke i fellesferien.



Økt PP-rådgiverressurs kr 483.000
I henhold til samarbeidsavtale



Spesialpedagogisk hjelp kr 875.375.
- Barn i barnehagene som har krav på ekstra oppfølging
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Økt ressurs spesialundervisning for voksne kr 246.450
- Voksenopplæringen har behov for økt spesialundervisning

Sektorleder har også lagt fram forslag til besparelser som følge av at alle kommuner får 0,5%
fratrekk i rammen (effektiviseringskrav) i 2019. I tillegg til effektiviseringstiltak er det foreslått
andre forslag til besparelser for å komme i balanse:


Effektiviseringstiltak barnehage: Hver virksomhet må foreta effektiviseringstiltak på 0,5% i
forhold til rammen for den enkelte virksomhet. Totalt Kr -55.000



Effektiviseringstiltak adm forebyggende tjeneste kr -12.000



Effektiviseringstiltak felles grunnskole kr -20.000



Effektiviseringstiltak Moan Skole og SFO kr -60.000.



Effektiviseringstiltak Storslett skole kr -90.000.



Reduksjon i assistentressurs Storslett skole kr -890.000



Effektiviseringstiltak Rotsundelv skole og SFO kr -17500



Effektiviseringstiltak Oksfjord oppvekstsenter kr -12.000



Økt foreldrebetaling barnehager -130.000.
- Som følge av økt maksimalsatser, øker egenandelene i barnehagene.



Reduksjon i en barnehageavdeling Kr -1.400.000
- Som følge av at vi har flere ledige barnehageplasser må vi redusere en barnehageavdeling.
Sektorleder har valgt å flytte samisk avdeling til Leirbukt og redusere med en avdeling i Leirbukt
barnehage.



Effektiviseringstiltak Helsestasjonen – kr 10.000



Bokollektivet
Som følge av at antall ungdommer som bor i bokollektivet for enslige mindreårige flyktninger er
redusert anser vi det som nødvendig å foreta en reduksjon i budsjettet for 2019. I 2019 vil det
være 6 unge som bor i bokollektivet, mot 11 stykker i 2017.
Det foreslås reduksjon i 4,82 årsverk, som utgjør kr -2.981 747 og reduksjon på engasjement på
kr -333.530. Engasjementet er avsluttet høsten 2018. Foreslår også en reduksjon i øvrige utgifter
på kr -1120.000.



Reduksjon engasjement kulturvirksomheten kr -25.171



Reduksjon kulturskole kr -200.000



Effektiviseringstiltak kultur kr -10.000
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Sektorleder foreslår i forslaget til budsjett store kutt ut fra de forutsetninger som er gitt.
Nedlegging av en avdeling i barnehage begrunnes i at vi har forholdsvis mange ledige plasser
inneværende år, samt at framskrivingene i SSB tilsier at det ikke er noen økning i barnetallet.
Nedbemanning og omorganisering av bofellesskapet for mindreårige gjøres fordi kommunen
ikke er prioritert for flere mindreårige samt at antallet vi har vil reduseres fra 11 i 2018 til 5 i
2019.
Nedbemanning i skolene på assistentsiden skal gjøres i forhold til det behovet skolelederne
ønsker. Pedagogtettheten er tilfredsstillende i dag, og når skolen prioriterer, ønsker en å beholde
eller styrke kompetansen (pedagoger) foran å beholde assistenter.
Nedbemanning innen kultur begrunnes i at inntektene ikke er økende i den grad en har forutsatt i
forhold til teknikerbehov samt at en allerede har en 40% stilling i kulturskolen vakant (har ikke
gode nok søkere).
I en situasjon der vi er nødt til å gjøre kutt, anser sektorleder at det er viktig å prioritere de
utsatte gruppene samt det som er lovpålagt.
Sektorleder ser følgende behov i investeringsbudsjettet:
Full finansiering av IT satsing 1 til 1 i grunnskolen. Kr 1.000.000
500.000 i år 2020 og 500..000 i år 2021. Kommunestyret har i inneværende år vedtatt en
investering innen bl.a innen IT i skolen. Per dags dato er det kun et stipulert beløp dersom en
skal satse på nettbrett til alle elevene i skolen.
Det ser ut til å være en bedre løsning med en leasingsavtale over 3 år enn å kjøpe.
Leasingsavtale inkluderer serviceavtale og vil fordele kostnadene over flere år. I
konkurransegrunnlaget for første år ligger opplæringspakke for elever og lærere. Infrastruktur
gjøres internt ut fra tilbud innhentet av IT-leder. Leasingsavtale mht nettbrett gjøres via
rammeavtalen i NordTroms.
Inngår kommunen avtale i desember 2018, dekkes alt via det innvilgede beløp. Deretter vil det
komme avdrag i desember 2019 og desember 2020 på tilsammen ca 2.000.000 kr.
I forbindelse med skolene i kommunen er det ytterligere behov etter utredning for følgende:
1. Utbygging av Moan skole (uansett, men avhengig av hvilken struktur en velger på Storslett) til
1-7 skole (eget saksfremlegg 20.nov 2018)
2. Strakstiltak for Moan skole. Utbygging/ombygging for å tilfredsstille krav til arbeidsplasser for
Moan skole (eget saksfremlegg i utvalget 20.nov 2018)
3. Renovering av Rotsundelv skole. (ikke utredet)
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2018/318-9

Arkiv:

C01

Saksbehandler: Bernt Eirik
Sandtrøen
Dato:

13.11.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
36/18

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
20.11.2018

Resultatrapport pr oktober 2018 oppvekst- og kultursektoren
Henvisning til lovverk:
1 OPPVEKST kvartalsrapport pr oktober 2018
Rådmannens innstilling
1. Virksomheter som har merforbruk, må gjøre tiltak umiddelbart dersom de ser at de er i ferd
med å ha merforbruk. Alt av tiltak skal rapporteres til sektorleder i neste rapport.
2. Sektorleder følger opp virksomheter med sykefravær over 8%.
Disse skal opprette lokale IA avtaler, som signeres av virksomhetsleder og tillitsvalgte.
3. Årlige medarbeidersamtaler skal prioriteres, og være ferdigstilt innen neste resultatrapport
10. desember.
4. Avvikssystemet må gjøres kjent for alle ansatte i sektoren.
5. Alle virksomheter må sikre at ROS-analyse for egen virksomhet er gjennomført innen
31.12.18.

Saksopplysninger
Resultatrapporteringen 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.
Sektorleders stab for oppvekst og kultur lager en totalrapport for sektoren til hvert møte i utvalget.
Rapporten inneholder status på:





Måloppnåelse i forhold til økonomi og virksomhetsplaner
Økonomi
Medarbeidere
Intern kontroll

Vurdering
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Status måloppnåelse
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). I år har vi i
henhold til endring i bemanningsnormen ansatt flere barnehagelærere.
Sektorleder er med i oppvekstnettverket i Nord-Troms. Fokuset til nettverket er kompetanseheving,
skoleutvikling og implementering av et nytt verktøy for kommunikasjon; Skooler.
Sektorleder, barnehagekonsulent, utvalgsleder og nestleder i utvalget har deltatt på 4 samlinger i
skoleeierprogrammet til KS. Ni lærere har det siste året tatt videreutdanning og en rektor deltar på
rektorskolen.
Barnevernet er etablert som en egen virksomhet og resten av Familiesenteret er blitt til en
forebyggende tjeneste.
Nordreisa Kommune er med i et prosjekt der kommunens skoler får veiledning og hjelp fra
Utdanningsdirektoratets veilederkorps. Prosjektet går over 2,5 år. Dette som et resultat av dårlige
resultater over lang tid. Vårt mål er å bli en moderne og relevant skole for barn og unge som gir de
en god grunnskoleutdanning.
Vi har to barnehagestyrere som deltar på styrerutdanning.
Intensjonsavtale mellom Nordreisa kommune og leirskole: Storslett skole er pålagt en oppfølging av
dette arbeidet i forhold til planer og pedagogisk ansvar. Arbeidet er igangsatt og delvis gjennomført.
Gjennomføring av høring på skolepolitisk plan i FAU/SU-gjennomført 6.9.2018. Planen ligger ute
på vår hjemmeside, med høringsfrist 11.10.2018.
I 2018 har vi fra 1. august nytilsatte rektorer på Moan og Rotsundelv skoler.
Skolene har fokus på organisasjonsutvikling, utarbeidelse og implementering av ny
leseopplæringsplan i alle skolene. Nordreisaskolene er inne i et intensivt samarbeid til beste for
elevene med mål om å heve resultatene til minst landsgjennomsnitt. Skolene jobber godt med
analyseverktøy og får støtte og veiledning fra skoleeier og veilederkorps.
Status Økonomi
Pr utgangen av september viser økonomirapporten at sektoren har besparelse på lønn på kr
955 260,54.
Sektoren har et merforbruk på øvrige utgifter på kr 3 125 306,42. Forklaringen til dette er at enkelte
poster har overforbruk, i tillegg til en manglende budsjettregulering etter kommunestyrevedtak som
går ut på utbetaling av spillemidler kr 1.250.000 som skal dekkes fra disposisjonsfond. Reelt avvik
er 1.875.306,42
Inntektene er lavere en periodebudsjett på kr 136 530.77, dette skyldes i hovedsak at refusjoner
kommer periodisk. Konsulent i sektoren jobber med å beregne og sende ut krav for 2018. Det
forventes balanse ved årsslutt.
Status medarbeidere
Sykefraværet har gått ned i forhold til starten på året, men økt i september måned. I juli var
sykefraværet nede i 4,92%, mens det i august har vært en økning til 6,43% og september en økning
til 8,18%. Sykefravær for oktober er ikke registret inn i Agresso og er dermed ikke tatt med i
rapporten. Totalt har sektoren et gjennomsnittlig sykefravær for året på 8,41%.
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Flere virksomheter er i gang med medarbeidersamtaler, og noen er ferdigstilt.
Status internkontroll
Det er gjennomført tilsyn internt i alle barnehager pr mars 2018.
Sonjatun, Storslett, Høgegga barnehage har utført ROS analyse. Det må settes mer fokus på ROS
analyse fremover.
Kulturvirksomheten har utført godt planarbeid der risikoanalyse inngår i forbindelse med Vampkonsert.
Storslett skole er nå miljøfyrtårnsertifisert.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2017/1458-2

Arkiv:

D13

Saksbehandler: Anne-Marie
Gaino
Dato:

16.10.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
37/18

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
20.11.2018

Automatisk ringeanlegg Nordreisa kirke
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Sak 34-17 Nordreisa menighetsråd
Rådmannens innstilling
Sektor for oppvekst og kultur innvilger et engangstilskudd til Nordreisa menighetsråd på
kr. 110 000. Tilskuddet går til dekning av innkjøp av automatisk ringeanlegg til Nordreisa kirke
på kr. 110 000.
Beløpet budsjettreguleres fra ansvar 210 Fellestiltak grunnskoler, post 13730 kjøp
spesialundervisning.

Saksopplysninger
Med bakgrunn i utførte støymålinger som viste lydnivåer som kan medføre umiddelbare
hørselsskader vedtok Nordreisa menighetsråd 10.11.17:
Med bakgrunn i rapporter fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og i medhold av Aml § 3-1 pkt 2 bokstav
c utstedes det
1. Umiddelbart forbud mot bruk av klokketårnet på Oksfjord/Straumfjord Gravlund
2. Umiddelbart forbud mot høytidskiming fra Nordreisa kirke
3. Varsel om stans i annen ringing og kiing ved håndholdt kolv fra Nordreisa kirke fra og med 1.1.18

Det vises til kommunestyresak 69/17 Budsjett og økonomiplan 2018 -2021 hvor kommunestyret
vedtok i pkt 7:
Investering og finansiering av nytt ringeanlegg til Nordreisa kirke legges fram som sak for oppvekstog kulturutvalget snarest.
Utgangspunktet for vedtaket var et forslag fra Tor Arne Isaksen (Krf):
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Bevilgningen til Nordreisa Kirkelige Fellesråd økes med 200 000 som følge av behov for automatisk
ringeanlegg. Midlene tas fra disposisjonsfond.

I følge e-post av 14.12.17 fra kirkeverge Gerd Ege var investeringa beregnet til kr. 193 000.
De faktiske utgiftene ble på kr. 155 000. Ofringer til å dekke investeringa utgjør kr. 45 000, slik
at finansieringsbehovet er på kr. 110 000.

Vurdering
Tertialrapport 2 viser at sektoren har besparelser i forhold til budsjett.
Det anbefales derfor at økt tilskudd til det automatiske ringeanlegget til Nordreisa kirke
innvilges over sektorens ramme.
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Behandlingsorgan:
Kirkelig Fellesråd

Møtedato:
21. november 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
34/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

10.11.2017

Gerd H Kristiansen

Overskrift på saken:

Stans i ringing/kiming – akuttiltak HMS
Vedlegg:

Rapporter fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste 25.10.06 og 12.12.16 (U.O)
Utdrag fra Forskrift om tiltaks- og grenseverdier m/Arbeidstilsynets kommentar
Utdrag fra Forskrift om utførelse av arbeid m/Arbeidstilsynets kommentar
Utdrag fra Arbeidsmiljøloven

Innstilling til vedtak:
Med bakgrunn i rapporter fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og i medhold av Aml § 3-1 pkt 2
bokstav c utstedes det
1. Umiddelbart forbud mot bruk av klokketårnet på Oksfjord/Straumfjord Gravlund
2. Umiddelbart forbud mot høytidskiming fra Nordreisa kirke
3. Varsel om stans i annen ringing og kiing ved håndholdt kolv fra Nordreisa kirke fra og med
1.1.18

Saksopplysninger
Bakgrunn
I rapporter fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste (NBHT) datert 25.10.06 og 12.12.16
redegjøres det for utførte støymålinger som viser lydnivåer som kan medføre umiddelbare
hørselsskader. Det vises i rapporten også til utførte hørselstester som dokumenterer
permanente skader på ansatte. Rapportene konkluderer med at sannsynligheten for at skadene
har oppstått som følge av klokkeringing er stor.
Som et midlertidig tiltak i Nordreisa etter NBHTs siste rapport er det etablert en forlenger i
form av tau som skal gi større avstand mellom kirketjener og klokke. Dette tiltaket gir
imidlertid ingen hjelp ved kiming, slutningsslag og sørgeslag, når kirketjener mekanisk slår
kolven mot klokken. Kiming innebærer i tillegg stor vibrasjon mot kirketjenerens kropp, og
foregår ved høytidene over en hel time.
Krav om tiltak
Arbeidsmiljølovens (Aml) § 4-1 lyder: «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt
forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan
innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd (…). Videre heter det i Aml §
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4-4 nr 1: «Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima,
lysforhold, støy, stråling o.l skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse,
miljø, sikkerhet og velferd.» Kirkevergen kan ikke se at disse forsvarlighetskravene oppfylles.
Aml § 3-1 pålegger arbeidsgiver å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at hensynet til
arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet (jfr § 1-1) blir ivaretatt. De ansatte bruker per i dag
hørselvern, men i hht forskrift om utførelse av arbeid § 14-10 er dette ikke akseptert som en
permanent løsning.
Det ideelle permanente tiltaket for å ivareta HMS er installasjon av automatisk ringeanlegg.
Disse sikrer fysisk avstand til klokkene slik at krav til støynivå kan overholdes. Per i dag er
Rotsund kapell og Oksfjord bedehus utstyrt med ringeanlegg, og bruk av disse anleggene
anses ikke å ha negative helsekonsekvenser for de ansatte. Klokkene på Oksfjord gravlund og
i Nordreisa kirke er imidlertid ikke automatisert. Kiming og sørgeslag foregår altså manuelt
og med stor risiko for permanente skader.
Tiltakenes konsekvenser
Konsekvensene ved stans i kiming ved Oksfjord gravlund vurderes som moderate. Det antas
at kiming fra det automatiske anlegget ved Oksfjord bedehus vil høres opp til gravlunden, slik
at det seremonielle ivaretas. Den praktiske konsekvensen av tiltaket blir dermed redusert til et
behov for å ha begge kirketjenerne i Oksfjord under begravelsene derfra. Den lave graden av
konsekvens gjør det rimelig å iverksette umiddelbar stans i kiming ved Oksfjord gravlund.
Konsekvensen ved bortfall av høytidskiming fra Nordreisa kirke vurderes også som relativt
liten. Samtidig er dette den mest risikofylte aktiviteten, i det kimingen foregår over lang tid.
Stans i høytidskimingen iverksettes derfor umiddelbart.
Konsekvensene ved stans i annen kiming fra Nordreisa kirke er betydelig større. Et bortfall av
slutningsslag ved alminnelige gudstjenester og ved brylluper, samt bortfall av sørgeslag ved
begravelser vil være en merkbar negativ endring. At tiltaket har negative konsekvenser gir
likevel ikke noen åpning for å unnlate å følge opp Arbeidsmiljølovens krav om å sikre ansatte
fullt forsvarlige arbeidsforhold.
Risikoen ved fortsatt kiming er av en art som kunne forsvare en umiddelbar stans også fra
Nordreisa kirke. Med bakgrunn i de betydelige negative konsekvensene innføres det generelle
kimeforbudet først fra 1.1.18, slik at det gis noe tid til å finne alternative løsninger.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2016/1222-43

Arkiv:

144

Saksbehandler: Ruth Uhlving
Dato:

08.11.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
38/18

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
20.11.2018

Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv,
fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017 - 2020
Vedlegg
1 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017 - 2020,
november 2018
Rådmannens innstilling
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett,
friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020 (planens kapittel 17).

Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av
anlegg 2017-2020 i desember 2016 og gjorde slikt vedtak:

Nordreisa kommune vedtar vedlagte forslag «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk
aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020»
Økning av tilskuddsposten til bygging av anlegg legges inn som ønsket tiltak i kommunens

budsjett fra 2018.

Planens handlingsprogram for bygging av anlegg rulleres hvert år i planperioden.
Alle anlegg det skal søkes spillemidler til i perioden må være på prioritert plass i dette
handlingsprogrammet. Formål med rulleringen er at handlingsprogrammet blir oppdatert som følge
av endring i framdrift på tiltakene. Henvendelsen om rullering går derfor i utgangspunktet bare ut til
de lag og foreninger som allerede har tiltak i det vedtatte handlingsprogrammet. Unntak har likevel
blitt gjort for å få planlagte tiltak inn i handlingsprogrammet slik at det kan søkes spillemidler.
Innspill som gjelder innhold i planen utenom handlingsprogrammet, blir ikke tatt inn ved den årlige
rullering av planen, men kan tas inn ved revidering av planen etter fireårsperioden.
Kommunedelplanen ble rullert første gang i november 2017, se kapitel 16 i planen.
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Til rullering i 2018 ble det i oktober sendt ut brev til berørte parter og kommunen har mottatt to
svar/innspill:
 Nordreisa il – ski og skiskyting
 Nordreisa hundekjørerklubb
I tillegg har Nordreisa kommune et innspill.
De tre innspillene er listet opp og kommentert i et nytt kapitel 17 i Kommunedelplanen. Det er gjort
oppdatering i henhold til kommentarene i kapitel 10, punkt 10.2 «Større anlegg og anlegg som kan
er og kan bli aktuelle for søknad om spillemidler» samt i kapitel 11 «Handlingsprogram for anlegg
og planlagt gjennomføring».
Vurdering
Noe av innholdet i de mottatte innspillene gjelder innholdet i planen og ikke handlingsprogrammet.
Disse innspillene vil bli ivaretatt ved revidering av planen for neste fireårsperiode
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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 32/17.
Rullering 2018: Oppvekst- og kulturutvalget 20.11.18, sak xxx

Postadresse:
Postboks 174
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Organisasjonsnr: 943 350 833

www.nordreisa.kommune.no

93

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv,
fysisk aktivitet og bygging av anlegg
2017-2020
1. Innholdsfortegnelse
2. Innledning og bakgrunn for planen ...............................................................5
2.1.

Målgrupper .....................................................................................5

2.2.

Definisjoner ....................................................................................5

3. Utviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens samfunnsdel) ...............................6
4. Kommunens idretts- og friluftspolitikk ..........................................................7
5. Resultatvurdering av forrige plan ................................................................9
6. Forhold til andre deler av kommuneplanen .....................................................9
7. Planprosessen ........................................................................................9
8. Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen ..................................................10
8.1.

Idretts- og aktivitetsanlegg ................................................................10

8.1.1. Skiløyper .............................................................................................10
8.1.2. Ski(leik)anlegg .......................................................................................10
8.1.3. Hoppbakker ..........................................................................................10
8.1.4. Anlegg for skøyter ..................................................................................10
8.1.5. Fotballbaner .........................................................................................10
8.1.6. Hallidretter ..........................................................................................11
8.1.7. Friidrettsanlegg .....................................................................................11
8.1.8. Skytebaner ...........................................................................................11
8.1.9. Anlegg motorsport ..................................................................................11
8.1.10.

Anlegg hestesport ................................................................................11

8.1.11.

Orienteringskart..................................................................................11

8.1.12.

Svømmehall .......................................................................................11

8.1.13.

Uteområder ved skoler og barnehager .......................................................12

8.1.14.

Nærmiljøanlegg ..................................................................................12

8.1.15.

Tilrettelegging for funksjonshemmede .......................................................12

8.1.16.

Anlegg for friluftsliv .............................................................................12

8.1.17.

Treningssentre og styrketrening ...............................................................12

8.1.18.

Klatrevegg ........................................................................................12

8.1.19.

Gymnastikksaler..................................................................................13

2

94

8.1.20.

8.2.

