Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Kommunestyresalen, Rådhuset
25.11.2020
09:00

Vi oppfordrer dere alle på det sterkeste om å følge alle smittevernråd.
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Program / saksliste
Tid

Utv.saksnr

09.-09.30

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 48/20

Velkommen!
Valg av kandidater for underskrift av protokoll
Referatsaker

RS 101/20

Referat fra Ungdomsrådet 23.09.20

2020/83

RS 102/20

Referat fra møte i Nordreisa Ungdomsråd 27.10.20

2020/83

RS 103/20

Protokoll fra møte i Barn- og unges kommunestyre 1.
oktober 2020

2020/962

RS 104/20

Protokoll fra RUST-møte 13.10.20

2016/1153

RS 105/20

Søknad fra Peter Vang til fond for frivillig arbeid til kultur
og idrett

2020/70

RS 106/20

Søknad fra Vegbrink AS til fond for frivillig arbeid til
kultur og idrett

2020/70

RS 107/20

Søknad fra Storvik grendelag til fond for frivillig arbeid til
kultur og idrett

2020/70

RS 108/20

Søknad fra Foreninga Reisaskeid til fond for frivillig arbeid
til kultur og idrett

2020/70

RS 109/20

Den kulturelle skolesekken Nordreisa kommune utbetaling av tilskudd for skoleåret 2020-2021

2015/1273

RS 110/20

Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur, utstyr og
kompetanse knyttet til hjemmeundervisning

2019/662

RS 111/20

Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 30.10.2020

2020/121

RS 112/20

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20
år - 3. terminutbetaling 2020, sladdet versjon

2020/510

RS 113/20

Anmodning om bosetting 2021 - Nordreisa kommune

2019/1234

RS 114/20

Ny integreringslov - endringer i Nasjonalt
introduksjonsregister

2020/1161

RS 115/20

Utlysning av midler til kompetansehevingstiltak for lærere
og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og
videregående opplæring for voksne 2020

2019/783

RS 116/20

Utkast til rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid
med undersøkelser i Nordreisa kommune

2020/1111

RS 117/20

Tilskuddsbrev særskilt utbetaling COVID-19, Utvidet
programtid

2020/1213

RS 118/20

Utbetaling av tilskudd til desentralisert kompetanseheving i
skolen 2020

2018/285

09:30- 10:00

PS 49/20

Planprogram - kommunedelplan for idrett,
friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg
2021-2024, høringsutkast

2020/299

10.00-10:15

PS 50/20

Søknad om kommunalt tilskudd - rulleskiløype
og skiskytteranlegg, Nordreisa idrettslag

2020/800

10:15-10:30

PAUSE
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10:30-10.45

PS 51/20

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

2016/1222

10:45-11:15

PS 52/20

Prioritering av søknader om spillemidler 2021

2015/226

11:15-11:45

LUNSJ

11:45-12:00

PS 53/20

Skoleruta skoleåret 2021/2022 og skoleåret
2022/2023

12.00-12:30

PS 54/20

Valg av samarbeidsutvalg barnehager og skoler
2020 - 2023

2020/1106

12:30-13:30

PS 55/20

Utvidelse og ombygging av Moan skole forprosjekt

2020/272

13:30-13:45

PS 56/20

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser
for 2021

2020/1215

13:45-14:15

PS 57/20

Forslag møteplan 2021

2020/1196

14:15-14:30

PS 58/20

Strategisk barnehageplan 2020-2025

2020/967

14:30-14.40

2015/47

PAUSE

14:40-15:00

PS 59/20

Revidering av delegasjonsreglement for
Nordreisa kommune

15:00-15:40

PS 60/20

TILSTANDSRAPPORT 2020/21- Delrapport om
X
2019/1080
nasjonale prøver
Av personvernhensyn er denne saken unntatt offentlighet. På grunn av fordeling
av elever i private og kommunale skoler i kommunen, kan ikke alle tall i de
kommunale skolene offentliggjøres.
Møtende deltakere får utlevert dokumentet ved å kontakte servicetorget,
dokumentene tilbakeleveres møtesekretær etter at saken er ferdig behandlet.
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2016/548

PS 48/20 Referatsaker
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Referat fra møte i Ungdomsrådet
Sted
Tid

Halti, Storslett
Tirsdag 22. september 2020 kl. 14:00 – 15:30

Tilstede:

Ramona Soleng Thomassen
Oda K. Fossvoll
Jens Severin Giæver
Alf Sindre Einevoll
Mathilde Stabell
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær

Frafall:

Hedda J. Bjerkli
Emma Halvorsen Agorsah
Jon Andreas Fyhn

Sakskart

16/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte
17/20 Utvalgsmøter
18/20 RUST møte
19/20 Svar på innspill til Ungdomsrådet fra næringsutvalget
20/20 Eventuelt

16/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte
Politisk rådgiver, Hilde Nyvoll, går gjennom møtedokumentene for kommunestyremøte som
er normalt slik at ungdomsrådet er forberedt på hva som vil bli tatt opp der.
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17/20 Utvalgsmøter
Medlemmene av Ungdomsrådet forteller kort om hvilke utvalgsmøter de har vært på siden
sist. Blant annet er det kommet inn et svar på innspillet Ungdomsrådet sendte inn til
næringsutvalget. Det blir tatt opp som en sak senere på møte under sak 19/20.

18/20 RUST møte
Det har vært avholdt et digitalt RUST møte 17.09.20, men siden det var så som kunne delta
på møte var de ikke vedtaksdyktig. Nytt møte er satt til 13.10.20.

19/20 Svar på innspill til Ungdomsrådet fra næringsutvalget
Ungdomsrådet fremmet i juni en henvendelse til kommunen om viktigheten å støtte lokale
bedrifter for å sikre videre arbeidsplasser i kommunen med tanke på Covid-19 pandemien.
Ungdomsrådet hadde tre konkrete forslag i innspillet. Utvalgsleder i Næringsutvalget
opplyser i eget brev at det er tatt opp i utvalget.

20/20 Eventuelt
Ingen eventuelt saker ble tatt opp.

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 25.09.20.
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Referat fra møte i Ungdomsrådet
Sted
Tid

Halti, Storslett
Tirsdag 27. oktober 2020 kl. 14:00 – 15:30

Tilstede:

Ramona Soleng Thomassen
Oda K. Fossvoll
Jens Severin Giæver
Mathilde Stabell
Emma Halvorsen Agorsah
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær

Frafall:

Hedda J. Bjerkli
Jon Andreas Fyhn
Alf Sindre Einevoll

Sakskart

21/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte
22/20 Utvalgsmøter
23/20 RUST møte 13. oktober 2020
24/20 BUK møte 01. oktober 2020
25/20 Oppdatering om brannøvelser i skolebusser
26/20 Hvordan synliggjøre Nordreisa Ungdomsråd og jobben de gjør?
27/20 Eventuelt

21/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte
Politisk rådgiver, Hilde Nyvoll, går gjennom møtedokumentene for kommunestyremøte som
er normalt slik at ungdomsrådet er forberedt på hva som vil bli tatt opp der.
Sakene som blir nærmere diskutert i Ungdomsrådet er PS 127/20, PS 129/20 og PS 137/20.
De mener det er viktig at ungdommen også blir hørt i disse sakene.
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22/20 Utvalgsmøter
Medlemmene av Ungdomsrådet forteller kort om hvilke utvalgsmøter de har vært på siden
sist.

23/20 RUST møte 13. oktober 2020
Ramona informerer om RUST møte som var i Nordreisa 13. oktober. Temaet for RUST møte
denne gangen var Plast i Havet og Maja Bernhoff fra Naturvernforbundet holdt et foredrag
om dette.
Det ble diskutert hvordan man kan forbedre hybeltilbudet til elever i regionen. Det er
spesielt viktig for en kommune som Nordreisa siden mange flytter alene for første gang hit
for å gå på videregående skole. En annen viktig sak er hvordan man tar vare på de når de har
flyttet hit.
24/20 BUK møte 1. oktober 2020
Barn og Unges Kommunestyre fant sted 1. oktober i kultursalen på Halti, Storslett. Temaet
for denne gangen var Psykisk helse og vold i nære relasjoner. Representanter fra Politiet og
fra Rus og Psykiatri i Nordreisa Kommune kom for å fortelle om dette.
Ramona som er leder i Nordreisa Ungdomsråd er også ordfører i BUK, og hun forteller om
meget god deltakelse og engasjement under møtet.
25/20 Oppdatering om brannøvelser i skolebusser
Tidligere i år ble det lagt inn ønske fra Nordreisa Ungdomsråd om at det skulle bli avholdt
brannøvelser på skolebussene i kommunen. Ungdomskontakt informerer om at det nærmer
seg at dette blir gjort nå.

26/20 Synliggjøring av Nordreisa Ungdomsråd og jobben de gjør
Denne saken blir utsatt til våren med tanke på valg av nytt ungdomsråd til neste år.

27/20 Eventuelt
Neste møte blir satt til 24. november
Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 30.10.20
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Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nordreisa barn og unges kommunestyre
Halti kulturscene, Halti
01.10.2020
09:00-13:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Reisa Montessori:
Johannes Bakkevoll - forfall
Lydia Link.
Rotsundelv skole:
Veronica Røsnes Johansen 6 kl
Marit Susanne Kalseth 7. kl.
Storslett skole:
Klaus Rognmo 5b
Sophi Elvira 5a
Margot Hansen 6a
Emilian Larsen 6B
Amalie Ibrahim 7a
Ole Einar Henriksen7B
Aksel Vang 8 A
Vibeke Holm 8 A - forfall
Sigve Benonisen 9 A
Oskar Johansen 10 B
Esrom Haile 10 A
Ungdomsrådet:
Ramona Soleng Thomassen
Alf Sindre Einevoll
Straumfjordnes skole:
Ingen møtte
Nord-Troms videregående:
Ingen møtte
Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hilde NyvollOrdfører
Vegard Tvedt
Ungdomskontakt
Pedersen-
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Representerer

Edel Gulbrandsen

Oppvekst og kultur

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
______________________

_______________________

______________________

_______________________

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 11/20

Sak

RS 7/20

Referatsak

RS 8/20

Referat fra møte i ungdomsrådet 23.03.20

2020/83

RS 9/20

Referat fra møte i ungdomsrådet 05.05.20

2020/83

RS 10/20

Referat fra møte i ungdomsrådet 22.06.20

2020/83

RS 11/20

Protokoll fra møte i RUST og fellesmøte med
regionrådet 26.5.2020

2016/1153

PS 12/20

Ungdomsklubb for yngre - fra 6A ved Storslett
skole

2020/962

PS 13/20

Fotballhall - fra 6A ved Storslett skole

2020/962

PS 14/20

Aktivitetspark - fra 6A ved Storslett skole

2020/962

PS 15/20

Nye stoler til Storslett skole - fra 6A ved Storslett
skole

2020/962

PS 16/20
Nytt basseng - fra 6A ved Storslett skole
Tilleggssak
PS 17/20
Volleyball søndager i Nordreisahallen
PS 18/20
Busskur til elevene i Oksfjord
-

2020/962
2020/962
2020/962

Neste møtedato for BUK ble fastsatt til 11.03.2021
Elin Vangen og Eilin Storaas fra enheten Rus og psykisk helse og Mads Eriksen fra
Politiet fortalte og informerte om temaet Psykisk helse og vold i hjemmet.

Sak 1 Ungdomsklubb for yngre
Forslag til vedtak: 6. og 7. klasse får egen dag på klubben annenhver uke i en prøveperiode.

10

Sak 2 Fotballhall
Forslag til vedtak: Fotballgruppa v/Nordreisa IL inviteres til neste møte i BUK for å fortelle om
prosjekt fotballhall.
Sak 3 Aktivitetspark
Forslag til vedtak: Det er mange flotte aktivitetsområder i kommunen. Kvennes, tilrettelagt sti
opp Truiski, Saga skistadion, lysløyper i Oksfjord og Bakkeby, tilrettelegging i nasjonalparken,
tuftepark ved Storslett skole, flere ballbinger. Det planlagte nye uteområdet ved Moan skole
innholder mange aktiviteter tilpasset 1.- 7. klasse. Dette er viktig for folkehelsa for å få flere i
aktivitet og for å øke trivsel. Ungdomsrådet definerer hvilke aktiviteter som er viktig for barn og
unge.
Sak 4 Nye stoler til Storslett skole
Forslag til vedtak: Ødelagte stoler må meldes ifra om til lærer. Det er ikke avsatt midler til nye
møbler til Storslett skole i budsjettet.
Sak 5 Nytt basseng
Forslag til vedtak: Tiltaket må innarbeides i budsjett og økonomiplanen til Nordreisa kommune.

PS 11/20 Sak
Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020

Behandling:
Tas til orientering.

Vedtak:
Tas til orientering.

RS 7/20 Referatsak
RS 8/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 23.03.20
RS 9/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 05.05.20
RS 10/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 22.06.20
RS 11/20 Protokoll fra møte i RUST og fellesmøte med regionrådet 26.5.2020
PS 12/20 Ungdomsklubb for yngre - fra 6A ved Storslett skole
Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020
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Behandling:
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: 6. og 7. klasse får egen
dag på klubben annenhver uke i en prøveperiode.
Esrom Haile (Storslett skole) fremmet følgende tilleggsforslag: Foreslår at 5.klasse får være
med.
Det ble stemt over forslaget til Thomassen (Ungdomsrådet). Enstemmig vedtatt.
Det ble stemt over forslaget til Haile (Storslett skole). 9 stemte for, 5 stemte imot.
Tilleggsforslaget ble dermed vedtatt.
Vedtak:
5., 6. og 7. klasse får egen dag på klubben annenhver uke i en prøveperiode.

PS 13/20 Fotballhall - fra 6A ved Storslett skole
Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020

Behandling:
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: Fotballgruppa
v/Nordreisa IL inviteres til neste møte i BUK for å fortelle om prosjekt fotballhall.
Forslaget fra Thomassen (Ungdomsrådet) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fotballgruppa v/Nordreisa IL inviteres til neste møte i BUK for å fortelle om prosjekt
fotballhall.

PS 14/20 Aktivitetspark - fra 6A ved Storslett skole
Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020

Behandling:
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag til vedtak: Det er mange
flotte aktivitetsområder i kommunen. Kvennes, tilrettelagt sti opp Truiski, Saga skistadion,
lysløyper i Oksfjord og Bakkeby, tilrettelegging i nasjonalparken, tuftepark ved Storslett skole,
flere ballbinger. Det planlagte nye uteområdet ved Moan skole innholder mange aktiviteter
tilpasset 1.- 7. klasse. Dette er viktig for folkehelsa for å få flere i aktivitet og for å øke trivsel.
Ungdomsrådet definerer hvilke aktiviteter som er viktig for barn og unge.
Klaus Rognmo (Storslett skole) fremmet følgende forslag: Sykkelbane på Høgegga.
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Sophie Elvira (Storslett skole) fremmet følgende tilleggsforslag: Hompe, klatrestativ, disser og
trampoliner i bakken ved Storslett skole.
Amalie Ibrahim og Margot Hansen (Storslett skole) fremmet følgende tilleggsforslag: Å sette
aktivitetsparken i trekanten fordi det er allerede på Storslett skole.
Det ble først stemt over forslaget til Klaus Rognmo. 13 stemte for, 1 stemte mot. Forslaget ble
dermed vedtatt.
Deretter ble det stemt over tilleggsforslaget til Sophie Elvira. 8 stemte for, 6 stemte mot.
Forslaget ble dermed vedtatt.
Deretter ble det stemt over tilleggsforslaget til Amalie Ibrahim og Margot Hansen. 9 stemte for,
5 stemte mot. Forslaget ble dermed vedtatt.
Vedtak:
Sykkelbane på Høgegga.
Hompe, klatrestativ, disser og trampoliner i bakken ved Storslett skole.
Å sette aktivitetsparken i trekanten fordi det er allerede på Storslett skole.

PS 15/20 Nye stoler til Storslett skole - fra 6A ved Storslett skole
Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020

Behandling:
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: Ødelagte stoler må
meldes ifra om til lærer. Det er ikke avsatt midler til nye møbler til Storslett skole i budsjettet.
Sophi Elvira (Storslett skole) fremmet følgende tilleggsforslag: Foreslår å sende saken over til
oppvekst.
Det ble stemt over forslaget til Thomassen (Ungdomsrådet). Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble stemt over tilleggsforslaget til Sophi Elvira. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ødelagte stoler må meldes ifra om til lærer. Det er ikke avsatt midler til nye møbler til Storslett
skole i budsjettet.
Foreslår å sende saken over til oppvekst.

PS 16/20 Nytt basseng - fra 6A ved Storslett skole
Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020

13

Behandling:
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: Tiltaket må innarbeides
i budsjett- og økonomiplanen til Nordreisa kommune.
Det ble stemt over forslaget til Thomassen (Ungdomsrådet). Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tiltaket må innarbeides i budsjett- og økonomiplanen til Nordreisa kommune.

PS 17/20 Volleyball søndager Nordreisahallen - fra klasse 10 B Storslett skole
Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020

Behandling:
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: De som ønsker å spille
danner en gruppe, finner en ansvarlig voksen, og kan søke BUKA om midler.
Det ble stemt over forslaget til Thomassen (Ungdomsrådet). 8 stemte for, 5 stemte imot.
Forslaget ble dermed vedtatt.
Vedtak:
De som ønsker å spille danner en gruppe, finner en ansvarlig voksen, og kan søke BUKA om
midler.

PS 18/20 Busskur til busselevene i Oksfjord - fra klasse 10 A Storslett skole
Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020

Behandling:
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: Saken videresendes til
driftsutvalget.
Det ble stemt over forslaget til Thomassen (Ungdomsrådet). 12 stemte for, 1 stemte imot.
Forslaget ble dermed vedtatt.
Vedtak:
Saken videresendes til driftsutvalget.
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PROTOKOLL
NORD-TROMS UNGDOMSRÅD
13. OKTOBER 2020 KL 1100-1400
PÅ TAKET KAFE NORDREISA
PROGRAM OG SAKSKART
1100 LUNSJ
1130 TEMA: PLAST I HAVET
Plastrådgiver i Naturvernforbundet Maja Bernhoff informerer om utfordringer, konsekvenser og tiltak rundt plast i
havet og om engasjement for strandrydding.
1230 SAKSLISTE
27/20 GODKJENNING AV INNKALLING
28/20 GODKJENNING AV PROTOKOLLER
29/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER
30/20 RAPPORT FRA PROSJEKT HØYLANDSFE
31/20 NORD-TROMSUNGDOM PÅ HYBEL
32/20 SKOLERING AV UNGDOMSRÅD
33/20 TUR UNGDOM & ORDFØRERE 23.-24. NOVEMBER
34/20 SØKNAD OM Å OMDISPONERE TIDL. TILDELTE MIDLER
35/20 SØKNAD OM STØTTE TIL KÅFJORD UNGDOMSRÅD 25 ÅR
36/20 EVENTUELT
1400 MØTE SLUTT

www.nordtromsportalen.no
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TILSTEDE
Nord-Troms Ungdomsråd

Fagrådet

Adm.
Andre

Johannes V Lundvoll
Andreas Simonsen
Marcus Solvoll
Ådne Gamst Eriksen
Ramona S Thomassen
Jon Andreas Fyhn (Teams)
Maiken Jørgensen (Teams)
Monica Boberg (Teams)
Siril Jørgensen (Teams)
Vegard T Pedersen
Kjersti Rennestraum
Marit Boberg (Teams)
Kåre Bjørnar Olsen (Teams)
Lise Jakobsen
Maja Bernhoff

Lyngen
Lyngen
Storfjord
Storfjord
Nordreisa
Nordreisa
Kvænangen
Kvænangen
Skjervøy
Nordreisa
Kåfjord
Kvænangen
Lyngen
Naturvernforbundet

27/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
26. MAI OG 17. SEPTEMBER 2020
Vedlegg:
Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd 26. mai og 17. september
VEDTAK:
Innkalling godkjennes
Protokollene godkjennes.
29/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER
SKJERVØY
 Ikke valgt nytt råd og lite aktivitet
 Ny politiske rådgiver
 Siril med for å sikre overgang til nytt råd
STORFJORD
 Valgt inn to nye i rådet fra Hatteng elevråd
 Valgt inn vararep.
LYNGEN
 Ett møte i kommunestyret og ett møte i ungdomsrådet siden sist
 Velger nytt råd i oktober
 Aktiv Lyngen: Rib-tur og møte med politiets U18-gruppe
NORDREISA
 BUK 1. oktober – svært vellykket møte med stor aktivitet og engasjement fra deltakerne. Saker om fotballhall,
uteområde på Storslett skole, aktivitetspark i Trekanten, sykkelbane Høgegga, nye stoler til Storslett skole,
nytt svømmebasseng og volleyballtrening.
 Kommunestyremøter i september og oktober
 Sak til Oppvekst og kulturutvalget om ny stillingsressurs til ungdomsklubb/kontakt
 Brannøvelse på skolebusser gjennomføres nå – sak fremmet av ungdomsrådet for 5 år siden
KVÆNANGEN
 Klubben snart klar for åpning
 Har valgt nytt råd og RUST-repr.

www.nordtromsportalen.no
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Hanne Wiesner er politisk rådgiver
Sak om frukt 2 ganger i uken på skolen
Jobber med temadag sammen med Selvhjelp Norge
Arrangerer juleball

KÅFJORD
 Skifter hele ungdomsrådet pga. flytting til vgs. og lærlingejobb
 Nyvalg etter jul – opplæring på nyåret
 25 års jubileum – egen sak i dagens møte
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT
 Besøk fra prosjektleder for Ungsatsing i Hålogalandsrådet 20.10 for å høre om erfaringer, struktur og
organisering i RUST. Ramona, Kjersti, Bernt, Victoria og Lise deltar i møtet
 UE presenterte Prøv sjøl-fondet på kick off for ungdomsbedrifter på Skjervøy 6.10
 Ungdommens distriktspanel samles i Alta 17.-18. oktober. RUST er med på møtet via Temas søndag for å gi
innspill på hypoteser som de jobber med utfra rapport fra Ruralis (presentert i forrige RUST-møte) – skal
jobbe frem 10 råd til regjeringa om fremtidas distriktspolitikk- Johannes, Ådne og Lise deltar på Teams-møtet
søndag kl. 12.30

30/20 RAPPORT FRA PROSJEKT HØYLANDSFE
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VEDTAK:
Flott rapport! Tas til orientering
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31/20 NORD-TROMSUNGDOM PÅ HYBEL
FORSLAG TIL VEDTAK:
o Det velges en arbeidsgruppe som lager felles saksfremlegg i samarbeid med saksordfører og regional
ungdomskonsulent
o Ungdomsrådene fremmer sak i kommunestyrer for økt fokus på utfordringer for nord-tromsungdom
som bor på hybel.
o Nord-Troms ungdomsråd tar opp saken med regionrådet i fellesmøte i november
BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: I RUST-møtet 17. mars 2020 ble det holdt innspillrunde i arbeidet med
regionrådets strategi for 2020-2023. Ett av innspillene fra ungdomsrådet var fokus på hybelboeres utfordringer.
Utfordringene kan være knyttet til psykososialt miljø og trivsel, kosthold og livsstil, boforhold på hybel m.m.
Kommunene Nordreisa og Skjervøy er vertskommuner for ungdom fra de øvrige kommunene. De to vertskommunene
kan sikre at hybelungdom ivaretas godt gjennom ungdomskontakt, helsestasjon for ungdom og sosiale fritidstilbud, og
samtidig sørge for god oppfølging av egne ungdommer som flytter på hybel til Alta og Tromsø for å gå på skole.
Ungdommer fra Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord må flytte hjemmefra for å gå på videregående skole. Det er
viktig at disse kommunene følger opp ungdommene på skolestedene i Tromsø, Alta, Nordreisa og Skjervøy.
Aktuelle tiltak kan være tilbud om helsestasjon for ungdom, ungdomskontakt, sosiale møtesteder og fritidstilbud, kurs
om kosthold og livsstil, retningslinjer for minste standard på hybler og tiltak for at husleia ikke er for høy.
Innspill i møtet:
 Møtesteder for ungdom er viktig – ungdom vil ha kontakt med andre
 Synliggjøre aktivitet for ungdommer – samle info og spre den
 Lyngen modellen og Folkehelseprogrammet. Flere kommuner er med i Folkehelseprogrammet – Nordreisa
trenger et push for å bli med der!
 Hver kommune må kartlegge sine ungdommer
 Samarbeid med fylkeskommunen
 Inkl. Alta i dette – viktig pga stor skole der
VEDTAK:
o Arbeidsgruppen bestående av Kjersti, Marcus, Ramona og en repr. fra Kvænangen ungdomsråd
lager felles saksfremlegg i samarbeid med saksordfører og regional ungdomskonsulent
o Ungdomsrådene fremmer sak i kommunestyrer for økt fokus på utfordringer for nord-tromsungdom
som bor på hybel.
o Nord-Troms ungdomsråd tar opp saken med regionrådet i fellesmøte i november

32/20 SKOLERING AV UNGDOMSRÅD
FORSLAG TIL VEDTAK:
o RUST-konferansen 2020 avholdes digitalt og lokalt i hver kommune.
o Regional ungdomskonsulent har ansvar for å planlegge og gjennomføre opplæring av rådene i
samarbeid med koordinator og RUST-repr. fra hver kommune, ordfører og politisk rådgiver.
BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: RUST-konferansen samler årlig ungdomsrådene i Nord-Troms og skal gjøre
representantene kjent med hverandre, det politiske systemet og bidra til aktive og engasjerte ungdomsråd i
kommunene. Konferansen arrangeres av RUST og tilrettelegger for opplæring og skolering i aktuelle tema - med
ungdom og for ungdom.
På grunn av Covid-19 har Fagrådet i eget møte 26.8 besluttet å ikke samle alle ungdomsrådene denne høsten.
Fagrådet ønsker å gjennomføre opplæring og skolering lokalt med 1-3 kursholdere/prosessledere fra RUST i romslige
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møterom i hver kommune. Smittevernregler skal overholdes. Det pågår i disse dager valg til ungdomsråd i
kommunene og gjøres fortløpende avtaler om når skoleringen kan gjennomføres i den enkelte kommune.
Tema for opplæringen og erfaring fra tidligere RUST-konferanser og kurs drøftes i møtet
Innspill:
 Presentasjon av RUST digitalt til hvert ungdomsråd
 Hvordan debattere?
 Hvordan få frem sak i kommunestyret?
 Hvordan skrive en sak og hvor skal den sendes?
 Synliggjøre temaet medvirkning
 Felles tema og noen for den enkelte kommune – planlegges med RUST-repr.
VEDTAK:
o
o

RUST-konferansen 2020 avholdes digitalt og lokalt i hver kommune.
Regional ungdomskonsulent har ansvar for å planlegge og gjennomføre opplæring av rådene i
samarbeid med koordinator og RUST-repr. fra hver kommune, ordfører og politisk rådgiver.

33/20 TUR UNGDOM & ORDFØRERE 23.-24. NOVEMBER
FORSLAG TIL VEDTAK:
o Nord-Troms ungdomsråd ønsker, så langt det er mulig innenfor smittevernregler, å gjennomføre fysisk
fellesmøte og tur med ordførere.
o Nord-Troms ungdomsråd sender saken til regionrådet.
BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: RUST arrangerer årlig fellesmøte og tur med ordførere i regionrådet for å øke
fokus på ungdomsmedvirkning, bli kjent med ordfører i egen kommune, og senke terskel for kontakt mellom
ungdomsråd og voksne politikere. Pga. Covid-19 kan det være vanskelig å gjennomføre møte og tur over to dager som
tidligere. Årets tur skal være i Skjervøy kommune.
ALTERNATIVER:
o Gjennomføre to dagers møte og tur. Tilpasse aktivitet til smittevernregler.
o Gjennomføre fellesmøte og aktivitet som dagsmøte på Skjervøy.
Forslag til møtelokaler og aktivitet på ordførerturen drøftes i møtet
Innspill:






Ønsker to-dagers tur fordi man blir bedre kjent da. Aktivitet første dag for å bli kjent før møte.
Covid-regler overholdes med enerom på hotellet
Aktivitet: Strandrydding – bedre på våren pga været
Aktivitet: Visning på Lerøy og rib-tur
Aktuelle møterom er Rådhuset, Kiilgården og vgs. Ungdomsrådet ønsker møte i kommunestyresalen på
Rådhuset.

VEDTAK:
o

Nord-troms ungdomsråd ønsker å gjennomføre to dagers tur med møte i kommunestyresalen,
omvisning på Lerøy og rib-tur, og overnatting på hotellet.

34/20 SØKNAD OM Å OMDISPONERE TIDL. TILDELTE MIDLER
FORSLAG TIL VEDTAK:
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o

Nord-Troms ungdomsråd innvilger søknad om omdisponering av midler tildelt ifbm. “Ungdom og
stedsutvikling” i 2018.

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: I forbindelse med RUST-konferansen 2018 ble det holdt worhshop om «Ungdom
og stedsutvikling. Hvert ungdomsråd fikk da tildelt 20 000kr for å iverksette ideer fra workshop i sin kommune. Kåfjord
ungdomsråd jobbet med ideen om en sykkeldag for ungdom som midlene i utgangspunktet var tenkt brukt til.
Sykkeldagen er ikke gjennomført og Kåfjord ungdomsråd ønsker å omdisponere midlene til markering av 25 års
jubileum.

Prosjektbeskrivelse og søknad om støtte til markering av Kåfjord ungdomsråd 25 år:
“25 år med ungdomsråd i Kåfjord skal ikke gå ubemerket hen”
Bakgrunn
I november 2020 er det 25 år siden Kåfjord ungdomsråd ble opprettet på
samfunnshuset i Birtavarre. Da det høsten 2019 trådte i kraft en ny
kommunelov, ble ungdomsråd - eller annet medvirkningsorgan for
ungdom, for første gang lovfestet. Dette hele 25 år etter at Kåfjord
ungdomsråd så dagens lys. Dette er en historikk Kåfjord ungdomsråd og
Kåfjord kommune er skikkelig stolte av og nå vil markere!
Ungdomsrådet er ifølge kommuneloven et rådgivende organ for
kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. I dag
har Kåfjord kommune et aktivt ungdomsråd med mange engasjerte
representanter som gjerne uttaler seg i saker som angår unge. Per dags
dato er de engasjert i å planlegge markeringen av Kåfjord ungdomsråd 25
år.
I den anledning søker nå Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune om støtte til å gjennomføre en
storstilt markering fredag 27.november- lørdag 28.november 2020, på Senter for Nordlige folk i
Manndalen, Kåfjord.
Formål
 Feire at Kåfjord ungdomsråd er 25 år - og gjøre stas på jubilanten, inkludert tidligere og
nåværende engasjerte ungdommer!
 Skape en trygg og spennende møteplass for ungdom i en ellers krevende tid
 Stimulere til samhold og samarbeid mellom ungdomsrådene i Nord-Troms
 Tilrettelegge for to annerledes og innholdsrike dager for ungdom med program de synes er
gøy
 Skape engasjement hos workshop-deltakerne
 Produsere innhold i workshopen som blir aktuelt å sette på politisk dagsorden- også regionalt
og kanskje nasjonalt!
Innhold
Skissert program:
Fredag 27. November
(denne kvelden er kun for
representanter fra ungdomsrådene i
Nord-Troms):

Lørdag 28. November
(selve markeringen med start 12.00, er åpen for inviterte):
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Ca. kl. 18-19.30: Ankomst busser fra
Nord-Troms kommunene
Ca. kl. 18 -20: Installering og mingling
Kl. 20: Pizza
Kl. 21: Bli-kjent-leker i salen
Kl. 22: Natt-kino
Kl. 00: Ro

Kl. 10.30: Frokost for ungdommene som har overnattet
Kl. 11.30: Tannpuss, pakking av soveområder og
klargjøring for markering etc.
Ca. Kl. 12.00: Start dags-opplegg/ markering (foreløpig
program, endringer kan forekomme)
 Innledning ved ordfører (eventuelt også andre
inviterte dersom det måtte passe)
 Bildekavalkade med innhopp fra tidligere ledere /
andre sentrale personer, fokus på det man har
utrettet/ fått til
 + en liten sekvens som får frem hva de ulike
ungdomsrådene jobbet med- deres fanesaker
(«Kåfjord ungdomsråd gjennom tidene»)
 Innlegg av regional ungdomsrådskontakt, Lise
Jakobsen, om viktigheten av ungdomsråd og
ungdommer som engasjerer seg i et
samfunnsperspektiv
 En videohilsen fra kjente ansikter som “heier på
de engasjerte ungdommene”
 Workshop
 Oppsummering workshop og veien videre
Kl. 16.00: Middag for ungdomsråd, samt andre deltakere
på dagsopplegg
Kl. 18. Slutt middag og dessert, avreise for de som ikke er
“unge”
Mellom kl. 18-19: ankomst lokal ungdom med buss
Kl. 19.00: Konsert-start
Kl. 21.00-22: Busser tilbake til de ulike kommunene

Intern organisering
Kåfjord Kommune v/Kåfjord ungdomsråd står som eier av prosjektet og er økonomisk ansvarlig.
Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum og Ungdomskontakt Stian Pedersen er i samarbeid
med Kåfjord ungdomsråd prosjektleder og har ansvaret for fremgangen i -samt gjennomføringen avprosjektet.
Rolle
Navn
Prosjekteier
Kåfjord Kommune v/ Kåfjord ungdomsråd
Prosjektleder
Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum
og Ungdomskontakt Stian Pedersen
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Samarbeidspartner

Senter for Nordlige folk
Lise Jakobsen v/ Regional ungdomssatsing i
Nord-Troms
Halti næringshage ved Trude Indrebø og Inger
Birkelund

VEDTAK:
o

Nord-Troms ungdomsråd innvilger søknad om omdisponering av midler tildelt ifbm. “Ungdom og
stedsutvikling” i 2018.

35/20 SØKNAD OM STØTTE TIL KÅFJORD UNGDOMSRÅD 25 ÅR
FORSLAG TIL VEDTAK:
o

Nord-Troms ungdomsråd tildeler Kåfjord ungdomsråd 15 000 kr i støtte til markering av 25 års jubileum.

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER
RUST har årlig budsjett på 50 000 kr til tiltak for ungdom. Pga Covid-19 har det vært få tiltak og aktiviteter gjennomført
i RUST og i regionene for øvrig dette året. Kåfjord ungdomsråd ønsker at alle ungdomsrådene i Nord-Troms skal delta
på feiringen av jubileet.

Søknad om støtte til markering av at Kåfjord ungdomsråd fyller 25 år!
I november 2020 er det 25 år siden Kåfjord ungdomsråd ble opprettet på samfunnshuset i
Birtavarre. Da det høsten 2019 trådte i kraft en ny kommunelov, ble ungdomsråd - eller annet
medvirkningsorgan for ungdom- for første gang lovfestet. Dette hele 25 år etter at Kåfjord
ungdomsråd så dagens lys. Dette er en historikk Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune er
skikkelig stolte av og nå vil markere!

Ungdomsrådet er ifølge kommuneloven et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale
seg i saker som gjelder ungdom. I dag har Kåfjord kommune et aktivt ungdomsråd med mange
engasjerte representanter som gjerne uttaler seg i saker som angår unge. Per dags dato er de
engasjert i å planlegge markeringen av Kåfjord ungdomsråd 25 år.
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I den anledning søker nå Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune RUST om inntil kroner
15.000,- i støtte til å gjennomføre skissert markering fredag 27.november- lørdag 28.november
2020, på Senter for Nordlige folk.
Formål
1. Feire at Kåfjord ungdomsråd er 25 år - og gjøre stas på jubilanten -inkludert tidligere og
nåværende engasjerte ungdommer!
2. Skape en trygg og spennende møteplass for ungdom i en ellers spesiell og krevende tid
3. Stimulere til samhold og samarbeid mellom ungdomsrådene i Nord-Troms
4. Tilrettelegge for to annerledes, lære- og innholdsrike dager for ungdom med program planlagt
av ungdom selv
5. Skape engasjement hos workshop-deltakerne
6. Produsere innhold i workshopen som blir aktuelt å sette på politisk dagsorden- også regionalt
og kanskje nasjonalt!
Foreløpig program ser slik ut (med forbehold om at endringer kan forekomme, da man avventer
svar på søknader om finansiering):
Fredag 27. November
Lørdag 28. November
(denne kvelden er kun for
(selve markeringen med start 12.00, er åpen for inviterte):
representanter fra ungdomsrådene i
Nord-Troms):
Ca. kl. 18-19.30: Ankomst busser fra Kl. 10.30: Frokost for ungdommene som har overnattet
Nord-Troms kommunene
Kl. 11.30: Tannpuss, pakking av soveområder og klargjøring for markering
Ca. kl. 18 -20: Installering og
etc.
mingling
Ca. Kl. 12.00: Start dags-opplegg/ markering
Kl. 20: Pizza
 Innledning ved ordfører (eventuelt også andre inviterte dersom det
måtte passe)
Kl. 21: Bli-kjent-leker i salen
 Bildekavalkade med innhopp fra tidligere ledere / andre sentrale
personer- fokus på det man har utrettet/ fått til
Kl. 22: Natt-kino
 + en liten sekvens som får frem hva de ulike ungdomsrådene jobbet
med- deres fanesaker («Kåfjord ungdomsråd gjennom tidene»)
Kl. 00: Ro
 Eventuelt innlegg av regional ungdomsrådskontakt, Lise Jakobsen,
om viktigheten av ungdomsråd og ungdommer som engasjerer seg i
et samfunnsperspektiv
 En videohilsen fra kjente ansikter som “heier på de engasjerte
ungdommene”
 Workshop med representanter fra Halti næringshage
 Oppsummering workshop og veien videre
Kl. 16.00: Middag for ungdomsråd, samt andre deltakere på dagsopplegg
Kl. 18. Slutt middag og dessert, avreise for de som ikke er “unge”
Mellom kl. 18-19: ankomst lokal ungdom med buss
Kl. 19.00: Konsert-start
Kl. 21.00-22: Busser tilbake til de ulike kommunene

Under følger estimert budsjett og finansieringsplan for arrangementet:
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HVA
Artist inkludert flyreise
Leiebil
Overnatting artist
Kost artist
Leie av sal og utstyr 2 dager
Backstage
Transport deltakere

SUM I KR.
150 000,7000,10 500,- (7x1500,-)
3500,- (7x500,-)
16 000,2500,50 000,-

Kost 40 deltakere
Overnatting
Nattevakt x 2
Utgifter til arrangørgruppe, materiell backstage m.m.
Armbånd deltakelse
Premier
T-skjorter
Annet/ uforutsette utgifter
Honorar samarbeidspartner workshop inkludert transport
Leie tolkeutstyr
Honorar tolk

26 000,10 000,6400,- (400,- pr. time)
3500,2000,7500,12 000,- (300,- x 40)
37 800,- (10 %)
20 000,5000,10 000,-

TOTALSUM KR.

378 400,-

HVEM

SUM

Kåfjord kommune v/ Formannskapet
Rusforebyggende midler, Kåfjord kommune
Egenandel Kåfjord ungdomsråd
Egenandel Kåfjord kommune
Samfunnsløftet SNN
RUST-midler stående fra tidligere prosjekt
RUST
Sametinget
Troms og Finnmark fylkeskommune
Lerøy

50 000,10 000,10 000,13 400,90 000,20 000,15 000,75 000,90 000,5000,-

TOTALSUM I KR.

378 400,-

Intern organisering
Kåfjord Kommune v/Kåfjord ungdomsråd står som eier av prosjektet og er økonomisk ansvarlig.
Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum og Ungdomskontakt Stian Pedersen er i samarbeid
med Kåfjord ungdomsråd prosjektleder og har ansvaret for fremgangen i -samt gjennomføringen
av- prosjektet.
Rolle
Prosjekteier
Prosjektleder
Samarbeidspartnere

Navn
Kåfjord Kommune v/ Kåfjord ungdomsråd
Kulturkonsulent Kjersti Hovland
Rennestraum og Ungdomskontakt Stian
Pedersen
Senter for Nordlige folk v/ daglig leder Svein
Leiros
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Regional ungdomssatsing i Nord-Troms
(RUST) v/ Lise Jakobsen
Halti næringshage
Medvirkning
Kåfjord ungdomsråd har vært - og vil være -med hele veien fra idéfase til gjennomføring. Skissert
program er basert på og laget ut ifra ungdommenes innspill og tilbakemeldinger.

Annet
Slik programmet er skissert, er det utelukkende basert på hva ungdommene selv har ønsket
seg for kommende markering. Kåfjord ungdomsråd blir fortløpende orientert om status i
prosjektet og har uttrykt glede over å kunne få til denne markeringen. Prosjektet er likevel
avhengig av å være fullfinansiert for å kunne bli slik det er skissert den dag i dag. Kåfjord
ungdomsråd søker derfor RUST med flere om støtte for å kunne arrangerer markeringen slik
man ønsker.
VEDTAK:
o

Nord-Troms ungdomsråd tildeler Kåfjord ungdomsråd 15 000 kr i støtte til markering av 25 års jubileum.

36/20 EVENTUELT

15.10.2020 Lise Jakobsen (referent)
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Plast-Problematikken

Maja Bernhoff /plast-rådgiver Troms og Finnmark

28
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Plast i Havet – Ka e greia?
• Et verdensomspennende problem, en plast planet (UNEP
2005)
• Siden 1950: 8.3 milliarder tonn plast –9% resirkulert, 12% blir
brent, 79% forurenser naturen,
• 6 millioner tonn i havet hvert år
• Billig, slitesterkt, lang nedbrytningstid
• Utfordring med resirkulering
• I 2050: 34 milliarder tonn – mer plast enn fisk i havet
30
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Strandrydding – et tiltak vi vet funker
• Mesteparten av plasten
synker til havets bunn – er
det vist å rydde opp?
• Effektivt og skånsomt
• Høyere tetthet av søppel
• Hvordan bli med eller
arrangere strand-rydding? :
https://ryddenorge.no/
32

Årets TV-aksjon

33
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Diskusjon og Innspill
1. Tror dere marin forsøpling er et tema ungdom i Nord-Troms kan være
interessert å engasjere seg i ?
2. Hva skal til for å engasjere? Hvordan få plast til å bli en «snakkis»?
Arrangere workshops?
3. Vi må tørre å stille de kritiske spørsmålene høyt: hvordan kan vi
redusere plastforbruket? Hva er de største plast-kildene? Hvorfor kan
vi kutte ut engangsplast? Hvorfor sender vi søpla helt til Tyskland for
å resirkulere? Hvorfor har vi enda fotballbaner av forurensende plastgranulat? Hvorfor bygger skoler og barnehager lekeplasser og falldekker laget av plast? Er alt det nødvendig?
35

Takk for meg 

36

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
PETER VANG
Rotsundveien 1061
9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 148/20
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16
Deres ref:

Vår ref (bes oppgitt ved svar):

2020/70-21

Løpenr.

9797/2020

Arkivkode

223

Dato

23.10.2020

Søknad fra Peter Vang til fond for frivillig arbeid til kultur og idrett
Saksdokumenter:
 Søknad
 Retningslinjer for fond til kultur og idrett, vedlagt
Saksopplysninger:
Oppvekst- og kulturutvalget vedtok i juni 2020 retningslinjer for Fond for frivillig arbeid til
kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa. I september vedtok utvalget en presisering i
retningslinjene.
Peter Vang søker om kr 25 000 til innkjøp av transportabelt trøorgel: «Som musiker i bl.a. Trio
Raisista og frilansmusiker ved Kyläpeli og andre kulturarrangementer har vi et stadig
tilbakevendende problem: Det er svært vanskelig å få tak i et høvelig orgel som egner seg til våre
aktiviteter. Nå har jeg muligheten til å få kjøpt et transportabelt trøorgel som vil kunne gjøre ting
mye enklere, men trenger hjelp med finansiering.»
Utgiftene er oppgitt med innkjøp av orgelet kr 25 000 og transport kr 5 000. Finansieringsplanen
er tilskudd kr 25 000 og dugnad kr 5 000.
Søkeren er registrert i Brønnøysundregisteret som Enkeltpersonforetak.
Vurderinger
Dette er et positivt tiltak til nytte for de nevnte kulturarrangementene. Men søkeren er et
enkeltpersonforetak og dermed ikke registrert i Frivillighetsregisteret. Søknaden ligger derfor
ikke innenfor retningslinjene.
Vedtak
1. Søknaden fra Peter Vang avslås.
Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

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

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no
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2. Avslaget begrunnes med at søkeren er et enkeltpersonforetak og ikke registrert i
frivillighetsregisteret. Søknaden faller dermed utenfor retningslinjene for fondet.

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

Med vennlig hilsen
Ruth Uhlving
Kulturkonsulent
ruth.uhlving@nordreisa.kommune.no
77 58 82 58
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg
1 Retningslinjer fond for frivillig arbeid til kultur og idrett
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Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa
Nordreisa kommune har etablert et fond hvor frivillighet sektor kan søke støtte. Fondet har til
hovedformål å fremme og styrke frivilligheten og deres arbeid. Fondet er begrenset til
engangsbevilgning.
Retningslinjer for fond til kultur og idrett i Nordreisa:
1. Tiltaket må være rettet mot lokalsamfunnet i Nordreisa kommune.
2. Det legges vekt på at tiltaket bidrar til trivsel og vekst i Nordreisa. Tiltaket bør være
tidsavgrenset og/eller benyttes til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter.
3. Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats, eller
som tillegg til annen finansiering.
4. Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret. Hvem kan søke:
 Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
 Frivilligsentralen
 Ideelle stiftelser
5. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende, og alle vil få svar innen tre
måneder. Søknadsskjema må benyttes.
6. Maks tilskudd per tiltak settes til kr 50 000.
Eksempler på hva som ikke støttes:
1. Ordinær drift.
2. Religiøst forkynnende virksomhet, partipolitisk virksomhet o.l.
3. Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet.
Retningslinjene vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 10.06.20, sak 24/20 og 28.09.20, sak
39/20.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
VEGBRINK AS
c/o Jørn Holm Olderskogen 16
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 150/20
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16
Deres ref:

Vår ref (bes oppgitt ved svar):

2020/70-22

Løpenr.

9803/2020

Arkivkode

223

Dato

26.10.2020

Søknad fra Vegbrink AS til fond for frivillig arbeid til kultur og idrett
Saksdokumenter:
 Søknad
 Retningslinjer for fond til kultur og idrett, vedlagt
Saksopplysninger:
Oppvekst- og kulturutvalget vedtok i juni 2020 retningslinjer for fond for frivillig arbeid til
kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa. I september vedtok utvalget en presisering i
retningslinjene.
Vegbrink AS søker om tilskudd til Artic Open Spark Downhill 2021. Dette vil bli det tredje
arrangementet. Utdrag av søknaden:
«Arctic Open Spark Downhill er et uhøytidelig løp med høy showfaktor. Dette er et sparkeløp
som går ned Sørkjosfjellet i Nordreisa, på gamle E6. Vi arrangerte rennet for første gang i
februar 2019 og det ble en stor suksess. Med rundt 200 deltakere i selve løpet og hundrevis av
tilskuere gikk arrangementet over all forventning. ... Vi ønsker at alle skal kunne ta del i
arrangementet på sin måte, både private og næringsliv. Vi ønsker å gjøre vårt for å øke
bolysten, livsgleden, fantasien, næringsgrunnlaget og turismen i Nordreisa. Arrangementet er
til glede for alle, både små og store. Det skaper engasjement og entusiasme lokalt, både blant
privatpersoner og lokalt næringsliv. Samt skaper interesse langt utover Nordreisas grenser.
Neste arrangement går av stabelen februar 2021 og planleggingen er godt i gang.»
Det er satt opp budsjett på kr 199 000 og finansieringsplan med egenkapital/egeninnsats kr
60 000, påmeldingsavgifter kr 39 000 og sponsorer/tilskudd kr 100 000.
Vegbrink AS er registrert i Brønnøysundsundregisteret som privat aksjeselskap.
Vurderinger:
Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

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

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

40

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

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Dette er et svært positivt tiltak som skaper engasjement og entusiasme både i kommunen og
regionen. Men søkeren er et privat aksjeselskap og er dermed ikke registrert i
Frivillighetsregisteret. Søknaden ligger derfor ikke innenfor retningslinjene.
Vedtak:
1. Søknaden fra Vegbrink AS avslås.
2. Avslaget begrunnes med at søkeren er et privat aksjeselskap og er dermed ikke registrert i
Frivillighetsregisteret. Søknaden faller dermed utenfor retningslinjene for fondet.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen
Ruth Uhlving
Kulturkonsulent
ruth.uhlving@nordreisa.kommune.no
77 58 82 58
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg
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Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa
Nordreisa kommune har etablert et fond hvor frivillighet sektor kan søke støtte. Fondet har til
hovedformål å fremme og styrke frivilligheten og deres arbeid. Fondet er begrenset til
engangsbevilgning.
Retningslinjer for fond til kultur og idrett i Nordreisa:
1. Tiltaket må være rettet mot lokalsamfunnet i Nordreisa kommune.
2. Det legges vekt på at tiltaket bidrar til trivsel og vekst i Nordreisa. Tiltaket bør være
tidsavgrenset og/eller benyttes til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter.
3. Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats, eller
som tillegg til annen finansiering.
4. Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret. Hvem kan søke:
 Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
 Frivilligsentralen
 Ideelle stiftelser
5. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende, og alle vil få svar innen tre
måneder. Søknadsskjema må benyttes.
6. Maks tilskudd per tiltak settes til kr 50 000.
Eksempler på hva som ikke støttes:
1. Ordinær drift.
2. Religiøst forkynnende virksomhet, partipolitisk virksomhet o.l.
3. Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet.
Retningslinjene vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 10.06.20, sak 24/20 og 28.09.20, sak
39/20.

42

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
STORVIK GRENDELAG
v/Randi Viken Nilsen Storvikveien 190
9157 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 132/20
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16
Deres ref:

Vår ref (bes oppgitt ved svar):

2020/70-18

Løpenr.

8965/2020

Arkivkode

223

Dato

20.10.2020

Søknad fra Storvik grendelag til fond for frivillig arbeid til kultur og idrett
Saksdokumenter:
 Søknad fra Storvik grendelag
 Retningslinjer for fond til kultur og idrett, vedlagt
Saksopplysninger:
Oppvekst- og kulturutvalget vedtok i juni 2020 retningslinjer for Fond for frivillig arbeid
til kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa. I september vedtok utvalget en
presisering i retningslinjene.
Storvik grendelag søker om kr 30 000 til å etablere en permanent volleyballbane i
tilknytning til badestranda i Steinsvik. De skriver i søknaden:
«Vi ønsker ei permanent volleyballbane, slik at forholdene er stabile og optimale,
uavhengig av sandmengde og fjæraforhold. Etter en vinter der store deler av sanda er
vasket ut, har det ikke vært forhold for å sette opp volleyballnettet, slik det vanligvis
gjør. Vi har vært i kontakt med grunneier (Dagfinn Viken) og har fått tillatelse til å
opprette volleyballbanen. Dette er et prosjekt som hele kommunen kan nyte godt av.
Banen vil være tilgjengelig for alle som besøker badestranda. Plan:
1. Fjerning av toppdekke med gravemaskin/traktor
2. Legging av duk for å unngå oppvekst av gress
3. Påkjøring av sand
4. Oppsett av nytt volleyballnett
5. Bygging av gjerde rundt, for å unngå sau.
6. Innkjøp av benker»
Utgifter til banen er budsjettert til kr 35 000 og vil være leie av gravemaskin og traktor, fiberduk,
gjerde, volleyballnett og benker. I tillegg kommer dugnadsarbeid anslått til 70 timer.
Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

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

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no
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Finansieringsplanen består, i tillegg til dugnaden, av egenandel Storvik grendelag på kr 5 000 og
søknad til fondet på kr 30 000.
Storvik grendelag er registrert i Brønnøysundregisteret som ideell organisasjon og er registrert i
Frivillighetsregisteret.
Vurderinger:
Søknaden ligger etter administrasjons vurdering innenfor retningslinjene. Dette er et svært
positivt tiltak som vil skape glede og trivsel samt bidra til fysisk aktivitet. Banen blir tilgjengelig
for både folk i nærområdet og for alle som besøker stranda i Steinsvik.
Vedtak:
1. Storvik grendelag tildeles inntil kr 30 000 til etablering av permanent volleyballbane ved
badestranda i Steinsvik.
2. Utbetaling gjøres mot kort rapport og regnskapsoversikt etter at prosjektet er
gjennomført. Frist 1. oktober 2021.

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

Med vennlig hilsen
Ruth Uhlving
Kulturkonsulent
ruth.uhlving@nordreisa.kommune.no
77 58 82 58
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa
Nordreisa kommune har etablert et fond hvor frivillighet sektor kan søke støtte. Fondet har til
hovedformål å fremme og styrke frivilligheten og deres arbeid. Fondet er begrenset til
engangsbevilgning.
Retningslinjer for fond til kultur og idrett i Nordreisa:
1. Tiltaket må være rettet mot lokalsamfunnet i Nordreisa kommune.
2. Det legges vekt på at tiltaket bidrar til trivsel og vekst i Nordreisa. Tiltaket bør være
tidsavgrenset og/eller benyttes til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter.
3. Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats, eller
som tillegg til annen finansiering.
4. Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret. Hvem kan søke:
 Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
 Frivilligsentralen
 Ideelle stiftelser
5. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende, og alle vil få svar innen tre
måneder. Søknadsskjema må benyttes.
6. Maks tilskudd per tiltak settes til kr 50 000.
Eksempler på hva som ikke støttes:
1. Ordinær drift.
2. Religiøst forkynnende virksomhet, partipolitisk virksomhet o.l.
3. Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet.
Retningslinjene vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 10.06.20, sak 24/20 og 28.09.20, sak
39/20.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
FORENINGA REISASKEID
c/o Birgit Dorothea Nielsen Straumfjordeidet 50
9157 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 147/20
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16
Deres ref:

Vår ref (bes oppgitt ved svar):

2020/70-19

Løpenr.