Hundesport .......................................................................................13

Kulturbygg og grendehus ...................................................................13

8.2.1. Hamneidet – Rotsund - Havnnes ..................................................................13
8.2.2. Sørkjosen .............................................................................................13
8.2.3. Storslett ..............................................................................................13
8.2.4. Snemyr - Kjelleren ..................................................................................13
8.2.5. Sappen ................................................................................................13
8.2.6. Storvik ................................................................................................14
8.2.7. Oksfjord ..............................................................................................14

8.3.

Aktivitet .......................................................................................14

8.4.

Stier og løyper, natur- og friluftsområder ...............................................14

9. Målsetting for anleggsbygging ...................................................................15
9.1.

Delmål .........................................................................................15

9.2.

Kommunale tilskudd til bygging av anlegg og kulturbygg .............................15

10.

Vurdering av aktivitet og fremtidige behov ................................................17

10.1.

Behov og ønsker i henhold til statusbeskrivelse av anleggssituasjonen ..........17

10.2.

Større anlegg og anlegg som er og kan bli aktuelle for søknad om spillemidler 17

10.3.

Friluftsanlegg, utbedring av kulturbygg samt mindre anlegg ......................19

11.

Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring ................................20

11.1.

Kulturbygg..................................................................................20

11.2.

Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg .......................................................20

11.3.

Anlegg for friluftsliv ......................................................................21

12.

Langsiktig del ...................................................................................21

13.

Kart ...............................................................................................21

14.

Anlegg og aktivitet .............................................................................28

14.1.

Anleggsoversikt ............................................................................28

14.2.

Kulturbygg..................................................................................32

14.3.

Organiserte aktiviteter i idrettslag .....................................................35

15.

Merknadsbehandling ...........................................................................36

15.1.

Merknader/innspill til høring og offentlig ettersyn ..................................36

15.1.1.

Reinrosa 4H (13.10.2016) .......................................................................36

15.1.2.

Nordreisa skytterlag (19.10.2016) .............................................................36

15.1.3.

Nordreisa hundekjørerlag (1.11.2016) ........................................................36

15.1.4.

Beate Brostrøm (3.11.2016) ....................................................................36

15.1.5.

Rotsundelv samfunnshus (3.11.2016) .........................................................37

15.1.6.

Rotsund skytterlag (4.11.2016) ................................................................37

3

95

15.1.7.

Nordreisa revmatikerforening (7.11.2016) ...................................................37

15.1.8.

Norsk friidrett Troms (8.11.2016) .............................................................38

15.1.9.

Nordreisa idrettsråd (2.11.2016) ..............................................................39

15.1.10. Nordreisa IL (9.11.2016) ........................................................................39
15.1.11. Nord-Troms Friluftsråd (9.11.2016) ...........................................................40
15.1.12. Troms fylkeskommune (8.11.2016) ...........................................................41
15.1.13. Ryttersportklubben NOR (7.11.2016) .........................................................42
15.1.14. Kirkemoan grendelag (27.11.2016) ...........................................................43

16.

Rullering av handlingsprogram november 2017 ............................................43

16.1.

17.

Innspill til rullering .......................................................................43

16.1.1.

Rotsundelv il (09.08.2017) .....................................................................43

16.1.2.

Nordreisa sportsskytterklubb (06.11.2017) ..................................................44

16.1.3.

Reinrosa 4H (31.10.2017) .......................................................................45

16.1.4.

Nordreisa rideklubb (08.11.2017) .............................................................45

16.1.5.

Nordreisa skytterlag (11.11.2017) .............................................................45

16.1.6.

Foreninga Reisaskeid (12.11.2017) ............................................................45

16.1.7.

Nordreisa il (13.11.2017) .......................................................................46

16.1.8.

Nordreisa hundeklubb (09.11.2017) ...........................................................47

16.1.9.

Nordreisa kommune .............................................................................48

Rullering av handlingsprogram november 2018 ............................................48

17.1.

Innspill til rullering .......................................................................48

17.1.1.

Nordreisa hundekjørerlag (22.10.2018) ......................................................48

17.1.2.

Nordreisa il – ski og skiskyting (02.11.2018) .................................................49

17.1.3.

Nordreisa kommune .............................................................................50

4

96

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 og rullering av handlingsprogram. Anlegg som er tatt inn i handlingsprogrammet er ikke nevnt her.
Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kunstgress 7’er-bane Storslett skole

Nordreisa kommune/Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Saga skianlegg, langrennsarena

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Saga skianlegg, skiskytterstadion med 30 skiver

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Saga skianlegg, løypetraseer med asfaltdekke og lys
(rulleskianlegg
Innendørs skytebane 25 m

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm
Spillemidler,
egenkapital mm

Kjelderen samfunnshus/ Nordreisa
skytterlag
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Kostnad

Finansiering

Gjennomføres

O-kart Kjellerskogen

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Rehabilitering klubbhus fotball

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Kaldhall fotball

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Oppgradering løpebane friidrett til tartan

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Oppgradering av sentralidrettsanlegget på Storslett
(ny friidrettsstadion)
Nærmiljøanlegg for friidrett ved Rotsundelv skole

Norsk friidrett Troms

Oppgradering/rehabilitering skyteanlegg
Kjellerskogen
Hundekjørerløype i Bergskogen ca 20 km

Nordreisa jeger- og fiskerlag
Nordreisa hundekjørerlag

Ca 550 000

Innendørs skytebane i Rotsundelv samfunnshus

Rotsundelv samfunnshus / Rotsund
skytterlag

1.5 – 2 mill

Spillemidler,
egenkapital mm

Elektroniske skiver på skytterbanen i
Rotsundelvdalen

Rotsund skytterlag

Ca 400 000

Spillemidler,
egenkapital mm

Skileikanlegg i Saga
Større varmtvannsbasseng

Nordreisa kommune
Nordreisa revmatikerforening

Hestesportanlegg med:
Ridebaner av internasjonal standard
Klubblokale med boder, sanitæranlegg og kafeteria
Gjestestaller og paddocker
Lagringsplass for hesteutstyr
Parkeringsplasser etc
Skyteanlegg i Kjellerskogen med pistolbane,
riflebane, klubbhus, lager og flomlys

Ryttersportklubben NOR

Ca 3.2 mill

Norsk friidrett Troms

Nordreisa sportsskytterklubb

18

110

Spillemidler,
egenkapital mm
Spillemidler,
egenkapital mm
Spillemidler,
egenkapital mm
Spillemidler,
egeninnsats,
egenkapital

Dugnad,
egenkapital

2016 - 2019

2013 - 2018

10.3. Friluftsanlegg, utbedring av kulturbygg samt mindre anlegg
Følgende liste inneholder planer og ønsker om ulike typer mindre anlegg for idrett, friluftsliv og annen aktivitet som er meldt inn i planprosessen. Noen
kan bli aktuelle for søknad om spillemidler. De tre friluftstiltakene er ført opp i handlingsprogrammet for friluftsliv.
Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Sykkelbane i Rotsundelv
Utbygging/utbedring av kjøkken i samfunnshuset

Reinrosa 4H
Rotsundelv samfunnshus

Møtelokale for lag og foreninger med lagerplass for
utstyr og arkiv

Nordreisa revmatikerforening

Tilrettelegging for friluftsliv i Saga. Gapahuker og
bålplasser

Nordreisa kommune

Merking/skilting av turstier/-ruter

Nordreisa kommune

Oppgradering av lekeplass/fotballbane/skøytebane

Kirkemoan grendelag, Storslett
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Finansiering

Gjennomføres
2017 - 2018

11. Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring
11.1. Kulturbygg
Prio-

Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Spillemidler

ritet
1. Restaurering/ombygg Solvoll skole

Kommunalt tilskudd
(Stipulert utbetaling i hht
budsjett)

Tidspunkt
gjennomføring

Nordreisa kommune

11.2. Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg
Handlingsprogrammet inneholder noen anlegg som er ferdig bygget (men som ikke har fått utbetalt kommunalt tilskudd), noen anlegg som er under
bygging, og noen planlagte anlegg. Handlingsprogrammet rulleres hvert år i planperioden.
Prioritet

Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Spillemidler

Kommunalt tilskudd
(Stipulert utbetaling i hht
budsjett)

Tidspunkt
gjennomføring

1.

Rehabilitering av ridestall

Nordreisa rideklubb

2 052 000

Tilsagn 2016

425 500, utbetalt rest 2018

Ferdig

2.

Saga skihus, klubbhus

Nordreisa il

3 669 000

Tilsagn 2017

625 000, utbetalt 2018

Ferdig

3.
4.

Saga skihus, garderober
Saga skihus, driftshus

Nordreisa il
Nordreisa il

3 669 000
3 669 000

625 000, utbetalt 2018
625 000 (2019 )

Ferdig
Ferdig

5.

Nytt idrettsgulv Nordreisahallen

Nordreisa kommune

1 063 000

6.

Nytt kunstgress Ymber arena

Nordreisa il

2 832 000

7.
8.

Kunstgressbane Rotsundelv skole
Elektroniske skiver 100 m i
Kjellerskogen

Rotsundelv il
Nordreisa skytterlag

2 500 000
850 700

Tilsagn 2018
Søknad fornyes
2019
Søknad fornyes
2019
Søknad fornyes
2019
Ny søknad 2019
Tilsagn 2017
Tilleggssøknad
2019

9.

Nytt gulvdekke mm gym.sal
Storslett skole
Kunstgress 7’er-bane Storslett
skole

Nordreisa kommune

10.

Nordreisa kommune

Ferdig
594 000

Ferdig

437 500
104 000, søkt i 2017

Planlagt
Ferdig
Planlagt

2 600 000
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Planlagt

Nærmiljøanlegg:
1.

Aktivitetsanlegg «Tuftepark»
Storslett skole

Nordreisa kommune

188 000

Tilsagn 2018

Ferdig

2.

Friidrettsanlegg løpebaner
Rotsundelv skole
Friidrettsanlegg aktivitetsflate
Rotsundelv skole

Rotsundelv il

200 000

Ny søknad 2019

Planlagt

Rotsundelv il

200 000

Ny søknad 2019

Planlagt

3.

11.3. Anlegg for friluftsliv
Prio-

Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Spillemidler

ritet
1.
2.
3

Sykkelbane i Rotsundelv
Tilrettelegging for friluftsliv i
Saga. Gapahuker og bålplasser
Merking/skilting av turstier/ruter

Reinrosa 4H
Nordreisa kommune

Kommunalt tilskudd (Stipulert
utbetaling i hht budsjett)

2017-2018

Nordreisa kommune

12. Langsiktig del
Liste over uprioriterte idrettsanlegg og områder for friluftsliv fra kommuneplanens arealdel jfr kap 6:
Skileikanlegg i Oksfjordhamn
Alpinanlegg i Oksfjorddalen
Travbane Storslett øst

13. Kart
Kart som viser eksisterende anlegg og områder i Nordreisa kommune.
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Tidspunkt
gjennomføring
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14. Anlegg og aktivitet
Status for idretts- og friluftsanlegg, kulturbygg og aktiviteter i kommunen per 2016.

14.1. Anleggsoversikt
Inneholder idretts- og friluftsanlegg. Alle anlegg som har mottatt spillemidler finnes i Kulturdepartementets idrettsanleggsregister
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/idrettsanleggsregisteret/id487438/

Anlegg/anleggstype

Eier

Beliggenhet

Størrelse

Byggeår

Lysløype

Bakkeby ik

Bakkeby

5,0 km

1974/85

Lysløype

Nordreisa il

Sørkjosen

4,6 km

1974/82

Skiløype

Nordreisa il

Saga

Lysløype

Nordreisa il

Saga

Skiskyteanlegg

Nordreisa il

Saga

Lysløype

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjord

1,7 km

1977

Lysløype

Oksfjord og Straumfjord il

Straumfjord

2,4 km

1991

Lysløype

Rotsundelv il

Rotsundelv

4,5 km

1976/84

Hoppbakke

Bakkeby ik

Bakkeby

20/40 m

1984/85

Hoppbakke

Nordreisa il

Storslett

15/30/50 m

Hoppbakke

Rotsundelv il

Rotsundelv

15/28 m

1985

Vest-Havnnes il

Havnnes

50 x 90 m

1985

Skianlegg og –løyper

20 km
7,5 km

1984-98
1984-98
1998-2001

Fotballbaner
Grusbane
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Grusbane

Bakkeby ik

Bakkeby

60 x 100 m

1978/81

Grusbane

Kjelleren if

Kjelleren

60 x 100 m

1991

Gressbane

Nordreisa il

Sentralidr.anlegget

60 x 110 m

1966/78

Kunstgressbane

Nordreisa il

Sentralidr.anlegget

64 x 100 m

2003

Grusbane

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjordhamn

60 x 100 m

1982

Grusbane

Nordreisa kommune

Rotsundelv skole

40 x 60 m

1977/2001

Grusbane

Nordreisa kommune

Storslett u-skole

40 x 60 m

1968

Grusbane

Nordreisa kommune

Sørkjosen skole

60 x 100 m

1952/85

Nordreisa il

Storslett sentralidr.

400 m løpebane

1978

Miniatyrskytebane

Nordreisa kommune

Nordreisahallen

15 m

1991

Skytebaner

Nordreisa skytterlag

Kjellerskogen

100, 200 m

Lerdue- og elgbane

Nordreisa jeger- og fiskerlag

Kjellerskogen

Pistolskytebane

Nordreisa pistolklubb

Kjellerskogen

25 m

Skytebane

Rotsund skytterlag

Rotsundelvdalen

100, 200 m

Ridehall

Nordreisa rideklubb

Tømmernes

20 x 40 m

1992

Ridebane ute

Nordreisa rideklubb

Tømmernes

35 x 60 m

1996-2004

Nordreisa kommune

Storslett

12,5 x 25 m

1972

Friidrettsanlegg
Friidrettsanlegg
Skytebaner

Ikke ferdig

Anlegg hestesport

Svømmeanlegg
Svømmebasseng
Idrettshall
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Idrettshall

Nordreisa kommune

Storslett

20 x 40 m

1988

Gymnastikksal

Nordreisa kommune

Storslett skole

11 x 20 m

1969

Gymnastikksal

Troms fylke

Nord-Troms vg.skole

20 x 20 m

1973

Gymnastikksal

Nordreisa kommune

Sørkjosen skole

7 x 11 m

Gymnastikksal

Snemyr og Kjelleren gr.lag

Reisa Montesorri

8 x 16 m

1975

Gymnastikksal

Sappen friluftssenter AS

Sappen skole

8 x 12 m

1973

Gymnastikksal

Nordreisa kommune

Rotsundelv skole

8 x 16 m

1961

Gymnastikksal

Havnnes grendehus

Grendehuset

8 x 15 m

1985

Gymnastikksal

Oksfjord grendehus

Grendehuset

9 x 18 m

1981

Ballbane, grus

Straumfjord grendelag

Straumfjordnes

20 x 40 m

2002

Ballbane, grus

Storvik il

Kjølen, Storvik

25 x 45 m

2001

Ballbane, grus

Nordreisa kommune

Storslett skole

26 x 50 m

1968

Ballbinge, kunstgress

Nordreisa kommune

Storslett skole

13 x 21 m

2003

Ballbinge, kunstgress

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjordhamn

15 x 28 m

2004 – 2005

Ballbinge, kunstgress

Nordreisa kommune

Rotsundelv skole

13 x 21 m

2009

Ballbane, grus

Rotsundelv il

Rotsundelv skole

26 x 50 m

2001

Sykkelbane

Høgegga grendelag

Høgegga boligfelt

Gymnastikksaler

Nærmiljøanlegg

Orienteringskart

2011
Navn

O-kart

Nordreisa il

Sappen

Lindovara

1978/2004

O-kart

Nordreisa il

Snemyr

Snemyr

1980/95
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O-kart

Nordreisa il

Storslett

Storslett skole?

1983

O-kart

Nordreisa il

Loppevoll

Garjala

1983

O-kart

Nordreisa il

Storslett

Sagåsen

1988

O-kart

Nordreisa il

Reisadalen

Vinnelysfjellet

1992

O-kart

Nordreisa il

Bakkeby

Bakkeby

1978/2015

O-kart

Rotsundelv il

Langslett

Holmefjell

1990

O-kart

Rotsundelv il

Moan

Moan

1980

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Helgeli

1987

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Skolehaugen

1990

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Bankskogen

1996

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Skoleg.kart

1996

O-kart

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjord

Sandbukt

1983

O-kart

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjord

Langfjellet

1988

O-kart

Sappen leirskole

Sappen

Haukijärvi

1995

Skøytebaner
Skøytebane på fotballbane

Sørkjosen skole

Skøytebane på fotballøkke

Høgegga, Storslett

Skøytebaner på ballbaner

Rotsundelv skole

Badeplasser

Beliggenhet

Badestrand ved sjøen, friluftsområde

Kvænnes, Storslett

Badestrand ved sjøen, friluftsområde

Flyplassen, Sørkjosen

Badestrand ved sjøen

Vikastranda, Steinsvik

31

123

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
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G?

Havnnes

Lykketun

Ungdomslaget Lykken

1968

Ca 200

?

Hamneidet

Sjøstjerna

Nordreisa kommune

Grendehus

1965/ 93

Ca 100

G?

Hamneidet

Bakketun

Bakkeby ik

Grendehus

1951/2005

Ca 300

M

Bakkeby

Rotsund kapell

Nordreisa kommune

Gudstjenester,
konserter

1932

G?

Rotsundelv

Adkomst
f.hem.

Rotsund krets

Sørkjosen
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130 +40

Ja

Ja
Ja

Gamlegården

Fester: Sørkjosen bygdelag

Grendehus

1835/ 196?/
2005

160

Sørkjosen skole

Fester: Nordreisa kommune

Skole, kulturakt.

1950/ 98?

125

Lavvoer

Kronebutikken

Kulturakt

2011

Kommunehuset

Nordreisa kommune

Kurs, møter

1979

Storslett skole

Nordreisa kommune

Skole, kulturakt.

1957/

Sørkjosen
G?

Ja

Sørkjosen
Sørkjosen

Storslett krets
G

Storslett
Storslett

67/86/ 2005
Doktorgården

Nordreisa kommune

Møteplassen

G?

Storslett

Nordreisa kirke

Nordreisa kommune

Gudstjenester,
konserter

1856

M?

Storslett

Kirkebakken menighetshus

Nordreisa sokn

Møter, kirke- og
kulturakt.
Overnattingsturer

2015

G

Storslett

Kildal leirsted

Fester: Ymber.

M?

Øvre Kildal

Halti

Nordreisa kommune

Bibliotek, møter,
kino, teater,
museum,
kulturarr.

2001/2015

G

Storslett

Ja

Nordreisahallen

Nordreisa kommune

Møter, kurs, kino,
kulturakt.

1988

356

G

Flomstad,
Storslett

Ja

Point (Ungdommens hus)

Nordreisa kommune

Kulturakt.

1930/ 84

250

M?

Storslett

Storslett samfunnshus

Nordreisa kommune

Kulturakt.,
undervisn.

1969

540

M?

Storslett

Moan skole

Nordreisa kommune

Grendehus

1997
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G

Storslett

Ja

Sonjatun bo- og kultur

Nordreisa kommune

Kulturakt.

2004

G

Storslett

Ja

33

125

1957/ 88

280

LHL-bygget

Fester: Nordreisa LHL

Kulturakt.
grendehus

1992

158

G

Høgegga,
Storslett

Reisa Montesorriskole

Reisa Montesorriforen

Skole, grendehus

1975

125

G?

Snemyr,
Reisadalen

Kjelderen samfunshus

Fester: Kjelderen
samfunnshus AL

Kulturakt

2000

G

Kjelleren,
Reisadalen

Tørfosstunet

Nordreisa kommune

Museum

18- og 1900

M?

Tørfoss,
Reisadalen

Sappen skole

Sappen friluftssenter AS

Grendehus

1973

Ca 200

G?

Sappen,
Reisadalen

Grendehus

1950/ 97

CA

Snemyr – Kjelleren

Ja

Sappen

Storvik
Storvik skole

80

Storvik

Oksfjord
Straumfjord grendehus

Fester: Straumfjord
grendehus BA

Grendehus

?/1996/2004

170

G

Straumfjordnes

Ja

Oksfjord grendehus

Fester: Oksfjord grendehus
AL

Grendehus

1981/ 97

300 + 430

G

Oksfjordhamn

Ja

Oksfjord skole, bygd
sammen med grendehuset

Nordreisa kommune

Kulturakt.

---/97

G

Oksfjordhamn
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14.3. Organiserte aktiviteter i idrettslag
Idrettslag – medlemstall pr 1.01.2016
Lagets navn

Medlemsstall

Ski

6-19år

20år+

Sum

1

40

41

Kjelderen if

2

28

30

Nordreisa Mk

20

54

74

Nord-Troms dykkerklubb

0

12

12

Nordreisa hundekjørerlag

3

18

21

Nordreisa innebandyklubb
Nordreisa il

2
452

8
334

10
786

Bakkeby ik

Fotbal
l

Bocciaklubben Knall

Nordreisa kickboksing

17

9

26

Nordreisa rideklubb

56

77
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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
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Handball

Orientering

Sykling

Annet

15. Merknadsbehandling
15.1. Merknader/innspill til høring og offentlig ettersyn
Planen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn den 11. oktober 2016. Høringsfristen var satt til
8. november 2016.
Ved høringsfristen utløp hadde vi fått 12 innspill. Et sammendrag av disse med kommunens
kommentarer følger under.

15.1.1. Reinrosa 4H (13.10.2016)
Reinrosa 4H planlegger en sykkelbane for bygdas unger, og kanskje voksne, i Rotsundelv. Den er
tenkt litt ovafor krysset til Helgeli, på høyre side av veien og oppover mot Mariplassen
(naturmøteplassen vår).
Vi skal i høst gå i gang med tillatelse fra grunneier og be om anbud fra diverse maskineiere. Midler
blir søkt om etterhvert. Vi håper å komme i gang til våren.
Kommunens kommentar
Tatt med i tiltaksliste.