9788/2020

Arkivkode

223

Dato

20.10.2020

Søknad fra Foreninga Reisaskeid til fond for frivillig arbeid til kultur og idrett
Saksdokumenter:
 Søknad fra Foreninga Reisaskeid
 Retningslinjer for fond til kultur og idrett, vedlagt
Saksopplysninger:
Oppvekst- og kulturutvalget vedtok i juni 2020 retningslinjer for fond for frivillig arbeid til
kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa. I september vedtok utvalget en presisering i
retningslinjene.
Foreninga Reisaskeid søker om kr 50 000 i tilskudd til Reisaskeid 2020 og foredrag om
lyngshesten. Utdrag fra søknaden:
«Skeid er en konkurranseform for de tre nasjonale hesterasene, dølahest, fjordhest og
nordlandshest/lyngshest, og er utviklet for at disse rasene skal få vise seg fram fra sin beste
side. .... Skeid gir utfordringer til alle og er samtidig en lavterskel aktivitet.
Arrangementet skal foregå på Saga skianlegg. ... Vi bor midt i kjerneområdet for der hesten
har blitt avlet frem og Nordreisa med sine ildsjeler har vært svært viktig for bevaringsarbeidet
av lyngshesten. ... I forbindelse med årets Reisaskeid ønsker vi å få til et seminar/foredrag på
Halti om lyngshesten og dens historie her på nordkalotten. Vi forsøker å hente inn
foredragsholdere fra Oulu i Finland som bl.a forsker på hestens historie på nordkalotten. ...
Skeid er trivsel, rekruttering, samhold, hestekunnskap, lokalt engasjement, merkevarebygging
av hester og region. Lyngshesten er en levende kulturbærer for det natur- og kulturelt
mangfoldige Nord-Troms og bidrar samtidig til bevaring av hesterasen. ... Vi søker om støtte
til dette arrangementet, og en del av materiellet vil være til flergangsbruk»
Budsjett utgifter
Husleie Saga skihus og Halti
5 760,Leie av hindermateriell og spylemateriell mm
14 400,Innkjøp walkie – talkie og reklamemateriell
8 540,Innkjøp premier, markedsføring
4 800,Mat (kafé, bevertning foredrag, sosialt samvær)
10 000,Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

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

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no
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Reise, opphold dommer
Reise, opphold foredragsholdere (Finland, Oslo)
Sum
Finansieringsplan
Tilskudd fra Nordreisa kommune
Fokus Unghest tilskudd
Dugnad: 10 personer x 12 timer
Startavgift og kafésalg
Sponsormidler
Sum

8 000,20 000,71 500,50 000,2 500,12 000,4 000,3 000,71 500,-

Administrasjonen sendte 17.09. e-post til Reisaskeid og bad om tilbakemelding på følgende:
«Kommunen er kjent med at Foreninga tidligere har hatt flere skeid-arrangement, og
foreningas virksomhet er nettopp dette, jfr oppgitt aktivitet/bransje i Brønnøysundregisteret.
Vi ser derfor at søknaden kan komme inn under både punkt 1 og 3 i retningslinjene, under
eksempler på hva som ikke støttes:
1.
Ordinær drift.
2.
Religiøst forkynnende virksomhet, partipolitisk virksomhet o.l.
3.
Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet.
Vi ber om tilbakemelding med kommentarer til dette. - Blant annet om det er noe som skiller
dette arrangementet fra tidligere arrangement med hensyn til innhold, kostnader mm?»
Henvendelsen er ikke besvart.
Foreninga Reisaskeid er registrert i Brønnøysundsundregisteret som ideell organisasjon og er
registrert i Frivillighetsregisteret.
Vurderinger:
Reisaskeid er et flott og positivt tiltak for lyngshesten og for kommunen, men søknaden ligger
etter administrasjonens vurdering utenfor retningslinjene med hensyn til eksempler på hva som
ikke støttes, punkt 1- Ordinær drift.
Vedtak:
1. Søknaden fra Foreninga Reisaskeid avslås.
2. Avslaget begrunnes med at tiltaket anses som ordinær drift og dermed faller utenfor
retningslinjene for fondet.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen
Ruth Uhlving
Kulturkonsulent
ruth.uhlving@nordreisa.kommune.no
77 58 82 58
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Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa
Nordreisa kommune har etablert et fond hvor frivillighet sektor kan søke støtte. Fondet har til
hovedformål å fremme og styrke frivilligheten og deres arbeid. Fondet er begrenset til
engangsbevilgning.
Retningslinjer for fond til kultur og idrett i Nordreisa:
1. Tiltaket må være rettet mot lokalsamfunnet i Nordreisa kommune.
2. Det legges vekt på at tiltaket bidrar til trivsel og vekst i Nordreisa. Tiltaket bør være
tidsavgrenset og/eller benyttes til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter.
3. Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats, eller
som tillegg til annen finansiering.
4. Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret. Hvem kan søke:
 Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
 Frivilligsentralen
 Ideelle stiftelser
5. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende, og alle vil få svar innen tre
måneder. Søknadsskjema må benyttes.
6. Maks tilskudd per tiltak settes til kr 50 000.
Eksempler på hva som ikke støttes:
1. Ordinær drift.
2. Religiøst forkynnende virksomhet, partipolitisk virksomhet o.l.
3. Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet.
Retningslinjene vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 10.06.20, sak 24/20 og 28.09.20, sak
39/20.
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NORDREISA KOMMUNE
Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref.

Vår ref.
20/00397-59

Saksbehandler
Mona Aas Johansen

Dato
15.10.2020

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORDREISA KOMMUNE - UTBETALING AV
TILSKUDD FOR SKOLEÅRET 2020-2021
Troms og Finnmark fylkeskommune er av Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge tildelt kroner
17 584 172 til formålet innenfor grunnskolen. Kroner 9 234 084 skal gå til direkte utbetaling til
kommunene. Av dette skal Alta og Tromsø tildeles som 100% kommune i henhold til tildelingsbrev.
Midlene fordeles på kommunene etter gitt fordelingsnøkkel. Kommunens tilskudd skal gå til realisering
av DKS lokalt ved å formidle profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Herunder kulturarvtilbud til minimum et
utvalgt trinn. Resterende midler benyttes av fylkeskommunen til formidling av et fast kunst- og
kulturtilbud til kommunene i henhold til nylig inngått avtale.
Nordreisa kommune tildeles kroner 134 000,- øremerket DKS for skoleåret 2020-2021.
DKS-midlene til kommunene fordeles etter fordelingsnøkkel utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Skoler
og elevtall ved private skoler er lagt inn i beregningsgrunnlaget for tildelingen. Dersom kommunen ikke
ønsker å ta ansvar for elever ved privatskoler, ber vi om at det tas kontakt omgående. Det må da gjøres
en omfordeling av midlene i kommunen slik at de private får sin andel direkte utbetalt.
Vilkår
Nasjonale mål for Den kulturelle skolesekken
Mål og prinsipper for ordningen er beskrevet i St. meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skulesekken og
St. meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturelle skulesekk for framtida.
Troms og Finnmark fylkeskommunes regionale mål
Den kulturelle skolesekken i Troms og Finnmark skal ivareta hensynet til regional identitet, herunder sikre
tilgang på samisk og kvensk kunst- og kulturuttrykk, og vektlegge mangfold knyttet til nordområdene.
Det er et overordnet mål å sikre at elever med nedsatt funksjonsevne skal ha lik tilgang og anledning til å
delta i kulturlivet som andre, både som publikum og aktive deltagere. Det er derfor viktig at det blir lagt
til rette for slik deltagelse.
Kulturtanken legger føringer for satsinger og det er ønskelig at disse temaene tas med i arbeidet med DKS:

•
•
•

Demokrati, medborgerskap, folkehelse, livsmestring og bærekraftig utvikling
Styrke norsk språk generelt og nynorsk spesielt
Samtidens teknologi står sentralt og bør reflekteres i tilbudet til elevene

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org.nr

Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø

Besøksadresse

77 75 50 00

922420866

E-post
postmottak@tffk.no

Tffk.no
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•
•

Kunstnere som utfører arbeid i DKS skal betales i tråd med bransjestandard, ASA 4401
rammeavtale følges
Elevene skal oppleve tilbudet som relevant, og skal ha en rolle i utvelgelsen og
gjennomføringen av DKS

Forutsetninger for DKS i kommunene

•
•
•
•
•
•

•
•

Sørge for at Den kulturelle skolesekken er politisk forankret
Ha en 3-årig DKS-plan
Årlig aktivitetsplan leveres innen 1. november
3-årig samarbeidsavtale for DKS med fylkeskommunen v/DKS Troms og Finnmark
regulerer plikter, rutiner og gjennomføring. Ny 3-årig avtale inngått i høst 2020
Årlig levere elektronisk rapport med regnskap på eget rapporteringsskjema. Neste frist for
rapportering er 1. februar 2021
DKS spillemidler skal i sin helhet gå til formidling av profesjonelt basert kunst- og kultur
i skolen. Ved egne produksjoner eller programtilbud skal DKS-midler kun benyttes til
honorar, reise, diett og opphold for profesjonelle utøvere. DKS-midler skal videre dekke
arrangørkostnader som elevtransport, leie av spillelokaler og bærehjelp. Kostnader til
materiell, øvrige produksjonskostnader og servering kan ikke dekkes av DKS-midler
Skolene har ansvar for å forberede elevene og tilrettelegge for besøk fra DKS
Innholdet i kunst- og kulturtilbudene i DKS skal medvirke til å realisere skolens mål slik
at de kommer til uttrykk i læreplanverket

Søkbare midler for kommuner og Svalbard
Ordningen med søkbare midler for kommunene og Svalbard videreføres. Dette for at kommunene kan
produsere og gjennomføre egne kultur- eller kunstproduksjoner. Midlene tildeles en gang pr år etter
søknader fra kommunene. Søknadsfrist for dette skoleåret er 10. november. For mer informasjon se:
www.dkstromsogfinnmark.no
Forutsetninger knyttet til DKS-midler

•

•

•
•
•
•

Kommuner som får mer enn kr 100 000,- i tilskudd skal levere revidert regnskap med
oppstilling av kostnader som viser hvordan midlene har vært disponert. Videre skal de
tildelte midlene plasseres på en rentebærende konto og renteinntekter skal tilfalle formålet
og tas med i kommunens årsrapport
Kommunene anmodes om å ta i bruk eget prosjektnummer for DKS-aktiviteter i sitt
regnskapssystem, og levere bekreftet utskrift av prosjektregnskap i tillegg til rapporten.
Alternativt skal det leveres en regnskapsoppstilling som viser bruk av midlene vedlagt kopi
av faktura/bilag. Manglende rapportering vil medføre krav om tilbakebetaling av tildelte
DKS-midler
Kopi av bilag knyttet til DKS-midler skal samles og tas vare på/finnes scannet i
kommunens regnskapssystem, og kunne fremskaffes ved etterspørsel fra Troms og
Finnmark fylkeskommune
Spillemidler kan ikke benyttes til kompetansehevingstiltak, nettverksarbeid, lønn og
administrasjon, eller aktiviteter som ikke naturlig hører inn under DKS
DKS-midlene skal i sin helhet benyttes i det skoleåret de er tildelt for og kan ikke benyttes
til å dekke inn overforbruk fra tidligere år
En mindre del av ubenyttede midler kan overføres til kommende skoleår, det må da
fremlegges en plan for hvordan midlene skal benyttes, større ubenyttede beløp skal
tilbakebetales eller tilskuddet holdes tilbake inntil midlene er benyttet

Utbetaling
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Utbetaling skjer på bakgrunn av innsendte faktura i henhold til følgende fakturainformasjon: Troms
og Finnmark fylkeskommune, Kultur i Troms, postboks 701, 9815 Vadsø. Merkes med ressursnummer
10576 og DKS-tilskudd 2020-2021. Faktura sendes som EHF (922 420 866)
For spørsmål og andre henvendelser, vennligst ta kontakt med Troms og Finnmark fylkeskommune,
tlf. 77 78 86 57. For mer informasjon se nettsiden www.dkstromsogfinnmark.no

Med vennlig hilsen
Kjell Arthur Helmersen
seksjonsleder
Troms og Finnmark fylkeskommune

Mona Aas Johansen
rådgiver/koordinator GS
Troms og Finnmark fylkeskommune

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur
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tina

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Vår dato:

Vår ref:

30.10.2020

2020/10245

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Carina Aronsen, +4778950398

Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur, utstyr og kompetanse
knyttet til hjemmeundervisning
Stortinget har, i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020, bevilget midler til å styrke infrastruktur og
kompetanse i kommuner, samt tiltak i kommuner og fylkeskommuner for å bøte på
levekårsutfordringer som er til hinder for hjemmeundervisning. I den forbindelse vises det til Prop.
117 S (2019-2020) og tillegg nr. 7 til tildelingsbrev for Utdanningsdirektoratet for 2020 (2020-038).
Det er bevilget kr 71,5 mill. over kap. 226 post 21, og Troms og Finnmark sin andel av dette utgjør
kr 3 274 000,-. Kunnskapsdepartementet har fastsatt retningslinjer for Fylkesmannens forvaltning av
tilskuddsordningen. Informasjon til tilskuddsmottakere fremgår av dette kunngjøringsbrevet fra
Fylkesmannen.
Vi inviterer kommunene i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune til å søke om
midler for å styrke infrastruktur og kompetanse i kommuner, samt tiltak for å bidra til utjevning av
levekårsutfordringer som er til hinder for hjemmeundervisning.
Målformulering
Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for digital hjemmeundervisning i forbindelse med
Covid-19-utbruddet, gjennom å:
 styrke digital infrastruktur og systemer, samt kompetanse på drift av disse
 bidra til utjevning av levekårsforskjeller, der disse er til hinder for digital
hjemmeundervisning
Tilskuddsmottakere
Tilskuddsmottakere er kommuner og fylkeskommuner.
Målgruppe
Målgruppen for tilskuddsordningen er elever/lærlinger/lærekandidater, inkludert voksne, og lærere i
offentlige grunn- og videregående skoler i Norge.
Kriterier for tilskudd

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

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø
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Telefon: 78 95 03 00
www.fylkesmannen.no/tf
Org.nr. 967 311 014

Side: 2/4

Tilskuddsordningen er en skjønnsmiddelordning, dvs. at Fylkesmannen gjør en helhetlig vurdering
av innkomne søknader, og at vi vektlegger kommunenes og fylkeskommunens behov i vår tildeling.
Ved utfylling av søknadsskjema må søkeren svare «ja» på at kriteriene er oppfylt. Det vil være et krav
at:
 infrastruktur som anskaffes skal legge til rette for en situasjon med undervisning hjemme
 løsninger og utstyr som anskaffes skal tilrettelegge for kommunikasjon mellom lærer og elev
Ordinære driftsutgifter knyttet til fellesløsninger/infrastruktur dekkes ikke av ordningen.
Utjevning av levekårsforskjeller, der disse er til hinder for digital hjemmeundervisning, er som
tidligere nevnt et mål for ordningen. Dette medfører at følgende utstyr vil få prioritet i
søknadsbehandlingen (prioritert rekkefølge):
1. Mobile bredbåndsløsninger/rutere, for utlån
2. Bærbare PCer/nettbrett, for utlån
3. Hente kapasitet og/eller kompetanse i organisasjonen, for å ivareta løsninger for
hjemmeundervisning
Når det gjelder pkt. 1 og 2 i listen over, MÅ det fremgå av søknaden hvor mange enheter det søkes
om for hvilke trinn. Ved behandling av søknadene, jf. pkt. 1 og 2 over, vil følgende trinn bli prioritert
(prioritert rekkefølge):
1.
2.
3.
4.

Ungdomstrinn
Mellomtrinn
Voksenopplæring
Småskoletrinn/videregående opplæring

Søknadsprosedyre
Kommuner og fylkeskommunen søker Fylkesmannen om støtte. Søknad fylles ut digitalt, ved å bruke
denne lenken:
Søknadsfrist: tirsdag 17. november 2020.
For sent innkomne søknader kan bli avslått.
Rapportering fra tilskuddsmottaker
Tilskuddsmottakerne skal rapportere på bruken av midlene innen 1. april 2021. Fylkesmannen
kommer tilbake med informasjon om rapporteringen på et senere tidspunkt.
Kontrollrutiner
Det kan etter en vurdering av risiko og vesentlighet iverksettes stikkprøver av rapporterte
opplysninger, jf. punkt 1.2 og 2, for å kontrollere om tilskuddet er brukt i henhold til forutsetningene
for ordningen.
Kontaktinformasjon
caaro@fylkesmannen.no , telefon: 78 95 03 98
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Med hilsen
Katharine Jakola (e.f.)
ass. oppvekst- og barneverndirektør

Carina Aronsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Mottakerliste:
Dyrøy kommune
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Målselv kommune
Skjervøy kommune
Sør-Varanger kommune
Tjeldsund kommune
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune
Gratangen kommune
Harstad kommune
Måsøy kommune
Nordreisa kommune
Salangen kommune
Vardø kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Tromsø kommune
Balsfjord kommune
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune
Kvæfjord kommune
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen
kommune
Lyngen kommune
Senja kommune
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Alta kommune
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino
kommune
Hammerfest kommune
Karlsøy kommune
Lebesby kommune
Porsanger kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune

Dyrøytunet 1
Postboks 43, Fjellveien 6
Kopparvika 7
Mellombygdveien 216
Postboks 145
Postboks 406
Skånlandveien 72/76
Rådhus
Nergårdveien 2
Postboks 1000
Torget 1
Postboks 174
Postboks 77
Postboks 292
Postboks 401
Torget 4
Postboks 6900
Rådhusgata 11
Postboks 74
Bygdeveien 26
Nesveien 7

9311
9593
9450
9321
9189
9915
9440
9840
9470
9479
9690
9156
9355
9951
9360
9980
9299
9050
9148
9475
9357

BRØSTADBOTN
BREIVIKBOTN
HAMNVIK
MOEN
SKJERVØY
KIRKENES
EVENSKJER
VARANGERBOTN
GRATANGEN
HARSTAD
HAVØYSUND
STORSLETT
SJØVEGAN
VARDØ
BARDU
BERLEVÅG
TROMSØ
STORSTEINNES
OLDERDALEN
BORKENES
TENNEVOLL

Strandveien 24
Postboks 602
Postboks 701
Postboks 1403
Bredbuktnesvn. 6

9060
9306
9815
9506
9520

LYNGSEIDET
FINNSNES
VADSØ
ALTA
KAUTOKEINO

Postboks 1224
Rådhusveien 41
Strandveien 152 - Postboks
28
Rådhuset
Oldersletta 1
Sykehjemsveien 41

9616
9130
9790

HAMMERFEST
HANSNES
KJØLLEFJORD

9712
9046
9310

LAKSELV
OTEREN
SØRREISA
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Deanu gielda / Tana kommune
Båtsfjord kommune
Gamvik kommune
Karasjoga gielda / Karasjok kommune
Loppa kommune
Nordkapp kommune
Kvænangen kommune
Vadsø kommune

Rådhusveien 24
Hildberggt. 18
Vevikv. 6
Postboks 84
Parkv. 1/3
Postboks 403
Rådhuset, Gárgu 8
Postboks 614
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9845
9990
9770
9735
9550
9751
9161
9811

TANA
BÅTSFJORD
MEHAMN
KARASJOK
ØKSFJORD
HONNINGSVÅG
BURFJORD
VADSØ

Fra: noreply@imdi.no
Sendt: 02.11.2020 12:53:33
Til: Nordreisa kommune
Kopi:
Emne: Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 30.10.2020
Vedlegg: tilskuddsbrev_nordreisa_persontilsk_30.10.2020_manuell_124929173.docx
Til Nordreisa kommune,
Vedlagt er utbetalingsbrev for norsktilskudd. For mer informasjon om grunnlaget for utbetalingen, logg på IMDinett.
IMDi ber om at mottaker av denne e-post sørger for at den videreformidles til kommunens ansvarlige for
tilskuddsordningen, samt at det sendes en kopi til kommunens økonomienhet.
Dette er ikke en betjent e-postadresse, og e-poster vil ikke besvares. Spørsmål vedrørende tilskudd kan meldes til
kontaktsenteret for IMDinett.
Med vennlig hilsen,
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
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Nordreisa 5428
Postboks 174
9156 Storslett
postmottak@nordreisa.kommune.no
Dato: 02.11.2020

Fakturanr.: NORSK301020

Fakturadato: 02.11.2020

STATSBUDSJETTET 2020 – KAP. 292, POST 60

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD –
SÆRSKILT UTBETALING
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 269 276 i tilskudd til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd – særskilt
utbetaling, til kommunen. Beløpet er utbetalt til kontonummeret som kommunen har oppgitt til
IMDi. Utbetalingen er merket Norsktilskudd – Persontilskudd – Særskilt utbetalt.
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomienhet.
Utbetalt tilskudd
Det er vedtatt at kommunene skal få ekstra tilskuddsmidler for å tilby utvidet norskopplæring.
Hensikten er å redusere negative konsekvenser av covid-19 for voksne innvandrere.
Målgruppen for utvidet norskopplæring er personer som har rett og plikt til opplæring, uavhengig
av om de er innenfor fristen på tre eller fem år, så lenge de etter planen avslutter opplæringen sin
i tidsrommet 01/08-20 – 31/12-20.
IMDi forutsetter at midlene benyttes i tråd med formålet i § 1 i midlertidig lov om tilpasninger i
introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Kommunen avgjør selv behovet for å tilby utvidet norskopplæring, og eventuell varighet av
utvidelsen.
Beløpet som framkommer i kolonnen «Tilskuddsbeløp» er kommunens andel av tildelingen.
Kolonnen «Antall personer 0» sees bort fra.
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er
tilgjengelig på http://www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for
utbetalingen, se IMDinett.
Tilskuddsår
2020

Antall personer
0

Tilskuddsbeløp
Kr 269 276

Tilskuddets mål
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er en todelt
tilskuddsordning, og består av persontilskudd og grunntilskudd. Målet med persontilskudd er at

IMDi P.b. 212 Sentrum, 0103 Oslo I Tollbugata 20, 0152 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no
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voksne innvandrere gjennomfører til sammen 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap
og prøver i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven kapittel 4.
Tilskuddet skal bidra til at kommuner gjennomfører opplæring i norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å kunne fungere i yrkes- og
samfunnslivet. Tilskuddet skal også gå til gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap.
Det skal gjennomføres minst to prøveperioder i året, og inntil fire etter en konkret
behovsvurdering.
Oppfølging og kontroll
Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og
samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunen i Nasjonalt
introduksjonsregister (NIR) jf. introduksjonsloven § 25 bokstav a. I forskrift om behandling av
personopplysninger etter introduksjonsloven er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal
registrere, og kommunen skal registrere disse opplysningene innen to måneder.
Kommunen skal ikke legge frem særskilt regnskap for tilskuddet. Dersom kommunen
gjennomfører opplæring til en lavere kostnad enn tilskuddet som er mottatt, kan kommunen
beholde tilskuddet.
IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter
forutsetningene jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.
Klageregler
Tildeling av tilskudd og krav om tilbakebetaling av tilskudd til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er ikke å anse som enkeltvedtak etter
forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Tilskuddsmottaker har derfor ikke klageadgang på
verken tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling jf. fvl. §§ 3 første ledd og 28. For øvrig
gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.
Kontakt med IMDi
Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes til kontaktsenteret for IMDinett:
https://support.imdinett.no/.

Med vennlig hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kolbjørn Karlsen
økonomi- og tilskuddssjef
Økonomi- og driftsavdelingen

Chen Shangquan
seniorrådgiver
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For Deres kommune
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&&kr 750 950,3. termin,

05 03954

gir totalt

og en fjerdedel

kr
av det totale

med

Årets siste og 4. terminutbetaling

vil skje primo

3 754
beløpet

kr

750,00

utbetales

938

687,50

desember.

Hvis utbetalingen
ikke stemmer overens med det kommunen
mener å ha krav på, eventuelt
ikke har krav på, ber vi om skriftlig tilbakemelding.
For mye utbetalt tilskudd vil bli trukket
senenere utbetalinger,
beløpet må eventuelt
tilbakeføres
til IMDi. I de tilfellene
mor/far
ankommer
landet og bosettes sammen med barnet, må kommuen
melde fra. Tilskuddet
utbetales
Med

til og med

terminen

etter

at mor/far

er bosatt

sammen

med

barnet.

hilsen

for Integrerings-

og mangfoldsdirektoratet

Ragnhild Dugstad (sign.)
avdelingsdirektør
Økonomi- og driftsavdelingen

Veslemøy Standnes
seniorrådgiver
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref:

Vår ref::

20-06713-1

Dato:

28.10.2020

Anmodning om bosetting 2021 - Nordreisa kommune
IMDi ber om at brevet blir distribuert til: Ordfører og rådmann
Bosetting er et viktig steg i integreringsprosessen for flyktninger. Kommunene som bosetter
flyktninger, gjør en stor innsats for å legge til rette for rask bosetting og effektiv kvalifisering.
Målet er deltakelse i arbeid og samfunnsliv.
2020 har vært et spesielt år. Kommunene har måttet tilpasse sitt bosettingsarbeid under
pandemien og har vist imponerende evne til å finne alternative løsninger.
Grunnet forhold knyttet til pandemien ble det totale bosettingsbehovet i 2020 i løpet av sommeren
nedjustert fra 5120 til 3600. Basert på dette tallet fikk bosettingskommunene en justert
anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i begynnelsen av september. Nye
prognoser viser nå at behovet nasjonalt er ytterligere redusert til 3170 flyktninger. IMDi kommer
ikke til å sende ut en ny justert anmodning, men vil sørge for at reduksjonen fordeles jevnt mellom
alle bosettingskommuner.
Anmodning for 2021
Til grunn for anmodningen for 2021 ligger de nyeste prognoser for behovet for bosetting av
flyktninger i 2021. Det er beregnet til å være 5030 personer. Antallet er usikkert på grunn av at
pandemien vil påvirke blant annet mulighet for innreise av overføringsflyktninger også i 2021.
Kunnskapsdepartementet har fastsatt kriterier som gir føringer for hvordan det nasjonale
bosettingsbehovet skal fordeles mellom kommunene (se vedlegg). Resultater i
introduksjonsprogrammet over tid, samt mulighet for å få arbeid eller ta utdanning i
kommunen/regionen skal tillegges stor vekt.
IMDi har fått innspill fra fylkeskommunene i respektive fylker i arbeidet med fordelingen.
Kommunesektorens organisasjon (KS) har gitt innspill og tilslutning til fordelingen.
Med utgangspunkt i dette ber IMDi om at Nordreisa kommune bosetter 22 flyktninger i 2021.
Ubrukte plasser i 2020 kan ikke overføres til 2021. Personer som er søkt ut til kommunen i 2020
men først blir registrert som bosatt etter årsskiftet, vil telle på kommunens vedtak for 2021.

IMDi Postboks 212 Sentrum 0103 Oslo I Tollbugata 20 Oslo I Telefon: 24 16 88 00
Åpen - Kan
gjørespost@imdi.no
offentlig tilgjengelig.
E-post:
I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no
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Svar på anmodningen
Vi ber om at det kommer tydelig fram av kommunens vedtak hvor mange flyktninger dere vedtar å
bosette i 2021. Vi oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet det er anmodet om.
Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller inneholde andre reservasjoner.
I tillegg til et vedtak som svarer på denne anmodningen, ber IMDi om at kommunen i sitt svar
også angir hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand til å bosette dersom
bosettingsbehovet øker i løpet av året. Tilbakemeldingen fra kommunen vil inngå i IMDis vurdering
av kommunenes samlede bosettingskapasitet.
Frist for å svare på anmodningen er 31.12.2020.
Når vedtak er fattet, ber vi kommunen om å:
 sende skriftlig kopi av vedtaket til post@imdi.no med kopi til KS ved nina.gran@ks.no og til
fylkeskommunen
 registrere vedtakstallet i IMDi sitt fagsystem for bosetting (IMDinett) etter at anmodningen
er mottatt digitalt
Bakgrunn for prognosen for bosettingsbehovet nasjonalt
De nyeste prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er behov for å
bosette om lag 5030 flyktninger i Norge i 2021. Inkludert i dette tallet er 110 enslige mindreårige,
hvorav 30 er under 15 år og bosettes av Bufetat.
Det beregnede bosettingsbehovet har bakgrunn i:




prognoser over antall asylsøkere til Norge
prognoser over antall innvilgede asylsøknader
prognoser over antall overføringsflyktninger

Prognosene forutsetter antallet overføringsflyktninger i regjeringens forslag til statsbudsjettet.
Prognosene og bosettingsbehovet kan endre seg gjennom året som følge av endringer i forholdene
over. Pandemien bidrar til mer usikkerhet enn det har vært tidligere år. Den endelige bosettingen
for året kan derfor bli høyere eller lavere enn det som ligger til grunn for anmodningen. Det er
derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger kan justeres i tråd med behovet.
Aktuelle tilskuddsordninger
 Kommuner som bosetter flyktninger, får utbetalt integreringstilskudd. Tilskuddet blir
utbetalt etter at flyktningen er bosatt og etter at IMDi har mottatt krav om tilskudd fra
bosettingskommunen. Tilskuddet skal medvirke til at kommunene har et aktivt bosettingsog integreringsarbeid for at flyktningene skal komme i arbeid, forsørge seg selv og delta i
samfunnet så raskt som mulig. Integreringstilskuddet dekket i følge det partssammensatte
Beregningsutvalget 101,7 prosent av kommunenes gjennomsnittlige utgifter knyttet til
bosetting av flyktninger i 2019.
 Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, mottar et særskilt tilskudd i tillegg
til integreringstilskuddet. Bosettingskommunen må søke om tilskuddet etter at flyktningen
er bosatt.
 Noen flyktninger har et særskilt behov for oppfølging og tilrettelegging på grunn av nedsatt
funksjonsnivå eller atferdsvansker. Kommuner som bosetter flyktninger, må regne med at
enkelte personer som bosettes har slike særskilte behov. Kommuner som bosetter personer
med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker kan søke tilskudd fra IMDi for å dekke
ekstraordinære utgifter.
 Kommuner mottar også tilskudd for voksne innvandrere som har rett og plikt til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap.
Åpen - Kan gjøres offentlig tilgjengelig.
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Les mer om tilskudd på IMDi sine nettsider: https://www.imdi.no/tilskudd/

Kontakt
Ta kontakt med IMDi ved kontaktsenter for bosetting dersom det er spørsmål om anmodningen.

Med hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Morten Tjessem

Kristian Mellingen

avdelingsdirektør

seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor uten håndskrevet signatur

Vedlegg:
Anmodningskriterier for 2021

Åpen - Kan gjøres offentlig tilgjengelig.
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Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Postboks 212 Sentrum
0103 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20/2523-2

27. mai 2020

Anmodningskriterier for 2021
Vi viser til forslag fra Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger mv. til anmodningskriterier
for bosetting 2021, sendt departementet 23.4.2020.
Departementet har vurdert forslaget og gjort et par endringer. Vi ber om at følgende kriterier
legges til grunn i det videre arbeidet med å anmode kommuner om å bosette flyktninger i
2021:


Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting.



Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, samt muligheten for å få arbeid eller ta
utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt.



Kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal tas
hensyn til ved anmodninger. Dette vurderes blant annet med utgangspunkt i
kommunenes innbyggertall.



Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer, med
mindre det foreligger særskilte forhold.



Kommuner med mottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes for
anmodning om bosetting.



Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten,
stabilitet i tjenestetilbudet og evne til rask omstilling. Det skal også tas hensyn til om
kommunen kan bosette flyktninger med store funksjonsnedsettelser.



Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel
innvandrerbefolkning. Et område brukes her om en kommune eller bydel.



Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842
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Avdeling
Integreringsavdelingen

Saksbehandler
Anne Liltved
22 24 77 27

Vektingen av de kvantitative kriteriene skal være den samme som for inneværende år, dvs.
at resultater i introduksjonsprogrammet vektes med om lag 60 prosent og kommunenes
kompetanse og kapasitet vektes med om lag 40 prosent. "Høy andel innvandrerbefolkning"
vil si om lag 30 prosent.
Vi ber om at IMDi informerer kommunene om anmodningskriteriene.

Med hilsen

Sigrid Bay (e.f.)
avdelingsdirektør
Anne Liltved
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref:

Vår ref::

20-06930-1

Dato:

28.10.2020

Ny integreringslov - endringer i Nasjonalt introduksjonsregister
(NIR)
Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid er nå blitt vedtatt
av Stortinget, og vil tre i kraft 1. januar 2021. Integreringsloven skal bidra til at flere
innvandrere, og særlig flyktninger, tidlig integreres i det norske samfunnet, får en varig
tilknytting til arbeidslivet og blir økonomisk selvstendige.
Det er kommunene og fylkeskommunene som er de sentrale aktørene for
å tilby kvalifiseringstilbud for innvandrere. For å sikre tilgjengelig og
relevant styringsinformasjon på kvalifiseringsfeltet har kommunene plikt til å registrere
vedtak og deltagelse for personer som er omfattet av introduksjonsloven, og etter
hvert integreringsloven, i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Dette forutsetter at NIR
tilpasses den nye integreringsloven.
For mer informasjon se Ny integreringslov – Endringer i NIR
Tilpasninger i NIR vil komme i flere leveranser
IMDi er godt i gang med å tilpasse NIR til den nye loven, og jobber med å få på plass det
mest grunnleggende i NIR til loven trer i kraft. Vi rekker derimot ikke å bli helt ferdig. Dette
innebærer at endringer i NIR vil komme i flere leveranser. Fra 1. januar 2021 vil
kommunene kunne benytte NIR for å få oversikt over hvem som er i målgruppen
for den nye loven, og hvilke rettigheter og plikter de har i henhold til ny lov. Ytterligere
funksjonalitet for å registrere deltakelse på personer som omfattes av ny lov vil etter
planen komme i neste leveranse i mars 2021.
Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR
Kommuner som har kommunale fagsystem, benytter en egen tjeneste for overføring av
data fra fagsystemet til NIR. Det er flere utfordringer
med dagens overføringstjeneste (WS2). Den støtter blant annet ikke flere funksjoner i NIR
basert på gjeldende lovverk, introduksjonsloven, og den vil heller ikke støtte endringene i
NIR som følge av ny lov.
IMDi lanserte en ny tjeneste for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR
(WS4) i 2019, men fagsystemleverandører har ikke tilpasset de kommunale fagsystemene
til WS4. Derfor brukes ikke WS4 i dag. For å legge til rette for at WS4 skal bli tatt i bruk så
fort som mulig etter at ny lov trer i kraft er IMDi i dialog med fagsystemleverandørene
parallelt med at vi utvikler NIR. Kommunene må bruke WS4 for at de skal kunne oppfylle
IMDi Postboks 212 Sentrum 0103 Oslo I Tollbugata 20 Oslo I Telefon: 24 16 88 00
Åpen - Kan
gjøres offentlig tilgjengelig.
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no
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kravene ihht både eksisterende og nytt lovverk. Det innebærer at fagsystemene må være
tilpasset WS4, og kommunene må legge til rette for rask utrulling av de tilpassede
fagsystemene.
Utsatt avvikling av dagens overføringstjeneste
Kommunene ble varslet 23. januar 2020 om at dagens overføringstjeneste (WS2) skrus av
31.12.2020. For å sikre rapportering til NIR for statistikkåret 2020, har IMDi besluttet å
holde overføringstjenesten WS2 åpen til 28.2.2021. Etter dette er det kun WS4 som kan
benyttes for overføring av data mellom kommunale fagsystem til NIR.
For mer informasjon se Overføring mellom kommunale fagsystemer og NIR
Kommunen har i henhold til forskrift om behandling av personopplysninger etter
introduksjonsloven plikt til løpende registrering i NIR. Kommunene må dermed forholde
seg til at den gamle integrasjonsplattformen avvikles 28.2.2021, og sørge
for at fagsystemene imøtekommer kravet om å ta i bruk den nye
overføringstjenesten WS4. IMDi på sin side har løpende dialog med
fagsystemleverandørene om tilpasning til WS4.
IMDi takker for et godt samarbeid så langt, og ser frem til å fortsette arbeidet med å
fremme arbeidet med integrering og kvalifisering av innvandrere og flyktninger.

Med hilsen
Libe Rieber Mohn
Direktør IMDi

Klikk her for å skrive inn tekst.

Åpen - Kan gjøres offentlig tilgjengelig.
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Vår dato:

Vår ref:

05.11.2020

2020/6775

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Linda K. Selnes, 77642256

Utlysning av midler til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i
voksenopplæringen og for videregående opplæring for voksne 2020 –
søknadsfrist 22. november!
Formålet med midlene er å bidra til høy kvalitet i opplæringstilbudene gjennom å fornye og
forbedre opplæringen. Tilskuddsmidlene skal dekke utgiftene til kompetanseutviklingstiltakene
for lærere og ledere.
Bakgrunn for utlysning av midler
I mai mottok Fylkesmannen i Troms og Finnmark midler fra Kompetanse Norge til
kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne
2020.
I 2019 ble det lansert en ny modell for kompetanseutvikling i voksenopplæringen. Ettersom føringer
og midler kom relativt sent på våren, ble det arrangert etterutdanning etter gammel modell i 2019. I
2020 var intensjonen å gjennomføre etterutdanningskurs for ledere i opplæringen for voksne med 3
stedlige samlinger, hvorav minst en av samlingene skulle inkludere en ledersamling. Ledersamlingen
skulle brukes til planlegging av arbeid med å legge til rette for desentralisert kompetanseutvikling,
der kompetanseutviklingen skal tilpasses voksenopplæringsfeltets behov, i samarbeid med lokal UH.
På grunn av situasjonen med korona har det ikke blitt noen fysiske samlinger, og midlene for 2020
er derfor ikke brukt opp.
Hva det kan søkes om midler til
Skoler/skoleeier kan søke om å få dekt utgifter knyttet til gjennomførte kompetanseutviklingstiltak i
voksenopplæringen/opplæringen av voksne i videregående opplæring i 2020, samt planlagte tiltak i
2020 og i januar 2021.
Rammer for tiltakene:
Kompetansetiltakene må ta utgangspunkt i lokale kompetansebehov knyttet til faglig og pedagogisk
utvikling av opplæringen etter de aktuelle læreplanene, Kunnskapsløftet og/eller Læreplan i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

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

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø
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Tiltakene skal gi kompetanse innenfor følgende områder:
 kompetanseheving i skolebasert utviklingsarbeid
 arbeidsmåter i opplæringen som bidrar til et mer effektivt og individuelt tilpasset
opplæringstilbud, for eksempel:
o metoder for utvikling av grunnleggende ferdigheter i alle fag. Digital kompetanse
løftes særlig fram.
o metoder for utvikling av delferdighetene snakke/samtale, lytte, lese og skrive
norskopplæringen
o metoder for opplæring i samfunnskunnskap i norskopplæringen
o veiledningsmetodikk
o tilrettelegging ved lese- og skrivevansker
 utvikling av godt læringsmiljø, slik som forebygging av mobbing og trakassering, inkludert
utslag av negativ sosial kontroll
 kartlegging og vurdering, herunder:
o vurdering av muntlige ferdigheter
o realkompetansevurdering
o underveisvurdering
o kartlegging for innplassering
Søknadens innhold
 Kursets/kompetanseutviklingens innhold/formål
 hva midlene tenkes brukt på (kursholder/veileder/reiseutgifter til
kursholder/lokale/bespisning/kursmateriell/..).
 hvor mange kursdeltakere tenkes å delta
 tid og sted for kurs(et/ene)
 hvem som er målgruppen for kurset ( lærere/ledere som underviser etter opplæringsloven
kapittel 4 A og/eller etter forskrift 19.april 2012 nr 358 om læreplan i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere og/eller underviser etter forsøkslæreplanen i
forsøket med modulstrukturerte læreplaner)
 Hvor mye midler det søkes om.
Søknadsfrist
Søknader må være oss i hende innen utgangen av 22. november 2020. Søknader sendes vårt
postmottak, med kopi til fmtrlks@fylkesmannen.no . Søknaden merkes «ref. 2020/6775».
Rapportering
Innen 5. februar 2021 skal det rapporteres om;
 hvilke kostnader midlene har blitt brukt på (kursholder/veileder/reiseutgifter til
kursholder/lokale/bespisning/kursmateriell/..). Bilag må vedlegges.
 antall kursdeltakere
 tid og sted for kurs(et/ene)
 om deltakerne er lærere eller ledere
 om lærerne underviser i gir opplæring etter opplæringslova kapittel 4 A og/eller etter
forskrift 19.april 2012 nr 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere og/eller underviser etter forsøkslæreplanen i forsøket med modulstrukturerte
læreplaner.
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Med hilsen
Liv-Inger Rystrøm (e.f.)
seksjonsleder

Linda K. Selnes
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Mottakerliste:
Berlevåg kommune
Ibestad kommune
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen
kommune
Deanu gielda / Tana kommune
Målselv kommune
Tromsø kommune
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Lyngen kommune
Porsanger kommune
Sørreisa kommune
Tjeldsund kommune
Dyrøy kommune
Nordreisa kommune
Salangen kommune
Sør-Varanger kommune
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune
Harstad kommune
Storfjord kommune
Vardø kommune
Karasjoga gielda / Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Alta kommune
Båtsfjord kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Lebesby kommune
Nordkapp kommune
Vadsø kommune

Torget 4
Kopparvika 7
Nesveien 7

9980
9450
9357

BERLEVÅG
HAMNVIK
TENNEVOLL

Rådhusveien 24
Mellombygdveien 216
Postboks 6900
Postboks 74
Vevikv. 6
Nergårdveien 2
Strandveien 24
Rådhuset
Sykehjemsveien 41
Skånlandveien 72/76
Dyrøytunet 1
Postboks 174
Postboks 77
Postboks 406
Rådhus
Postboks 1000
Oldersletta 1
Postboks 292
Postboks 84
Rådhusveien 41
Parkv. 1/3
Torget 1
Postboks 602
Postboks 145
Postboks 1403
Hildberggt. 18
Postboks 1224
Postboks 43, Fjellveien 6
Bygdeveien 26
Rådhuset, Gárgu 8
Strandveien 152 - Postboks 28
Postboks 403
Postboks 614

9845
9321
9299
9148
9770
9470
9060
9712
9310
9440
9311
9156
9355
9915
9840
9479
9046
9951
9735
9130
9550
9690
9306
9189
9506
9990
9616
9593
9475
9161
9790
9751
9811

TANA
MOEN
TROMSØ
OLDERDALEN
MEHAMN
GRATANGEN
LYNGSEIDET
LAKSELV
SØRREISA
EVENSKJER
BRØSTADBOTN
STORSLETT
SJØVEGAN
KIRKENES
VARANGERBOTN
HARSTAD
OTEREN
VARDØ
KARASJOK
HANSNES
ØKSFJORD
HAVØYSUND
FINNSNES
SKJERVØY
ALTA
BÅTSFJORD
HAMMERFEST
BREIVIKBOTN
BORKENES
BURFJORD
KJØLLEFJORD
HONNINGSVÅG
VADSØ
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Troms og Finnmark fylkeskommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino
kommune

Fylkeshuset, Postboks 701
Rådhusgata 11
Postboks 401
Bredbuktnesvn. 6
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9815
9050
9360
9520

VADSØ
STORSTEINNES
BARDU
KAUTOKEINO

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT
Att. barneverntjenesten

Vår dato:

Vår ref:

30.10.2020

2020/30

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Siri Jakobsen, 78 95 03 86

Utkast til rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid med
undersøkelser i Nordreisa kommune
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Nordreisa kommune og besøkte i den forbindelse
kommunen fra 31. september til 1. oktober 2020. Vi undersøkte om kommunen sørger for at
barneverntjenestens arbeid med undersøkelser blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at
barna får trygge og gode tjenester.

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannens konklusjon:
Nordreisa kommune sikrer ikke at alle undersøkelser er tilstrekkelig faglig forsvarlig gjennomført.
Nordreisa kommune sikrer ikke barnets rett til å bli hørt, og kommunen sikrer heller ikke nødvendig
dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger underveis og til slutt i undersøkelsene, herunder
vurdering av barnets beste.

Nordreisa kommune har ikke internkontroll for å sikre at oppgavene som utføres er i samsvar med
lov og forskrift.

Dette er brudd på barnevernloven § 4-3 jf. §§ 1-1, 1-4, 1-6 og § 2-1 andre ledd jf. forskrift om
internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester. Videre er det

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

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø
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brudd på forvaltningsloven §§ 17, 24 og § 25 jf. barnevernloven § 6-3 a og god forvaltningsskikk.

Vi ber om at eventuelle kommentarer/innsigelser til faktagrunnlaget sendes Fylkesmannen innen 20.
november 2020.
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1. Tilsynets tema og omfang
I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.
I dette tilsynet har Fylkesmannen undersøkt om barneverntjenestens arbeid med undersøkelser er
forsvarlig. Forsvarlig undersøkelsesarbeid innebærer at barneverntjenesten;


forbereder og planlegger undersøkelsen ut fra innholdet i meldingen og eventuelt tidligere
undersøkelser/annen kontakt med familien



sørger for at undersøkelsens innhold, omfang og fremdrift er i tråd med alvoret i situasjonen
for barnet



gjør relevante barnevernfaglige og juridiske vurderinger underveis og til slutt i undersøkelsen



konkluderer undersøkelsen i tråd med vurderingene som er gjort

Barnets beste er et grunnleggende prinsipp ved alle handlinger og avgjørelser som berører barn og
henger uløselig sammen med barnets rett til medvirkning. Barnevernets ansvar for å sikre barnets
medvirkning innebærer aktivt å innhente barnets synspunkter om relevante forhold, gjengi disse og
bruke barnets synspunkter i vurdering av situasjonen. En forutsetning for medvirkning er at barnet
gis tilpasset og tilstrekkelig informasjon. Fylkesmannen har undersøkt om barnevernet sikrer barnets
medvirkning gjennom hele undersøkelsen.
Tilsynet har omhandlet undersøkelser som gjelder barn som bodde hjemme da barneverntjenesten
mottok bekymringsmeldingen. Med dette forstås barn under 18 år som bor i biologisk familie,
adoptivfamilie, eller er plassert hos andre uten barneverntjenestens medvirkning.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal barneverntjeneste etter
barnevernloven § 2-3 b. Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og
forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Forsvarlige tjenester
Alle tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige etter bvl. § 1-4. Kravet til
forsvarlighet er en rettslig standard. Dette innebærer at innholdet i vesentlig grad vil bli bestemt av
normer utenfor selve loven og utvikles over tid med utgangspunkt i anerkjent faglig praksis,
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fagkunnskap fra utdannings- og forskningsinstitusjonene, faglige retningslinjer og generelle
samfunnsetiske normer.

Barnevernlovens regel om forsvarlighet har et helhetlig utgangspunkt. Innholdet i kravet må tolkes i
sammenheng med de øvrige bestemmelsene i barnevernloven for eksempel prinsippet om barnets
beste. Videre vil både barnevernlovens og forvaltningslovens saksbehandlingsregler gi innhold til
kravet om forsvarlig gjennomføring av undersøkelsene. Faglige retningslinjer, rundskriv og veiledere
utdyper og definerer hva som er god praksis. 1
Kravet om forsvarlighet er rettet mot både tjenester og tiltak, og innebærer også krav til ledelse,
organisering og styring. Det er en nær sammenheng mellom kravet til forsvarlighet og kravet om
internkontroll for å sikre at oppgavene blir utført i samsvar med krav fastsatt i samsvar med lov, jf.
bvl § 2-3 tredje ledd.
Dokumentasjon
Det hører til god forvaltningsskikk å sørge for tilstrekkelig og etterrettelig dokumentasjon, slik at man
kan gjøre rede for hva som er gjort i saken og begrunnelsen for dette. Dokumentasjonsplikten følger
av forsvarlighetskravet, internkontrollplikten, forvaltningsloven og god forvaltningsskikk.
Barneverntjenesten må dokumentere sentrale og relevante opplysninger om barnet og familien
gjennom arbeidet med en undersøkelse. Det skal være synlig hva tjenestene har gjort og hvorfor
dette er gjort. Det skal fremkomme hva barnet og foreldrene har gitt uttrykk for og hvordan dette er
vurdert av tjenesten. Skriftlighet sikrer den enkeltes rettssikkerhet og gjør det mulig å overprøve
tjenestenes vurderinger og beslutninger i saken. Skriftlighet bidrar til å sikre kvalitet og kontinuitet.

Både avgjørelser om å innvilge hjelpetiltak og henleggelse av en sak etter undersøkelse regnes som
enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. bvl § 6-1 andre ledd og § 4-3 sjette ledd. Dette innebærer at
vedtaket skal begrunnes, jf. fvl. §§ 24 og 25. Begrunnelsen skal vise til reglene vedtaket bygger på og
skal når det er nødvendig for at parten skal forstå vedtaket også gjengi innholdet av reglene.
Begrunnelsen skal også nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på, og de hovedhensyn som har
vært nødvendige for utøvelsen av skjønnet bør nevnes. I tillegg skal det etter bvl. § 6-3 a komme
frem av vedtaket hva som er barnets synspunkt og hvilken vekt barnets mening er tillagt. Hvordan
barnets beste er vurdert skal også komme frem av vedtaket.
1

Prop. 106 L (2012-2013)
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Barnets beste
Prinsippet om barnets beste kommer frem av barnekonvensjonen artikkel 3 og Grunnloven § 104.
Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører
barn. I barnevernloven er prinsippet nedfelt i § 4-1, som sier at det skal legges avgjørende vekt på å
finne tiltak som er til beste for barnet. Bestemmelsen slår også fast at det i vurderingen skal legges
vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.

Undersøkelsene må klargjøre hva som er barnets individuelle behov i den konkrete situasjonen det
befinner seg, og vurdere hva som vil være til det beste for barnet ved valg av tiltak.
Barneverntjenesten må til slutt gjøre en konkret og individuell totalvurdering der alle relevante
forhold om barnets omsorgssituasjon som har kommet frem i undersøkelsen, blir behandlet.
Barnets synspunkter og informasjon om hvordan barnevernet har vurdert og vektlagt dette må
eksplisitt komme frem.

Barnets medvirkning
Barnets rett til å bli hørt er nedfelt i bvl. § 1-6. Bestemmelsen gir barnet en ubetinget og selvstendig
rett til å medvirke, men ingen plikt. Retten gjelder i hele beslutningsprosessen og i alle forhold som
berører barnet, ikke bare når det skal tas rettslige eller administrative avgjørelser. Retten til
medvirkning betyr at beslutningstakerne har en plikt til å gi barnet en mulighet til å medvirke. I en
undersøkelse plikter barneverntjenesten å sikre at barnet får oppfylt sin rett til medvirkning.