15.1.2. Nordreisa skytterlag (19.10.2016)
Interesse for klatrevegg.
Planer om å bygge innendørs miniatyr skytebane på 25 meter.
Kommunens kommentar
Tatt med i tiltaksliste.

15.1.3. Nordreisa hundekjørerlag (1.11.2016)
Nordreisa Hundekjørerlag har gjennom en lengre prosess (ca 2 år) i samarbeid med driftsavdelinga i
kommunen kommet fram til at det skal reguleres et område for barmark hundekjøring i Bergskogen.
Grunnen til dette er å kanalisere mest mulig av hundekjøringa på barmark i et mindre konfliktfylt
område enn Kjellerskogen, samt regulere bruk av ATV for trening av større spann på lovlig vis.
Statsskog har vært med i prosessen og har gitt klarsignal til å igangsette en reguleringsplan. Planen
vil innbefatte løypenett, startplass og mulig tomteareale for hus /hytter for potensielle
hundekjørere. Nordreisa kommune har påtatt seg oppgaven med reguleringsplanen.
Det er laget en kort skisse på opplegget og kostnader som vedlegges. Alle søknader om
forhåndsgodkjenning, søknad om midler o.s.v vil en arbeide med framover og komme tilbake til i
2017. Hundekjørerlaget ber om at kommunen får dette med i planen slik at alle formalia og
muligheter til finansiering legges til rette.
Kommunens kommentar
Tatt med i tiltaksliste. Tatt med eget delkapittel om hundesport i statusbeskrivelsen (kap.8).

15.1.4. Beate Brostrøm (3.11.2016)
Bemerker at hundekjøring og hundekjørerløyper ikke er med. Hundekjøring er jo en sport som
vokser kraftig i julen Reisadalen. Vi som bor i Kjelleren er berørt av dette, og det ville vært fint å
fått orden på hvor skiløyper kan legges, og hvor hundekjøring foregår. Det har også betydning for
utøvelse av jakt.
Treningsområde for hund er heller ikke med.
Kommunens kommentar
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Vi har nå tatt med eget delkapittel om hundesport i statusbeskrivelsen (kap.8). I tiltaksplanen er
det også tatt med om tilrettelegging for hundekjøring i Bergskogen.

15.1.5. Rotsundelv samfunnshus (3.11.2016)
Rotsundelv samfunnshus har planer om å få i stand kjelleren i samfunnshuset til miniatyrskytebane.
Store deler av kjelleren er ubrukt og vil passe gått til formålet. Skytterlaget i bygda er interessert i
dette. Styret i Samfunnshuset har engasjert siv.ing. Pål Pettersen til å utarbeide forprosjektet. Så
snart dette er klart vil det bli søkt om midler til ferdigstillelse av miniatyrskytebane som
tilfredsstiller dagens krav.
Rotsundelv samfunnshus blir mye brukt til forskjellige formål. Vaskeavdelinga på kjøkkenet er
dessverre veldig tungvint å bruke. Sånn som styret ser det må det foretas ei utbygging slik at dette
blir tilfredsstillende for brukerne.
Styret i Rotsundelv samfunnshus ber Nordreisa kommune ta våre planer med i kommunens
behandling av Kommunedelplanen for 2017-2020.
Kommunens kommentar
Tiltak er tatt med i planens tiltaksliste.

15.1.6. Rotsund skytterlag (4.11.2016)
Rotsund skytterlag har følgende planer i forhold til idrettsanlegg som må inn i kommuneplanen:
1.

Miniatyrskytebane på Rotsundelv samfunnshus; kostnadsberegnet til 1,5-2,0 mill. kr.

2.

Elektroniske skiver på Skytterbanen i Rotsundelvdalen, kostnadsberegnet til kr 400.000,-.

Kommunens kommentar
Tiltak er tatt med i tiltaksliste.

15.1.7. Nordreisa revmatikerforening (7.11.2016)
Nordreisa Revmatikerforening har pr. I dag 68 medlemmer, vi har fast ett medlemsmøte i måneden.
På medlemsmøtene prøver vi å fa foredragsholdere med tema som angår foreningen. Vi har
bassengtrening 1 time i uka i varmtvannsbassenget, med fysioterapeut. I tillegg arrangerer vi
grillturer, bussturer og behandlingsturer i utlandet for våre medlemmer.
Nordreisa Revmatikerforening har følgende ønsker:
Større varmtvannsbasseng, det som er i dag er for lite til å utøve den fysiske aktiviteten som er så
viktig for de med revmatiske sykdommer. Det er også for lite i forhold til hvor mange som ønsker å
benytte seg av det.
Et felles grendehus / møtelokaler for lag og foreninger. Dette huset må inneholde egne og egnede
«garderober» for enkelt lag, hvor en kan arkivere lagets brev, møtereferater etc. I tillegg utstyr
som hver forening måtte ha. Huset må også ha et større rom hvor en kan ha innendørs
treningsaktivitet som sirkel trening, yoga og liknende.
Om ikke eget hus kommer på planen, ber vi kommunen om plass til å oppbevare tingene våre. Pr i
dag er det en av våre medlemmer som tar vare på alt, men har ikke lengre plass til det.
Kommunens kommentar
Varmtvannsbasseng og møtelokale/oppbevaringsplass er tatt med i tiltakslista. For aktivitet som
sirkeltrening, yoga m.v. har kommunen flere gymsaler som kan benyttes.
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15.1.8. Norsk friidrett Troms (8.11.2016)
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Kommunens kommentar
Innspill tas til etterretning.

15.1.9. Nordreisa idrettsråd (2.11.2016)
Oversending av medlemstall.
Kommunens kommentar
Innspill tas til etterretning.

15.1.10.

Nordreisa IL (9.11.2016)
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Kommunens kommentar
Innspillet tas til etterretning. Tiltak er tatt inn og tekst rettet opp.

15.1.11.

Nord-Troms Friluftsråd (9.11.2016)

Nord-Troms Friluftsråd er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for friluftsliv og
uorganisert fysisk aktivitet utendørs. Friluftsrådet skal være en ressurs og samarbeidspartner som
bistår sine medlemskommuner i dette arbeidet.
Det er viktig at folkehelse i friluft gjøres til et satsningsområde dersom målet er å gjøre noe med
livsstils- og folkehelseutfordringer i samfunnet. For innbyggerne i Nordreisa kommune som er
opptatt av god helse og livskvalitet er ingenting mer naturlig enn naturopplevelser og det å være
fysisk aktiv utendørs.
Spillemidlene brukes tradisjonelt sett hovedsakelig til å bygge ordinære idrettsanlegg. Dette selv
om en stor del av innbyggerne ikke får dekt sine behov gjennom denne typen anlegg. Det å bygge
anlegg og gjøre tilrettelegginger for friluftsliv bør derfor være et satsningsområde og løftes fram i
kommunedelplanen. Turveier, stier og løyper, nærmiljøkart, gapahuker, dagsturhytter,
toalettanlegg er eksempler på tilrettelegginger som kan bidra til å gi friluftslivet et løft i Nordreisa.
Kommunens kommentar
Innspillet tas til orientering.
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15.1.12.

Troms fylkeskommune (8.11.2016)

Planen viser et oversiktlig arbeid med ryddige overskrifter, underavsnitt og nummerering.
I innledningen til planen er det greit forklart om bakgrunnen til planen, mål og definisjoner,
utviklingstrekk og om kommunens idretts- og friluftslivspolitikk. Det er også tatt med en
resultatvurdering av forrige plan, som til en viss grad ivaretar også fremtidige utbyggingsplaner i
kommunen.
I kapittel 6 sier kommunen noe om forholdet til andre deler av kommuneplanen, og noen anlegg er
listet opp her. Disse bør også komme til uttrykk i kapittel 11.2 og 12.
I beskrivelsene av nåsituasjonen under kapittel 8 anbefales det å kvalitetssikre at det er benyttet
riktige beskrivelser og utfyllende kommentarer på de forskjellige anleggstypene som finnes i
kommunen. Den årlige idrettsregistreringen vil gi et riktig og godt bilde av hvilke idretter som
drives i kommunen, og det kan hentes ut nødvendig tallmateriale som viser hvor mange som er med
innen de forskjellige idretter og aktiviteter. Lignende tallmateriale og oversikter bør også komme
fram for øvrige aktiviteter, slik som for friluftslivet m.m.
Under kapittel 9 og 10 bør det stipuleres tall i tabellene for større anlegg som kan bli aktuelle for
søknad om spillemidler. Kapittel 10.1 og kapittel 10.2 bør ha en klar sammenheng med kapittel
11.2 som gir føringer for hvilke anlegg som ønskes realisert i planperioden.
Det er positivt at kulturbyggene er tatt med i opplistingen av anlegg i kommunen.
Friluftsliv
I innspillene til kommunal planstrategi som var på høring i september spilte Troms fylkeskommune
inn at friluftsliv og naturopplevelser burde innarbeides i kommunedelplanen for anlegg og områder
for idrett og fysisk aktivitet. I utkastet til kommunedelplanen er friluftsliv på mange områder godt
innarbeidet. Det anbefales derfor at ordet «friluftsliv» også blir med i tittelen på planen.
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 legger føringer for at alle i Troms skal ha
mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel. Planen skal legges til
grunn for regional, kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket jf pbl § 8-2.
Den regionale planen har mål, strategier og tiltak for følgende hovedområder:
•
Om friluftsliv (forutsetninger, organisering av friluftslivet, allemannsretten, kompetanse,
virkemidler)
•

Friluftslivsområder

•

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv

•

Friluftslivsaktiviteter

•

Friluftslivsopplevelser i Troms

Arealer til friluftsliv
For å opprettholde et mangfoldig idretts- og friluftsliv må det være et vidt spekter av arealer med
god kvalitet, ulik grad av tilrettelegging og god tilgjengelighet. Det omfatter både områder i
nærmiljøet, områder som er spesielt tilrettelagt og områder som er helt inngreps- og støyfrie. Vi
savner i kommunedelplanen at den tar opp arealer til idrett- og friluftslivsformål som tema, utover
det som er nevnt i kap 9.1. Friluftslivskartleggingen vil være naturlig å nevne i kommunedelplanen.
I høringsutkastet til kommunal planstrategi for Nordreisa kommune er revisjon av kartlegging av
friluftslivsområder satt opp. Målet var at revisjonen skal ferdigstilles i 2017. Fylkeskommunen
poengterte at kartleggingsarbeidet ikke er en plan i seg selv, men en tematisk kartlegging uten
prioriteringer som kan fungere som et beslutningsgrunnlag ikke bare i arealplanarbeidet, men kan
også danne et grunnlag for løypeplaner, tiltaks- og tilretteleggingsplaner.
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Regjeringen har satt som mål at alle landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine
friluftslivsområder innen 2018. Det går frem av St. meld. 18 (2015-2016) Friluftsliv – natur som kilde
til helse og livskvalitet. Friluftslivskartleggingen legges ut på nasjonal database:
www.naturbase.no.
Til nå har åtte kommuner i Troms lagt ut sine kartleggingsdata på naturbase, og flere er snart klare
for å legges ut der. Når Nordreisa kommune har revidert sin kartlegging kan Troms fylkeskommune
være behjelpelig med å overføre dataene på naturbase.no.
Andre innspill til planutkastet:
• Angående definisjon av frilufts- og friområder s. 4: I reguleringsplansammenheng kan
arealformål (LNF(R)) deles inn i underformål (friluftslivsområder) og kombineres med
hensynssoner, både på land og i sjø og i vassdrag.
• Angående retningslinjer for universell utforming (s. 6) vil vi vise til Norsk Standard NS
11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder, krav og anbefalinger se
www.standard.no.
• Status for anlegg for fysisk aktivitet bør også inneholde oversikt over de merkede turløyper/
turruter i kommunen. Det er et krav i Turskiltprosjektet at nye turruter som har fått støtte
via Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen skal legges inn i Kartverkets database via
www.rettikartet.no. I Nordreisa er turrutene i www.utinord.no lagt inn i Kartverkets
database. I punkt 8.4 kan det presiseres at mange turruter er merket og skiltet. Turruter
slik som turveier, stier, gang- og sykkelveier er de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og
naturopplevelse. For den daglige fysiske aktiviteten er det sentralt at disse er i nærheten
av der folk bor.
• I handlingsplanen oppfordres kommunen til å ta inn anlegg og aktiviteter for friluftsliv. Det
vises til regional plans Handlingsplan for friluftsliv m.m.
• I forhold til medvirkning bør Nordreisa kommune sette Nord-Troms friluftsråd, Troms
Idrettskrets, berørte særkretser og skyttersamlaget på adresselisten over høringsinstanser.
Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å informere frivillige lag og foreninger om de ulike
tilskuddsordningene Troms fylkeskommune har. Eksempel på slik tilskudd er: Tilskudd til
friluftsaktiviteter, fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet, skilting og merking av turruter,
tiltak i statlig sikra friluftslivsområder og tilskudd til sikring av friluftslivs områder.
Troms fylkeskommune ønsker Nordreisa kommune lykke til med ferdigstillelse av Kommunedelplan
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (samt bygging av anlegg) 2017-2020 for Nordreisa kommune.
Kommunens kommentar
Fylkeskommunens innspill tas til etterretning.

15.1.13.

Ryttersportklubben NOR (7.11.2016)

Ryttersportsklubben NOR ønsker å melde inn følgende behov for hestesportsanlegg:
Ridebaner av internasjonal standard
Klubblokale med dommerbod, sanitæranlegg og kafeteria
Gjestestaller og paddocker
Lagringsplass for hindermateriell og annet utstyr
Parkeringsplasser etc.
Anlegget skal være tilrettelagt for breddeidrett innen alle grener innenfor NRYFs reglement.
Ryttersportsklubben NOR har som formål å videreutvikle ryttere innenfor konkurranseridning, slik at
rytterne kommer på et høyere ridemessig nivå. Samt å drive organisert konkurranseridning etter
NRYFs reglement.
Klubben feirer 15 år i år og har et stort behov for et eget tilholdssted hvor standarden tilfredsstiller
kravene for å kunne arrangere større mesterskap.
Kommunens kommentar

Ryttersportklubben NOR sitt innspill tas til etterretning.
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15.1.14.

Kirkemoan grendelag (27.11.2016)

På grunn av at Kirkemoans grendelag sin leder har vært bortreist i forbindelse med jobb i nesten 2
måneder, har vi ikke rukket å sende inn innen fristen 8/11-16 vår høringsuttalelse i forbindelse med
Nordreisa kommunes høring av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg.
Kirkemoan grendelag har i 2016 jobbet for en oppgradering av lekeplassen + fotballbanen på
Hansabakken/Moan. Formålet er å stimulere barn og ungdom til fysisk aktivitet og utvikling av
sunne verdier, og er også ment som et fundament og motivasjon for ytterligere egeninnsats og
dugnadsinnsats for grendelaget. Vi ser på det som positivt at Kirkebakken barnehage er en ivrig
bruker av lekeplass, fotballbane, gapahuk og grillhuset. Vi vil motivere til sosialt samvær for
lekeplassens brukere og alle andre i grendelagets område.
I 2016 ønsket grendelaget å skaffe lekeapparater, fotballmål og gruse fotballbanen, samt sette opp
et gjerde mot Mounioveien/Hansabakken som et trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med
fotballbanen. Det er også ønskelig å brøyte fotballbanen for å utvide den flotte fotballaktiviteten
blant ungene. Kirkemoan grendelag søkte Nordreisa kommune i februar 2016 om et beskjedent
beløp til lekeplassen /fotballbanen, men fikk avslag på denne søknaden.
Følgende har blitt utført av Kirkemoan grendelag for egeninnsats/ sponsormidler:







Arrangert barneskirenn på lekeplassen med stort oppmøte
Kjøpt inn 2 stk. nye fotballmål
Ryddet skog
Bygget platting til gapahuken
Restaurert eksisterende gapahuk
Skaffet nye bord, benker og bålpanne

Inngått avtale med et privat firma om grusing av fotballbanen (våren 2017). For fremtiden ønsker vi
at fotballbanen kan bli brøytet om vinteren, eventuelt lage skøytebane. Det er noen få gamle
lekeapparater på lekeplassen, og det er behov for flere og nye lekeapparater. I den forbindelse er
det behov for å fjerne en del stubber og trær. Vi håper at Nordreisa kommune vil se positivt på
Kirkemoan grendelag sine planer for fremtiden, og vi håper på et samarbeid i denne forbindelsen.

16. Rullering av handlingsprogram november 2017
Kommunen sendte 27.10. ut brev om rullering av handlingsprogrammet:
«Nordreisa kommunestyre vedtok i desember Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet
og bygging av anlegg 2017-2020 (se lenke). Planen inneholder et handlingsprogram for bygging av
anlegg i denne perioden, punkt 11 på side 20-21. Anlegg det skal søkes spillemidler til i denne
perioden, må være med i handlingsprogrammet. Dette brevet om rullering av handlingsprogrammet
sendes til de som meldte inn anlegg til planarbeidet i 2016, se punkt 10 på side 17-19, samt noen
organisasjoner som vi har mottatt henvendelser fra etter at planen ble vedtatt. Vi ber nå om at
dere går igjennom punkt 10 og punkt 11 i planen og melder inn hvis dere har planer/ønsker som
ikke er nevnt. Og til dere som er med i handlingsprogrammet - om å oppdatere opplysningene,
dersom noe er endret.»
Formålet med årlig rullering er at handlingsprogrammet blir oppdatert som følge av endring i
framdrift på tiltakene. Innspill som gjelder innhold i planen utenom handlingsprogrammet, blir ikke
tatt inn i planen ved rullering, men kan tas inn ved revidering av hele planen etter fireårsperioden.
Rullering av handlingsprogrammet er behandlet av styret i Nordreisa idrettsråd og deretter i
Oppvekst- og kulturutvalget.

16.1. Innspill til rullering
16.1.1. Rotsundelv il (09.08.2017)
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Grusbanen ved Rotsundelv skole er meget godt brukt både bygda barn og unge, men også til
seriespill og trening for våre spillere. For å beholde barn og unge lengst mulig i bygda, er det viktig
at forholdene legges til rette for det, slik at de ikke forsvinner til andre steder eller søker andre
miljøer. Derfor ønsker Rotsundelv IL å utvikle tilbudet til å gjelde også lokal kunstgressbane, slik at
det vil gi både skolen og barn og unge i nedslagsområdet et bedre aktivitetstilbud enn det vi kan
tilby i dag. Slike tiltak er normalt spillemiddelberettiget. Denne oppgraderingen vil tvinge seg frem
i nær fremtid og det vil derfor bli søkt om slike støttemidler, men før man kan gjøre det, er det en
forutsetning at prosjektet er inne i kommunedelplanen (rulleringsplanen). Vi forutsetter at
Nordreisa IL vil bli byggherre, men med stor medvirkning fra Rotsundelv IL. Ber derfor at dere
registrerer dette og vi vil, sammen med kommunen, innen kort tid utforme plantegninger,
kartskisser og andre søknader.
Fakta:
Anleggsnummer: Rotsundelv skole balløkke, (35 x 55). Dette må utvides noe.
Reg. anleggsnummer: 1942001201. Anleggseier per d.d: Nordreisa Kommune.
Beslutning er som følger:
Gressbanen bygges om til kunstgress som følger:
7-er kunstgress m/spilleflate 40 x 60 m definert som Ordinært anlegg
4 løpebaner a 1 x 66 m med fast dekke
Kostnadsestimat for en 7-er kunstgressbane er beregnet til ca NOK 2,7 mill inkl. mva
Kostnadsestimat for løpebanene er beregnet til ca 0,2mill inkl mva.
Finansieringselementer (slik vi ser det i dag) vil bli som følger:
1/3 spillemidler + 25 % Nord Norge midler
Det vil bli søkt til Nordreisa kommune om økonomisk støtte
Momskompensasjon
Klubb (Kontanter, dugnad, sponsorer, andelsbevis)
Kommunens kommentar

Anlegget settes inn i punkt 11.2 Handlingsprogram idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

16.1.2. Nordreisa sportsskytterklubb (06.11.2017)
Vi registrerer at anlegget til Nordreisa Sportsskytterklubb ikke er med i oversikten over prioriterte
anlegg i kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017–2020. Vi
vil med dette be om at vårt skyteanlegg på området til Kjelleren flerbrukssenter blir tatt inn i
planen. Nordreisa Sportskytterklubb er en videreføring av Nordreisa pistolklubb (etabl.1989)
Klubben er tilsluttet Norges skytterforbund. Klubben har 45 medlemmer. Frem til 2012 drev vi
virksomheten på den enkle pistolbanen, sør for DFS anlegget i Kjellerskogen. Banen tilfredsstilte
ikke krav til sikkerhet. I 2013 besluttet vi å foreta en betydelig oppgradering av anlegget, deriblant
for å tilpasse anlegget til Feltskyting/Dynamisk sportsskyting, konkurranseformer som nå er i sterk
vekst over hele landet. Det ble besluttet å bygge 2 separate baner, adskilt og omkranset av 4 meter
høye voller. 1 pistolbane (40m) og en riflebane for kortholdsskyting (90m). Det ferdige anlegget
skal ha klubbhus, flomlys, overbygg over standplass og lager for utstyr og skivemateriell.
Status på anlegget i dag:
Pistolbanen er i prinsippet ferdig utbygget. Det gjenstår overbygg på standplass (2018) Banen er
sikkerhetsmessig godkjent av politiet. Det gjenstår litt anleggsarbeid på riflebanen før denne kan
godkjennes sikkerhetsmessig. (2018). Klubbhus er på plass, og er lokalisert i bakkant av
pistolbanen. I løpet av høsten 2017 får baneanlegget innlagt strøm. Flomlysanlegg er anskaffet og
skal monteres opp i 2018.
Når dette anlegget står ferdig vil det være blant de 2–3 beste sivile skyteanleggene for pistol og
kortholdsrifle i landsdelen. Vi har allerede pågang fra andre klubber som ønsker å bruke anlegget. I
sommer arrangerte Tromsø pistolklubb sitt klubbmesterskap her. Vi har også stor pågang av
eksterne skyttere fra hele landsdelen når vi arrangerer våre konkurranser i dette anlegget.
Etter at utendørsanlegget ble tatt i bruk har tallet på medlemmer økt, og vi jobber nå med tiltak
for å kunne rekruttere yngre skyttere. Dette har vært litt utfordrende fordi aldersgrensen for å
anskaffe eget våpen er 21 år. Dette kan kompenseres med at klubben anskaffer våpen til utleie. De
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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.

17. Rullering av handlingsprogram november 2018
Kommunen sendte 22.10. ut brev om rullering av handlingsprogrammet:
«Nordreisa kommunestyre vedtok i desember 2016 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk
aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020. Handlingsprogrammet i punkt 11 ble rullert (oppdatert) av
Oppvekst-og kulturutvalget i desember 2017. Det er nå tid for årets rullering. Anlegg det skal søkes
spillemidler til i denne perioden, må være med i handlingsprogrammet. Dette brevet sendes derfor
til de som tidligere har meldt inn anleggsplaner. Vi ber nå om at dere går igjennom punkt 10 og
punkt 11 i planen og melder inn hvis dere har planer/ønsker som ikke er nevnt. Og til dere som er
med i handlingsprogrammet - om å oppdatere opplysningene, dersom noe er endret.»
Formålet med årlig rullering er at handlingsprogrammet blir oppdatert som følge av endring i
framdrift på tiltakene. Innspill som gjelder innhold i planen utenom handlingsprogrammet, blir ikke
tatt inn i planen ved rullering, men kan tas inn ved revidering av hele planen etter fireårsperioden.
Rullering av handlingsprogrammet behandles i Oppvekst- og kulturutvalget.

17.1.

Innspill til rullering

17.1.1.

Nordreisa hundekjørerlag (22.10.2018)

Rullering av planen er igang og det bes om tilbakemelding fra Nordreisa Hundekjørerlag.
Pkt. 8.1.20 angående hundesport står det om Bergskogen hundekjørerarena. Dette faller bort.
Hundekjørerlaget trener i hovedsak i Kjellerskogen, Bergskogen og på Tørfossmoen, og benytter
Statsskog sin grunn med veier og stier etter allemannsretten og grunneiers tillatelse. Hovedvekt på
trening i Kjellerskogen på statsgrunn og 1 privat grunneiger. Vi er ca 10 husstander som har
hundespann i kommunen idag,
pkt. 10.2 på anlegg som kan komme så skrinlegges søknad om spillemidler inntil det foreligger en
konkret leieavtale for hundekjørerarena på 30 år av et egnet område i Nordreisa.
Det som ikke står i planen er tilrettelegging av parkering både for ski og hundekjørere, bl.a. i
Kildalen, Kjellerskogen, Punta som er ønskelig etter samme lest som scooterløypene i kommunen
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der scooter og båtforeninga har inngått avtale om betaling fra kommunen både på merking og
parkeringsplass. Tror det hadde vært bra på lang sikt å få litt faste opplegg for oss hundekjørere slik
at det ikke blir mere misnøye blant andre brukere av områdene. Hundekjørerlaget har i alle år prøvd
å få "regulert" hundeløype fra Røyelen til Caravatn, men det har etter gjentatte henvendelser ikke
blitt formelt tatt tak i. Sti og løypeplaner har vi uttalt oss i forhold til, men har ikke blitt tatt med i
kartgrunnlag. Fordelen med en definert hundeløype er at da vet alle at det er der de fleste
hundekjørere trener/er på tur. Allemannsretten og hensyn gjelder uansett i andre utfartsområder.
Kommunens kommentar

Innspillet fra Nordreisa hundekjørerlag tas til orientering. Miljø- plan-, og utviklingsutvalget har
vedtatt 11.10.18 at Reguleringsplan for hundekjørerarena stanses, sak 90/18.
Innspill om tilrettelegging for parkering for ski- og hundekjørere vurderes i neste planperiode.

17.1.2.

Nordreisa il – ski og skiskyting (02.11.2018)

Vi har følgende anlegg som allerede er med i planen (kap. 6):
Skiskytterarena
 BIA 6 Saga Idrettsanlegg (1400) Framtidig
 BIA 7 Saga Idrettsanlegg (1400) Framtidig
Skistadion
Prosjektene ovenfor opprettholdes, men vi ønsker å endre oppsettet noe for å tilpasse det til
oppsett for tippemiddelsøknad. I tillegg planlegger vi ytterligere prosjekt. Lokalisering relatert til
plankart må også endres ettersom BIA 6 ikke lenger er aktuelt som skiskytteranlegg. Det arbeides
med reguleringsplan som formelt vi ta hånd om disse endringene.
Innmelding fra Nordreisa idrettslag ski og skiskyting blir derfor som følger:
 Langrennsanlegg BIA 7
 Skiskytteranlegg BIA 7 og GF 06
o start-/målområde; skytebane; strafferunde; vekslingsfelt
o 30 skiver målskivemateriell
 Løypetraseer med asfaltdekke (rulleskianlegg) BIA 7 og GF 06
o traséarbeid
o asfaltering
o lysanlegg
Det er ytterligere anlegg som er søknadsberettiget til tippemidler, men som ikke ligger inne i vårt
prosjekt. Dette er anlegg/ tiltak som sannsynligvis vil bli tatt inn i ny reguleringsplan. Men
idrettslaget har ikke kapasitet til å realisere disse innenfor den prosjektporteføljen vi arbeider med
nå. Det kan eventuelt være aktuelt for kommunen eller andre interessenter. Nordreisa kommune
bør derfor vurdere om de skal tas med. Dette kan være:
 Friluftsanlegg
o Gapahuk
o Turveier, turstier og tur-/skiløyper
 Nærmiljøanlegg
o Friluftsliv – turvei/turløype/tursti lengre enn 500 m
o Vinteraktivitet – skileikanlegg
 Diverse anlegg
o BMX/offroad/trick/ferdighetsløype
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Vi viser til kommunedelplanens kapittel 8.2.3 hvor vi mener at Saga skihus kan tas med i oversikten
over tilgjengelige lokaler.
Vi viser til kommunedelplanens kapittel 11.2. Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Vi har sendt fornyet
tippemiddelsøknad på Saga skihus, driftshus. For de øvrige elementene i Saga skihus er tippemidlene
utbetalt.
Kommunens kommentar

Innspillet fra Nordreisa il – ski og skiskyting om framdrift og justering i skianleggene tas til
orientering og punkt 10.2 Større anlegg og anlegg som er og kan blir aktuelle for søknad om
spillemidler, oppdateres. Innspillet om friluftsanlegg, nærmiljøanleg og diverse anlegg vil bli vurdert i
forbindelse med utarbeidelse av Detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg som er under arbeid.
Oversikten over Kulturbygg og grendehus i punkt 8.2 oppdateres med Saga skihus i neste plan.

17.1.3. Nordreisa kommune
Et kommunalt tiltak må settes inn i handlingsprogrammet. Det gjelder restaureringsarbeid i
gym.salen ved Storslett skole med nytt gulvdekke.
Kommunens kommentar

Nytt gulvdekke mm til gym.salen ved Storslett skole settes inn i punkt 11.2 Handlingsprogram
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.
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Prioritering av søknader om spillemidler 2019

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik:
Ordinære anlegg:
 Nordreisa il - Saga skihus, driftshus
 Nordreisa kommune - Nytt sportsgulv Nordreisahallen
 Nordreisa il - Nytt kunstgress Ymber stadion
 Rotsundelv il – Kunstgressbane
 Nordreisa skytterlag – Tilleggssøknad elektroniske skiver
Nærmiljøanlegg:
 Rotsundelv il – Løpebaner friidrett Rotsundelv skole
 Rotsundelv il – Aktivitetsflate friidrett Rotsundelv skole

Saksopplysninger
Søknadsfristen for spillemidler er hvert år 15. januar til fylkeskommunen. Alle anlegg det søkes
spillemidler til må være med i handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk
aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020. Søknadene skal prioriteres av kommunen, og det er fem
søknader til ordinære anlegg. Tre av disse er gjentakelse av tidligere søknader, en er ny og en er
tilleggssøknad til anlegg som ble dyrere enn antatt. I tillegg er det to nye søknader til
nærmiljøanlegg.
Nordreisa skytterlag, tilleggssøknad
Anlegg
Elektroniske skiver 100 m Kjellerskogen
Kategori
Ordinært anlegg
Status
Ferdig
Økt kostnad 352 000
Søknadssum 146 000
Nordreisa il, gjentatt søknad
Anlegg
Saga skihus, driftshus
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Kategori
Status
Kostnad
Søknadssum

Ordinært anlegg
Ferdig
3 668 000
1 250 000

Nordreisa kommune, gjentatt søknad
Anlegg
Nytt sportsgulv Nordreisahallen
Ordinært anlegg/rehabilitering
Kategori
Status
Ferdig
1 063 000
Kostnad
Søknadssum 435 000
Nordreisa il, gjentatt søknad
Anlegg
Nytt kunstgress Ymber stadion
Ordinært anlegg/rehabilitering
Kategori
Status
Ferdig
2 852 000
Kostnad
Søknadssum 1 188 000
Rotsundelv il, ny søknad
Kunstgressbane
Anlegg
Kategori
Ordinært anlegg
Status
Planlagt
2 500 000
Kostnad
Søknadssum 1 250 000
Rotsundelv il, ny søknad
Anlegg
Løpebaner friidrett Rotsundelv skole
Kategori
Nærmiljøanlegg
Status
Planlagt
Kostnad
600 000
Søknadssum 300 000
Rotsundelv il, ny søknad
Anlegg
Aktivitetsflate friidrett Rotsundelv skole
Kategori
Nærmiljøanlegg
Status
Planlagt
Kostnad
600 000
Søknadssum 300 000

Vurdering
Styret i Nordreisa idrettsråd har i alle år foreslått prioritering av søknadene, men idrettsrådet er nå
nedlagt. Rådmannen har derfor foreslått prioritering i tråd med fjoråret og tilføyd nye søknader
nederst på lista.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2016/1440-9

Arkiv:

233

Saksbehandler: Berit Kalseth
Dato:

05.11.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
40/18

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
20.11.2018

Flytting av barnehageavdelinger til nye Høgegga barnehage 4-avdelinger
Rådmannens innstilling
Rådmann tilrår at de to norske avdelingene ved Storslett barnehage flyttes til Høgegga
barnehage når barnehagen er ferdig utbygd med til sammen 4 avdelinger høst 2020.
Ved å flytte to sentrumsnære avdelinger til Høgegga barnehage, vil det berøre foreldre og barn i
minst mulig grad, da de fleste barn i avdelingene allerede har tilknytning til sentrum.
Saksopplysninger
Nordreisa kommune er i byggeprosess med utbygging av Høgegga barnehage til 4-avdelings
barnehage. Høgegga barnehagen skal få to nye avdelinger, og de to avdelingene som utgjør
barnehagen i dag, skal bygges om.
Høgegga barnehage skal etter plan stå ferdig med fire avdelinger til oppstart av nytt barnehageår
høsten 2020. Barnehagen vil da tilby til sammen 72 plasser for barn mellom 0 – 6 år, fordelt på
to avdelinger for barn 0 – 3 år og to avdelinger for barn 3 – 6 år.
Nordreisa kommune har full barnehagedekning. Alle barn med rett til plass har ved
hovedopptaket 2018 fått tilbud om plass i barnehage, og også barn uten rett på plass er gitt
tilbud om barnehageplass.
Nordreisa kommune har barnehageåret 2017/2018 og 2018/2019 ledig kapasitet både i private
og kommunale barnehager. Nordreisa kommune har 5 kommunale barnehager og 4 private
barnehager.
Per 08.11.18 er samlet ledig kapasitet i kommunale og private barnehager på 13
barnehageplasser, av disse 3 plasser for barn 0 - 3 år.
Av totalt 13 ledige plasser har kommunale barnehager størst ledighet, med 9 ledige
barnehageplasser; 5 plasser for barn 3 – 6 år og 2 plasser for barn 0 – 3 år.
Fremtidig barnehagestruktur i Nordreisa kommune er ikke fullstendig definert i kommunens
planverk slik det foreligger i dag. Kommuneplan – samfunnsdelen 2012 – 2025, og strategiske
barnehageplan 2010 – 2014, angir kun størrelse på fremtidige kommunale barnehager.
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Strategisk barnehageplan skal revideres, og det er satt ned arbeidsgruppe for dette arbeidet.
Arbeidet planlegges med oppstart i januar 2019, og ferdigstilling av strategiske barnehageplan
vår 2019/høst 2019.
Vurdering
Nordreisa kommune har full barnehagedekning innenfor kommunens totale barnehagetilbud. I
tillegg har kommunale/private barnehager til sammen 13 barnehageplasser ledig per 08.11.18.
På bakgrunn av dette vurderes det at det ikke er grunnlag for å drive med et større antall
barnehageavdelinger/-plasser enn det som tilbys i Nordreisa kommune per i dag.
Ved ferdigstilling av Høgegga barnehage med til sammen fire avdelinger høsten 2020, vurderes
derfor flytting av to avdelinger fra en allerede eksisterende barnehage.
Høgegga barnehage er en sentrumsbarnehage. For å fylle opp to nye avdelinger ved Høgegga
barnehage høsten 2020, vurderes flytting av to avdelinger fra en av kommunens sentrumsnære
barnehager. Det vil berøre foreldre og barn i minst mulig grad, da de fleste barn i avdelingene
allerede har tilknytning til sentrum.
Kommunale barnehager som vurderes som sentrumsnære er Høgegga, Storslett og Leirbukt
barnehage.
Leirbukt barnehage mottok i 2012 tilskudd fra Fylkesmannen for opprette 11 barnehageplasser.
Det tilsier at barnehagen skal ha en størrelse på tre avdelinger. Leirbukt barnehage er forpliktet
til å drive med tilnærmet lik kapasitet gjennom bindingstiden på 10 år. Bindingstiden utløper
31.12.2022.
En flytting av to avdelinger fra Leirbukt barnehage vil medføre brudd på bindingstiden og krav
om tilbakebetaling av tilskudd til Fylkesmannen. Alternativet vurderes på bakgrunn av
forpliktelser i forhold til mottatt tilskudd som ikke gjennomførbart.
Storslett barnehage har tre avdelinger; to norske og en samisk-norsk avdeling. Avdelingene er
ikke samlokalisert. Samisk-norsk avdeling drives i lokaler ved tidligere Sonjatun barnehage. De
to norske avdelingene i lokaler til Storslett barnehage.
I vurderingen av flytting av to avdelinger til Høgegga barnehage, vurderes dagens drift ved de
kommunale barnehagene i Nordreisa kommune. Barnehagene er ordinære barnehager og driver
tilnærmet likt, bortsett fra samisk-norsk avdeling. Samisk-norsk avdeling har pedagogisk
innhold som skiller seg noe fra innhold og arbeid i ordinær avdeling, og har over år naturlig
etablert en praksis som i større grad er uavhengig av andre avdelinger. Avdelingen har siden
høst 2018 vært eneste barnehageavdeling som holder til i lokaler i tidligere Sonjatun barnehage.
Barn ved samisk-norsk avdeling vil til tross for organisatoriske endringer, fortsatt sikres
barnehagetilbud av god kvalitet.
Det vurderes at samisk-norsk avdeling har gode forutsetninger til å drive uavhengig av andre
avdelinger i en periode.
Norsk 3-6 års avdeling ved Storslett barnehage har i dag arealmessige begrensninger, som gjør
at avdelingen ikke kan ha full barnegruppe. Ved flytting til Høgegga barnehage vil avdelingen
kunne tilby full barnegruppe (18 plasser). Det vil være økonomisk gunstig for Nordreisa
kommune.
Det vurderes at de to norske avdelingene ved Storslett barnehage flyttes til Høgegga barnehage
når barnehagen er ferdig utbygd med til sammen fire avdelinger.
Tidlig i 2019 vil det legges frem sak til utvalget om fremtidig barnehagestruktur i Nordreisa
kommune. Det er lite gunstig pedagogisk og kostbart å drive frittstående barnehageavdelinger.

146

Samisk-norsk avdeling har utfordringer med lavt barnetall, sammensetning i barnegruppa i
forhold til alder, kjønn og fungering. Samtidig kan en selvstendig tilværelse for avdelingen gi
gode muligheter for arbeid særlig med samisk språk og kultur.
Samlet vurderes det som nødvendig å samlokalisere samisk-norsk avdeling til et
barnehagefellesskap for å heve kvaliteten på det pedagogiske barnehagetilbudet som gis til barn
i samisk-norsk avdeling.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2015/1970-11

Arkiv:

243

Saksbehandler: Ruth Uhlving
Dato:

08.11.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
41/18

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
20.11.2018

Søknad om kommunalt tilskudd - friidrettsanlegg, Rotsundelv il
Rådmannens innstilling



Nordreisa kommune innvilger Rotsundelv il tilskudd til bygging av nærmiljø friidrettsanlegg
ved Rotsundelv skole tilsvarende halvparten av det anleggeene får innvilget i spillemidler.
Utbetaling av tilskuddet skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om
spillemidler og tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg.

Saksopplysninger
Rotsundelv il har utarbeidet planer for bygging av kunstgressbane og friidrettsanlegg ved
Rotsundelv skole. Anleggene skal bygges hovedsakelig på det samme arealet som grusbane for
fotball ligger nå. Kunstgressbanen er kostnadsberegnet til 2,5 mill og fikk tilsagn om kommunalt
tilskudd i 2017, sak 30/17. Det skal bygges felles flomlysanlegg for hele anleggsområdet.
Friidrettsanlegget blir delt i to spillemiddelsøknader for nærmiljøanlegg. Det ene anlegget er
løpebaner med 4x60m sprintstripe med friidrettsdekke som legges langs den ene langsiden på
kunstgressbanen. Bak det ene målet på kunstgressbanen (mot nord) etableres en flate med
friidrettsdekke med muligheter for liten ball, høydehopp og lengde/tresteg. Det planlegges også
etablert et areal for kulestøt utenfor (nord for) friidrettsdekket. Dette anlegges på eksisterende grunn
med sand og støpt standplass for utkast. Anlegget skal benyttes av idretten og skolen i fellesskap.
Det kan benyttes av skolen i skoletiden og den frivillige medlemsbaserte idretten på kveldstid.
Kostnadsberegning:
Rigg og drift
Graving, masseflytting mm
Tilslutningsarbeid
Hoppegrop, kulestøt
Fast friidrettsdekke 1205 m2
Asfaltarbeider
Avrunding
Administrasjon
Sum
Mva
Totalkostnad

25000
51670
50000
35000
572375
19760
13195
33000
800000
200000
1000000
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Finansieringsplan:
Spillemidler
Kommunalt tilskudd
Egenandel, dugnad, gaver
Sum finansiering

500000
250000
250000
1000000

Vurdering
Kommunen ser svært positivt på at lag og foreninger bygger og oppgraderer anlegg, og den
planlagte friidrettsanlegget i Rotsundelv er et tiltak som vil føre til større aktivitet og engasjement.
Kommunen har prinsippvedtak på å innvilge tilskudd tilsvarende halvparten av
spillemiddeltilskuddet til idrettslag og andre som bygger spillemiddelanlegg. Etter Kommunestyrets
vedtak i april 2018 om å øke tilskuddsposten, vil det ikke lenger bli mange års ventetid på utbetaling
av tilskuddet.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2017/1216-13

Arkiv:

614

Saksbehandler: Olaf Erling
Nilsen
Dato:

09.11.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
42/18

Utvalgsnavn
Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
20.11.2018

Revidert kostnadsestimat for ombygging av den gamle kinosalen til
ungdomsklubb
Henvisning til lovverk:
Tidligere behandlinger:
Utvalgssak

Utvalgsnavn

Møtedato

83/17
35/17
40/17
07/17
67/17

Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Nordreisa formannskap
Nordreisa barn og unges kommunestyre
Nordreisa kommunestyre

30.11.2017
27.11.2017
01.12.2017
08.12.2017
18.12.2017

Rådmannens innstilling
Kostnadsrammen for ombygging av den gamle kinosalen til ungdomsklubb økes til kr.
1.160.000.
Økte kostnader tas med i investeringsbudsjett for 2019