Samarbeid med foreldrene
Foreldrene som undersøkelsen omhandler, har selvstendige rettigheter i undersøkelsessaken. Når
foreldrene er part i barnevernssaken, vil de ha rett til å uttale seg etter fvl. § 17. Barnevernet skal i
utgangspunktet forelegge opplysninger som de mottar under undersøkelsen, for foreldrene for
uttalelse. Barneverntjenesten bør også gjøre foreldrene kjent med andre opplysninger som er av
vesentlig betydning. Det følger av fvl. § 17.
Barnevernet skal utøve sin virksomhet med respekt for, og så langt som mulig i samarbeid med,
barnet og barnets foreldre, jf. bvl. § 1-7.
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Krav til undersøkelsens innhold, omfang og fremgangsmåte
Etter bvl. § 4-3 har barneverntjenesten en rett og en plikt til å foreta undersøkelse i saken når den
vurderer at det er «rimelig grunn til å anta» at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak
etter barnevernloven kapittel 4. Det er dermed en lav terskel for å igangsette en undersøkelse.
Formålet med undersøkelsen er å vurdere og konkludere om barnet lever i en omsorgssituasjon
som kan gi grunnlag for barneverntiltak.
Forvaltningsloven pålegger barneverntjenesten å påse at sakens faktum er klarlagt så langt det er
mulig før det treffes vedtak, jf. fvl. § 17. Dette innebærer at relevante sider av saken må komme
frem. Barnverntjenesten må vurdere riktigheten av de opplysninger som kommer inn underveis i
undersøkelsen. Hvor omfattende undersøkelse barneverntjenesten skal gjøre beror på en konkret
vurdering av meldingens innhold og karakter og annen informasjon i saken. Momenter som
alvorlighet, kompleksitet og hastegrad har betydning for hvor grundig barneverntjenesten skal
undersøke.
Innhenting av opplysninger skal som hovedregel gjøres i samarbeid med foreldrene, jf. bvl. § 6-4
femte ledd. Innhenting av taushetsbelagte opplysninger fra andre forvaltningsorganer og
helsepersonell omfattes av taushetsplikten. Dette innebærer at barneverntjenesten må ha gyldig
samtykke fra foreldrene for å innhente opplysningene, jf. fvl. § 13 a nr. 1 eller en lovhjemmel som gir
adgang til å unnta fra taushetsplikten.
Undersøkelser i barnevernet skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder, eventuelt seks
måneder i særlige tilfeller, jf. bvl. § 6-9.
Barneverntjenesten i fraflyttingskommunen kan uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger om
en familie til tilflyttingskommunen når vilkårene i barnevernloven § 6-4 er oppfylt, jf. bvl. § 6-7 jf. fvl. §
13 b første ledd nr. 3. Slik melding kan gis i alle faser av en barnevernssak. Barneverntjenesten må
varsle familiens nye oppholdskommune dersom de mener at barnet har eller kan ha behov for
videre oppfølging fra barnevernet. Ved bekymring for omsorgssituasjonen til et barn som har vanlig
bosted og oppholder seg i et annet land, kan barneverntjenesten melde bekymring til
barnevernsmyndighetene i landet barnet oppholder seg. Det vil i slike situasjoner være opp til
bostedslandets myndigheter å avgjøre hvordan de vil følge opp bekymringsmeldingen.
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Styring og ledelse
Kravet til ledelse, organisering og styring er et viktig element i kommunens ansvar for å tilby og yte
forsvarlige tjenester. Kommunen skal styre og lede (ha internkontroll) for å sikre at den utfører
oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i, eller i samsvar med lov eller forskrift. Dette følger av
bvl. § 2-1 andre ledd og er utypet i forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om
barneverntjenester.
Internkontrollplikten innebærer at kommunen skal ha systematiske tiltak som sikrer at barnevernets
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de lov- og forskriftskrav
som regulerer aktivitetene. Det skal ikke være overlatt til tilfeldigheter eller ildsjeler at virksomheten
drives forsvarlig. Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig. Kommunen skal skaffe seg oversikt over, og følge
med på, områder hvor det er fare for svikt i tjenesteenhetene eller at tjenestene ikke følger lov- og
forskriftskravene.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget
Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert virksomhetens
tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for tjenestemottakerne blir overholdt.
Organisering, styring og ledelse
Nordreisa kommune har ca. 4900 innbyggere per september 2020. Nordreisa kommune er
administrativt organisert i trenivåmodell med tre beslutningsnivå: kommunedirektør, sektorledere
og virksomhetsledere. Barneverntjenesten er en del av sektor for oppvekst og kultur.
Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter innen rammen av de
fullmakter som er delegert fra sektorleder. Dette innebærer at virksomhetsledere har den
myndighet som er nødvendig for å sikre tjenesteområdets drift; både når det gjelder personell,
økonomi og fag. 2 Også i barnevernleders skriftlige redegjørelse til Fylkesmannen, samt
stillingsbeskrivelse for barnevernleder, står det at det er barnevernleder som har personal,
saksbehandling og økonomiansvar. Det kommer frem i delegasjonsskrivet at det er lederen av
Familiesenteret som er økonomisk ansvarlig for de vedtak som gjøres av barnevernet. 3

2

Årsmelding 2019, Nordreisa kommune

3

Delegasjon til barnevernleder, 11.10.2013
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Kommunens øverste administrative leder er kommunedirektør. Barnevernleder har
rapporteringsansvar til sektorleder, og sektorleder rapporterer direkte til kommunedirektør.
Barnevernleder deltar på virksomhetsledermøter en gang per måned. Barnevernleder skal
rapportere kvartalsvis på økonomi, måloppnåelse og sykefravær. Både sektorleder og
stedfortredende kommunedirektør sa i intervju at på grunn av særlig oppfølging fra Fylkesmannen,
så har barneverntjenesten siden mai 2019 hatt tett oppfølging fra kommuneledelsen. Det kommer
frem i intervju og dokumentasjon at barnevernleder, i tillegg til ordinær rapportering, har rapportert
månedlig på situasjonen i tjenesten. Barnevernleder har rapportert på økonomi, måloppnåelse,
sykefravær, ledelse, arbeidsmiljø og iverksatte tiltak som skal sikre forsvarlige barneverntjenester.

Underveis i dette tilsynet ble ledersituasjonen i barneverntjenesten endret. Barneverntjenesten fikk
ny konstituert barnevernleder fra 1. september 2020. For oversikten- og ordens skyld vil rapporten
bruke begrepet konstituert barnevernleder om barnevernleder på tilsynstidspunktet.

I skriftlig redegjørelse i forbindelse med tilsynet beskrev barnevernleder at barneverntjenesten siden
august 2019 har hatt store omstillinger. Barnevernleder ble ansatt 1. oktober 2019. Det
interkommunale samarbeidet med Kvænangen kommune ble avsluttet, og det ble arbeidet mot et
nytt interkommunalt samarbeid med Kåfjord kommune. Planen var at samarbeidet skulle tre i kraft
fra 1. januar 2020, men Kåfjord kommune trakk seg ut av samarbeidet to uker før sammenslåing.
Barnevernleder beskrev at barneverntjenesten i flere år har hatt problemer når det gjelder
arbeidsmiljø, stort sykefravær og et stort etterslep. Barnevernleder skrev at det siste året har vært
brukt til opprydding og at tjenesten har fått god oversikt.

Barneverntjenesten har 8,4 stillinger, inklusive barnevernleder. På dato for tilsynet hadde tjenesten i
tillegg tilsatt ytterligere en saksbehandler på grunn av sykefravær i tjenesten, og de har innleid
konsulent fra privat aktør i 30 % stilling. Barneverntjenesten er organisert etter generalistmodell.
Barnevernleder er utdannet barnevernspedagog, og konstituert barnevernleder har bachelor i
sosialt arbeid og påbygning til bachelor i spes.ped. Øvrige ansatte har formell kompetanse innen
barnevernfaget og sosialt arbeid. Ansattes kompetanse- og kompetansebehov er identifisert, men
det kom frem i intervju med ansatte, sektorleder og konstituert kommunaldirektør at det ikke
foreligger kompetanse- og opplæringsplan for barneverntjenesten. Det har vært iverksatt
kompetansehevende tiltak, blant annet fagdag med opplæring i juss i barnevernet for alle ansatte,
og en ansatt har påbegynt kurs i barnesamtaler. Det kom frem i intervju at ansatte kan drøfte
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problemstillinger i saker i ukentlig saksmøte, eller med barnevernleder ved behov, men at tjenesten
har ikke hatt en systematisk veiledningsstruktur.

Barneverntjenesten har en rutinehåndbok, Rutinehåndbok for Kvænangen og Nordreisa
barneverntjeneste 2014-2015 (heretter rutinehåndboka). Det står at rutinehåndboka «skal være et
felles kvalitetsdokument som inngår i kommunens internkontroll, der saksbehandling etter gjeldende
lovverk er førende». 4 I redegjørelse til Fylkesmannen beskrev barnevernleder at tjenesten som en del
av veiledningsteam fra Bufdir vil få veiledning og hjelp til å utarbeide nye reviderte planer og rutiner.
Tjenesten skal i perioden 4. sept. 2020 til 2022 motta veiledning av Bufdirs veiledningsteam.

Rutineboka har egen prosedyre for opplæring av nytilsatte i tjenesten. I intervju sa ansatte sa at de
ikke har fått noen spesiell opplæring som ny i tjenesten, men at de har lært underveis og fått
veiledning av barnevernleder ved behov. Noen ansatte har hatt fadder, hvor en erfaren
saksbehandler får ansvar for nyansatt. De ansatte sa at det vanligvis skal være to saksbehandlere i
hver sak, men at det ikke alltid blir gjennomført.

Som del av rutinehåndboka beskrives tjenestens prosedyre for internkontroll og prosedyre for
avviksbehandling. Her står det at barnevernmøte (saksmøte) er en viktig arena for å avdekke og
fange opp avvik, og at leder har månedlige møter med hver enkelt saksbehandler med fokus på
tidsfrister og framdrift i saker for å kartlegge og forebygge svikt. Det står videre at alle
saksbehandlere skal levere skjema «kvalitetskontroll for saksbehandling» månedlig til leder.
Ansatte beskrev at de i ukentlige saksmøter diskuterer og evaluerer pågående undersøkelser. Flere
ansatte uttalte i intervju at de ikke har opplevd å bli kontrollert i sitt arbeid med undersøkelser, og at
oppfølging og kontroll ikke har vært systematisk. En ansatt uttalte at vedkommende har vært innkalt
til barnevernleder 1 gang på 8 måneder for å gjennomgå klientlister. Det ble også uttalt i intervju at
saksbehandlere i stor grad selv hadde ansvar for å drøfte saker og beslutninger med
barnevernleder. Konstituert barnevernleder uttalte at hun har startet opp med månedlig
saksgjennomgang med den enkelte saksbehandler hvor det skal være gjennomgang av sakens
status, fremdrift og vurderinger. Når det gjelder myndighet i barneverntjenesten kom det frem i
intervju at det er barnevernleder som beslutter om det skal åpnes undersøkelse og
godkjenner/signerer vedtak. Saksgjennomgangen viste at vedtak ved avslutning av undersøkelser er
signert av barnevernleder.
4

Rutinehåndbok fra Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste, 2014-2015
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Kommunen har et elektronisk avvikssystem, KF. I intervju kom det frem at ansatte kjenner til
systemet, og at det er meldt avvik her. Ansatte sa i intervju at barnevernleder ønsket at avvik skulle
meldes direkte til henne/muntlig. Flere ansatte sa at de hadde meldt muntlig i fra om forhold i
barneverntjenesten, men at det ikke ble fulgt opp. Dokumentasjonen viste at det er meldt 3 avvik i
kommunens elektroniske avvikssystem det siste halve året. 2 avvik omhandlet at
saksbehandlersystemet (Familia) var ustabilt og skapte problemer med å få utført saksbehandling. 1
avvik var fra samarbeidspart om manglende oppfølging fra barneverntjenesten i tiltakssak.
Kommuneledelsen blir orientert om avviksmeldinger gjennom statistikk som bla rapporteres til
årsmelding. Avvik som ikke håndteres av barnevernleder innen 8 dager går automatisk videre til
sektorleder for oppfølging, og tilsvarende til kommunedirektør om ikke sektorleder følger opp
avviket med tiltak.

Kommunen har ikke gjennomført en systematisk analyse av risikoområder i arbeidet med
undersøkelser. I intervju kom det frem at følgende forhold vurderes av ansatte og kommuneledelse
som risikoområder i arbeidet med undersøkelsessaker; at tjenesten ikke har rutiner som sier hva
ansatte skal gjøre, at ansatte ikke gjør ting likt, manglende dokumentasjon i undersøkelsen,
manglende dokumentasjon av vurderinger, at man kommer for sent i gang med innhenting av
opplysninger, sykefravær, ledelse, fordeling av oppgaver, vurderinger av innhold i
bekymringsmeldinger, herunder alvorlighetsgrad- og akuttvurderinger.

Det kom frem i intervju at barneverntjenesten ikke bruker erfaringer fra barn og foreldre på en
systematisk måte. Fungerende kommunedirektør og sektorleder sa at kommunen har et system for
å sende ut brukerundersøkelser, men at det ikke er benyttet i barneverntjenesten.

Arbeid med undersøkelser
Barneverntjenesten har prosedyre for arbeid med undersøkelser. Rutinene er fra 2014-2015 og
gjeldende fra da barneverntjenesten var i interkommunalt samarbeid med Kvænangen kommune.
Dokumentgjennomgangen og intervjuene viste at prosedyren ikke har vært oppdatert siden
november 2015, og rutinen var ikke oppdatert etter gjeldende lovverk, blant annet var ikke
medbestemmelse etter barnevernloven § 1-6, samarbeid med foreldre etter barnevernloven § 1-7,
samt formålsparagrafen § 1-1 tatt inn i rutinen. Gjennomgang av saksmapper viste at praksis på
noen områder likevel var justert i tråd med gjeldende regelverk, eksempelvis fattes det vedtak ved
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avslutning i alle saker selv om dette ikke er beskrevet i rutinehåndboka. De ansatte kjente til
rutinehåndboka, men sa i intervju at den brukes i varierende grad. Ansatte sa at om de bruker
rutinene og hvordan de jobber med undersøkelser er «litt tilfeldig, litt diffust og avhenger fra sak til sak,
det har vært litt opp til den enkelte». Saksbehandlerrundskrivet var kjent blant de ansatte og det ble
også brukt i varierende grad.

Gjennomgang av saksmapper viste at barneverntjenesten gjennomgår og konkluderer mottatte
bekymringsmeldinger innen lovens frist på 1 uke. 1 av 20 saker var ikke konkludert innen frist.
Barneverntjenesten har en mal for meldingsgjennomgang som brukes i 17 av 19 saker (1 sak var
søknad om økonomisk bistand). Saksgjennomgangen og intervju viste at barneverntjenesten i
meldingsgjennomgang sjekker ut tidligere kjennskap til barnet og familien, og at tidligere kjennskap
tas med når det besluttes å åpne undersøkelse. For eksempel viste en sak at barneverntjenesten
vurderte at tidligere historikk gav grunnlag for åpne undersøkelse. Dokumentgjennomgang og
intervju viste at det åpnes undersøkelser på søsken når bekymringsmelding handler om
omsorgssituasjonen i hjemmet og/eller foreldrenes omsorgsevne. Barneverntjenesten
dokumenterer i meldingsgjennomgang hva som skal undersøkes i undersøkelsen (hypoteser/
spørsmål til avklaring) i 14 av 17 saker.
Det kom frem i intervju at det ikke brukes strukturerte verktøy i arbeidet med undersøkelsessaker.
Tjenesten har tidligere brukt Kvello utredningsmal, men den ble ikke lenger brukt systematisk og av
alle. Noen bruker delelementer av utredningsmalen.
Tjenesten har mal for undersøkelsesplan som beskriver aktivitet og tidspunkt for aktiviteten og
hvem som er ansvarlig; eksempelvis samtale med barn, samtale med foreldre, innhenting av
opplysninger, møter, hjemmebesøk og lignende. Planen inneholder også sjekkpunkt for
midtveisevaluering, undersøkelsesrapport, beslutning/vedtak og spørsmål om man trenger flere
opplysninger, flere samtaler/observasjoner av barn/foreldre, og om vurderinger og konklusjoner er
skriftliggjort. Det kom frem i intervju at undersøkelsesplan brukes i varierende grad.
Saksgjennomgangen viste at undersøkelsesplan var brukt i 9 av 20 saker. Konstituert leder sa at
planen skal utarbeides sammen med foreldrene, men var usikker på om det var praksis blant alle.
En av foreldrene tilsynet intervjuet hadde hørt om undersøkelsesplan, og ingen av foreldrene hadde
vært med å lage den. Det kom frem i intervju at planlegging av undersøkelsen er opp til den enkelte
ansatte, men alle beskrev at de tar utgangspunkt i bekymringsmeldingen for å planlegge hvilke
aktiviteter som skal gjøres i saken sett blant annet opp mot alvorlighet- og hastegrad, om barnet skal
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prates med først, kontakt med politi ol. Saksgjennomgangen viste at barneverntjenesten i
meldingsgjennomgang sjekker ut tidligere kjennskap til barnet og familien, men tidligere historikk
blir ikke alltid tatt hensyn til når ny undersøkelse planlegges.
Det kommer frem av rutinehåndboka at tjenesten har egne tilleggsprosedyrer, Klemetsrudmodellen,
som gjelder for arbeid i undersøkelser og akuttsaker når bekymringen omhandler vold/overgrep. I
intervju kom det frem at ikke alle ansatte kjenner til at det foreligger en egen rutine, men alle sa at
de vurderer drøfting og/eller anmeldelse til politiet i slike saker. Det kom frem i intervju at
alvorlighetsgrad og hastegrad vurderes ved meldingsgjennomgang. I 6 saker har barneverntjenesten
vurdert innholdet i bekymringsmeldingen som alvorlig. I 2 av disse sakene kartlegges ikke det
bekymringsfulle forholdet. I 2 saker går det ca. 2, 5 måneder før barneverntjenesten starter med
undersøkelsesaktiviteter. Det var 2 akuttplasseringer i saksgrunnlaget.
Saksgrunnlaget viste at det i 6 saker ikke fantes spor av barneverntjenestens kontakt med/
informasjon til den av foreldrene som barnet ikke bodde fast hos. Det lå ingen vurderinger i saken
på hvorfor denne forelderen ikke ble kontaktet.
Ansatte og foreldre sa i intervju at undersøkelsen begynner med at barneverntjenesten innkaller
foreldrene til et møte, enten per brev eller telefon. Tjenesten har en rutine for å gi informasjon til
foreldre og barn i første møte med dem om gjennomgang av bekymringsmelding, informasjon om
partsrettigheter og hva barneverntjenesten skal undersøke. I samtaler med foreldre kom det frem at
alle fikk informasjon om bekymringsmelding, og 3 av 5 foreldre fikk informasjon om hva barnevernet
skulle gjøre i saken. Flertallet av foreldrene som tilsynet pratet med opplevde å få tilstrekkelig
informasjon underveis i undersøkelsen. Barna sa i intervju at barneverntjenesten hadde informert
dem om undersøkelsen. Det ene barnet hadde opplevd å få god informasjon, mens det andre
barnet sa at det meste gikk gjennom foreldrene og barnet «hang ikke helt med.».
Det går frem av dokumentgjennomgang og intervju med ansatte og foreldre at barneverntjenesten
bruker tolk i tilfeller hvor foreldre og/eller barn snakker dårlig norsk eller engelsk.
Ansatte sa at både faktaopplysninger og vurderinger skal dokumenteres i saksbehandlersystemet; i
møtereferat, journalnotat, referat fra oppfølgingsbesøk osv. I intervju ble det sagt at ansatte
diskuterer og evaluerer pågående undersøkelser i ukentlige barnevernmøter, og at barnevernfaglige
vurderinger kan gjøres i dette møtet. Sakene drøftes også mellom saksbehandlere om de er to i
saken. Når det gjelder dokumentasjon av arbeidet som gjøres, inkludert barnevernfaglige
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vurderinger, kom det frem i intervju at dette gjøres på ulike måter av de ansatte. Flere uttalte at det
ikke alltid blir gjort fordi det ikke er tid, og at vurderinger som gjøres i barnevernmøtet også
dokumenteres i saksbehandleres egne kladdebøker. Det ble opplyst i intervju at man kunne vært
bedre på å dokumentere barneverntjenestens egne vurderinger. Saksgjennomgangen viste at alle
aktiviteter, relevante opplysninger og vurderinger ikke alltid blir dokumentert i alle saker.
Underveisvurderinger kan ikke gjenfinnes i saksmapper.
I intervju sa ansatte at de snakker med alle barn, og om barn ikke snakkes med så skal det
begrunnes hvorfor. Saksgjennomgangen viste at barneverntjenesten ikke snakker med alle barn. I
saksgrunnlaget er det 17 barn som det er relevant å snakke med (alder), og det er snakket med barn
i 6 av 17 saker. I 4 av sakene har barneverntjenesten begrunnet hvorfor de ikke har snakket med
barnet. For eksempel så begrunnes det i en sak med at helsesøster har snakket med barnet, men
barneverntjenesten innhenter ikke barnets synspunkt fra helsesøster og er da ikke kjent med hva
barnet selv tenker om saken. I den andre saken begrunnes det med at saken omhandler skole –
hjemsamarbeid, selv om bekymringsmeldingen beskrev et barn som hadde mye fravær i skolen,
atferdsendring og som hadde beskrevet hjemmeforhold som ikke var bra. Ansatte sa, og barna
tilsynet hadde samtale med bekreftet, at det tilrettelegges for at barn kan prate med
barneverntjenesten alene. Det ene barnet opplevde at barneverntjenesten lyttet og prøvde å gjøre
barnet trygt, mens det andre barnet opplevde at barnevernet ikke var helt enig i det som var barnets
mening.
Dokumentasjon i sakene viste at det innhentes samtykke fra foreldre til innhenting av informasjon
fra offentlige instanser. I innhentingsbrevene viser barneverntjenesten til bvl. § 6-4 om
opplysningsplikt og fvl. § 14 som omhandler klageadgangen ved pålegg om å gi opplysninger, og det
vises samtidig til at part/er har samtykket til innhentingen.
Når barneverntjenesten innhenter informasjon fra offentlige instanser, benytter de seg av en
standardmal. Dokumentgjennomgangen viste at innhentingsbrev i all hovedsak sendes ut med
standardspørsmål til henholdsvis lege, politi, skole, barnehage og helsesøster. Ansatte sa, og
dokumentgjennomgangen viste, at innhentede opplysninger dokumenteres i barnets saksmappe.
Saksgjennomgangen viste også at barneverntjenesten innhenter samtykke fra foreldre, men i 5
saker hvor foreldrene har samtykket, blir det likevel ikke innhentet opplysninger. Vurdering av
hvorfor informasjon ikke innhentes fremkommer ikke i sakene. I intervju kom det frem at
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gjennomgang av innkomne opplysninger gjøres på flere måter; drøfting i ukentlig saksmøte, av
saksbehandler alene, mellom saksbehandler 1 og 2.
Saksgjennomgangen viste at alle relevante forhold ikke kartlegges i alle saker. Det er eksempler i
saksgrunnlaget hvor forhold nevnt i bekymringsmeldingen, barneverntjenestens egne
hypoteser/spørsmål til avklaring og forhold som dukker opp underveis, ikke blir undersøkt eller
kartlagt. I saksgrunnlaget er det saker hvor alvorlige forhold om barnets omsorgssituasjon ikke blir
tematisert eller undersøkt. I en sak forteller barn om at det blir innelåst. Dette forholdet tematiseres
ikke gjennom undersøkelsen. I en annen sak undersøkes ikke alvorlige forhold (fortalt at steforelder
er slem og sint, og at barna låses inne på rommet) med begrunnelse at det er undersøkt og
dokumentert i søskens sak, og i en tredje sak kan vi ikke se spor av at alvorlige forhold nevnt i
bekymringsmeldingen blir kartlagt i undersøkelsen (dårlige forhold hos en forelder; rus, sinne,
krangling mellom voksne og manglende hygiene). Barna det gjelder er ikke snakket med i noen av
nevnte saker.
Det kommer frem av rutinehåndboka at det skal utarbeides undersøkelsesrapport når
undersøkelsen avsluttes. Ansatte sa at barnevernleder hadde besluttet at det kun skulle skrives
undersøkelsesrapport i § 4-12 saker, men at det skulle skrives vedtak ved avslutning av
undersøkelsen i alle saker. Saksgjennomgangen og ansattes uttalelser viste at det er varierende om
det skrives rapport eller ikke, og at det ikke bare gjøres i § 4-12 saker. Det er skrevet
undersøkelsesrapport i 12 av 20 saker. Barneverntjenesten bruker en mal for undersøkelsesrapport.
Dokumentgjennomgangen viste at rapporten tilpasses den enkelte sak når det gjelder innhold,
omfang og beskrivelser. Det er fattet vedtak i 20 av 20 saker. I vedtakene beskrives
bakgrunnsopplysninger, hjemmelsgrunnlag og begrunnelse. Ansatte uttalte at barnevernfaglige
vurderinger, og vurderinger og vekting av barnets uttalelser drøftes i saksmøter, mellom
saksbehandler 1 og 2 og i samtale med barnevernleder. De sa at vurderingene skal komme frem i
undersøkelsesrapport og/eller vedtak. 3 av 5 foreldre opplyste å ha fått undersøkelsesrapport/
vedtak når undersøkelsen var ferdig. I intervju sa barna at de ikke fikk informasjon fra
barneverntjenesten om at undersøkelsen var avsluttet.
I rapport/vedtak gjengir barneverntjenesten gjennomførte aktiviteter, samtaler med barn og
foreldre, observasjoner ved hjemmebesøk, og annen innkommet informasjon i saken. I mange saker
gjengis omfattende og detaljerte beskrivelser, men i flere saker kommer det ikke tydelig frem
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hvordan barneverntjenesten tolker og vektlegger hvordan de faktiske forhold innvirker på barnets
omsorgsituasjon, herunder egne vurderinger, barns synspunkter og barnets beste.
Barnevernfaglige vurderinger fremkommer ikke eksplisitt i alle saker. I 10 av 20 saker dokumenteres
barnevernfaglig vurdering eksplisitt, og i 3 saker kommer den barnevernfaglige vurderingen ikke
eksplisitt frem. Det betyr at barneverntjenesten i 7 av 20 saker ikke dokumenterer sin
barnevernfaglige vurdering ved avslutning av undersøkelsen.

Hva som er barnets synspunkt, barneverntjenestens vektlegging av dette og deres vurdering av
barnets beste fremgår ikke av alle rapportene/vedtakene. I 13 av 20 saker dokumenteres det hva
barneverntjenesten vurderer er barnets beste, men i 8 av disse sakene kommer det ikke eksplisitt
frem.

Saksgjennomgangen viste at barneverntjenesten har fristoversittelse i 1 av 20 saker.
Ansatte sa at de alltid varsler ny kommune når familien flytter. Det var ingen saker hvor familien
flyttet i løpet av undersøkelsen i saksgrunnlaget. I en sak fant tilsynet at barnverntjenesten har
begrenset foreldres innsynsrett i opplysninger om barnet.

I våre samtaler med foreldre og barn spurte tilsynet blant annet om hvordan de har opplevd
kontakten med barneverntjenesten, og om de hadde fått hjelp. Svarene fra foreldre og barn var
varierende. Barna sa at de ikke opplevde å få hjelp fra barneverntjenesten og det ene barnet sa at
ting «forbedret seg selv». Om kontakten sa det ene barnet at det var helt greit, mens det andre
barnet sa at barneverntjenesten snakket mest med foreldrene og at barnet ønsket seg mer
informasjon. Omtrent halvparten av foreldrene opplevde å få hjelp fra barneverntjenesten og
opplevde at dialogen underveis hadde vært god. Den andre halvparten sa at samarbeidet med
barneverntjenesten ikke hadde vært så bra og sa at det handlet om manglende informasjon og at de
ikke ble hørt på det de sa. To foreldre uttalte at barneverntjenesten bare ville høre på barna, og ikke
på det som foreldrene sa.
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4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag
I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.
Fylkesmannen vurderer at kommunens organisering er klar, at ansvars- og rapporteringslinjene
mellom barneverntjenesten og øvrig administrativ ledelse er tydelige, og at barnevernleders ansvar
og myndighet er kjent blant ansatte. Fylkesmannen vurderer det som svært uheldig at tjenesten
igjen står overfor et lederskifte. Dette sammenholdt med utfordringer i forhold til sykemeldinger,
gjør Fylkesmannen bekymret. Fylkesmannen anbefaler og forutsetter at det fra kommuneledelsen
arbeides intensivt med å få på plass en stabil barnevernledelse og at nåværende leder gis nødvendig
oppfølging og støtte. Fylkesmannen vurderer at kommunens delegasjon til barnevernleder ikke
stemmer med de faktiske forhold. Kommunen må sikre at delegasjon til barnevernleder fremstår
korrekt.

Tilsynet har undersøkt barneverntjenestens gjennomføring i 20 barnevernssaker, og vi har kartlagt
om, og i så fall hvordan, undersøkelsesarbeidet sikrer tilstrekkelig og systematisert kunnskap om
barnet og barnets situasjon.
Fylkesmannen vurderer at litt over halvparten av sakene er gjennomført i tråd med god praksis. Det
er innhentet informasjon om barnets behov og situasjon, aktivitetene er gjennomført med
tilstrekkelig styrke og fremdrift, i samarbeid med barnet og foreldrene og bekymringstemaene er
godt belyst.
Når det gjelder nesten halvparten av sakene vurderer Fylkesmannen at sakene ikke er gjennomført
med tilstrekkelig styrke og fremdrift. Vi vurderer at undersøkelsesarbeidet har vært usystematisk,
sentrale opplysninger er ikke kartlagt, og med manglende dokumentasjon både når det gjelder
faktiske forhold og barnevernfaglige vurderinger. Det legges ikke godt nok til rette for barns
medvirkning. Når barneverntjenesten har vurdert at situasjonen for barnet kan være alvorlig, vil det
være særlig viktig at undersøkelsen planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig styrke og
fremdrift, og at bekymringsfulle forhold sikres kartlagt. Fylkesmannen vurderer at
barneverntjenesten ikke har gjennomført undersøkelser i tråd med alvoret i situasjonen for barnet i
alle saker. Dette er brudd på barnevernloven § 4-3 jf. §§ 1-1, 1-4 og 1-6.

Fylkesmannen vurderer at gjeldende rutinehåndbok ikke er oppdatert og i tråd med gjeldende
regelverk. Vi vurderer at det i stor grad har vært opp til den enkelte ansatte om en følger rutinen

88

Side: 18/24

eller ikke. For å kunne sikre at barneverntjenestens arbeid med undersøkelser planlegges,
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lov- og forskriftskrav, anbefales kommunen å
snarest mulig oppdatere sine rutiner, og sikre at alle ansatte er kjent med- og følger gjeldende rutiner.
Fylkesmannen vurderer at arbeidet med undersøkelser ikke har blitt fulgt opp og kontrollert, og
videre vurderer vi at det blir tilfeldig om virksomheten drives forsvarlig. Fylkesmannen vurderer at
arbeidet med undersøkelser ikke styres og ledes på en måte som sikrer at alle barn og familier som
trenger det, får riktig hjelp til riktig tid. Risikoen for svikt er for høy. Dette er brudd på
internkontrollforskriften.
Fylkesmannen vurderer at barneverntjenestens meldingsgjennomgang dokumenterer
bekymringsfulle forhold, det vurderes alvorlighets- og hastegrad for barnet og hypoteser/spørsmål
til avklaring dokumenteres. Videre vurderes tidligere kjennskap til familien, og hvorvidt det skal
åpnes sak på søsken.
Barneverntjenesten lager ikke en plan for undersøkelsen i alle saker, og Fylkesmannen vurderer at
planene som er utfylt ser ut til å være fylt ut som en rutinemessig sjekkliste uten å ha noen direkte
innvirkning på hvordan undersøkelsesarbeidet organiseres. Fylkesmannen vurderer at planlegging
av undersøkelsen er opp til den enkelte ansatte, og dermed tilfeldig. Det har heller ikke vært fulgt
opp og kontrollert at undersøkelsen er planlagt på en måte som kan sikre at barneverntjenesten får
belyst barnets situasjon tilstrekkelig, og med nødvendig fremdrift.
Fylkesmannen vurderer at innholdet i mal for undersøkelsesplan vil kunne sikre en systematisert
arbeidsform hvor nødvendige og tilstrekkelige aktiviteter i undersøkelsen vil bidra til å belyse
bekymringstemaene i saken. Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten har et forbedringspotensial
når det gjelder å beskrive mål for aktiviteten/hva barneverntjenesten vil avklare/belyse. Ved å beskrive
tydelig hva barneverntjenesten søker å avklare, så vil undersøkelsen framstå mer meningsfull og
logisk, og det vil være tydeligere hvilke justeringer som er nødvendige underveis. Det vil også kunne
tydeliggjøre for familien det gjelder hva formålet med aktivitetene er, noe som igjen kan sikre økt
forståelse for barneverntjenestens arbeid.

Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten gjennomfører undersøkelsene i samarbeid med
foreldre, og at de innhenter informasjon med samtykke fra foreldrene, som oftest i signert
samtykkeskjema. Det brukes tolk ved behov, og Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten gir
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nødvendig informasjon ved oppstart av undersøkelsen. Vi vurderer at barneverntjenesten kjenner til
hvordan man varsler ny kommune forsvarlig dersom familien flytter mens undersøkelsen pågår.

Saksgjennomgangen viste at det i flere saker ikke gis informasjon til forelder som barnet ikke bor
sammen med. Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten har et forbedringspotensial når det gjelder
å sikre at den forelderen som barnet ikke bor fast hos, får ivaretatt sine partsrettigheter.

Fylkesmannen vurderer at innhenting av opplysninger fra andre instanser er en sentral aktivitet i
undersøkelsene, og det hentes informasjon fra mange ulike aktører. Det kan indikere at hvem det
hentes informasjon fra tilpasses den enkelte sak, men det kan også handle om at
barneverntjenesten ikke er målrettet nok. Fylkesmannen vurderer at hvem det innhentes
opplysninger fra og hva slags opplysninger det bes om, fremstår noe tilfeldig og lite målrettet. Vi
vurderer også at det er mangelfull dokumentasjon av egne vurderinger i de tilfeller hvor man ber om
samtykke, men likevel ikke innhenter informasjon. Fylkesmannen vurderer at barneverntjenestens
henvisning til hjemmelsgrunnlag og formulering av «pålegg» i innhentingsbrevet kan gi et feilaktig
inntrykk av at instanser er pålagt å gi opplysninger i alle saker. Det er kun i saker eksplisitt nevnt i
bvl. § 6-4 annet og tredje ledd, at barneverntjenesten kan pålegge å gi informasjon dersom samtykke
ikke foreligger. Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten har et forbedringspotensial når det gjelder
å tilpasse innhentingsbrev til konkrete forhold i den enkelte sak. I brevet bør det fremgå konkret hva slags
opplysninger det er behov for, en angivelse av konkret hjemmelsgrunnlag (hvilke bokstaver i bvl. § 6-4
annet ledd, eventuelt § 6-4 tredje ledd) som er bakgrunn for pålegget, og vurdering av om samtykke til
informasjon skal vedlegges innhentingsbrevet. 5

Når det gjelder bruk av strukturerte verktøy/metoder i undersøkelsene så er slike ikke i bruk i
barneverntjenesten. Fylkesmannen vurderer at slike verktøy kan være nyttig som rammeverk for å være
til hjelp ved vurderinger eller beslutninger. Kommunen kan vurdere hvorvidt man skal ta i bruk dette i
undersøkelsene.
I saker hvor det samtales med barn, vurderer Fylkesmannen at barneverntjenesten tilrettelegger for
at barnet kan prate med barneverntjenesten alene, at det snakkes med barn om hva som faktisk er
bekymringen og at samtalen med barn dokumenteres.

5

Tolkningsuttalelse – Barnevernloven § 6-4 annet ledd – pålegg om opplysninger, Bufdir, 18.06.2020, ref 2020/52148-2
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Det at barneverntjenesten ikke snakker med barn i 9 av 17 saker vurderes av Fylkesmannen til å
være alvorlig. I 2 av sakene hvor det er begrunnet hvorfor barneverntjenesten ikke snakker med
barnet nevnt i faktagrunnlaget, vurderer Fylkesmannen at begrunnelsen ikke har vært tilstrekkelig.
Barnets rett til å bli hørt er nedfelt i barnevernloven. Bestemmelsen gir barnet en ubetinget og
selvstendig rett til å medvirke, men ingen plikt. Retten gjelder i hele beslutningsprosessen og i alle
forhold som berører barnet. I en undersøkelse plikter barneverntjenesten å sikre at barnet får
oppfylt sin rett til medvirkning. Barnevernets ansvar for å sikre barnets medvirkning innebærer
aktivt å innhente barnets synspunkter om relevante forhold, gjengi disse og bruke barnets
synspunkter i vurdering av situasjonen. Fylkesmannen vurderer at kommunen ikke har ivaretatt sin
plikt til barns medvirkning. Dette er brudd på barnevernloven § 1-6.
Fylkesmannen vurderer etter gjennomgang av saksmappene at barneverntjenesten ikke
dokumenterer fortløpende relevante opplysninger og vurderinger gjennom hele undersøkelsen. Alle
relevante opplysninger i en undersøkelse skal dokumenteres. Skriftlighet sikrer den enkeltes
rettssikkerhet og gjør det mulig å overprøve tjenestenes vurderinger og beslutninger i saken. Det
skal være synlig hva tjenesten har gjort og hvorfor dette er gjort. Det skal fremkomme hva barnet og
foreldrene har gitt uttrykk for og hvordan dette er vurdert av tjenesten. Dokumentasjon er også
særlig viktig for å få en systematisk og kontrollerbar undersøkelse. Dette er brudd på forvaltningsloven
§ 17 og god forvaltningsskikk.

Ved avslutning av undersøkelsen oppsummeres barneverntjenestens aktiviteter, faktiske forhold og
innhentede opplysninger, men vi kan ikke se i alle saker at barneverntjenesten har vurdert hvordan
de faktiske forhold innvirker på barnets omsorgsituasjon. Fylkesmannen vurderer at
barneverntjenesten ikke gjør en samlet og avsluttende barnevernfaglig og juridisk vurdering av alle
forhold som er kommet fram i undersøkelsen, og at konklusjonen som utarbeides ikke alltid er
logisk i forhold til den samlende vurderingen og de utfordringene som er beskrevet.
Barnets synspunkter og informasjon om hvordan barnevernet har vurdert og vektlagt dette må
eksplisitt komme frem i saksdokumentasjonen. Fylkesmannen vurderer også at vurderinger av
barnets beste ikke alltid kommer frem i vedtaket. Det er brudd på forvaltningsloven §§ 24 og 25 jf.
barnevernloven § 6-3 a.

Når konklusjonen som utarbeides ikke alltid er logisk i forhold til utfordringer og den samlede
vurderingen som er beskrevet, så kan det ofte vise tilbake til de vurderinger som er gjort i
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meldingsgjennomgang, og videre planlegging og gjennomføring av undersøkelsen. Om sentral
informasjon «glipper» i ett ledd av undersøkelsen (fra bekymringsmelding eller innkommet
informasjon underveis), vil temaet ikke følges videre opp med nødvendige kartlegging. Temaet blir
ikke belyst i samtaler med barnet, familien eller andre instanser. Som «følgekonsekvens» av at
barneverntjenesten ikke har sikret at bekymringsfulle forhold blir kartlagt, så vil det være tilfeldig om
barneverntjenestens avsluttende barnevernfaglige og juridiske vurderinger er til barnets beste. I
noen tilfeller kan mangelfulle undersøkelser få alvorlige konsekvenser for barna det gjelder.

Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten har hatt et fokus på å overholde undersøkelsesfrister,
Det er bra og godt at tjenesten viser forbedring på dette området. Det er likevel sånn at overholdelse
av frister alene ikke gir forsvarlige undersøkelser. For at barn skal få riktig hjelp til rett tid så er det
også nødvendig at barneverntjenesten sikrer tilstrekkelig kunnskap om barnet og barnets situasjon,
at barnets synspunkt innhentes og at barneverntjenesten konkluderer undersøkelsen til det beste
for barnet.

Avvik i barneverntjenesten meldes i liten grad i kommunens eget avvikssystem, og avvik meldt av
ansatte direkte til barnevernleder har ikke blitt fulgt opp med korrigerende tiltak. Fylkesmannen
vurderer at det å operere med to ulike avvikssystem ikke er godt nok. For at kommunen skal ha en
mulighet til å systematisk skaffe seg oversikt, og å følge med på områder hvor det er svikt og/eller
fare for svikt, er det avgjørende at avvik meldes og dokumenteres i et felles avvikssystem.
Fylkesmannen vurderer at kommunens må sikre at alle ansatte blir kjent med- og får opplæring i hva det
skal meldes avvik på, når det gjelder arbeid med undersøkelser, og hvordan og hvor slike avvik skal
meldes.

Ansatte har uttalt at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i arbeidet med undersøkelser. Deres
formelle kompetanse er kartlagt, men Fylkesmannen vurderer at kommunen ikke har iverksatt
nødvendige og tilstrekkelige opplæringstiltak. Kommunen har ikke kartlagt hvilken kompetanse
barneverntjenesten trenger. Særlig med bakgrunn i nye krav som kommer med barnevernreformen
som trer i kraft fra 2020, anbefales det at kommunen ser på hvilken kompetanse som trengs og hvilke
tiltak som må settes inn for å sikre at barneverntjenesten kan levere tjenester i tråd med lovkrav.
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5. Fylkesmannens konklusjon
Nordreisa kommune sikrer ikke at alle undersøkelser er tilstrekkelig faglig forsvarlig gjennomført.
Nordreisa kommune sikrer ikke barnets rett til å bli hørt, og kommunen sikrer heller ikke nødvendig
dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger underveis og til slutt i undersøkelsene, herunder
vurdering av barnets beste.

Nordreisa kommune har ikke internkontroll for å sikre at oppgavene som utføres er i samsvar med
lov og forskrift.

Dette er brudd på barnevernloven § 4-3 jf. §§ 1-1, 1-4, 1-6 og § 2-1 andre ledd jf. forskrift om
internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester. Videre er det
brudd på forvaltningsloven §§ 17, 24 og § 25 jf. barnevernloven § 6-3 a og god
forvaltningsskikk.

Endelig rapport oversendes Statens helsetilsyn for publisering på www.helsetilsynet.no.

Med hilsen
Hilde Bremnes (e.f.)
oppvekst- og barneverndirektør

Siri Jakobsen
seniorrådgiver oppvekst og barnevern

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Nordreisa kommune v/ kommunedirektør

Postboks 174
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Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet
I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.
Varsel om tilsynet ble sendt 08.06.2020.
I dette tilsynet har vi gjennomført samtaler med 2 barn og 5 foreldre som har hatt undersøkelse fra
barneverntjenesten i Nordreisa. Tilsynet valgte navn fra en liste med 21 foreldre og 12 barn som har
hatt undersøkelse det siste året. Intervju/samtale av barn og foreldre har i hovedsak blitt
gjennomført per telefon.
Tilsynsbesøket ble gjennomført ved barneverntjenesten i Nordreisa kommune, og innledet med et
kort informasjonsmøte 31.09.2020. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt
01.10.2020.
En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og
gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som
relevante for tilsynet:
–

Organisasjonskart

–

Delegasjon til barnevernleder, datert 11.10.2013

–

Årsmelding 2019

–

Kompetansekartlegging av ansatte i barneverntjenesten

–

Rutinehåndbok for Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste 2014-2015, herunder
o

prosedyre for opplæring av nytilsatte

o

prosedyre for arbeid med undersøkelser

o

prosedyre for avviksbehandling

o

prosedyre for tilbakemeldinger/brukermedvirkning

o

prosedyre for dokumentasjon, journalføring og arkivering

–

Rutine for internkontroll, sist revidert 07.07.2014

–

Avviksmeldinger fra barneverntjenesten for de siste 3 måneder

–

ROS-analyse gjennomført i 2016, 2017 og 2019

Tilsynet har gjennomgått alle dokumenter i de siste 20 undersøkelsene, fra mottak av
bekymringsmelding til avsluttende vedtak i undersøkelsen. Tilsynet fikk også oversikt over eventuelle
tidligere bekymringsmeldinger og/eller undersøkelser i de oversendte sakene.
I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på
oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.
Navn
Ellen Pedersen
Maria Vang

Funksjon/stilling
Konst. barnevernleder
Saksbehandler

Intervju
☒
☒

Oppsummerende møte
☒
☒

Kevin Tøllefsen

saksbehandler

☒

☒
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Navn
Helene Johansen
Siri Ytterstad
Christin Andersen
Renate Hammervold
Emilie T. Thomassen
Kari Wara
Katrine S. Vangen

Funksjon/stilling
saksbehandler
sektorleder
fungerende
kommunaldirektør
adm. saksbehandler
saksbehandler
familieveileder
saksbehandler

Intervju
☒
☒
☒

Oppsummerende møte
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:
– seniorrådgiver, Grethe Siri Kalstad, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, revisor
– rådgiver, Solfrid Andersen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, revisor

-

seniorrådgiver, Siri Jakobsen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, revisjonsleder
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT
Dato: 06.11.2020

Fakturanr.: COVID-19 – utv. IN

Fakturadato: 06.11.2020

STATSBUDSJETTET 2020 – KAP. 291, POST 60

TILSKUDD TIL UTVIDET INTRODUKSJONSPROGRAM –
SÆRSKILT UTBETALING SOM FØLGE AV COVID-19
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 345900 i tilskudd til utvidet
introduksjonsprogram – særskilt utbetaling som følge av covid-19, til kommunen. Beløpet er
utbetalt til kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket
«COVID-19 – utv. IN».
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomienhet.
Utbetalt tilskudd
Det er vedtatt at kommunene skal få ekstra tilskuddsmidler for å tilby utvidet
introduksjonsprogram. Hensikten er å redusere negative konsekvenser av covid-19.
Målgruppen for utvidet introduksjonsprogram er deltagere som har startet opp i
introduksjonsprogrammet før 01/01-19, og som fortsatt er i program når endringen trer i
kraft, 01/08-20.
IMDi forutsetter at midlene benyttes i tråd med formålet i § 1 i midlertidig lov om
tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Det er kommunen som avgjør om den enkelte har behov for et utvidet program, og hvor
lang utvidelse den enkelte skal få.
Beløpet som framkommer i kolonnen «Tilskuddsbeløp» er kommunens andel av tildelingen.
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av midlertidig lov om tilpasninger i
introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Veiledning til midlertidig lov finnes på https://www.imdi.no/om-imdi/imdi-og-koronasituasjonen/
Tilskuddsår
2020

Tilskuddsbeløp
Kr 345900

Tilskuddets mål
Tilskuddets formål er å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19 for deltakere
i introduksjonsprogram.
For utdypende informasjon vises det komplett veileder til midlertidig lov som ligger på
imdi.no.
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Oppfølging og kontroll
Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere gjennomføring av
introduksjonsprogram, skal registreres av kommunen i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)
jf. introduksjonsloven § 25 bokstav a. I forskrift om behandling av personopplysninger etter
introduksjonsloven er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal registrere, og
kommunen skal registrere disse opplysningene innen to måneder.
Kommunen skal ikke legge frem særskilt regnskap for tilskuddet. Dersom kommunen
gjennomfører utvidelse av introduksjonsprogram til en lavere kostnad enn tilskuddet som er
mottatt, kan kommunen beholde tilskuddet.
IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter
forutsetningene jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje
ledd.
Klageregler
Tildeling av tilskudd for utvidelse av introduksjonsprogram er ikke å anse som enkeltvedtak
etter forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Tilskuddsmottaker har derfor ikke
klageadgang på tildeling av tilskudd jf. fvl. §§ 3 første ledd og 28. For øvrig gjelder
forvaltningslovens saksbehandlingsregler.
Kontakt med IMDi
For spørsmål vedrørende utbetaling av ekstra tilskuddsmidler i forbindelse med COVID-19.
Kontakt:
•

Telefon 400 01 960, tastevalg 4.

•

Melde supportsak (https://support.imdinett.no/), med emne «Norsktilskudd».

Med vennlig hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kolbjørn Karlsen
økonomi- og tilskuddsjef
Økonomi- og driftsavdelingen

Ida Solvold Johansen
rådgiver
Økonomi- og driftsavdelingen
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Vår dato:

Vår ref:

12.11.2020

2020/1831

Deres dato:

Deres ref:

03.11.2020
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune v/Astrid
Berg
Postboks 74
9148 OLDERDALEN

Saksbehandler, innvalgstelefon

Linda K. Selnes, 77642256

Utbetaling av tilskudd til desentralisert kompetanseheving i skolen 2020
Fylkesmannen viser til innsendt anmodning om midler fra region Nord-Troms og Meld.St.21 (20162017), Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.
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
desentraliserte 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 desentralisert ordning skal stimulere til langsiktig utvikling og bidra til at kommunene og
de private skolene kan oppnå sektormålene for grunnopplæringa.
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
Egenandel
Skoleeierne 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 bruk av midlene. Det vil gis nærmere informasjon om dette i løpet av våren 2021.
Bruk av midlene
Fylkesmannen forutsetter at nettverket bruker midlene i løpet av 2020 og evt. 2021 i tråd med det
regionale nettverkets plan og i henhold til føringene for midlene.
E-postadresse:
fmtfpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø
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Telefon: 78 95 03 00
www.fylkesmannen.no/tf
Org.nr. 967 311 014
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Midlene er tildelt på bakgrunn av antall skoler hos den enkelte skoleeier som inngår i nettverket.
Nettverket region Nord-Troms har 17 skoler og tildeles kr 42 208,- per skole. I tillegg får hvert
regionale nettverk i Troms og Finnmark tildelt kr 300 000,- i grunntildeling som blant annet kan
brukes til å administrere ordningen i samarbeid med UH.
Utbetales nettverket v/ Kåfjord kommune

Kr 1 017 542,-

Utbetales utviklingspartner UiT Norges
arktiske universitet

Kr 0,-

Kr 1 017 542,- utbetales til Kåfjord kommunes kontonr. 4785 07 00024 ultimo november 2020.
Utbetalingen merkes «Desentralisert kompetanseutvikling 2020».
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.

Med hilsen
Katharine Jakola (e.f.)
ass. oppvekst- og barneverndirektør

Linda K. Selnes
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
INDRE KÅFJORD BARNE- OG
UNGDOMSSKOLE
Storfjord kommune
ÅRVIKSAND SKOLE
Nordreisa kommune
Lyngen kommune
STRAUMFJORDNES SKOLE
REISA MONTESSORISKOLE
Kvænangen kommune
Skjervøy kommune

c/o Hanne Gundersen Skattvoll
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2020/299-13

Arkiv:

144

Saksbehandler: Ruth Uhlving
Dato:

17.11.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
49/20

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
25.11.2020

Planprogram - kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og
bygging av anlegg 2021-2024, høringsutkast
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1

Planprogram, høringsutkast

Kommunedirektørens innstilling



I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram til kommunedelplan for
idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg.
Planprogrammet er datert november 2020 og legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Saksopplysninger
Oppvekst- og kulturutvalget gjorde slik vedtak 18.03.20:




Oppvekst- og kulturutvalget vedtar oppstart av planarbeid for «Kommunedelplan for anlegg og
områder for idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg 2021 - 2024".
Formålet med planen er framtidig tilrettelegging av områder og bygging/rehabilitering av anlegg
for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og kulturbygg.
Kommunedelplanen inngår i kommunens planstrategi 2020-2023 og skal revideres hvert fjerde
år.

Det ble sendt ut oppfordring til å komme med innspill til planen til 64 parter. I oppstartvedtaket
var det ikke innarbeidet et planprogram med beskrivelse av planprosessen i henhold til plan- og
bygningsloven, noe som ble påpekt i innspill fra Troms og Finnmark fylkeskommune.
Administrasjonen har nå utarbeidet vedlagte forslag til planprogram.
«Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt,
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av
planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.» (pbl §4-1)
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Vurdering
Intensjonen med vedtak om oppstart for planarbeidet i mars var at planarbeidet skulle bli ferdig i
løpet av dette året. Arbeid med planprogram og behandling av kommunal planstrategi har medført
en mere grundig prosess og at det meste av planarbeidet vil foregå i 2021.

102

Planprogram
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og
bygging av anlegg 2021-2024
Nordreisa kommune – Ráissa suohkan – Raisin komuuni

Høringsutkast november 2020

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

Besøksadresse:
Sentrum 17

Telefon: 77 58 80 00

Bankkonto: 4740 05 03954
Organisasjonsnr: 943 350 833

www.nordreisa.kommune.no
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1. Innledning og bakgrunn for planen
«Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for
bygging av anlegg og kulturbygg 2021 – 2024» er en revidering av gjeldende kommunedelplan som
ble vedtatt av Nordreisa kommunestyre den 20.12.2016. Denne skal revideres i henhold til
«Kommunal planstrategi 2020-2023», vedtatt av kommunestyret 29.10.2020. Det er også et krav fra
Kulturdepartementet at anlegg for idrett og fysisk aktivitet som det skal søkes om spillemidler til,
inngår i en kommunal plan som er underlagt politisk styring i kommunen.
Oppvekst- og kulturutvalget vedtok i mars 2020 oppstart av planarbeid for en ny kommunedelplan,
og kunngjorde en frist for å komme med innspill. Det ble sendt ut oppfordring til å komme med
innspill til planen til 64 parter. I oppstartvedtaket var det ikke innarbeidet et planprogram med
beskrivelse av planprosessen i henhold til plan- og bygningsloven, noe som ble påpekt i innspill fra
Troms og Finnmark fylkeskommune.
«Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt,
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes
på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart.
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.»

1.1. Målgrupper/formål
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal være grunnlaget for Nordreisa
kommunes langsiktige planlegging på områdene. Planen skal være et overordnet politisk
styringsdokument, og danne grunnlag for det administrative arbeidet på området.
Planen har også til hensikt å utdype mål og strategier på områder som er vedtatt i
Kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal bidra
til at Nordreisa er et godt sted å bo, sikrer jobbene for fremtiden og hvordan man skal gi
innbyggerne opplevelser for livet, skal være overordnet i prosessen med å finne planens mål og
tiltak.
Formålet med det videre planarbeidet vil være å tilrettelegge for at alle innbyggerne i Nordreisa
kommune skal ha best mulig forutsetning for å drive med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
igjennom helhetlig anleggs- og aktivitetspolitikk for følgende områder:
- Idrett
- Friluftsliv
- Organisert aktivitet
- Egenorganisert aktivitet
- Hverdagsaktivitet

1.2. Innhold og planavgrensning
Kommunedelplanen skal være en tematisk plan innenfor samfunnsplanlegging, og avgrenses til å
omhandle idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og kulturbygg.
Planen vil legge føringer for fremtidig planlegging, uten at den er juridisk bindende når det gjelder
disponering av arealer. Eventuelle arealvurderinger som gjøres i planen må derfor tas inn i
Nordreisa kommunes arealplan, alternativt reguleringsplaner for å få rettsvirkning.
Planforslaget skal blant annet inneholde følgende etter anbefalinger gitt fra kulturdepartementet:
 Målsetning for Nordreisa kommunes satsing på idrett og fysisk aktivitet.
 Målsetning for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og fysisk aktivitet.
 Resultatvurdering av gjeldende plan med statusoversikt.
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En vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og aktivitet i Nordreisa
kommune.
En redegjørelse for sammenhengen med andre relevante og førende planer i Nordreisa
kommune.
Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg samt kulturbygg.
En oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av de planlagte
anleggene.
En uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg for idrett, fysisk aktivitet og
kulturbygg i Nordreisa kommune.
Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for
planlagte anlegg og friluftsområder i relevante kart.