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i sak 67/17 ombygging av gamle kinosal til ungdomsklubb med en
kostnadsramme på kr 850.000. Videre at det skulle brukes interiørarkitekt og at ungdomskontakt
og ungdomsrådet skulle trekkes inn.
Prosess med interiørarkitekt og prosess mot ungdommene ble kjørt fram til mai. Da ble det
presentert et godt forslag som ble sendt ut på en totalentreprise. Da disse kom inn i juni viste de
kostnader på 1,8 millioner.
Med bakgrunn i dette ble administrasjonen bedt om å kjøre en ny prosess mot ungdomskontakt
og ungdomsrådet for å redusere kostnadene.
Etter dette har det vært en prosess med ungdomskontakt og virksomhetsleder for forebyggende
tjenester om å nedskalere tiltakene. Saken har i forbindelse med denne prosessen også vært
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behandlet i ungdomsrådet. Ungdomsrådet påpekte at det viktigst er at funksjonene ivaretas, og at
ønsket om et kjøkken er sterkt. Dette er tatt hensyn til i det reviderte forslaget. Mediarommet
beholdes, og det legges opp til nøktern møblering.
Sammenlignet med interiørarkitekts forslag er det en kostnadsreduksjon på kjøkkenløsning,
gulvbelegg, møbler og inventar. Noe bygningsmessige tiltak er også redusert. Interiørarkitekts
fargevalg på vegger og møbleringsplan beholdes.
Kostnadsestimatet baserer seg på at Nordreisa kommune, sektor for drift og utvikling, har
prosjektledelse for ombyggingen selv, men leier inn nødvending håndverkertjenester.
Det er naturlig at ungdomskontakt i Nordreisa kommune representerer brukere av lokalet før og
under byggefasen.
Det et utarbeidet et nytt kostnadsestimat for ombygging av den gamle kinosalen til
ungdomsklubb. Det nye kostnadsestimatet er på kr. 1.160.000,-.
BYGGEKOSTNAD
UFORUTSETT (10 %)
ENDRINGER (5)
ADM (5 %)
INTERIØRARKITEKT
SUM PROSJEKTKOSTNAD

924 400
92 440
46 220
46 220
50 000
1 159 280

Opprinnelig kostnadsestimat var på kr. 850.000,-, med en usikkerhetsfaktor på 25 %. Revidert
kostnadsestimat har mindre usikkerhet, samt en enkel kjøkkenløsning i tillegg.
Oppstart for ombyggingen av den gamle kinosalen kan skje i løpet av januar 2019 og planlagt
ferdig før påske.
Ungdomskontakt har søkt midler fra Sparebanken Nord-Norges «Samfunnsløfte». Evt midler
derfra vil gå til utstyr til aktiviteter og utsmykning i ettertid. Tilsagn på disse midlene er ca 1.
februar 2019.
Vurdering
Ombyggingen av den gamle kinosalen til ungdomsklubb baserer seg på en nøktern og tidsriktig
utforming. Prosjektkostnaden er redusert pga nedskalering av interiørarkitekts forslag og dialog
gjort i samarbeid med ungdomskontakt og virksomhetsleder for forebyggende tjenester, og
forankret i ungdomsrådet.
Det anbefales at nytt kostnadsoverslag på kr 1.160.00 vedtas som ramme for ombyggingen.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2018/638-7

Arkiv:

151

Saksbehandler: Rita Toresen
Dato:

13.11.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak

43/18

Utvalgsnavn
Nordreisa barn og unges kommunestyre
Nordreisa eldreråd
Nordreisa administrasjonsutvalg
Nordreisa arbeidsmiljøutvalg
Nordreisa næringsutvalg
Nordreisa råd for funksjonshemmede
Nordreisa helse- og omsorgsutvalg
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg
Nordreisa formannskap
Nordreisa kommunestyre

Møtedato

20.11.2018

Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022
Henvisning til lovverk:
 Lov om kommuner og fylkeskommuner, kapittel 8, §44-§47
Vedlegg
1 Fylkesmannen -Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene
2 Rådmannens forslag til økonomiplan 2019 - 2022
Rådmannens innstilling


Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019



Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:
Tall i hele kroner

1 Sektor for administrasjon
2 Sektor for oppvekst og kultur
3 Sektor for helse og omsorg
5 Selvkost
6 Sektor for drift og utvikling
7 Skatter og rammetilskudd
8 Renter, avdrag og avsetninger
0 Prosjekter og interkommunale selskap

Budsjett
2018
29 033 893
135 192 183
132 352 259
0
41 464 492
-20 781 100
-22 954 405
330 000
294 637 322

Budsjett
2019
28 579 154
132 037 970
128 543 018
0
40 600 029
-18 768 000
-23 659 451
330 000
287 662 720
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Budsjett
2020
28 352 447
130 465 464
126 643 954
0
40 169 059
-15 213 800
-24 519 403
330 000
286 227 721

Budsjett
2021
28 256 771
129 801 829
125 842 502
0
39 987 179
-13 132 500
-25 477 828
330 000
285 607 953



Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering:
Tall i hele kroner

Egenkapitalinnskudd KLP
Avdrag videreformidlingslån
Startlån
Høgegga barnehage - utbygging
Digital innbygger
Nordreisa idrettshall - tak
Liftbil + Garasje liftbil
Utbedring Oksfjord havn
Prosjektledelse
Ombygging gamle kinosal
Kjøp av kjøretøy, befalsbil
Renovering svømmehall
Asfaltering av grusveier
IKT utstyr
Ny gravlund
Hovedplan vann
Hovedplan avløp
VAR investeringer

Tall i hele kroner

Opptak av lån
Ubrukte lånemidler
Salg av tomter
Tilskudd/refusjon fra staten
Overført fra drift
Avdragsinntekter Startlån
Bruk av ubundne fond

Budsjett
2019
1 800 000
5 700 000
5 000 000
23 100 000
500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000

Budsjett
2020
2 000 000
5 700 000
5 000 000
10 000 000
500 000

Budsjett
2021
2 200 000
5 700 000
5 000 000

Budsjett
2022
2 400 000
5 700 000
5 000 000

500 000

35 000 000
2 750 000
200 000
5 000 000
5 800 000
1 300 000
5 150 000
65 885 500

Samlet
8 400 000
22 800 000
20 000 000
33 100 000
1 500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000
35 000 000
2 750 000
800 000
20 000 000
14 600 000
3 500 000
5 150 000
177 185 500

200 000
15 000 000
5 600 000
500 000

200 000

200 000

1 200 000
1 200 000

2 000 000
500 000

79 500 000

16 000 000

15 800 000

Budsjett
Budsjett
2019
2020
-54 010 500 -56 600 000

Budsjett
2021
-7 600 000

Budsjett
Samlet
2022
-7 700 000 -125 910 500

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
-1 900 000 -14 700 000
-16 600 000
-800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000
-5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
-2 475 000
-500 000
-500 000
-3 475 000
-65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000 -177 185 500



Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.010.500 i 2019. Lånet tas opp hos den
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.



Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner.
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.



Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Som strakstiltak vedtas følgende:
 Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i
henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen
28.02.19.


Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med
budsjettvirkning 01.08.19.



Det gjøres ikke fast tilsetting i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er
gjennomført.



Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.



Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og
budsjettreguleres i juni 2019.

Saksopplysninger
Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019) den 8.oktober 2018.
Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlende inntekter på mellom 1-2 mrd
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kr. Av den samlende inntektsveksten er kr 2,6 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en
realvekst på 0,7 %. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for
kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for
kommuneproposisjon for 2019 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og
fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene anslår at om lag kr 2,1 mrd av den
demografiske utviklingen og pensjonsøkning må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.
Innenfor veksten av frie inntekter kommer regjeringens satsninger på tiltak:
 Kr 200 mill med opptrappingsplan på rusfeltet
 Kr 200 mill med tidlig innsats i skolen
 Kr 100 mill til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren,
og anmoder kommunene til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5%. Det tilsvarer
kr 1,2 mrd i 2019.
Kommunal deflator er anslått til 2,8 % der lønnsveksten er anslått til 3,25 %. Lønnsveksten
utgjør 2/3 av deflator. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25
prosentpoeng til 11,55 %.
Ved pålegg om nye oppgaver, utvidede oppgaver, avviklede oppgaver eller regelendringer for
kommunene som har økonomiske konsekvens, skal kommunesektoren kompenseres eller
trekkes i frie inntekter. I rammetilskuddet for 2019 har kommunene fått følgende korreksjoner:


Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet
o Boligsosialt kompetansetilskudd, kr 15,6 mill
o Tilskudd til boligsosialt arbeid, kr 8,9 mill
o Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, kr -5,6 mill



Korreksjoner
o Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1.august 2018,
helårseffekt, kr 47,1 mill
o Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1.august
2019, kr 47,7 mill
o Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 110 per måned fra januar 2018,
helårseffekt, kr -21,9 mill
o Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50 per måned fra 1.august 2019, kr -65,8
mill
o Skjønnstilskudd, egengangsbevilgning i 2018 til retaksering i forbindelse med
endring i eiendomsskatt, kr 74,5 mill
o Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet, kr 185 mill
o Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, kr 100 mill
o Statlig og private skoler, økning i elevantall, kr 103 mill.

Samlet utgiftsindeks for Nordreisa kommune i 2018 er som følger:
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Indekskriteriene

Indeks

Nordreisa

0-1 år

0,0055

0,7459

2-5 år

0,1401

0,8948

6-15 år

0,2628

1,0537

16-22 år

0,0229

1,0165

23-66 år

0,1031

0,9483

67-79 år

0,0553

1,2487

80-89 år

0,0760

1,1487

over 90 år

0,0383

1,0370

Basistillegg

0,0188

2,8539

Sone

0,0101

2,2636

Nabo

0,0101

2,1935

Landbrukskriterium

0,0020

2,2390

Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia

0,0071

0,9738

Flyktninger uten integreringstilskudd

0,0084

0,4026

PU over 16 år

0,0484

1,6867

Aleneboende

0,0194

0,9988

Dødlighet

0,0452

1,2192

Barn 0-15 med enslige forsørgere

0,0181

1,3189

Lavinntekt

0,0113

0,6685

Uføre 18-49 år

0,0065

1,1487

Opphopningsindeks

0,0095

0,6418

Ikke-gifte 67 år og over

0,0452

1,4648

Barn 1 år uten kontantstøtte

0,0171

0,8270

Innbyggere med høyere utdanning

0,0188

0,7187

Indeksberegnet utgiftsbehov

1,0000

1,1319

I vedlegget «Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene» fra
Fylkesmannen i Troms er det beskrevet nærmere om statsbudsjettet, blant annet mer
informasjon innenfor ulike tjenesteområder.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019 – 2022
Generelle kommentarer:
 Budsjettet har tatt utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2018, korrigert med
konsekvenser i forhold til dagens driftsnivå og bindende politiske vedtak.
 Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.
 I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og
avløp.
 Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i
budsjettforslaget av økonomiske årsaker.
 Nye tiltak kommer på bekostning av eksisterende tiltak.
Det foreslås endret rammer for hver sektor, med forklaring på hvilke tiltak rådmannen foreslår.
Sektorutvalgene skal på selvstendig grunnlag foreslå tiltak for å få sektorens budsjett i balanse
ut fra rådmannen sin rammeendring. Formannskapet gir sin innstilling på rammenivå til
kommunestyret. Når kommunestyret har fastsatt endelige rammer for sektorene, skal
sektorutvalgene vedta justeringer slik at sektorens budsjett balanserer med rammen gitt av
kommunestyret.
Sektor for administrasjon
1 Sektor for administrasjon
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
28 964 914
28 964 914
28 964 914
28 964 914
917 592
-848 613
29 033 893
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917 592
-1 303 352
28 579 154

917 592
-1 530 059
28 352 447

917 592
-1 625 735
28 256 771

Endring konsekvensjustert
Lønns- og pensjonsendring
Politisk
Gruppelivforsikring
IT
Kontrollutvalget
Regionrådet
Økonomitjenester
Kommune og Stortingsvalg
Endring

Beløp
791 000
-172 000
-200 000
300 000
40 000
90 900
70 000
150 000
1 069 900

Kommentar
Generell lønnsøkning (Pensjon utgjør 0,31 mill)
Reduksjon i budsjettert møtegodtgjørelse
Justert i hht reelt
Telefon, linjer, samband, endring jamfør forbruk
Økning
Økning i overføring
Økt utgift ifm arbeidsgiverkontroller
Kommunevalg i 2019

Tiltak:
 Nedtrekk i ramme, kr -848.613.
Sektor for oppvekst og kultur
2 Sektor for oppvekst og kultur
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Endring konsekvensjustert
Lønns- og pensjonsendring
Moan skole
Lønn lærlinger og lærlingveiledning
Barnevern
Private barnehager
Overføring lag og foreninger
Kirkelig fellesråd
Bibliotekt
Kino
Økte refusjoner
Kino
Egenandeler barnehager
Flyktningetjenesten
Flyktningetjenesten
Endring

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
133 712 003 133 712 003 133 712 003 133 712 003
7 366 419
-5 886 239
135 192 183

7 366 419
-9 040 452
132 037 970

7 366 419
-10 612 958
130 465 464

7 366 419
-11 276 593
129 801 829

Beløp Kommentar
4 368 000 Genrell lønnsøkning (pensjon utgjør 1,9 mill)
496 000 Økt behov, spes.ped og økt SFO plasser
460 000
600 000 Økning forebyggende tiltak
690 000 Økning i tilskudd til private barnehager
280 000 Økning jamfør KST vedtak 15/18
60 000 Økning i overføring
25 000 Økte utgifter
85 000 Økte utgifter
-240 000 Fordelt på flere områder
-265 000 Økte inntekter
146 000
339 000 Redusert inntekt norsktilskudd
310 000 Redusert inntekt, salg av tjenester
7 354 000

Tiltak:
 Nedtrekk i ramme, kr -5.886.239.

Sektor for helse og omsorg
3 Sektor for helse og omsorg
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
128 485 460 128 485 460 128 485 460 128 485 460
8 875 419
-5 008 620
132 352 259
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8 875 419
-8 817 861
128 543 018

8 875 419
-10 716 925
126 643 954

8 875 419
-11 518 377
125 842 502

Endring konsekvensjustert
Lønns- og pensjonsendring
Faste tillegg
Lønn ferievikarer
Lønn lærlinger og veiledere
Godtgjøring legevakt
Økte utgifter
Driftsavtaler private
Ressurskrevende tjenester
Refusjon fra andre kommuner
Egenandeler
Refusjon fra UNN
Innkjøp renhold
Endring

Beløp
5 599 000
1 044 000
530 000
620 000
222 000
120 000
-341 000
-130 000
-400 000
1 633 000
-170 000
8 727 000

Kommentar
Økning i lønnsutgifter (pensjon utgjør 3 mill)
Økning faste tillegg, og tillegg vikarer

Økte utgifter DMS
Endring i avtaler
4,6 mill som redusert utgift og redusert inntekt
Økte inntekter DMS
Økning egenandeler
Reduksjon i inntekt fra UNN, jamfør sykestuesenger
Flyttet til sektor for drift og utvikling

Tiltak:
 Nedtrekk i ramme, kr -7.108.620
 Økt utgift til kvalifiseringsprogrammet, kr 1.100.000
 Økt utgift til økonomisk sosial stønad, kr 1.000.000
Selvkost
5 Selvkost
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
91 594
91 594
91 594
91 594
-91 594
0
0

-91 594
0
0

-91 594
0
0

-91 594
0
0

Sektor for drift og utvikling
6 Sektor for drift og utvikling
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
41 086 231
41 086 231
41 086 231
41 086 231
1 991 478
-1 613 217
41 464 492

Endring konsekvensjustert Beløp
Kommentar
Lønns- og pensjonendring
1 037 000 Generell lønnøkning (Pensjon utgjør 0,65 mill)
Lønn ferievikarer
200 000 Ferievikarer renhold
Innkjøp renhold
170 000 Flyttet fra sektor for helse og omsorg
Brannvern
347 000 Interkommunal leder beredskap
Brannvern
36 000 Økt kjøp av bekledning
Veier
200 000 Indeksregulering brøytekontrakter
Veier
-434 000 Forventet strømreduksjon pga ledlys
Veier
63 000 Økte utgifter snørydding
Byggdrift
488 000 Økte strømutgifter
Forsikringer
122 000 Økte forsikringer
Bredbånd
-750 000 Bredbånd, tas ut av budsjettet
Byggdrift og anlegg
52 000 Økte eiendomsgebyrer
Kvenkultursenter
20 000 Økning i overføringen
Reduksjon havneavgift
150 000 Justert til reelt nivå
Byggesaksbehandling
133 000 Redusert byggesaksinntekt
Husleie
177 000 Redusert inntekt Sonjatun
Husleie
-91 000 Økte husleieinntekter
Endring
1 920 000

Tiltak:
 Nedtrekk i ramme, kr -1.613.217
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1 991 478
-2 477 680
40 600 029

1 991 478
-2 908 650
40 169 059

1 991 478
-3 090 530
39 987 179

Skatt og rammetilskudd
7 Skatter og rammetilskudd
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019
Endring konsekvensjustert
Skatteinntekter
Rammetilskudd
Integreringstilskudd
Statstilskudd
Endring

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
-344 567 100 -344 567 100 -344 567 100 -344 567 100
-4 113 000
1 800 100
5 354 300
7 435 600
0
0
0
0
-348 680 100 -342 767 000 -339 212 800 -337 131 500

Beløp
-4 340 000
-4 805 000
4 632 000
400 000
-4 113 000

Renter, avdrag og avsetninger
8 Renter, avdrag og avsetninger
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Fra investering
Ramme 2019
Endring konsekvensjustert
Pensjon
Renteutgifter
Avdragsutgifter
Bruk av disp.fond
Avsetning disp.fond
Inntekter VAR (selvkost)
Endring

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
11 896 898
11 896 898
11 896 898
11 896 898
-4 254 803

-4 959 849

-5 819 801

-6 778 226

2 665 178
10 307 273

5 739 780
12 676 829

7 174 779
13 251 876

7 794 547
12 913 219

Beløp
Kommentar
-3 088 000
-1 300 000 Reduksjon i renter
155 000 Økte avdragsutgifter
50 000 Til premiefond KLP
348 000 Dip.fond 3,8 mill
-346 000
-4 181 000

Tiltak:
 Fra investeringsbudsjettet, renter og avdrag, kr 2.665.178
Prosjekter og interkommunale selskap
0 Prosjekter og interkommunale selskap Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018
330 000
330 000
330 000
330 000
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
0
0
0
0
Tiltak
0
0
0
0
Ramme 2019
330 000
330 000
330 000
330 000

Vurdering
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at
kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette budsjettmidler
til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter.
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Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og
pensjonsøkning. I 2019 øker overføringen med 2,95 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til
3,25 %. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har
innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk
ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil
få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Kommunen foretok nedbemanning i
2016, men har i 2019 budsjettet samme antall årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen
viser at kommunen allerede fra 2019 må foreta store reduksjoner i tjenestenivået for å få balanse
mellom inntekter og utgifter.
I økonomiplan perioden 2019-2022 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen
126 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp
mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået lavt og holder dermed
renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning vil
resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.
Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK listen i juni 2018 etter å ha vært på listen siden
2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye
drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.
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Alle kommunene i Troms

Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene
Regjeringen la i dag, 8. oktober 2018, frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019).
Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2019
vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og
anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms.

1

Kommuneøkonomien i 2018

Etter RNB 2018 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2018 oppjustert med 2,4
mrd. kr., hvorav 2,1 mrd. kr. gjelder kommunene og 300 mill. kr. gjelder fylkeskommunene.
Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteytere for
inntektsåret 2017.
Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 3,0 % i 2018, dette er
0,4 prosentpoeng høyere enn i RNB 2018. Kostnadsveksten skyldes økte strømpriser. Dette
reduserer isolert realverdien av kommunesektorens inntekter i 2018 med 1,9 mrd. kr.
I 2018 blir det utbetalt over 2,7 mrd. kr. fra havbruksfondet til i alt 164 kommuner og 10
fylkeskommuner. Dette er ca. 460 mill. kr. mer enn anslått i RNB 2018.
De ekstra skatte inntektene er av engangskarakter og videreføres ikke til 2019. Dette i
motsetning til kostnadsveksten som videreføres til 2019.

2

Generelt om kommuneopplegget i 2019

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 2,6 mrd. kr.,
dette tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018
slik det ble anslått i RNB 2018.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Justis- og kommunalavdelingen

160

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Side 2 av 12

Hele veksten i frie inntekter i 2019 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene anslås å
få økte demografiutgifter i 2019. Fylkeskommunene ventes å få noe reduserte
demografiutgifter de nærmeste årene, som følge av nedgang i aldersgruppen 16-18 år.
Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 500 mill. kr. for kommunene
og 100 mill. kr. for fylkeskommunene.
I kommuneproposisjonen 2019 som kom i mai 2018 ble det lagt opp til en vekst i de frie
inntektene for kommunene på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i
statsbudsjettet for 2019 er i nedre intervall av dette.