1.3. Definisjoner
I kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skiller vi mellom ulike varianter av fysisk
aktivitet, da fysisk aktivitet utøves i mange sammenhenger og på mange ulike arenaer. Definisjonen
nedenfor er hovedsakelig hentet fra kulturdepartementets veileder «Kommunal planlegging for
idrett og fysisk aktivitet» og «Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid»:
Idrett: Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.
Friluftsliv: Klima- og miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i
friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser.
Fysisk aktivitet: Med fysisk aktivitet forstås enhver aktivitet der man bruker musklene/kroppen
som gir økt energiforbruk.






Hverdagsaktivitet: En aktivitet der ikke aktiviteten i seg selv, eller resultatet av aktiviteten
er målet. Hvordan vi forflytter oss fra A til B eller hagearbeid er eksempler på
hverdagsaktivitet.
Organisert aktivitet: En aktivitet som drives og ledes av noen , for eksempel på et
treningssenter med faste gruppetimer ledet av instruktør, eller fjellturer ledet av turledere
fra en friluftslivsorganisasjon. I dette ligger gjerne en grad av tilrettelegging, planlegging
og gruppetilhørighet.
Egenorganisert aktivitet: At individene selv står for planlegging og gjennomføring av
aktivitetene. Kan foregå på mange arenaer, f.eks. i et idrettslag, på et treningssenter, i
nærmiljøet eller ute i naturen.

Folkehelse: Folkehelseloven definerer folkehelse som en betegnelse på befolkningens
helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelse er både psykisk og fysisk
helse, og idrett og fysisk aktivitet kan ha positiv innvirkning på dette.
Nærmiljøanlegg: Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk
aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med
nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Anleggene eller områdene skal være fritt allment
tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for
lokalbefolkningen forøvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til
den organiserte idretten.
Ordinære anlegg: Ordinære anlegg er de tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av
Kulturdepartementets publikasjon V-0732 «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet». De ordinære tilskuddsberettigede anleggstypene er i hovedsak nært knyttet til
konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte idretten. De tekniske krav til mål og
utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.
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Interkommunale idrettsanlegg: Interkommunale idrettsanlegg er større kostnadskrevende anlegg
der to eller flere kommuner inngår en skriftlig avtale om eierskap, investering og drift. Det er
kulturdepartementet som kan gi et anlegg en interkommunal status.
Nasjonalanlegg: Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle
standardkrav for avvikling av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser. Ordningen er
meget begrenset, og det er Kulturdepartementet som etter uttalelse fra Norges Idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF) gir et anlegg denne statusen.

2. Rammer og føringer
Det foreligger flere føringer for kommunens planarbeid innenfor idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
som man må ta hensyn til videre i planprosessen. I planprosessen må kommunen blant annet ta
hensyn til lover og forskrifter, stortingsmeldinger og andre planer. Under er noen av de viktigste
føringene som man må forholde seg til videre i planprosessen:

2.1. Nasjonale føringer
Meld.St. 26 (2011-2012) «Den norske idrettsmodellen» Kulturdepartementet har ansvaret for
idrettspolitikk på statlig nivå, og «Den norske idrettsmodellen» har følgende visjon: Idrett og fysisk
aktivitet for alle. Statens viktigste strategi for å få dette til er en økt satsing på idretts- og
aktivitetsanlegg. Den viktigste målgruppen i statlig idrettspolitikk er barn og unge, men personer
med nedsatt funksjonsevne og inaktive er også prioriterte målgrupper.
Meld. St. 18 (2015-2016) «Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet» er Klima- og
miljødepartementet sitt bidrag til å få enda flere til å drive med friluftsliv, og få oppleve friluftsliv
som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Meldingen omfatter tiltak og føringer innenfor
både motivering og rekruttering til friluftsliv, og innenfor forvaltning av områder for friluftsliv.
Regjeringen vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta. Barn og unge er prioriterte
målgrupper.
Friluftsloven (LOV 1957-06-28 nr.16)
Friluftsloven regulerer allemannsretten. Formålet er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre
allmenhetens rett til ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.
Friluftsloven definerer innmark og utmark og regulerer forholdet mellom grunneier og
allmennheten, inkludert ferdsel på innmark og i utmark. Friluftsloven har i tillegg bestemmelser om
friluftsområder.
Andre relevante nasjonale føringer:
 Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2014)
 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020 (rulleres årlig)
 Meld.St.19 (2014-2015)- «Mestring og muligheter» - Helse- og omsorgsdepartementet
 Meld. St. 10 (2018-2019) «Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfoldig» Kulturdepartementet

2.2. Regionale føringer
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.
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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.

2.3. Kommunale føringer
Kommunens idretts- og friluftspolitikk er forankret i kommuneplanens samfunnsdel (2012-2025)
med hoved- og delmål for ulike tema.
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.
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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.

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder – vedtatt våren 2020
Nordreisa kommune har utført kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsområder. Da
kommunestyret vedtok sin godkjennelse av forslaget til Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder i Nordreisa kommune ble det også vedtatt at bruk av kartleggingen som
informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne saksbehandlingsrutiner. For saker som
berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for hvordan interessene vil bli
berørt, og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg av løsninger.
Kartleggingen skal holdes løpende oppdatert og skal revideres i forbindelse med revisjon av
kommuneplanens arealdel og skal inkluderes i vurderinger ved utforming av plan.

3. Fokusområder i ny plan
«Idrettsglede for alle» er visjonen til idrettens øverste organ, Norges idrettsforbund og olympiske
og Paralympiske komité (NIF). Dette innebærer at alle skal få utøve idrett ut i fra sine egne ønsker
og behov.
Staten sin overordnede målsetning er «idrett og fysisk aktivitet for alle». For å nå dette målet skal
staten igjennom sitt virkemiddelapparat legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet
til å delta i idrett eller drive med egenorganisert fysisk aktivitet. For å kunne legge til rette for et
omfattende og inkluderende aktivitetstilbud legges det særlig vekt på å utvikle attraktive tilbud til
barn og ungdom. I tillegg har staten en hovedmålsetning om at den frivillige og medlemsbaserte
idretten skal sikres gode rammevilkår. Det viktigste virkemiddelet i norsk idrettspolitikk for å få
dette til, er satsing på anlegg.
Statens hovedmålsetning for friluftsliv er at befolkningen utøver friluftsliv jevnlig. For å nå denne
målsetningen mener staten at ivaretagelse og tilrettelegging av arealer, samt opplæring og
stimulering til friluftsliv er avgjørende. Satsing på arealene i nærmiljøet blir fremhevet som viktig,
og i særlig grad for å få den gruppen i befolkningen som er lite fysisk aktive mer aktive. Staten
ønsker at natur og friluftsliv brukes enda mer i helsefremmede og forebyggende arbeid, så
satsingen på friluftsliv er også sentralt i regjeringens folkehelsearbeid.
For å kunne skape best mulige forutsetninger for at Nordreisas innbyggere kan være fysisk aktive,
enten igjennom organisert idrett eller annen fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, er det viktig at
Nordreisa kommune sikrer innbyggerne gode rammevilkår. Gode rammevilkår innebærer blant
annet god tilgjengelighet til idrettsanlegg og andre arenaer tilrettelagt for fysisk aktivitet. God
tilgjengelighet kan for eksempel gjelde åpningstidene i idrettsbygg, grøntområder i sentrum,
nærmiljøanlegg i barn og unges oppvekstmiljø, gang- og sykkelvei mellom hjem og skole/jobb, og
«grønne korridorer» fra der folk bor til områder for friluftsliv.
Fokusområder i det videre planarbeidet er fordelt på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Der det
overordnede målet er å legge til rette for at alle innbyggerne i Nordreisa skal være fysisk aktive,
enda oftere.

3.1. Idrett


Idrettsanlegg
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- Behovsrettet anleggs- og arealpolitikk
- Tilgjengelige idrettsanlegg
 Aktivitet
- Rammevilkår for idrettslag
- Barne- og ungdomsidretten
- Idrettsarrangementer

3.2. Friluftsliv
 Anlegg
- Sikre attraktive arealer for fysisk aktivitet og friluftsliv
- Grøntområder
- Utfartsområder
 Aktivitet
- Samarbeid mellom aktører innenfor friluftsliv
- Næring og friluftsliv

3.3. Fysisk aktivitet
 Anlegg
Skolen som nærmiljøarena
Gang- og sykkelveier
Mindre nærmiljølekeplasser
Sikre attraktive arealer for fysisk aktivitet
 Aktivitet
- Rammevilkår for frivilligheten (tilskuddsordninger og driftstilskudd)
- Skolen som nærmiljøsenter
-

3.4. Utredningsbehov
Kartlegging av aktivitet: Det er behov for å kartlegge aktiviteten i Nordreisa. For å kartlegge den
egenorganiserte aktiviteten bør man gjennomføre en kvantitativ undersøkelse evt. se på nasjonale
og regionale tall, mens den organiserte aktiviteten kan kartlegges med medlemstall fra frivillige
organisasjoner og treningssentre. Tall på idrettsdeltagelse kan hentes fra idrettsregistreringen til
Norges idrettsforbund.
Anleggs- og arealbehov: For å kunne vurdere hvilke anleggsbehov vi har for fremtiden, er det
behov for å kartlegge hvilke anlegg og arealer for fysisk aktivitet vi allerede har. Hvilke idretter og
aktivitetsformer har god eller dårlig anleggsdekning i dag, og er tilgjengeligheten til de forskjellige
anleggene lik for alle innbyggerne i kommunen? Kartlegging gjøres internt på tvers av virksomheter.
Norsk idrettsindeks er et alternativ for å kunne se hvilke idretter som har god og mindre god
anleggsdekning.
Tilrettelegging: Kommunen m/samarbeidspartnere har en viss mengde tilrettelagt infrastruktur
tilknyttet friluftslivet, men mye mangler. Hvor godt er tilbudet for personer med
bevegelseshemmelser? Finnes det turmuligheter for personer i rullestol? Hvor godt er idrettstilbudet
for personer med tilretteleggingsbehov?
Kartlegging av økonomiske barrierer: Hvor mye koster det å delta på de ulike idrettene i
Nordreisa, og hvorfor koster det mer å delta på noen idretter enn andre? Utredningen kan gjøres
ved å sende ut spørreskjema til frivillige organisasjoner. Skjema lages internt i samarbeid med
eksterne interessenter innenfor idretts- og friluftslivsfeltet.
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Folkehelse: Parallelt med en stadig mer stillesittende hverdag og en befolkning som stadig blir
eldre er det et behov for økt kunnskap om folkehelsen i kommunen. Kommunen har en viss idé av
friluftslivsaktiviteten i kommunen gjennom Ut i NORD, men hva er grunnen til at det primært er
kvinner i 50 - 60-årsdalderen som er representert? Hvordan aktivisere menn i samme aldersgruppen?
Hvordan er helsen til kommunens barn/ungdom/unge voksne/middelaldrede og eldre? Hvordan er
den psykiske helsen? Tilfredsstiller kommunen befolkningens behov for ivaretakelse av psykisk
helse? Hvordan er befolkningens ernæringsvaner? Er det aktuelt å opprette egen
folkehelsekoordinator?

4. Planprosess
4.1. Organisering
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet må forankres i hele organisasjonen, både
politisk og administrativt. Det er av den grunn ønskelig å ha referansepersoner fra aktuelle
virksomheter samlet i en arbeidsgruppe. Arbeidet med rullering av planen vil bli ledet av
virksomhet kultur, med representanter fra oppvekst og drift.

4.2. Medvirkning
Krav om medvirkning er forankret i plan – og bygningsloven. Det legges opp til medvirkning tidlig i
planprosessen, både i arbeidet med selve planen og i arbeidet fram mot et ferdig vedtatt
planprogram. Både planforslaget og planprogrammet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn for
allmenheten. Det legges opp til en åpen medvirkningsprosess der alle interessenter og berørte
parter skal ha flere muligheter til å komme med innspill underveis i det videre planarbeidet.
Interesserte parter:
- Nordreisa idrettsråd
- Friluftsorganisasjoner
- Grendelag
- Troms og Finnmark fylkeskommune
- Nabokommuner
- Grunneiere
- Ungdomsrådet
- Rådet for funksjonshemmede
- Eldrerådet
Arenaer for medvirkning:
- Sosiale medier
- Møter (interesserte parter)
- Bygdemøter/landsbymøte/grendemøter. Både møter der kommunen inviterer og grendemøter der
kommunen inviteres inn
- Med mere

4.3. Framdriftsplan
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2020
4. kvartal
1. kvartal
Planprogram
Utarbeide planprogram
Varsel oppstart, vedtak,
offentlig ettersyn
Medvirkning
Behandling av innspill
Politisk vedtak planprogram
Kunngjøring av planprogram
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Kartlegging, innhenting kunnskap
Medvirkning
Bearbeiding innspill
Vedtak om offentlig ettersyn
Høringsseminar
Behandling av uttalelser
Politisk vedtak kommunedelplan
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2021
2. kvartal
3. kvartal

4. kvartal

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2020/800-8

Arkiv:

D11

Saksbehandler: Ruth Uhlving
Dato:

16.11.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
50/20

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
25.11.2020

Søknad om kommunalt tilskudd - rulleskiløype og skiskytteranlegg,
Nordreisa idrettslag
Vedlegg
1 Søknad om kommunalt tilskudd - Nordreisa idrettslag
2 Prosjekt rulleskiløype og skiskytteranlegg, Nordreisa idrettslag
Kommunedirektørens innstilling




Nordreisa kommune innvilger Nordreisa il tilskudd til bygging av rulleskiløype og
skiskytteranlegg i Saga tilsvarende halvparten av det anleggene 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:
Utdrag fra prosjektbeskrivelse:
«Nordreisa IL Ski og skiskyting søker Nordreisa kommune om støtte for realisering av Saga
skianlegg. Vi søker støtte for inntil halvparten av tippemiddeltilskuddet – se vedlagt budsjett
og finansieringsplan. Dette er i henhold til beregnet totalramme for hele prosjektet.
Nordreisa IL ski og skiskyting arbeider med fase 2 i utviklingen av Saga skianlegg. Fase 1
inkluderte bygging av et etterlengtet skihus på stadion. Skihuset stod ferdig våren 2016. Fase
2 som blant annet skal inneholde nytt skiskytteranlegg, rulleskiløype, stadion med start/målområde, skileikområde, friluftsområde og snødeponi.
Det gamle skiskytteranlegget har kun 20 skyteskiver, og tilfredsstiller ikke kravet til 30
skiver som er et minstekrav for å arrangere nasjonale skiskytterkonkurranser. Nordreisa har i
flere år sett behovet for et rulleskianlegg. Med Nord-Norsk skilinje på Nord-Troms
videregående skole og et aktivt skimiljø i bygda, er det behov for å ha et trafikksikkert
alternativ for rulleskiløperne. En rulleskiløype vil også heve kvaliteten på treningene.
Rulleskiløypa er planlagt slik at det blir en løype som passer for alle utøvere, med både flate
partier, bratte bakker og krevede utforkjøringer.
Utbyggingskostnadene for anlegget er over tid beregnet med utgangspunkt i flere modeller.
Den rimeligste løsningen er nå lagt til grunn for kostnadsberegningene. Det innebærer
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utbygging av skiskytterstadion og rulleskiløype i et samlet prosjekt. Etablering av
rulleskianlegget fordrer utgraving og bortkjøring av store mengder jord-/steinmasser, mens
rulleskianlegget krever tilkjøring av masser. Masseforflytning er en stor kostnadsdriver i
byggeprosjekter, og beregninger utført for anlegget i Saga viser at vi tar ned kostnadene med
mange millioner ved å gjennomføre bygging av skiskytteranlegg og rulleskianlegg innenfor
samme tidsramme.
Utviklingen av Saga skianlegg er meget viktig for Nord-Troms videregående skole, og de
har bred deltagelse i prosjektgruppa. Anlegget har fått støtteerklæringer fra alle
naboklubbene i Nord-Troms, Troms skikrets, Troms skiskytterkrets, Norges Skiforbund og
Norges Skiskytterforbund. ... Troms Fylkeskommune vil også være en viktig
samarbeidspartner i utviklingen av anlegget.»

Kostnader:
Forberedende tiltak og generelle kostnader
Sprenging og masseforflytning
Grøfting, kummer og rør
Vegfundament
Vegdekke
Vegutstyr og miljøtiltak
DELSUM
Tillegg:
Administrasjon
Betongsåle skivestativ
Arbeid betongsåle
Fremføring el., montering områdebelysning
skytebane, varsellys
Flytting av gammelt klubbhus/ etablering av
fasilitet ny bane
Ny utmarksvegeksisterende
Usikkerhetskostnad
Skiveanlegg
Frakt skiveanlegg
Montering skiveanlegg

DELSUM

TOTALT eks byggelånsrenter
Byggelånsrenter
Totalt inkl byggelånsrenter

1300 000
9006 000
832500
3746000
3150000
522040
18556 540
1 000 000
150000
100000
1 200 000
250000
25 000
206 116
1752 344
50000
110 000
4843 460
23400 000
710 000
24 110 000

Utover kommunalt tilskudd, bidrar kommunen i prosjektet med reguleringsplan for området og
med grunnarbeid i veg som utgjør deler av rulleskitraseen. I finansieringsplanen er verdien av
dette anslått til kr 1 706 500.
Finansieringsplan:
Spillemidler (SM)
7 750 000
Kommunalt tilskudd, halvparten SM
3 875 000
N. kommune, verdi grunnarbeid og reguleringsplan 1 706 500
NIL egenkapital og dugnad
1 191 000
Tilskudd, gaver, sponsorer
9 587 500
Sum finansiering
24 110 000
Nordreisa kommunestyre gjorde vedtak 26.04.2018, sak 18/322, Spillemidler – kommunal
andel:
- Nordreisa kommune gir tilskudd til anlegg og kulturbygg tilsvarende halvparten av
spillemidlene. Utbetaling skjer i henhold til tildelte årlige budsjettmidler. Ved store
spillemiddelprosjekter lages det sak til kommunestyret om eventuell ekstrautbetaling.
Budsjettposten til kommunal andel spillemiddelanlegg er nå på kr 500 000.
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Vurdering
Kommunen ser svært positivt på at lag og foreninger bygger og oppgraderer anlegg. Saga
skianlegg brukes mye, både av mosjonister i alle aldre og av aktive idrettsutøvere. De planlagte
utbyggingene med rulleskiløype og nytt skiskytteranlegg vil gjøre anlegget enda bedre, spesielt
for de aktive utøverne. Med den årlige tilskuddsposten på kr 500 000 til bygging av
idrettsanlegg, vil det ta åtte år å utbetale tilskudd til de nye anleggene i Saga. Det bør derfor
vurderes å gi ekstrabevilgning.
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Nordreisa kommune
v/ Ruth Uhlving
Postboks 174
9156 Storslett
Nordreisa 13.11.2020
SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TILSVARENDE HALVPARTEN AV
TIPPEMIDDELTILSKUDDET
Om søknaden
Nordreisa IL Ski og skiskyting søker Nordreisa kommune om støtte for realisering av Saga
skianlegg. Vi søker støtte for inntil halvparten av tippemiddeltilskuddet – se vedlagt budsjett
og finansieringsplan. Dette er i henhold til beregnet totalramme for hele prosjektet.
Kort beskrivelse
Nordreisa IL Ski og skiskyting arbeider med fase 2 i utviklingen av Saga skianlegg i
Nordreisa kommune. Fase 1 inkluderte bygging av et etterlengtet skihus på stadion. Skihuset
stod ferdig våren 2016. Fase 2 består av nytt, utvidet skiskytteranlegg som tilfredsstiller
kravene til å arrangere nasjonale skiskytterrenn, ny rulleskiløype samt utarbeidelse av
friluftsområde og skileikanlegg.
Prosjektbeskrivelse
Ski- og skiskyttergruppa i Nordreisa IL har over flere år planlagt utviklingen av Saga
Skianlegg på Storslett i Nordreisa kommune. Fase 1 av prosjektet var bygging av Saga skihus
som ble ferdigstilt våren 2016. Siden den gang har Nordreisa IL Ski og Skiskyting jobbet for å
realisere fase 2 av prosjektet som blant annet skal inneholde nytt skiskytteranlegg,
rulleskiløype, stadion med start-/målområde, skileikområde, friluftsområde og snødeponi.
Prosjektet har iverksatt og gjennomført flere aktiviteter siden 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomført grunnundersøkelser i området (utført av Statens vegvesen og Arktisk
Geotek).
Gjennomført støymålinger for skiskytteranlegg (utført av Multiconsult).
Valgt ønsket plassering av skiskytteranlegg.
Avklart plassering av skiskytteranlegg med Avinor for å ivareta sikkerhet for
innflygning til Sørkjosen Lufthavn.
Definert trase for rulleskiløype.
Utarbeidet 3D modell av rulleskiløype inkludert kvalitetssikring av at fart og dosering
er i forhold til skiforbundets veileder for rulleskiløype (utført av Norconsult).
Utarbeidet kostnadsoverslag for anlegget.
Iverksatt oppstart reguleringsplan, et arbeid Nordreisa kommune er i gang med å
gjennomføre.
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Mye av jobben som er gjennomført er utført på dugnad, og det er lagt ned utallige
timer i prosjektet av klubbens medlemmer. Nå er prosjektet kommet i en fase der Nordreisa
IL har behov for å innhente ekstern kapital for finansiering og sluttføring av anlegget som er
kostnadsberegnet til ca. 24 millioner kroner.
Spesifikasjon
Bakgrunn
Ski- og skiskyttergruppa i Nordreisa IL har over flere år planlagt utviklingen av Saga
Skianlegg.
Del 1 av prosjektet var bygging av Saga skihus som nå er ferdigstilt. Det har vært utfordringer
rundt grunneierforhold, men Nordreisa kommune og grunneier har blitt enige om arealbruken,
og vi er klare til å realisere resterende planer i Saga.
Det gamle skiskytteranlegget har kun 20 skyteskiver, og tilfredsstiller ikke kravet til 30 skiver
som er et minstekrav for å arrangere nasjonale skiskytterkonkurranser. Få skiver er også
utfordrende når det arrangeres samlinger eller kretsrenn i Nordreisa. Anlegget er så utslitt
etter mange års bruk, at det er krevende å holde operativt til daglig bruk.
Nordreisa har i flere år sett behovet for et rulleskianlegg. Med Nord-Norsk skilinje på NordTroms videregående skole og et aktivt skimiljø i bygda, er det behov for å ha et trafikksikkert
alternativ for rulleskiløperne. En rulleskiløype vil også heve kvaliteten på treningene.
Rulleskiløypa er planlagt slik at det blir en løype som passer for alle utøvere, med både flate
partier, bratte bakker og krevede utforkjøringer.
Det er gjort vurderinger av de geotekniske forholdene i området ved Saga skianlegg basert på
foreliggende kart og grunnundersøkelser utført av Statens vegvesen og Arktisk Geotek.
Vurderingene er bl.a. lagt til grunn for skiskytteranleggets og rulleskiløypas plassering.
Utbyggingskostnadene for anlegget er over tid beregnet med utgangspunkt i flere modeller.
Den rimeligste løsningen er nå lagt til grunn for kostnadsberegningene. Det innebærer
utbygging av skiskytterstadion og rulleskiløype i et samlet prosjekt. Etablering av
rulleskianlegget fordrer utgraving og bortkjøring av store mengder jord-/steinmasser, mens
rulleskianlegget krever tilkjøring av masser. Masseforflytning er en stor kostnadsdriver i
byggeprosjekter, og beregninger utført for anlegget i Saga viser at vi tar ned kostnadene med
mange millioner ved å gjennomføre bygging av skiskytteranlegg og rulleskianlegg innenfor
samme tidsramme.
Prosjektmål
• Tilby et moderne ski- og skiskytteranlegg som ivaretar behovet for aktivitet og trening
til befolkningen i Nordreisa, klubben og Landslinja for ski- og skiskyting ved NordTroms videregående skole.
• Saga Skianlegg vil gi regionen fasiliteter som vil være med på å utvikle kompetansen i
klubb og videregående skole samt opprettholde arbeidsplasser i kommunen og
fylkeskommunen.
• Kunne arrangere nasjonale renn og mesterskap i ski og skiskyting i Nord-Troms.
• Øke trafikksikkerheten ved å ha et trygt alternativ for rulleski.
Nordreisa IL Ski og skiskyting
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Side 2

Forankring
• Saga skianlegg er definert som eget friområde med idrettsanlegg,
skiskytteranlegg og parkering i Nordreisa kommunes arealplan.
• Saga Skianlegg er inkludert i Nordreisas kommunedelplan: ”Anlegg og områder for
idrett og fysisk aktivitet”.
• Nordreisa IL og kommunen har gitt innspill på at anlegget bør innarbeides i "Regional
plan for idrettsanlegg i Troms".
Utviklingen av Saga skianlegg er meget viktig for Nord-Troms videregående skole, og de har
bred deltagelse i prosjektgruppa. Anlegget har fått støtteerklæringer fra alle naboklubbene i
Nord-Troms, Troms skikrets, Troms skiskytterkrets, Norges Skiforbund og Norges
Skiskytterforbund.
Prosjektorganisering
Det er Nordreisa IL som er prosjekteier og byggherre. Nordreisa IL ski- og skiskyttergruppa
har etablert en prosjektgruppe som ivaretar all planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og
koordinering av prosjektet. I tillegg har idrettslaget et anleggsutvalg som arbeider med drift.
Mye av arbeidet gjennomføres på dugnad. Det er imidlertid nå søkt støtte hos Troms og
Finnmark idrettskrets anleggsfond til en detaljert prosjektering av prosjektet. Arbeidet skal
redusere risikoen for overskridelser under utbyggingen.
Samarbeidspartnere
Mulige samarbeidspartnere er først og fremst Nordreisa kommune og Landslinja for ski- og
skiskyting ved Nord-Troms videregående skole. Andre samarbeidspartnere er hovedlaget i
Nordreisa IL, Troms skiskytterkrets, Troms skikrets, Troms idrettskrets, grunneiere og Statens
vegvesen.
Troms Fylkeskommune vil også være en viktig samarbeidspartner i utviklingen av anlegget.
Aktiviteter
• Finansiering
• Prosjektledelse og oppfølging
• Detaljere prosjektgjennomføring
• Kvalitetssikring av eksisterende kostnadsberegninger
• Utarbeide anbudsforespørsel til entreprenører
• Innhente tilbud fra entreprenører
• Vurdere tilbud og velge tilbyder
• Inngå kontrakt med valgt tilbyder
• Planlegge oppstart av anleggsarbeid
• Realisering av prosjektet
Målgrupper
• Befolkningen i Nord-Troms: utgangspunkt for friluftsaktivitet og fysisk aktivitet.
• Allidrettsgruppa 6-10 år i Nordreisa IL for skileik og aktivitet.
• Barn 10-16 år i egen klubb og klubber i Nord-Troms for å kunne ha gode
treningsanlegg.