Figuren viser veksten i frie inntekter for 2019 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i
Revidert nasjonalbudsjett 2018 og fra oppdatert anslag på regnskap for 2018 i statsbudsjettet
for 2019.
Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2019 på ca. 2,6 mrd. kr. er regnet fra anslått
inntektsnivå for 2018 i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Oppjusteringen av kommunesektorens
skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. kr. i statsbudsjettet for 2019 påvirker derfor ikke nivået
på sektorens inntekter i 2019.
Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2018 blir inntektsveksten fra 2018 til 2019
lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i
Revidert nasjonalbudsjett 2018.
Realveksten regnet fra RNB er 0,7 % mens realvekst fra anslag på regnskap er 0,1 %.
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Tabellen under viser kostnader som må dekkes innenfor veksten i de frie inntektene:

Vekst i frie inntekter 2019
Demografi
Pensjonskostnader
Satsinger innenfor frie inntekter
Handlingsrom uten effektivisering
Effektivisering 0,5 %
Handlingsrom med effektivisering

Kommuner Fylkeskommuner Kommunesktoren
(i mrd. kr.) (i mrd. kr.)
samlet (i mrd. kr.)
2,6
0,0
2,6
-1,6
0,6
-1,0
-0,5
-0,2
-0,7
-0,5
-0,1
-0,6
0,0
0,3
0,3
1,0
0,2
1,2
1,0
0,5
1,5

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,6 mrd. kr. som må
finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre er veksten i kommunenes samlede
pensjonskostnader anslått til 500 mill. kr. i 2019, ut over det som dekkes av den kommunale
deflatoren. Disse kostnadene må også dekkes av veksten i de frie inntektene.
Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader
utgjør for kommunene 2,1 mrd. kr.
I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene til
kommunen på i alt 500 mill. kr.:
- 200 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet.
- 200 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i skolen.
- 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.
For kommunene er hele handlingsrommet innenfor den veksten i frie inntekter disponert på
demografi, pensjon og regjeringens satsinger.
Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i
kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen
virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kr. for sektoren samlet i 2019. Kommunene vil
slik kunne få økt handlingsrommet til ca. 1 mrd. kr. og fylkeskommunene 0,5 mrd.kr.
2.1

Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)

For 2019 anslås deflator til 2,8 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 %, dette
utgjør 2/3 i deflator.
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Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:
•
•
•

Rentekostnader
Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med
lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke
dette opp av deflatoren
Demografikostnader

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,8 % innenfor de
foreslåtte inntektsrammer for 2019.
2.2

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2019

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene
for kommuner og fylkeskommuner.
I Kommuneproposisjonen 2019 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut
fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede
inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25
prosentpoeng til 11,55 prosent.
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 bygger bl.a. på 1,3 %
sysselsettingsvekst og 3,25 % lønnsvekst fra 2018 til 2019.
Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i
Prop.1S (2018-2019) viser de frie inntektene i 2018 og 2018, fordelt på skatteinntekter og
rammetilskudd.
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne
frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Gitt
omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen og ettersom de fleste kommunene i
Troms har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt
som har størst betydning.
Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i
beregningen av frie inntekter i 2019 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle
kommunene. Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i
innbyggertallet enn landsgjennomsnittet siste år, og tilsvarende undervurdert for kommuner
hvor veksten i innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet. Kommunene bør selv
vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2019.
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2.3

Satsing på helse- og omsorg

Psykologer i kommunene
Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har
vært solid økning i rekruttering av psykologer i kommunene 2013-2018 og en ser at dette har
medført flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre
kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Det foreslås å øke bevilgningen med 50
mill. kr. til rekruttering av psykologer i kommunene- tilsvarende 125 nye psykologer. Se
nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Fastleger i kommunene
Det settes av 25 mill. kr. til styrking av rekruttering og stabiliteten til allmennlegetjenesten, til
sammen 39. mill. kr. i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler,
faste stillinger og eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer.
Dagaktivitetstilbud for demente
Regjeringen foreslår 50 mill. kr. for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i
dagaktivitetstilbud for demente, inkludert forhøyet tilskuddssats for 2019. Som følge av
Stortingets vedtak 463 (2017-2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 % til 50 %
ved opprettelse av plasser i 2019. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for
kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres
gjeldene fra 1. januar 2020. Gjennom de årlige budsjettframleggende fra 2012 til og med 2019
har det blitt lagt til rette for i overkant av til sammen 8800 plasser. Det faktiske antallet
plasser som finansieres av tilskuddet anslås til 3800 i 2018. Se nærmere omtale i Prp. 1 S
(2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
For 2019 foreslår regjeringen 130 mill. kr. og en tilsagnsramme på 2 612,6 mill. kr. for å
legge til rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. 50 % av tilsagnsrammen skal i 2019
gå til ren netto tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014-2018 er den statlige
tilskuddsordningen forbedret og regjeringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til
heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har økt, og antallet plasser med innvilget
tilskudd pr. år er i snitt om lag dobbelt sammenlignet med årene før 2014. Se nærmere omtale
i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Utskrivningsklare rus og psykisk helse
Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB
(tverrfaglig spesialisert rusbehandling) i 2019. Det foreslås derfor å flytte 185 mill. kr. fra
regionale helseforetak til kommunerammen. Når kommunene får plikt til å betale for
utskrivningsklare pasienter også for disse fagområdene, likestilles psykisk helse og rus med
somatikk. NB. Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S
(2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Opptrappingsplan for rusfeltet
Det foreslås 281 mill. kr. til Opptrappingsplanen for rusfeltet, hvorav 200 mill. kr. gjennom
styrking av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kr. gjennom tverrdepartemental
oppfølging av opptrappingsplanen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og
omsorgsdepartementet.
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Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
Regjeringen foreslår 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som
en del av kommunenes frie inntekter. Med dette har regjeringen fulgt opp målsettingen om
300 mill. kr. i stimuleringsmidler til opptrappingsplanen i perioden 2017-2019. Midlene
fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019)
for Helse- og omsorgsdepartementet.
2.4

Barnehage

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-,4-, og 5-åringer til
også å omfatte 2-åringer. Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere
barnehagetilbud og bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre
integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. Rammetilskuddet økes i
denne forbindelse med 45,7 mill. kr. i 2019.
I tillegg foreslår regjeringen ca. 10 mill. kr. til opprettelse av nye studieplasser for
barnehagelærere. Dette vil bidra til økt tilgang på barnehagelærere.
Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019. Som følge av dette
reduseres rammetilskuddet til kommunene med 65,8 mill. kr. i 2019.

2.5

Skole (lærernorm)

Siden 2005 er det bevilget øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen.
Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og det ble bevilget totalt 1,4 mrd. kr. i
2018. I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere
lærerårsverk med 1,468 mrd. kr. I tillegg er 200 mrd. kr. av veksten i de frie inntektene til
kommunene begrunnet med en særskilt satsing på tidlig innsats i skolen, som blant annet
benyttes til flere lærerårsverk ved opptrapping av lærernormen i 2019.
Både de 200 mill. kr. av veksten i frie inntekter og om lag 1 mrd. kr. av den øremerkede
bevilgningen vil bli fordelt til kommunene etter grunnskolenøkkelen. Dette gjør det mulig å
øke lærertettheten også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen. Se nærmere
omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet.

2.6

Korreksjonssaker

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver
eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres
eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse
endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er

165

Side 7 av 12

omtalt i sin helhet i tabell 7.20 i budsjettproposisjonen s. 181. Under vises kun saker som er
aktuelle for kommunene.
Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet
• Boligsosialt kompetansetilskudd, 15,6 mill. kr.
• Tilskudd til boligsosialt arbeid, 8,9 mill. kr.
• Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -5,6 mill. kr.
Korreksjoner
• Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018, helårseffekt,
47,1 mill. kr.
• Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august
2019, 47,7 mill. kr.
• Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kr. pr. mnd. fra januar 2018, helårseffekt, 21,9 mill. kr.
• Økt foreldrebetaling i barnehage med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019, -65,8 mill. kr.
• Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering ifm. endring i
eiendomsskatt, -74,5 mill. kr.
• Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialiserte behandling av rusavhengighet, 185 mill. kr.
• Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, 100 mill. kr.
• Statlig og private skoler, økning i elevtall, -103 mill. kr.
2.7

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av
ordningen i 2019. Innslagspunktet prisjusteres, og økes med kr. 50 000 utover dette. Det nye
innslagspunktet blir da kr. 1 320 000.
Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.
2.8

Kommunereformen

I følge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med
kommunesammenslåinger:
• Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse
• Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler
for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst
utfordringer, er det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen.
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Regjeringen slår sammen tilskuddene til dekning av engangskostnader og reformstøtte. Det
nye tilskuddet vil bli utbetalt allerede ved nasjonalt vedtak om sammenslåing. (tidligere ble
reformstøtten først utbetalt når nye kommuner faktisk trådte i kraft).

I standardmodellen for engangstilskudd er minstesatsen for to kommuner under 15 000
innbyggere som slår seg sammen 25 millioner kroner. Deretter økes tilskuddsbeløpet med 10
millioner kroner per ny kommune i sammenslåingen.
Vi fortsetter med inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for tap av basistilskudd og
nedgang i distriktstilskudd. Full kompensasjon gis i 15 år, deretter trappes det ned over 5 år.
Kommuner som vurderer kommunesammenslåing, skal også få støtte til å informere og spørre
innbyggerne om retningsvalget. Hver kommune vil kunne få 100 000 kroner til dette arbeidet.
Fylkesmannen vil fortsatt ha en sentral rolle i kommunereformen. Hvert embete styrkes i
denne forbindelse med 1,3 mill. kr. til nye årsverk.
Det settes ikke tidsfrister for vedtak om sammenslåinger nå. Departementet vil fortløpende
følge opp vedtak fra kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i
statsråd.
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3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms
Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms og anslått
nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2018. Realveksten
tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2019 på 2,8 % (kommunal deflator).
Anslag på frie
Anslag på
Nominell vekst Realvekst 2018-2019
inntekter 2019 oppgavekorrigert
2018-2019
(prosent) (kommunal
(1000 kr.)
vekst 2018-2019
(prosent)
deflator er 2,8 %)
(1000 kr.)
Kommune
1929 Berg
1928 Torsken
1922 Bardu
1941 Skjervøy
1931 Lenvik
1924 Målselv
1933 Balsfjord
1903 Harstad
1917 Ibestad
1927 Tranøy
1902 Tromsø
1936 Karlsøy
1926 Dyrøy
1939 Storfjord
1942 Nordreisa
1943 Kvænangen
1920 Lavangen
1911 Kvæfjord
1925 Sørreisa
1940 Kåfjord
1913 Skånland
1923 Salangen
1938 Lyngen
1919 Gratangen
Skjønnsmidler
som fordelest
gjennom året
Troms
Hele landet

75 668
88 495
247 916
202 031
736 767
411 373
364 726
1 415 934
110 230
125 805
4 044 087
171 515
99 077
147 301
309 509
114 258
93 573
205 892
211 712
159 476
204 500
148 214
221 965
90 301

4 574
4 270
9 368
7 133
25 323
12 322
10 466
38 074
2 752
3 236
98 618
4 095
2 206
3 337
6 951
2 551
1 942
3 997
3 950
2 753
3 369
2 457
2 852
861

6,4
5,1
3,9
3,7
3,6
3,1
3,0
2,8
2,6
2,6
2,5
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,7
1,3
1,0

3,6
2,3
1,1
0,9
0,8
0,3
0,2
0,0
-0,2
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,7
-0,8
-0,9
-1,0
-1,1
-1,1
-1,5
-1,8

14 231
10 014 556

4 197
261 654

2,7

-0,1

315 086 249

8 952 117

2,9

0,1
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Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,9 % og en realvekst på
0,1 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2018).
Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,7 % og
en realnedgang på 0,1 %.
Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i
kommunesektoren i 2018 på 2,4 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2019. Bakgrunnen er i hovedsak
ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteytere for inntektsåret 2017.
I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og
endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.
I Troms har 7 av 24 kommuner vekst som er høyere enn realveksten på landsbasis (0,1 %).
16 av kommunene i Troms har realnedgang i frie inntekter for 2019.

4

Skjønnsmidler i 2019

Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2019 med 25
mill. kr (16 %), til 131,6 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med en gradvis utjevning av
forskjeller i basisrammen pr. innbygger, mellom fylkene, ref. Kommuneproposisjonen for
2019.
Det vises her til Fylkesmannen i Troms sitt brev til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet av 13. september 2018, som er frigjort i forbindelse med
offentliggjøringen av statsbudsjettet, der fordeling av skjønnsmidler pr. kommune i Troms og
fordelingskriteriene fremgår. Brevet vil bli lagt ut på våre hjemmesider sammen med
fordelingsmodellen (excel-fil) og annet materiell om statsbudsjettet 2019.

5

Inntektssystemet

Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet.
Distriktstilskudd Nord- Norge
Nord-Norge og Namdalstilskudd prisjusteres, nye satser er som følger:

Troms (utenfor tiltakssonen)
Tiltakssonen i Troms

Sats pr. innbygger
Sats pr. innbygger
2019 (kroner)
2018 (kroner)
3 371
3 279
3 972
3 864
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Småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere:
15 av16 kommuner i Troms som kvalifiserer til småkommunetillegg har en verdi på
Distriktsindeksen som er lavere enn grensen for at småkommunetillegget reduseres. Kun
Skånland, med en Distriktsindeks på 36 får redusert satsen til 5 130. Oversikt over verdi på
Distriktsindeksen finnes i grønt hefte tabell D-k.
Satser småkommunetillegg 2019 er prisjustert, nye satser er som følger:

Distriktsindeks 0-35
Distriktsindeks 36-38

Småkommunetillegg pr.
kommune utenfor
tiltakssonen (1000 kr.)
5 698
5 130

Småkommunetillegg pr.
kommune, kommuner i
tiltakssonen (1000 kr.)
12 341
11 107

Inntektsgarantiordningen (INGAR)
Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet for kommunene er en overgangsordning som
sikrer at alle kommuner har en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som i 2019 er
lavere enn 400 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Det gjøres ingen endringer i
denne ordningen i 2019.
Regionsentertilskudd
Tilskuddet går til kommunene der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i
perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåingen får om lag 8 000 innbyggere.
Tilskuddet tildeles med en sats pr. innbygger på kr. 66 og en sats pr. sammenslåing på 3,158
mill. kr. Satsene er satt slik at 40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 %
med en sats pr. sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke motta
regionsentertilskudd. Det er avsatt 200 mill. kr. i 2019 til dette formålet.
Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms gjelder dette Torsken,
Tranøy, Berg og Lenvik. Midlene bør brukes til fellestiltak for den nye sammenslåtte
kommunen.
Veksttilskudd
Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2019 foreslås at
veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en
gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2018).
Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen prisjusteres og settes til kr. 58 792.
I Troms er det bare Lavangen og Torsken som mottar veksttilskudd i 2019, ref. tabell 1-k i
grønt hefte.
Overgangsordning til kommuner som slår seg sammen
Fra og med 2019 vil denne kompensasjonen bli gitt til aktuelle kommuner gjennom
innbyggertilskuddet med særskilt fordeling, ref. grønt hefte tabell C-k. I Troms er denne
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ordning kun aktuell for Skånland og Lenvik som mottar henholdsvis kr. 47 000 og kr. 2
805 000 i 2019.
Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner
I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget å frita produksjonsutstyr og installasjoner for eiendomsskatt fra og med 2019. Regelendringene skal fases inn over syv år.
Forslaget vil gi næringslivet skattelettelser og bedre rammebetingelser, men tilsvarende
redusert eiendomsskatt til kommunene.
Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner
som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 millioner
kroner. Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7
år. I 2019 vil derfor 71 millioner kroner gis til kommuner som får lavere inntekter som følge
av lovendringene. Som følge av lovendringen må kommunene retaksere de berørte anleggene.
I 2018 får kommunene 72,5 millioner kroner i kompensasjon for kostnadene dette medfører,
ref. brev til kommunene i Troms fra Fylkesmannen av 22. juni 2018. Midlene vil bli fordelt
etter 1. november 2018.
For øyeblikket vet vi ikke hvordan lovendringene vil slå ut for enkeltkommuner. Først når den
pågående retakseringen er gjennomført, vil kommunene ha informasjon om hvordan dette vil
slå ut for dem økonomisk. KMD vil da kartlegge de kommunevise utslagene og fordele
kompensasjonen på kommunene. Regjeringen vil komme tilbake med omtale av dette i
revidert nasjonalbudsjett 2019.
----------------------Vi minner om at kommunene i KMDs nettløsning Frie inntekter kan se fordelingen av
rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2019.
Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om
det økonomiske opplegget for kommunene i 2019.
Marianne Winther Riise, 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no
Med hilsen
Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør
Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signatur.
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I

nnledning

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens
samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger og kvalitative
mål for kommunen.
Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår
av §§ 45 og 46 i samme lov.
Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2019.
Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i
økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å
få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av
ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.
Gjennom ROBEK – nettverket kom kommunen i gang med utarbeidelse av en bedre
økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet
inntektspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av
kommunen:
 Innføring av eiendomsskatt
 Endring i skolestrukturer der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren
 Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer
 Redusere spesialundervisning i skolene

.
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Ø

konomiske forutsetninger og
vurderinger
Inntektsforutsetninger
Frie inntekter
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og
brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og
utgjør ca 69 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt
uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.
Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst
i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og
korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået.
Det legges i statsbudsjettet for 2019 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede
inntekter på mellom 1 og 2 kr mrd. Av den samlede inntektsveksten er kr 2,6 mrd frie
inntekter. For landet er det en realvekst på 0,7 %.
Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til
befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til
den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt
beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag kr 1,6 mrd. Dette er merutgifter som
må dekkes inn av kommunenes frie inntekter.
Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i
kommunesektoren, og anmoder kommunen til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet
på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,2 mrd i 2019.
Egenbetaling for kommunale tjenester
Betalingssatsene er prisjustert for 2019 med kommunal deflator på 2,8 %. Dette er i tråd med
deflatoren som staten benytter.

Utgiftsforutsetninger
Lønn
I statsbudsjettet for 2019 er det lagt opp til en lønnsvekst på 2,8 % og det er satt av kr 4,46
mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2019.
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Premieavvik og pensjon
Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader.
Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere
innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer
forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet
pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune
betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil
differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger ettersom
pensjonspremien er betalt med penger. Denne inntekten skal utgiftsføres over 15 år, 10 år
eller 7 år avhengig av når avviket er oppstått, og kalles amortisering av premieavvik. Dette er
ikke en bærekraftig utvikling likviditetsmessig siden kommunene allerede har betalt inn denne
«inntekten» til pensjonsselskapene.
Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre
kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og
regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved
inngangen til 2018 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 27,8 mill som
skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i
årene fremover.
Pensjonsutgifter/premieavvik
For 2019 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 53,1 mill. Premieavviket for 2019
er beregnet til en “inntekt” på kr 17,6 mill, mot 2018 der premieavviket er beregnet til en
“inntekt” på kr 13,0 mill.
Pensjonspremiesatser
Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende
premiesatser for neste år:
Forsikringsselskap
Statens pensjonskasse - lærere
KLP forsikring – sykepleiere
KLP forsikring – øvrige ansatte

Premie 2018
12,0 %
18,0 %
18,0 %

Premie 2019
13,0 %
20,0 %
20,0 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst
Deflatoren fra 2018 til 2019 har regjeringen anslått blir 2,8 %. Prisveksten er 1,9 % og
lønnsveksten 3,25 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.
Kapitalkostnader
Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 503 mill kroner per 31.12.17. Av dette er ca 96
mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 19,16 % av lånemassen. Ca 110 mill
kroner er VAR-lån som utgjør 21,8 % av lånemassen. 36 % av den samlede lånegjelda er på
fastrente, mens det resterende er på flytende rente.
Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/18 til grunn en forventet utvikling i
gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 0,75 %, noe som
de anser som et lavere nivå enn normalt. Styringsrenten er lav blant annet fordi rentene ute er
lave. Styringsrente har imidlertid gått opp fra 0,5 % til 0,75 % i september 2018. I følge
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Norges bank vil styringsrenten økes i årene fremover. Mot slutten av økonomiplanperioden
ser vi at styringsrenta er estimert til å være i ca 2 %.

Figur 1 Rentebanen

Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på:
Anslag på Nibor Norges bank Budsjetterte renter i
eks bankenes rentemargin
økonomiplanen
2019
1,04 %
1,9 %
2020
1,49 %
1,9 %
2021
1,92 %
1,9 %
2022
1,9 %
Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra regnskap 2014 til
budsjettet for 2017.
Tall i 1000

Renter og avdrag
Renteutgifter
Avdragsutgifter

SUM

Regnskap
2015
13 772
17 387
31 159

Regnskap
2016
11 579
16 109
27 688

Regnskap
2017
8 862
19 006
27 868

Budsjett
2018
10 478
19 617
30 095

Tabell 3 Renter og avdrag 2015 – 2018

Som det framgår har finansutgiftene gikk ned i 2016 men har etter den tid økt noe. Det er
brukt budsjettall for 2018 ettersom regnskapet for 2018 ikke er avsluttet.
Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert
virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag.
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Tall i 1000

Renter og avdrag
Renteutgifter
Avdragsutgifter

SUM

Budsjett
2019
10 419
21 092
31 511

Budsjett
2020
11 445
22 941
34 386

Budsjett
2021
11 676
23 945
35 621

Budsjett
2022
11 744
24 296
36 040

Tabell 4 Renter og avdrag 2019-2022

Vurdering
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at
kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette
budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter.
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og
pensjonsøkning. I 2019 øker overføringen med 2,95 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått
til 3,25 %. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen
har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende
økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at
kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Kommunen
foretok nedbemanning i 2016, men har i 2019 budsjettet samme antall årsverk som før
nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede fra 2019 må foreta ytterligere
reduksjoner i tjenestenivået.
Tiltak som heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre var foreslått bygget i 2018 med
ferdigstillelse i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke
boliger kommunen disponerer.
I økonomiplan perioden 2019-2022 er det budsjettert med investeringsprosjekter på
tilsammen 126 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og
vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået lavt og
holder dermed renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En
eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet
mellom inntekter og utgifter.
Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK listen i juni 2018 etter å ha vært på listen siden
2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye
drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.
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Årshjulet til Nordreisa kommune








Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer
Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte
mål, prosesser og arbeidsdeling
Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter
Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold
til hverandre:
o ulike rapporteringer
o politisk behandling gjennom kalenderåret
o tidfesting av egen aktivitet
Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid
Grunnlaget for dialogen på alle nivåer
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B

efolkning – antall og
sammensetning
Prognose for befolkningsframskrivning i økonomiplanperioden
Hovedalternativet (MMMM)

År
0-5 år
6-15 år
16-66 år
67 år eller eldre
Sum

2018
295
627
3144
878
4944

2019
294
639
3162
892
4987

2020
295
648
3177
928
5048

2021
295
638
3206
952
5091

2022
310
624
3228
969
5131

2033
368
629
3333
1214
5544

Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB

Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om
fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene
kan være mer eller mindre realistiske.
År

20182019

20192020

20202021

2021 2022

20182022

20182033

0-5 år
6-15 år
16-66 år
67 år eller eldre
Sum

-1
12
18
14
43

1
9
15
36
61

0
-10
29
24
43

15
-14
22
17
40

15
-3
84
91
187

73
2
189
336
600

Endringer i befolkningsstruktur, Kilde: SSB

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 187 personer i økonomiplanperioden. Den
største økningen er i aldersgruppen 67+, mens aldersgruppen 6-15 år har nedgang.
Befolkningen i barnehagealder er stabil fram til 2022, men øker deretter kraftig.
Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Både barnetallet og
aldersgruppen 67+ øker.
Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og
rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i
forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel.
Etterspørselen etter helse og omsorgstjenester antas derfor å øke, samtidig som barnehage- og
skoletilbudet må opprettholdes på samme nivå. Det blir derfor ikke rom for å dreie ressurser
fra den ene gruppa til den andre.
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Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2040 ser vi følgende:
År
0-5 år
6-15 år
16-66 år
67 år eller eldre
Sum

2018
295
627
3144
878
4944

2020
295
648
3177
928
5048

2033
368
629
3333
1214
5544

2040
379
690
3378
1384
5831

Kilde: SSB

Folkemengden øker med 887 personer.
Befolkningen i barnehagealder øker med 28,5 %, mens skolepliktig alder øker med 10 % fra
2018 til 2040. Økningen er på totalt 147 i denne aldersgruppen.
Den største økningen er i aldersgruppen 67+, som øker med 506 personer som tilsvarer 57,6%
i økning.
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M

edarbeidere og organisasjon

Overordnet målekort for hele organisasjonen
10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse
Faktor

Navn

Mål

Faktor 1

Indre motivasjon

4,3

Faktor 2

Mestringstro

4,3

Faktor 3

Autonomi

4,2

Faktor 4

Bruk av kompetanse

4,3

Faktor 5

Mestringsorientert ledelse

4,0

Faktor 6

Rolleklarhet

4,3

Faktor 7

Relevant kompetanseutvikling

3,7

Faktor 8

Fleksibilitetsvilje

4,5

Faktor 9

Mestringsklima

4,1

Faktor 10 Prososial motivasjon

4,7

Øvrige mål:
Gjennomførte medarbeidersamtaler:
Antall lærlinger/vekslingselever pr år
Arbeidsnærvær:
IA-avtalens delmål 1
IA-avtalens delmål 2
IA-avtalens delmål 3

100%
20
92%
redusere sykefraværet/oppfølging av
sykemeldte
økt sysselsetting av personer med redusert
funksjonsevne
å forlenge den yrkesaktive perioden
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Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune har følgende målsettinger:
·
·
·
·
·

Økt mangfold i virksomhetene
Like arbeidsmuligheter for alle ansatte.
Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne,
etnisitet, religion m.m.
Alle nye bygg og ny infrastruktur skal være universell utformet.
Alle skal ha tilgang til og tilrettelagte tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsområder.

Etisk standard














Lovverk, interne regler og vedtak skal følges.
Det er et felles ansvar å bygge tillit.
Kommunen skal følge god forvaltningsskikk.
Ansatte og folkevalgte skal ha et våkent øye for habilitet og interessekonflikter.
De ansatte skal opptre lojalt.
Folkevalgte skal være bevisst sin rolle som representanter representanter for kommunen.
Ansatte har rett og plikt til å varsle.
Kommunen skal ha et godt arbeidsmiljø uten mobbing og diskriminering.
Det skal vises varsomhet i forhold til gaver og andre fordeler.
Det skal vernes om kommunen sine ressurser og verdier.
Varsomhet ved kommunikasjon i sosiale media .

Internkontroll mål:








Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
Kostnads- og resultateffektivitet
Tilfredse brukere og innbyggere
Forbedringsarbeid
Helhetlig styring og riktig utvikling
Utvikling i tråd med vedtatte mål
Godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll
Godt omdømme og legitimitet
Legitimitet og engasjement for kommunen og lokaldemokratiet
Attraktivitet som bosted og arbeidsgiver
Etterlevelse av lover og regler
Kvalitet og tilgang på tjenester
Hindre myndighetsmisbruk
Forebygge uønskede hendelser

·
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S

ektor for administrasjon

Sektoren består av:
o Rådmannen
o Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT)
o Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt)
Mål:






Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til
godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig fagfolk og
kompetanse.
Nordreisa kommune skal se på de ansatte som sin viktigste ressurs for å nå
kommunens målsettinger. Nordreisa kommune vil derfor gjennom aktive
personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare på og utvikle denne på en god måte.
Nordreisa kommune skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig
organisasjon.
Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og
samarbeid.
Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god
livskvalitet. Nordreisakommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal
kunne etablere seg og ha egen bolig.

Rammen for sektoren:
1 Sektor for administrasjon
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
28 964 914
28 964 914
28 964 914
28 964 914
917 592
-848 613
29 033 893

917 592
-1 303 352
28 579 154

917 592
-1 530 059
28 352 447

917 592
-1 625 735
28 256 771

Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon
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S

ektor for oppvekst og kultur

Sektoren består av:
o Stab
o Barnehager
o Skoler og SFO
o Voksenopplæring og Flyktningetjenesten
o Forebyggende tjeneste (helsestasjon/åpen barnehage/PPT)
o Barnevernstjenesten
o Kultur (bibliotek/kulturskole/kino/Point)
Mål:



Nordreisa kommune skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og
oppvekstsamfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø.
Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren.

Rammen for sektoren:
2 Sektor for oppvekst og kultur
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
133 712 003 133 712 003 133 712 003 133 712 003
7 366 419
-5 886 239
135 192 183

7 366 419
-9 040 452
132 037 970

7 366 419
-10 612 958
130 465 464

7 366 419
-11 276 593
129 801 829

Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur

Barnehager
Mål:



Nordreisa kommune har som mål at alle som ønsker barnehageplass skal få det når de
trenger det.
Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og
starten på et helhetlig opplæringsløp. Det pedagogiske arbeidet etter rammeverket skal
basere seg på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø.

Utgiftsdrivere for barnehager:
 Volum plasser * utgift pr plass
 Små barnehager gir høye utgifter pr plass
 Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
 Andel barn med spesielle behov
 Drift av bygninger
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BARNEHAGE

Mål
2019

Kommunebarometer
2018

BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk i 5
kommunale barnehager (15 %)

5,3

BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk i 5,9
private barnehager (5 %)

5,9

FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med
pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (15 %)

100

83

FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med
pedagogisk utdanning, andre barnehager (5 %)

100

100

FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale
barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale
barnehager (15 %)

36

30

FAGUTDANNING: Andel ansatte i andre barnehager med
relevant utdanning (5 %)

45

39

KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager (7,5
%)

15

10

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i
barnehage siste år (7,5 %)

95

90,3

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i
barnehage, snitt siste fire år (5 %)

95

93

ÅPNINGSTID: Andel barnehager som har åpent minst 9
timer hver dag (5 %)

93

91

STØRRELSE: Barn per barnehage (5 %)

54

21

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i
kommunale barnehager (5 %)

10

8,4

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i private
barnehager (2,5 %)

10

10

DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år med
barnehageplass (2,5 %)

100

91
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Skole og SFO
Utgiftsdrivere:
 Gjennomsnittlig skolestørrelse
o Antall elever
o Lærertetthet
 Ressursandel til spesialundervisning
 Lønnsansiennitet pr årsverk

Mål:



Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læringsmiljø som har fokus på
faglige resultater og sosial kompetanse.
Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for
spesialundervisning.



I Nordreisa er det en målsetning å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen,
kartlegginger, nasjonale prøver og grunnskolepoeng.



1. – 7. trinn: Alle lærere har 30 studiepoeng i minst to basisfag (Norsk, matematikk,
engelsk og naturfag), innen 2022
8. -10. trinn: Alle lærere har 60 studiepoeng i undervisningsfag, innen 2022
Alle skoleledere har tilleggsutdannelse i ledelse, innen 2022
Tilstrekkelig med PC, nettbrett og digitale tavler i undervisningsrom.
Oppdaterte lærebøker og tilstrekkelig materiell i alle fag.






Mål 2019

Kommunebarometer
2018

Avgangskarakterer: Snitt grunnskolepoeng (10. Trinn)
siste fire år

40

39,8

Avgangskarakterer: Snitt grunnskolepoeng (10. Trinn)
siste år

43

42,7

Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått
videregående innen fem år

80

62

Np 5. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå,
snitt siste fire år

25

40,2

Np 8. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå,
snitt siste fire år

9

10,2

Np 9. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå,
snitt siste fire år

5

6,2
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Skoleresultater korrigert for sosiale faktorer på
ungdomstrinnet, snitt siste to år

3,3

3,1

Utdanning: Andel lærere med kompetanse til å
undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn

100

80

Utdanning: Andel lærere med kompetanse til å
undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn

100

41

Utdanning: Andel lærere som oppfyller kravene til
undervisning, 1.-7. trinn

100

99

Utdanning: Andel lærere som oppfyller kravene til
undervisning, 8.-10. trinn

100

90

Trivsel: 7. trinn, snitt siste fem år

100

87

Trivsel: 10. trinn, siste fem år

100

83

Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt
siste fire år

5

7,9

Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt
siste fire år

10

15,5

Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt
siste fire år

10

15,7

Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp

50

30

Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp

50

0

Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp

50

0

Redusere spesialundervisning gjennom:
Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som
trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig
læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for
den enkelte elev, inneholde konkrete tiltak og det skal være en evaluering av resultater.
Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og
målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter.
Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha
god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov
for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.
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Nasjonale prøver
Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i
samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integret i
kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet. Engelsk er ikke en av de
grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet, og skiller seg derfor ut fra de nasjonale
prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.
På 5. trinn fordeles elevene på tre mestringsnivå, der mestringsnivå 1 er lavest og
mestringsnivå 3 er høyest. På ungdomstrinnet fordeles elevene på 5 mestringsnivå.
Mål:
Nasjonale prøver i lesing 5. trinn:

15% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt

Nasjonale prøver i regning 5. trinn:

17% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt

Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn:

8% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt

Nasjonale prøver i lesing ungdomstrinn: 13% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt
Nasjonale prøver i regning ungdomstrinn:

17% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt

Nasjonale prøver i engelsk ungdomstrinn:

8% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt

Standpunktkarakterer
Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av
opplæringen i faget. Fra 8.klasse til 10.klasse får eleven vurdering med tallkarakterer, på en
skala fra 1 til 6. Karakteren 6 uttrykker at eleven har utmerket kompetanse i faget. Karakteren
1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.
Mål:
Eksamenskarakterer 10. trinn: matematikk
Eksamenskarakterer 10. trinn engelsk:

3,3 (2018: 3,2)
3,8 (2018: 3,5)
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Voksenopplæring og Flyktningetjenesten
Mål:



Nordreisa kommunes voksenopplæring skal tjene innbyggerne og næringslivet i
forhold til norskopplæring/integrering av fremmedspråklige.
Nordreisa kommunes voksenopplæring skal bidra til kvalifisering av arbeidskraft som
gjenspeiler behovet i samfunnet.



80% på gjennomført og bestått introduksjonsprogram



Oppfylle kommunestyrets vedtak om antall bosatte

År
Folkemengden i alt
Andel innvandrerbefolkning

2014
4882
5,9

2015
4895
6,3

2016
4919
7,3

2017
4944
7,9

Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt

Forebyggende tjeneste
Helsestasjon
Mål:
 Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer forebyggende og helsefremmende fremfor behandlende.
 Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og
unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade.
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:

100 %,

Andel barn fullført helseundersøkelse 6 uker:

100%

Andel barn fullført helseundersøkelse 2 år:

95 %

Andel barn fullført helseundersøkelse 4 år:

95 %.

Andel barn fullført helseundersøkelse 1. klasse:

100 %.

Det skal gjennomføres Ungdata undersøkelse hvert 3. år (sist utført i 2017). Undersøkelsen danner
grunnlag for å gjøre endringer og legge til rette for barn og unges oppvekstmiljø i Nordreisa
kommune.
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Åpen barnehage
Mål:


Nordreisa kommune skal ha en åpen barnehage som et lav-terskel tilbud og en
tiltaksarena for familier som trenger støtte og stimulering. Den skal også være en
arena for lek og samvær for foresatte og barn uten ordinær barnehageplass.

PPT
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), skal hjelpe barn og elever med behov for særskilt
tilrettelegging og eller klasser/ skoler med læringsmiljø. Hensikten er at de får et inkluderende,
likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Mål:





PPT skal være ei faglig kompetent tjeneste.
PPT skal være tilgjengelig og medvirke til helhet og sammenheng
PPT skal arbeide forebyggende ved å hjelpe skoler og barnehager med kompetanseog organisasjonsutvikling knyttet til barn med særskilte behov og opplæring av elever
med særskilte behov.
PPT-tjenesten skal bidra med tidlig innsats i barnehage og skole

Barnevernstjenesten
Mål



Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager
og skoler.
Nordreisa kommune skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor familier kan få individuell
hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt

Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd:
Andel barn under omsorg som har omsorgsplan:
Andel barn med utarbeidet plan:

100%
100%
100%

Utgiftsdrivere barnevern:
 Volum, dvs. andel/antall i tiltak
 Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet
 Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn
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BARNEVERN

Mål
2019

Kommunebarometer
2018

OMFANG: Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet

4,3

7,4

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m
behandlingstid under 3 mnd

87

47

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med
behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år

81

56

ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000
mindreårige

8

7

ÅRSVERK: Barn med undersøkelse eller tiltak per
årsverk, f244

13

18

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan

100

83

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan,
siste fire år

100

85

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan

100

41

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år

100

55

TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging,
helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år

15 000

10 236

BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år

2

0

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem,
snitt siste fire år
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Kultur
Mål:




Nordreisa kommune vil at lag og foreninger skal være en viktig ressurs i
samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette.
Nordreisa kommune skal i Halti-bygget tilrette-legge for produksjon og kulturopplevelser for regionens befolkning.
I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være
forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet.

Kulturskolen
Mål:




Kommunens kulturskole skal samordnes som en del av oppvekststrukturen i
Nordreisa.
Kommune skal ha en godt utbygd kulturskole der det er plass til de som ønsker det.
Nordreisa kommunes kulturskole skal være en meningsfylt og stimulerende
fritidsaktivitet som skal tilrettelegge for og utvikle elevenes kunstneriske og skapende
evner samt fremme forståelse, opplevelse og interesse for kunst og kultur.

Bibliotek
Mål:



Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en
læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen.
Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotektjenestene til
voksne som tar utdanning.

Antall bokutlån pr innbygger barnelitteratur:
Antall bokutlån pr innbygger voksenlitteratur:

20
2,2

KULTUR

Mål

2019
BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (7,5 %) 4,6

BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på
biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforsking) (5
%)

14

Kommunebarometer
2018
3,7

14
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BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per
innbygger (5 %)

4

4,2

BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud
for barn og unge (15 %)

1200

574

IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per
innbygger (15 %)

500

308

KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %)

2,2

1,3

SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra
Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking), per 1.000
innbyggere (15 %)
MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på
kommunens musikk- og kulturskole (10 %)

8

5,9

25

12,3

MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk
Kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %)

37

37

FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20
år (10 %)

2

0,0

FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til
frivillige (10 %)

7

5,8
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S

ektor for helse og omsorg

Sektoren består av:
o Stab
o Helsetjenester (legetjenesten/fysioterapitjenesten)
o Sykehjem (Sonjatun sykehjem/Sonjatun Omsorgssenter/Sonjatun Bo- og
kultursenter)
o Boliger (Guleng boliger/Høgegga boliger)
o Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie/hjemmehjelp)
o Rus og psykisk helse
Rammen for sektoren, inklusiv DMS og NAV Sosial:
3 Sektor for helse og omsorg
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
128 485 460 128 485 460 128 485 460 128 485 460
8 875 419
-5 008 620
132 352 259

8 875 419
-8 817 861
128 543 018

8 875 419
-10 716 925
126 643 954

8 875 419
-11 518 377
125 842 502

Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg

Helsetjenester
Mål:



Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og
helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.
Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser
skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

HELSE

Mål
2019

Kommunebarometer
2018

LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000
innbyggere (10 %)

13

12,9

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som har ledige
plasser (5 %)

75

67

26
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FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som mangler lege (5
%)

0

0

FASTLEGE: Andel ledige listeplasser (5 %)

35

3

HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere
under 5 år (10 %)

100

33

PSYKISK HELSEARBEID: Antall med videreutdanning
innen psykisk helsearbeid, per 10.000 innbyggere (5 %)

10

7,7

INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per
1.000 innbyggere (5 %)

120

158

SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen
utgangen av 1. trinn (10 %)

100

100

HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to
uker etter hjemkomst (10 %)

100

95

VAKSINE: Andel 2-åringer som er med i
vaksinasjonsprogrammet (10 %)

100

94

VAKSINE: Andel 9-åringer som er vaksinert mot
meslinger (10 %)

100

95

MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000
innbyggere (5 %)

600

655

FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per
innb - snitt fire år (5 %)

200

77

JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (5 %)

Pleie og omsorg
Mål:



Nordreisa kommune skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god
samhandling med tjenestemottaker og pårørende.
Nordreisa kommune skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukeren og
bestemmer hvilket tilbud brukeren skal få.
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År
70 - 79 år
80 - 89 år
90 -99 år
100 år eller eldre
Sum

2018
464
192
38
3
697

2019
475
187
40
0
702

2020
507
196
42
0
745

2021
526
194
45
1
766

2022
553
202
43
1
799

2033
558
389
59
1
1007

2040
635
401
113
2
1151

Endring
Endring
2018 - 2033 2018 - 2040
94
171
197
209
21
75
-2
-1
310
454

Befolkningsframskrivningen viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige
utover i planperioden. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse
vil passere 70 år frem mot 2022.
Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en stor økning i økonomiplanperioden. Mot slutten av 30tallet ble kullene økte barnekullene, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2040 vil
imidlertid andelen 80 år + øke betraktelig.
Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:
 Andel over 80 år med institusjonsplass
 Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år
 Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.

PLEIE OG OMSORG

Mål
2019

Kommunebarometer
2018

Andel ansatte med fagutdanning

95

82

Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende
bistandsbehov

95

89

Andel plasser til demente, mot antall over 80 år på
sykehjem

75

58

Andel korttidsplasser av alle totalt antall plasser med
heldøgns omsorg

40

35

Tid med lege på sykehjem

40

32

Tid med fysioterapeut på sykehjem

50

41

Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc

100

90

Antall vedtak om dagaktivitet, målt mot andel over 80 år
som ikke bor på institusjon

20

0
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Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000
innbyggere over 67 år

10

7

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken,
hjemmesykepleie

6

5,2

Andel vedtak om hjemmetjenester som iversettes innen 15
dager

100

98

Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per
10.000 innb.

80

159

Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende
eldre over 80 år

75

43

Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. over 80 år

6

4,2

Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 innb over 80 år

15

9,8

Mottakere av matombringing, andel av gruppa over 80 år
som ikke bor på institusjon

50

26

Andel som fullt ut får bistand til å delta i arbeid og studier

85

58

Andel som fullt ut får bistand til å delta i
organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter

80

76

Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per
1.000 innbyggere

20

9

29
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Institusjonsplasser
Nordreisa
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over
Andel beboere 80 år og over i institusjoner
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon

25,7
75,8
19,8

Snitt
Snitt Snitt landet
komm.gr.3 Troms
u/Oslo
19,9
22,1
18
73,9
72,7
69,2
14,8
16
13

Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år i 2016
NB 2016-tall

Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel
innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Tallene har økt jevnt for hvert år.
Nordreisa kommune ligger høyere enn snittet i både kommunegruppe 3, Troms og landet.
Nordreisa kommune har flere institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn snittet
både i kommunegruppen, Troms og landet.
Mål:
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år:
Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 80+:
Andelen innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon:

20
73
15
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D

istriktsmedisinsk senter
Nord-Troms
Senteret inneholder:
 Sykestue
 Områdegeriatrisk tjeneste (OGT)
 Fødestue
 Dialyseavdeling
 Hudavdeling
 I-bedrift
Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk behandling, observasjon og er kommunens
tilbud om øyeblikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det er 4 senger i tilbudet.
OGT er en spesialisthelsetjeneste innen medisinskbehandling, geriatri og rehabilitering.
Tilbudet går ut på opptrening etter funksjonstap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet.
Prioriterte pasienter til tilbudet: Rehabilitering innen geriatri, pasienter med slag, ortogeriatri
og videre pasienter med reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse. Det
drives tverrfaglig rehabilitering av lege, ergoterapeut, logoped, fysioterapeut, geriatrisk
sykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere. Det er 6 senger i tilbudet.
Sonjatun fødestue driftes i etter Sonjatun-modellen, der kjernetanken er en totalfunksjon for
jordmortjenesten både i og utenfor institusjon. Dette er i tråd med Stortingsmelding nr.12
(2008-2009). Fødestua er en jordmorstyrt base for jordmortjenesten i Nord-Troms, og ivaretar
døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg, samt
kommunal jordmortjeneste i de fire Nord Troms kommunene Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og
Kvænangen.
I-bedrift er et tilbud til IA-bedrifter for å styrke jobbnærværet. Med fokus på muskel og
skjelett plager og lettere psykiske lidelser. Dette skjer gjennom individtiltak, informasjon til
ansatte i mindre grupper, større samlinger, kursing av ledere.

Mål:




Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle
dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter (DMS) i samarbeid med UNN.
Nordreisa skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot
innbyggernes behov.
100% utnyttelse av liggedøgn på sykestue; 1460 liggedøgn
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100% utnyttelse av liggedøgn på områdegeriatrisk tjeneste; 1686 liggedøgn
Følge opp alle gravide i opptaksområdet
Øke antall gravide som ønsker Sonjatun som fødested
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N

av sosial

Mål:






Nordreisa kommune skal fremme økonomisk og sosial trygghet,
bedre levekårene for vanskeligstilte,
bidra til økt likeverd og likestilling
forebygge sosiale og helsemessige problemer.
fremme overgang til arbeid og aktivitet

Utgiftsdrivere for sosialutgifter:
 Antall stønadsmottakere
 Stønadsstørrelse
 Stønadslengde
 Antall stillinger/bemanning

SOSIALTJENESTE

Mål
2019

Andelen som har mottatt økonomisk sosialhjelp – B101

2,8 %

Andelen som er langtidsmottakere med økonomisk
sosialhjelp – B102

0,5 %

Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp – B103

2,5 %

Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med
forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen –
B104

47 %

Kommunebarometer
2018
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S

ektor for drift og utvikling

Sektoren består av:
o Stab
o Byggdrift
o Anleggsdrift
o Renhold
o Utvikling
Rammen for sektoren:
6 Sektor for drift og utvikling
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
41 086 231
41 086 231
41 086 231
41 086 231
1 991 478
-1 613 217
41 464 492

1 991 478
-2 477 680
40 600 029

1 991 478
-2 908 650
40 169 059

1 991 478
-3 090 530
39 987 179

Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling

Byggdrift
Mål:



Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale
bygg og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på
bekostningen av et godt, forbyggende vedlikehold.

Kommunen forvalter i 2018 ca 38.200 m2, en økning på 2.400 m2 fra 2011. Antall årsverk til
drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk.
Bygningsmassen har varierende alder fra Ungdommens hus fra tidlig 1900 tall til Halti ferdig
i 2015 og Guleng III i 2017. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Spesielt utvendig vedlikehold
har et stort etterslep. Kommunen har i 2015-2017 gjennomført et EPC-prosjekt
(energispareprosjekt) med mål om reduksjon av strømkostnader på 20 %.
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Anleggsdrift
Mål:




Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale
veier og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på
bekostningen av et godt, forebyggende vedlikehold.
Ingen avvik fra drikkevannsforskriften

Selvkost
Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har
bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for
befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og
avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen
ikke blir for høy.
Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing: landsgjennomsnitt
Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som praktisk mulig. Gjennomsnittet nasjonalt er
på 10443 kroner i 2018.
VANN, AVLØP OG RENOVASJON

Mål

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk
med god kvalitet E-coli (7,5 %)

2019
100

Kommunebarometer
2018
100

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk
med god kvalitet IE (7,5 %)

100

100

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk
med god kvalitet farge (2,5 %)

100

100

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk
med god kvalitet pH (2,5 %)

100

100

LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år
per innbygger (5 %)

3

4,8

VANNLEKKASJE: Andel av vannet som går taps på
grunn av lekkasjer (5 %)

30

35
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ALDER: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (%)
(2,5 %)

1

0,0

ALDER: Alder på vannledningsnettet (år) (2,5 %)

25

25

ALDER: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp
(%) (2,5 %)

1

0

ALDER: Alder på spillvannsnettet (år) (2,5 %)

25

24

RENSEKRAV: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg
som overholder alle rensekrav (20 %)

27

27

ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km
spillvannsnett (5 %)

6

6

OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor
kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere (5
%)
RENOVASJON: Andel husholdningsavfall levert til
gjenvinning og biologisk behandling (20 %)
Gjelder Avfallsservice AS

0

0,0

50

49

Renhold
Mål:


Nordreisa kommunes renhold av kommunale bygg skal være så lave som mulig, men
uten at dette går på bekostningen av et godt og forebyggende renhold.

Utvikling
Mål:


Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I
dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer
gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en
døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat.
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Viktige næringer og satsningsområder er handel og service, industri, anlegg og
transport, petroleum- og maritim sektor, nasjonalparksatsning, nyetablering og
innovasjon, jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk, og reindrift.
Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur
og miljø for fremtidige generasjoner.

SAKSBEHANDLING

Mål

FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist
(20 %)

2019
10

Kommunebarometer
2018
55

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15
%)

10

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15
%)

0

EIERSEKSJONERING: Saksbehandlingstid (5 %)

0

REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 %)

10

OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (5 %)

20

30

TILSYN: Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn
(15 %)

5

0

MILJØ OG RESSURSER

Mål

Kommunebarometer
2018

2019

76

RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg (15
%)

110

115

RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger
(formålsbygg) (15 %)

7,5

7,5
37
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RESSURSER: Søppel per innbygger (kilo), korrigert for
antall fritidsboliger (15 %). Gjelder Avfallsservice AS

220

RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3)
(15 %)

40

39

REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i
tettsteder, per innb. (10 %)

120

118

LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per
1.000 dekar (10 %)

3

3,9

BEREDSKAP: ROS-analyser siste år innen skred og ras,
flom og overvann (5 %)

2

2

SAMFERDSEL: Netto driftsutgifter til kommunale veier,
per kilometer vei (5 %)

90

90

VEDLIKEHOLD: Utgifter til vedlikehold per
kvadratmeter bygg (5 %)

72

71

38
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Tiltak i økonomiplan 2019-2022
Driftstiltak
1 Sektor for administrasjon
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
28 964 914
28 964 914
28 964 914
28 964 914

2 Sektor for oppvekst og kultur
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
133 712 003 133 712 003 133 712 003 133 712 003

3 Sektor for helse og omsorg
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
128 485 460 128 485 460 128 485 460 128 485 460

5 Selvkost
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
91 594
91 594
91 594
91 594

6 Sektor for drift og utvikling
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
41 086 231
41 086 231
41 086 231
41 086 231

917 592
-848 613
29 033 893

7 366 419
-5 886 239
135 192 183

8 875 419
-5 008 620
132 352 259

-91 594
0
0

1 991 478
-1 613 217
41 464 492

917 592
-1 303 352
28 579 154

7 366 419
-9 040 452
132 037 970

8 875 419
-8 817 861
128 543 018

-91 594
0
0

1 991 478
-2 477 680
40 600 029

917 592
-1 530 059
28 352 447

7 366 419
-10 612 958
130 465 464

8 875 419
-10 716 925
126 643 954

-91 594
0
0

1 991 478
-2 908 650
40 169 059

917 592
-1 625 735
28 256 771

7 366 419
-11 276 593
129 801 829

8 875 419
-11 518 377
125 842 502

-91 594
0
0

1 991 478
-3 090 530
39 987 179
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7 Skatter og rammetilskudd
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
-344 567 100 -344 567 100 -344 567 100 -344 567 100

8 Renter, avdrag og avsetninger
Ramme for 2018
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
Sum tiltak
Fra investering
Ramme 2019

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
11 896 898
11 896 898
11 896 898
11 896 898

-4 113 000
1 800 100
5 354 300
7 435 600
0
0
0
0
-348 680 100 -342 767 000 -339 212 800 -337 131 500

-4 254 803

-4 959 849

-5 819 801

-6 778 226

2 665 178
10 307 273

5 739 780
12 676 829

7 174 779
13 251 876

7 794 547
12 913 219

0 Prosjekter og interkommunale selskap Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018
330 000
330 000
330 000
330 000
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett
0
0
0
0
Tiltak
0
0
0
0
Ramme 2019
330 000
330 000
330 000
330 000

40
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Investeringsstiltak
Tall i hele kroner

Egenkapitalinnskudd KLP
Avdrag videreformidlingslån
Startlån
Høgegga barnehage - utbygging
Digital innbygger
Nordreisa idrettshall - tak
Liftbil + Garasje liftbil
Utbedring Oksfjord havn
Prosjektledelse
Ombygging gamle kinosal
Kjøp av kjøretøy, befalsbil
Renovering svømmehall
Asfaltering av grusveier
IKT utstyr
Ny gravlund
Hovedplan vann
Hovedplan avløp
VAR investeringer

Tall i hele kroner

Opptak av lån
Ubrukte lånemidler
Salg av tomter
Tilskudd/refusjon fra staten
Overført fra drift
Avdragsinntekter Startlån
Bruk av ubundne fond

Budsjett
2019
1 800 000
5 700 000
5 000 000
23 100 000
500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000

Budsjett
2020
2 000 000
5 700 000
5 000 000
10 000 000
500 000

Budsjett
2021
2 200 000
5 700 000
5 000 000

Budsjett
2022
2 400 000
5 700 000
5 000 000

500 000

35 000 000
2 750 000
200 000
5 000 000
5 800 000
1 300 000
5 150 000
65 885 500

Samlet
8 400 000
22 800 000
20 000 000
33 100 000
1 500 000
200 000
3 250 000
3 875 000
1 360 500
300 000
600 000
35 000 000
2 750 000
800 000
20 000 000
14 600 000
3 500 000
5 150 000
177 185 500

200 000
15 000 000
5 600 000
500 000

200 000

200 000

1 200 000
1 200 000

2 000 000
500 000

79 500 000

16 000 000

15 800 000

Budsjett
Budsjett
2019
2020
-54 010 500 -56 600 000

Budsjett
2021
-7 600 000

Budsjett
Samlet
2022
-7 700 000 -125 910 500

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
-1 900 000 -14 700 000
-16 600 000
-800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000
-5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
-2 475 000
-500 000
-500 000
-3 475 000
-65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000 -177 185 500

41

212

Budsjettskjemaer og oversikter
Budsjettskjema 1A
Tall i hele kroner

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd
Frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter-, utgifter
Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investering
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Regnskap
2017
-109 786 415
-188 350 590
-17 090 754
-1 725 607
-316 953 366
-2 743 504
8 862 059
19 005 780
25 124 335
4 863 331
33 303 750
4 761 759
-22 809 892
-4 902 081
-4 750 833
10 466 034
410 000
-280 952 997
277 291 301
-3 661 696

Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett
2018
2019
2020
2021
2022
-106 841 000 -112 491 000 -112 491 000 -112 491 000 -112 491 000
-193 761 000 -197 256 000 -197 256 000 -197 256 000 -197 256 000
-17 100 000 -17 100 000 -13 200 000 -13 200 000 -13 200 000
-1 452 000
-1 052 000
-1 052 000
-1 052 000
-1 052 000
-319 154 000 -327 899 000 -323 999 000 -323 999 000 -323 999 000
-2 050 000
-2 050 000
-2 050 000
-2 050 000
-2 050 000
10 878 498
10 419 542
11 445 342
11 676 175
11 744 693
19 916 656
21 092 136
22 940 938
23 945 104
24 296 354
32 336 280
33 571 279
33 991 047
28 745 154
29 461 678
2 721 221

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

-850 000

-800 000

-800 000

-800 000

-800 000

1 871 221
2 200 000
2 200 000
2 200 000
2 200 000
800 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
2 200 000
-287 737 625 -294 637 322 -287 662 720 -286 227 721 -285 607 953
287 737 625 294 637 322 287 662 720 286 227 721 285 607 953
-

Budsjettskjema 1B
Tall i hele kroner

1 Sektor for administrasjon
2 Sektor for oppvekst og kultur
3 Sektor for helse og omsorg
5 Selvkost
6 Sektor for drift og utvikling
7 Skatter og rammetilskudd
8 Renter, avdrag og avsetninger
0 Prosjekter og interkommunale selskap

Regnskap
2017
23 147 177
123 116 438
128 004 418
672 294
40 065 399
-17 855 947
-19 226 508
-631 971
277 291 300

Budsjett
2018
28 964 914
133 712 003
128 485 460
91 594
41 086 231
-25 413 100
-19 519 477
330 000
287 737 625

Budsjett
2019
29 033 893
135 192 183
132 352 259
0
41 464 492
-20 781 100
-22 954 405
330 000
294 637 322

Budsjett
2020
28 579 154
132 037 970
128 543 018
0
40 600 029
-18 768 000
-23 659 451
330 000
287 662 720

Budsjett
2021
28 352 447
130 465 464
126 643 954
0
40 169 059
-15 213 800
-24 519 403
330 000
286 227 721

Budsjett
2022
28 256 771
129 801 829
125 842 502
0
39 987 179
-13 132 500
-25 477 828
330 000
285 607 953
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Økonomisk oversikt drift
Tall i hele kroner

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Sum driftsinntekter

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

-17 982 135
-32 763 956
-101 349 773
-185 790 890
-20 686 728
-4 086 700
-109 786 415
-17 090 754
-489 537 351

-17 250 386
-28 858 950
-58 402 645
-191 687 000
-27 263 100
-2 274 000
-106 841 000
-17 100 000
-449 677 081

-18 116 486
-29 624 336
-52 135 172
-195 541 000
-22 231 100
-1 915 000
-112 491 000
-17 100 000
-449 154 094

-18 116 486
-30 329 382
-52 135 172
-195 541 000
-20 218 000
-1 915 000
-112 491 000
-13 200 000
-443 946 040

-18 116 486
-31 189 334
-52 135 172
-195 541 000
-16 663 800
-1 915 000
-112 491 000
-13 200 000
-441 251 792

-18 116 486
-32 147 759
-52 135 172
-195 541 000
-14 582 500
-1 915 000
-112 491 000
-13 200 000
-440 128 917

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
269 296 077 264 097 918 259 814 070 251 531 414 247 402 167 245 659 524
Sosiale utgifter
35 353 174 34 719 495 37 472 741 37 472 741 37 472 741 37 472 741
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
69 467 254 56 785 275 58 766 744 58 766 744 58 766 744 58 766 744
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
47 638 359 49 750 481 44 858 984 44 858 984 44 858 984 44 858 984
Overføringer
29 355 119 13 781 737 15 648 077 15 648 077 15 648 077 15 648 077
Avskrivninger
18 737 803 19 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Fordelte utgifter
-1 210 322
0
0
0
0
0
Sum driftsutgifter
468 637 464 438 134 906 436 560 616 428 277 960 424 148 713 422 406 070
Brutto driftsresultat

-20 899 887 -11 542 175 -12 593 478 -15 668 080 -17 103 079 -17 722 847

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

-2 743 504
-24375
-2 767 879

-2 050 000
0
-2 050 000

-2 050 000
0
-2 050 000

-2 050 000
0
-2 050 000

-2 050 000
0
-2 050 000

-2 050 000
0
-2 050 000

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

8 862 059
19 005 780
0
27 867 839

10 878 498
19 916 656
0
30 795 154

10 419 542
21 092 136
0
31 511 678

11 445 342
22 940 938
0
34 386 280

11 676 175
23 945 104
0
35 621 279

11 744 693
24 296 354
0
36 041 047

Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner 25 099 960

28 745 154

29 461 678

32 336 280

33 571 279

33 991 047

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

-18 737 803 -19 000 000 -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000
-14 537 730 -1 797 021 -3 131 800 -3 331 800 -3 531 800 -3 731 800

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessig midreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av avsetninger

-22809892
-4902081
-4 750 833
-32 462 806

0
-850 000
-889 200
-1 739 200

0
-800 000
-683 200
-1 483 200

0
-800 000
-683 200
-1 483 200

0
-800 000
-683 200
-1 483 200

0
-800 000
-683 200
-1 483 200

AVSETNINGER
Overføringer fra driftsregnskapet
410 000
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 4 863 331
Avsetninger til disposisjonsfond
33 303 750
Avsetninger til bundne driftsfond
4 761 759
Sum avsetninger
43 338 840

800 000
0
2 721 221
15 000
3 536 221

800 000
0
3 800 000
15 000
4 615 000

1 000 000
0
3 800 000
15 000
4 815 000

1 200 000
0
3 800 000
15 000
5 015 000

1 400 000
0
3 800 000
15 000
5 215 000

0

0

0

0

0

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

-3 661 696
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Budsjettskjema 2A
Tall i hele kroner

Investering i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Inndekning av tidligere års udekket
Avsetninger

Regnskap
2017
13 998 054
3 253 900
1 632 202
10 637 017
1 873 374

Budsjett
2018
32 763 481
0
1 800 000
6 000 000
0
0

Budsjett
2019
53 385 500
5 000 000
1 800 000
5 700 000
0
0

Budsjett
2020
66 800 000
5 000 000
2 000 000
5 700 000
0
0

Budsjett
2021
3 100 000
5 000 000
2 200 000
5 700 000
0
0

Budsjett
2022
2 700 000
5 000 000
2 400 000
5 700 000
0
0

31 394 547

40 563 481

65 885 500

79 500 000

16 000 000

15 800 000

-23 863 481 -54 010 500 -56 600 000
-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
0 -1 900 000 -14 700 000
0
0
0
-6 000 000 -5 700 000 -5 700 000
0
0
0

-7 600 000
-1 000 000
0
0
-5 700 000
0

-7 700 000
-1 000 000
0
0
-5 700 000
0

Årets finansieringsbehov
FINANSIERING
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter

-12 908 176
-1 060 307
-3 000
-1 949 491
-8 378 606
-371

Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

-24 299 951 -30 863 481 -62 610 500 -78 000 000 -14 300 000 -14 400 000
-410 000
-800 000
-800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000
-6 344 702
-8 900 000 -2 475 000
-500 000
-500 000
0
-31 054 653 -40 563 481 -65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000

Udekket/udisponert

339 894

0

0

0

0

0
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Budsjettskjema 2B
Tall i hele kroner

905 Pasientvarslingssystem Sonjatun
908 Guleng III
909 Mobilt kommunikasjonssystem hjemmetj.
911 Halti II
919 Ombygging glasstak Storslett skole
926 Kjøp av grunn
932 Uteområdet Storslett skole
937 EPC - kontrakter
938 IKT-utstyr
955 Utbedring Oksfjord Havn
961 Nytt takdekke Rotsundelv skole
963 Ombygging Leonard Isaksensveg
964 Ny vei til Moan skole
971 Idrettshallen utbedring tak
972 Saga skistadion
978 Ny gravlund
978 Heldøgnsbem. omsorgsbolig for eldre
960 Ombygging kommunehuset
952 Renovering svømmehall
966 Ombygging Oksfjord skole
9XX Velferdsteknologi
9XX Ombygging skole/barnehage forhindre overgrep
9XX Innkjøp av kjøretøy, drift og utviklingg
9XX Høgegga barnehage - utbygging
9XX Ombygging gamle kinosal
9XX Prosjektledelse
9XX Sonjatun helsesenter - vindu/etteriso.
9XX Sonjatun helsesenter - ny brannsentral
9XX Liftbil + Garasje liftbil
9XX Point - renovering
9XX Medisinkabinett
9XX Digital innbygger
9XX Låsesystem tre bygg
9XX GPS oppmåling
9XX Samfunnshuset - ombygging
9XX Samfunnshuset EPC kontrakt
9XX Asfaltering av grusveier
9XX Sonjatun kjøkken, kol/kjøl utstyr
9XX Veilys - pålegg om målt forbruk
9XX Hovedplan avløp
9XX Hovedplan vann
930 VAR investeringer
Investering i anleggsmidler

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

339 681
160 085
274 521
39 585
383 874
5 224
118 354
1 129 584

3 000 000

2 700 000

200 000
3 875 000

200 000

200 000

200 000

250 000
1 525 187
4 168 760
200 000
292 503
408 360
552 038
50 000
1 662 950

200 000
5 000 000

100 000
1 000 000

15 000 000

35 000 000

1 200 000
155 476
449 673
6 950 000
800 000
1 343 481
500 000
290 000

600 000
23 100 000
300 000
1 360 500

10 000 000

3 250 000

2 282 199
13 998 054

300 000
1 200 000
500 000
340 000
200 000
600 000
500 000
1 500 000
1 400 000
1 000 000
800 000
5 450 000
640 000
32 763 481

500 000

500 000

500 000

500 000
5 600 000

1 200 000
1 200 000

500 000
2 000 000

66 800 000

3 100 000

2 700 000

2 750 000

1 300 000
5 800 000
5 150 000
53 385 500
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Økonomisk oversikt investering
Regnskap
2017
-1 060 307
-750 138
-1 949 491
-3 000
-371
-3 763 307

Budsjett
2018
-1 000 000

-1 000 000

-2 900 000 -15 700 000

1 173 808
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
214 295
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
10 624 126
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Overføringer
1 982 624
Renteutgifter og omkostninger
3 201
Sum utgifter
13 998 054

1 121 841
221 640
31 420 000

1 140 500
220 000
52 025 000

32 763 481

Tall i hele kroner

Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Kompensasjon merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter

Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger til ubundne investeringsfond
Avsetninger til bundne investeringsfond
Sum finans- og finansieringstransaksjoner
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponert
Overføring fra driftsregnskap
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne fond
Bruk av bundne fond
Sum finansiering
Udekket / Udisponert

10 637 017
3 253 900
1 632 202
1 873 374
17 396 493
-12 908 176
-7 628 468

-410 000

Budsjett
2019
-1 000 000

Budsjett
2020
-1 000 000

Budsjett
2021
-1 000 000

Budsjett
2022
-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

66 800 000

3 100 000

2 700 000

53 385 500

66 800 000

3 100 000

2 700 000

6 000 000
0
1 800 000

5 700 000
5 000 000
1 800 000

5 700 000
5 000 000
2 000 000

5 700 000
5 000 000
2 200 000

5 700 000
5 000 000
2 400 000

7 800 000

12 500 000

12 700 000

12 900 000

13 100 000

-23 863 481 -54 010 500 -56 600 000
-6 000 000 -5 700 000 -5 700 000

-7 600 000
-5 700 000

-7 700 000
-5 700 000

-1 200 000
-500 000

-1 400 000

-1 900 000 -14 700 000

-800 000
-8 900 000

-800 000
-2 475 000

-1 000 000
-500 000

-232 000
-6 112 702
0
-27 291 346 -39 563 481 -62 985 500 -63 800 000 -15 000 000 -14 800 000
339 894

0

0

0

0

0
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