Nordreisa IL Ski og skiskyting

118

Side 3

•
•
•

Elever ved Landslinja for ski og skiskyting for gode trenings- og
undervisningsfasiliteter.
Ski og skiskyttersporten i Nord-Norge for samlinger, treninger, regional og nasjonale
renn (større mulighet til å få flere nasjonale renn til fylket og landsdelen).
Næringslivet i regionen for mulighet til å etablere bedrifter og fasiliteter som kan gi
ytterligere synergieffekter (hoteller, campingplasser etc).

Effekter
• Et ferdig utviklet skianlegg vil gjøre det enklere å påta seg renn både på regionalt og
nasjonalt nivå.
• Det er allerede etablert ett nytt parkeringsareal på riktig side av fylkesvei 352 som har
bidratt til å øke trafikksikkerheten i området. Ved gjennomføring av fase 2 som
innebærer flytting av skiskytteranlegget, vil parkeringsarealet utvides. Det vil øke
trafikksikkerheten ytterligere ved arrangement som ukentlige onsdagsrenn, samt
øvrige ski- og skiskytterrenn.
• Prosjektet vil bidra til å gjøre landslinjen for ski og skiskyting ved Nord-Troms VGS
mer attraktiv.
• Tilgang til Saga skihus og et moderne skianlegg vil bidra innen turisme. Løypenettet
vårt benyttes pr. i dag av turistnæringen. Dette kan videreutvikles med topptur/
randonee-virksomhet.
• En rulleskiløype vil sikre tidligere oppstart av skisesongen grunnet plant underlag for
tidlige skiløyper.
• Av mer overordnede effekter vil Saga skihus skape positive ringvirkninger i
lokalsamfunnet ved at det er med på å gjøre området attraktivt for de som bor her.
• Økt aktivitet for næringslivet i regionen.
• Sommertilbud for alle skiklubber i Nord-Troms, samt for andre klubber som ønsker å
gjennomføre treningssamlinger utenfor vintersesong.
Vedlegg
• Prosjektplan Saga skianlegg
• Budsjett og finansieringsplan Saga skianlegg

Nordreisa IL Ski og skiskyting
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Vennlig hilsen

Vidar Aamo Nikolaisen
Leder Nordreisa IL Ski og skiskyting
Opplysninger om organisasjonen:
Navn på organisasjon/tiltak:
Organisasjonsnummer:
Kontonummer:

Nordreisa IL Ski og skiskyting
950703865
4740.21.08890

Kontaktperson:
Mail:
Mobil:

Vidar Aamo Nikolaisen
vidar.aamo.nikolaisen@griegseafood.com
91 87 83 62

Nordreisa IL Ski og skiskyting
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Side 5

SAMHOLD – IDRETT – GLEDE

Prosjekt
Rulleskiløype og skiskytteranlegg

Saga skianlegg
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Saga skianlegg

➢ Skihuset ferdigstilt 2016.
Neste utviklingssteg
➢ Ny rulleskiløype og skiskytteranlegg.
➢ Helårlig bruk av løypetrase og skiskytteranlegg. Godkjent for
større arrangement.
➢ Skileikområde og startpunkt for turer.
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Betydning av oppgradert anlegg

• Anlegget vil være særdeles viktig for Nord-Troms VGS (Nord-Norsk
skilinje). Med et enda bedre anlegg vil NNS få et enda tilbud og
forhåpentligvis øke elevmassen, samt utvikle enda flere
idrettsungdom. NNS rekrutterer elever fra hele landet.
• Unike utviklingsmuligheter for næringslivet, både eksisterende og
nye aktører.
• Større arrangementer kan legges til Nordreisa pga et nytt og
moderne anlegg. Ringvirkninger for lokalt næringsliv.
• Anlegget vil også være viktig for Nordreisa som samfunn, da
lokalbefolkningen benytter seg av det til mosjon, trening,
familieturer, bålkos sommer som vinter.
• Barn og unge i regionen vil få et bedre tilbud, og gi grunnlag for økt
rekruttering til idretten.
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Hvorfor ønsker vi å utvikle anlegget

• I Nordreisa kommune er det idrettslagene som utvikler anleggene
(gir skilinja, våre utøvere, tilreisende og befolkningen gode forhold
for trim, trening og konkurranser)
• «Vi føler presset» for å gi skilinja, våre utøvere, tilreisende og
befolkningen gode forhold for trim, trening og konkurranser (ingen
andre kan gjøre det)
• Dagens skiskytteranlegg er svært slitt, for liten kapasitet for større
renn, utsatt for vær, og har ikke en praktisk stadionløsning
• Stor fordel å ha en rulleskiløype med høydeprofil tilpasset alle aldre
og ferdighetsnivå (sportslig og rekruttering skilinja). Økt sikkerhet
for de yngste utøverne
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Fremdrift

Styrevedtak Ski- og skiskytter
Prosjektoppstart

2012

Styrevedtak ski og skiskytter
Valgt alternativ for videre prosess-Elvevoll

April 2018

Styrevedtak ski og
Reguleringsplan
– høring
skiskytter
Vedtak
godkjenning
av finansieringsplan
Styrevedtak
ski og skiskytter

Juni 2020
2020?

Vedtak godkjenning av finansieringsplan
Finansieringsplan/kostnadsoverslag

Juni 2020
September 2020

Reguleringsplan –vedtatt
høring

Høst
2020 2020
September

Reguleringsplan
vedtatt
Finansieringsplan/kostnadsoverslag

Januar
20212020
September

Søknad
om tippemidler
Styrevedtak
NIL – Gjennomføring

Januar
20212020
September

Styrevedtak
NIL – Gjennomføring
Søknad om tippemidler

Mars
2021
Oktober
2020

Anbudsunderlag

April
2021
Januar
2021

Tilbudsevaluering

Mai
April2021
2021

Oppstart bygging

Juni 2021

Fullført bygging

Høst 2021
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Alternativer - vurdert
•

To alternative skytebaner
–
–

•

Utgangspunkt for trase for rulleskiløype
–

Kombineres med trase for skiløype
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Eksisterende (svart)
Elvevoll (rød)

SAMHOLD – IDRETT – GLEDE

Alternativer - konklusjon

Skilekanlegg
Strafferunde

Skytebane
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Prosjektering Norconsult
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Prosjektering
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Prosjektering
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Grunnundersøkelser
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Støyberegninger
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Reguleringsplan
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•
•

Reguleringsplan

Samarbeid med Nordreisa kommune
Mål om vedtatt reguleringsplan innen januar 2021

134

Kostnadsoverslag

SAMHOLD – IDRETT – GLEDE

Alternativ A
Elvevoll
1 300 000

Forberedende tiltak og generelle kostnader
Sprenging og masseforflytning

9 006 000

Grøfting, kummer og rør

832 500

Vegfundament

3 746 000

Vegdekke

3 150 000

Vegutstyr og miljøtiltak

522 040
SUM

18 556 540

Tillegg for begge alternativer
Administrasjon

1 000 000

Betongsåle skivestativ

150 000

Arbeid betongsåle

100 000

Fremføring el., montering områdebelysning skytebane, varsellys

1 200 000
250 000

Flytting av gammelt klubbhus/ etablering av fasilitet ny bane

25 000

Ny utmarksvegeksisterende

206 116

Usikkerhetskostnad

1 752 344

Skiveanlegg
Frakt skiveanlegg

50 000

Montering skiveanlegg

110 000

SUM

4 843 460

TOTALT eks byggelånsrenter

23 400 000

Byggelånsrenter

710 000

Totalt inkl byggelånsrenter

24 110 000

135

Alternativ B
Eksisterende

Tippemidler

SAMHOLD – IDRETT – GLEDE

Type

Omfatter

Maks
tilskudd

Friluftstiltak

Gapahuk

Kr 300 000

Skiskytteranlegg

Start-/målområde,
skytebane,
vekslingsfelt,
strafferunde

Kr 1 000 000

30 skiver elektronisk
målmateriell

Kr 1 000 000

Trasearbeid 2km

Kr 700 000

Asfaltering 2km

Kr 700 000

Lysanlegg

Kr 700 000

Pr ytterligere km

Kr 350 000

Løypetrase med
asfaltdekke

Min 75 000 – en tredel av kostnad

Pr enhet
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Finansieringsplan
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Rulleskiløype og skiskytteranlegg 3D
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
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Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet
og bygging av anlegg 2017-2020
Vedlegg
1 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020, november
2020
Kommunedirektørens innstilling
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar rullering av kapitel 11 Handlingsprogram i Kommunedelplan for
idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020 med fire anlegg fra planens
kapittel 19.

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
handlingsprogrammet i denne planen. Unntatt fra dette kravet er mindre nærmiljøanlegg samt
orienteringskart og skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier. Formål med
rulleringen er at handlingsprogrammet blir oppdatert som følge av endring i framdrift på tiltakene.
Planen gjelder for perioden 2017-2020, og arbeid med ny plan for perioden 2021-2024 ble igangsatt
våren 2020. Arbeidet med den nye planen har blitt noe utsatt, og det er avklart med
fylkeskommunen at anlegg det skal søkes spillemidler til i 2021 kan rulleres inn i gjeldende plan.
Handlingsprogrammet har blitt rullert hvert år, første gang i november 2017, andre gang i 2018 og
tredje gang i 2019. Se kapitel 16, 17 og 18 i planen.
Kommunen har mottatt henvendelse om fire anlegg som det planlegges å søke spillemidler til nå:

Tursti/sherpatrapp i Sørkjosen, fra Nord-Troms friluftsråd

Dagsturhytte i Sørkjosen, fra Nord-Troms friluftsråd
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Rulleskiløype i Saga, fra Nordreisa il
Skiskytteranlegg i Saga, fra Nordreisa il

Dagsturhytte ble satt opp i handlingsprogrammet ved rullering i 2019, tursti/sherpatrapp rulleres nå
inn i handlingsprogrammet.
Begge de to anleggene til Nordreisa il er med i planens kapitel 10.2 Større anlegg som er og kan bli
aktuelle for søknad om spillemidler og rulleres nå inn i hanglingsprogrammet
Anleggene er listet opp og kommentert i et nytt kapitel 19 i Kommunedelplanen. Det er gjort
oppdatering i henhold til kommentarene i kapitel 11 «Handlingsprogram for anlegg og planlagt
gjennomføring».

Vurdering
Det er viktig å få de nevnte anleggene inn i handlingsprogrammet i gjeldende plan for at
anleggseierne kan søke spillemidler uten forsinkelser.
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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 38/18.
Rullering 2019: Oppvekst- og kulturutvalget 26.11.19, sak 46/19.
Rullering 2020: Oppvekst- og kulturutvalget 25.11.20, sak

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

Besøksadresse:
Sentrum 17

Telefon: 77 58 80 00

Bankkonto: 4740 05 03954
Organisasjonsnr: 943 350 833

www.nordreisa.kommune.no
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2. Innledning og bakgrunn for planen
Nordreisa kommune har stor og allsidig aktivitet i frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner. Det
drives mye god aktivitet på dugnad og for små midler. Det er sterke tradisjoner for turer og
friluftsliv blant kommunens befolkning, og muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv er en svært
viktig trivselsfaktor.
Denne planen viderefører «Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med
handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2012 – 2015». Planen skal tilfredsstille
Kulturdepartementets krav om plan i forhold til søknader om spillemidler til anlegg.
Planen er delt opp i flere kapitler. De første kapitlene omhandler målgrupper, overordnede
målsettinger og forhold til andre planer. I kapitel 8 beskrives nåsituasjonen. Kapitel 9 og 10
inneholder målsetting samt behov, ønsker og nye tiltak. I kapitel 11 er handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet søkes innarbeidet i kommunens budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 –
2021.

2.1. Målgrupper
Nordreisa kommune ønsker å arbeide for at alle skal kunne drive fysisk aktivitet ut fra sine ønsker,
forutsetninger og behov i nærheten av der de bor. Ut fra dette er hele befolkningen målgruppe.

2.2. Definisjoner
I Kulturdepartementets veileder «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) er
begrepene definert slik:
Idrett: Aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet: Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter
preget av lek.
Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og
naturopplevelser.
Idrettsanlegg deles inn i to grupper som er aktuelle for denne planen:
Nærmiljøanlegg: Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun
utendørsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert
idrettsaktivitet eller ordinær konkurranseidrett.
Ordinære idrettsanlegg: Tilskuddsberettigede anlegg som framgår av Kulturdepartementets
publikasjon Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. De tekniske krav til
mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.
Frilufts- og friområder: Fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelige for
allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som omfattes av
allemannsretten. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I
reguleringsplansammenheng kan arealformål (LNFR) deles inn i underformål (friluftslivsområder) og
kombineres med hensynssoner, både på land og i sjø og i vassdrag.
Kulturbygg er fellesbenevnelse for samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus og
organisasjonseide forsamlingshus. Det er lokaler og bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet,
som møte- og forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling av kunst og kultur.
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3. Utviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens
samfunnsdel)
Per 1. januar 2016 er det 4895 innbyggere i Nordreisa kommune. De siste 50 årene har det vært en
betydelig folketilvekst i Nordreisa. Foreløpig folketallstopp kom i 1996 (4919 innbyggere). Etter
utvidelsen av kommunen i 1972 og 1982, er det stor netto innflytting og fødselsoverskudd som er
grunnlaget for at Nordreisa ser ut som i dag.
Det har vært fødselsoverskudd i Nordreisa gjennomsnittlig både på 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet.
De første 10 årene av 2000-tallet, og frem til i dag, har det, gjennomsnittlig sett, vært et lite
fødselsunderskudd i Nordreisa.
I framskrivningene mot 2040 forventes det en økning i folketallet i kommunen. Den største
økningen er av pensjonister og eldre (67+), fra 17,1 % av totalt folketall per 1. kvartal i 2016 til
cirka 24 % i 2040. Samtidig anslås en reduksjon av andelen arbeidstakere (16–66 år) fra 64 % i 2016
til 58 % i 2040 – i rene tall cirka 530 flere alderspensjonister og 160 færre arbeidstakere.
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Figur 1: Framskrevet folkemengde i Nordreisa kommune 2016-2040 (SSBs alternativ MMMM).

6

146

2040

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

Dugnad,
egenkapital

2016 - 2019

2013 - 2018

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

Eier / innmeldt av

Kostnad

Sykkelbane i Rotsundelv
Utbygging/utbedring av kjøkken i samfunnshuset

Reinrosa 4H
Rotsundelv samfunnshus

Møtelokale for lag og foreninger med lagerplass for
utstyr og arkiv

Nordreisa revmatikerforening

Tilrettelegging for friluftsliv i Saga. Gapahuker og
bålplasser

Nordreisa kommune

Merking/skilting av turstier/-ruter

Nordreisa kommune

Oppgradering av lekeplass/fotballbane/skøytebane

Kirkemoan grendelag, Storslett
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Finansiering

Gjennomføres
2017 - 2018

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

Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Spillemidler

Kommunalt tilskudd

ritet
1. Restaurering/ombygg Solvoll skole

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, 500 000 per år)

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.
5.
6.
7.
8.

Nordreisa il
Nordreisa il
Nordreisa kommune
Nordreisa il
Rotsundelv il
Nordreisa skytterlag

3
3
1
2
2

669 000
669 000
063 000
832 000
062 000
850 700

Tilsagn
Tilsagn
Tilsagn
Tilsagn
Tilsagn
Tilsagn

625 000, utbetalt 2018
625 000, 2019-2020

Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig

Nordreisa kommune

812 400

10.

Saga skihus, garderober
Saga skihus, driftshus
Nytt idrettsgulv Nordreisahallen
Nytt kunstgress Ymber arena
Kunstgressbane Rotsundelv skole
Elektroniske skiver 100 m i
Kjellerskogen
Nytt gulvdekke mm gym.sal
Storslett skole
Kompakt sporting leirduebane

1 245 500

11.
12.
13.
14.

Dagsturhytte
Tursti/sherpatrapp
Rulleskianlegg i Saga
Skiskytteranlegg i Saga

Nordreisa jeger- og
fiskerlag
N-Troms friluftsråd
N-Troms friluftsråd
Nordreisa il
Nordreisa il

Søknad fornyes
2021
Søknad fornyes
2021
Ny søknad 2021
Ny søknad 2021
Ny søknad 2021
Ny søknad 2021

9.

2018
2019
2019
2020
2020
2020

594 000, 2020-2021
431 500, 2021-2022
177 000, 2022

562 200
1 381 000
Ca 19 mill
Ca 5 mill
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Ferdig
Planlagt 2021
Planlagt
Planlagt
Planlagt
Planlagt

2021
2021
2021
2021

Miniatyrskytebane, inne

Nordreisa skytterlag

4 312 000

Kunstgress 7’er-bane Storslett
skole
Nærmiljøanlegg:

Nordreisa kommune

2 600 000

1.

Aktivitetsanlegg «Tuftepark»
Storslett skole

Nordreisa kommune

2.

4.

Friidrettsanlegg løpebaner
Rotsundelv skole
Friidrettsanlegg aktivitetsflate
Rotsundelv skole
Ballbinge

5.

Ballbinge

6.

O-kart Storslett
skole/Gorosomoen

3.

Søknad 2020 ikke
godkjent

Utsettes

188 000

Tilsagn 2018

Ferdig

Rotsundelv il

765 800

Tilsagn 2019

150 000, 2022

Ferdig

Rotsundelv il

1 047 000

Tilsagn 2019

150 000, 2022-2023

Ferdig

Sørkjosen grendelag

864 600

Snemyr og Kjelderen
grendelag
N-Troms friluftsråd,
Nordreisa kommune

763 800

Søknad fornyes
2021
Søknad fornyes
2021

Kostnad

Planlagt 2021
Planlagt 2021

11.3. Anlegg for friluftsliv
Prioritet

Type tiltak

Eier / innmeldt av

1.
2.

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

Reinrosa 4H
Nordreisa kommune

3
4.

N-Troms friluftsråd,
Nordreisa kommune
N-Troms friluftsråd,
Nordreisa kommune

Spillemidler

Kommunalt tilskudd

Tidspunkt
gjennomføring
Ferdig

500 000

12. Langsiktig del
21
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2020 Tiltaket
flyttes til punkt
11.2

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.

22
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23

163

24

164

25

165

26

166

27

167

28
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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

30

170

Idrettshall

Nordreisa kommune

Storslett

20 x 40 m

1988

Gymnastikksal

Nordreisa kommune

Storslett skole

11 x 20 m

1969

Gymnastikksal

Troms fylke

Nord-Troms vg.skole

20 x 20 m

1973

Gymnastikksal

Nordreisa kommune

Sørkjosen skole

7 x 11 m

Gymnastikksal

Snemyr og Kjelleren gr.lag

Reisa Montesorri

8 x 16 m

1975

Gymnastikksal

Sappen friluftssenter AS

Sappen skole

8 x 12 m

1973

Gymnastikksal

Nordreisa kommune

Rotsundelv skole

8 x 16 m

1961

Gymnastikksal

Havnnes grendehus

Grendehuset

8 x 15 m

1985

Gymnastikksal

Oksfjord grendehus

Grendehuset

9 x 18 m

1981

Ballbane, grus

Straumfjord grendelag

Straumfjordnes

20 x 40 m

2002

Ballbane, grus

Storvik il

Kjølen, Storvik

25 x 45 m

2001

Ballbane, grus

Nordreisa kommune

Storslett skole

26 x 50 m

1968

Ballbinge, kunstgress

Nordreisa kommune

Storslett skole

13 x 21 m

2003

Ballbinge, kunstgress

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjordhamn

15 x 28 m

2004 – 2005

Ballbinge, kunstgress

Nordreisa kommune

Rotsundelv skole

13 x 21 m

2009

Ballbane, grus

Rotsundelv il

Rotsundelv skole

26 x 50 m

2001

Sykkelbane

Høgegga grendelag

Høgegga boligfelt

Gymnastikksaler

Nærmiljøanlegg

Orienteringskart

2011
Navn

O-kart

Nordreisa il

Sappen

Lindovara

1978/2004

O-kart

Nordreisa il

Snemyr

Snemyr

1980/95
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O-kart

Nordreisa il

Storslett

Storslett skole?

1983

O-kart

Nordreisa il

Loppevoll

Garjala

1983

O-kart

Nordreisa il

Storslett

Sagåsen

1988

O-kart

Nordreisa il

Reisadalen

Vinnelysfjellet

1992

O-kart

Nordreisa il

Bakkeby

Bakkeby

1978/2015

O-kart

Rotsundelv il

Langslett

Holmefjell

1990

O-kart

Rotsundelv il

Moan

Moan

1980

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Helgeli

1987

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Skolehaugen

1990

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Bankskogen

1996

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Skoleg.kart

1996

O-kart

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjord

Sandbukt

1983

O-kart

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjord

Langfjellet

1988

O-kart

Sappen leirskole

Sappen

Haukijärvi

1995

Skøytebaner
Skøytebane på fotballbane

Sørkjosen skole

Skøytebane på fotballøkke

Høgegga, Storslett

Skøytebaner på ballbaner

Rotsundelv skole

Badeplasser

Beliggenhet

Badestrand ved sjøen, friluftsområde

Kvænnes, Storslett

Badestrand ved sjøen, friluftsområde

Flyplassen, Sørkjosen

Badestrand ved sjøen

Vikastranda, Steinsvik
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Badestrand ved sjøen

Sandnes, Reisafjorden

Badeplass ved ferskvann

Malla-Pekan järvi (Badevannet), Sappen

Fiskeplasser for funksjonshemmede
Fiskeplass ved ferskvann

Josvannet, Reisadalen

Merkede turstier
Oversikt på nettstedet www.utinord.no

14.2. Kulturbygg
Husets navn

Eier

Brukes til

Byggeår

Grunnflate

Tilsta
nd

Beliggenhet

Bygdeheimen

Bygdeheimen

Grendehus

1945/80

Ca 200

G?

Rotsund

Rotsundelv samfunnshus

Rotsundelv samfunnshus

Grendehus

1973/92

Ca 300

G?

Rotsundelv

Bakkehus

Rotsundelv og omegn
sanitetsforening

?

?

?

Rotsund

Rotsundelv skole

Nordreisa kommune

Skole, bibliotek

1961/

G?

Rotsundelv

Havnnes grendehus

Havnnes Vest-Uløy by.lag

Grendehus

1985

230

G?

Havnnes

Lykketun

Ungdomslaget Lykken

1968

Ca 200

?

Hamneidet

Sjøstjerna

Nordreisa kommune

Grendehus

1965/ 93

Ca 100

G?

Hamneidet

Bakketun

Bakkeby ik

Grendehus

1951/2005

Ca 300

M

Bakkeby

Rotsund kapell

Nordreisa kommune

Gudstjenester,
konserter

1932

G?

Rotsundelv

Adkomst
f.hem.

Rotsund krets

Sørkjosen
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130 +40

Ja

Ja
Ja

Gamlegården

Fester: Sørkjosen bygdelag

Grendehus

1835/ 196?/
2005

160

Sørkjosen skole

Fester: Nordreisa kommune

Skole, kulturakt.

1950/ 98?

125

Lavvoer

Kronebutikken

Kulturakt

2011

Kommunehuset

Nordreisa kommune

Kurs, møter

1979

Storslett skole

Nordreisa kommune

Skole, kulturakt.

1957/

Sørkjosen
G?

Ja

Sørkjosen
Sørkjosen

Storslett krets
G

Storslett
Storslett

67/86/ 2005
Doktorgården

Nordreisa kommune

Møteplassen

G?

Storslett

Nordreisa kirke

Nordreisa kommune

Gudstjenester,
konserter

1856

M?

Storslett

Kirkebakken menighetshus

Nordreisa sokn

Møter, kirke- og
kulturakt.
Overnattingsturer

2015

G

Storslett

Kildal leirsted

Fester: Ymber.

M?

Øvre Kildal

Halti

Nordreisa kommune

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

2001/2015

G

Storslett

Ja

Nordreisahallen

Nordreisa kommune

Møter, kurs, kino,
kulturakt.

1988

356

G

Flomstad,
Storslett

Ja

Point (Ungdommens hus)

Nordreisa kommune

Kulturakt.

1930/ 84

250

M?

Storslett

Storslett samfunnshus

Nordreisa kommune

Kulturakt.,
undervisn.

1969

540

M?

Storslett

Moan skole

Nordreisa kommune

Grendehus

1997

110

G

Storslett

Ja

Sonjatun bo- og kultur

Nordreisa kommune

Kulturakt.

2004

G

Storslett

Ja
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1957/ 88

280

LHL-bygget

Fester: Nordreisa LHL

Kulturakt.
grendehus

1992

158

G

Høgegga,
Storslett

Reisa Montesorriskole

Reisa Montesorriforen

Skole, grendehus

1975

125

G?

Snemyr,
Reisadalen

Kjelderen samfunshus

Fester: Kjelderen
samfunnshus AL

Kulturakt

2000

G

Kjelleren,
Reisadalen

Tørfosstunet

Nordreisa kommune

Museum

18- og 1900

M?

Tørfoss,
Reisadalen

Sappen skole

Sappen friluftssenter AS

Grendehus

1973

Ca 200

G?

Sappen,
Reisadalen

Grendehus

1950/ 97

CA

Snemyr – Kjelleren

Ja

Sappen

Storvik
Storvik skole

80

Storvik

Oksfjord
Straumfjord grendehus

Fester: Straumfjord
grendehus BA

Grendehus

?/1996/2004

170

G

Straumfjordnes

Ja

Oksfjord grendehus

Fester: Oksfjord grendehus
AL

Grendehus

1981/ 97

300 + 430

G

Oksfjordhamn

Ja

Oksfjord skole, bygd
sammen med grendehuset

Nordreisa kommune

Kulturakt.

---/97

G

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

Medlemsstall

Ski

6-19år

20år+

Sum

1

40

41

Kjelderen if

2

28

30

Nordreisa Mk

20

54

74

Nord-Troms dykkerklubb

0

12

12

Nordreisa hundekjørerlag

3

18

21

Nordreisa innebandyklubb
Nordreisa il

2
452

8
334

10
786

Bakkeby ik

Fotbal
l

Bocciaklubben Knall

Nordreisa kickboksing

17

9

26

Nordreisa rideklubb

56

77

133

Nordreisa sportsskytterklubb

2

32

34

Nordreisa Tae Kwon-Do klubb

70

9

79

OSIL

56

98

154

Reisa biljardklubb
Rotsundelv il

65
49

79
68

144
117

Ryttersportkl NOR

15

33

48

810

899

1709

Nord-Troms padleklubb
Nord-Troms trav- og kjørelag

SUM

36

176

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)

39

179

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

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

17.1.3.

Nordreisa kommune

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

Nytt gulvdekke mm til gym.salen ved Storslett skole settes inn i punkt 11.2 Handlingsprogram
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

18. Rullering av handlingsprogram november 2019
Kommunen sendte 17.09. 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 og i desember 2018. 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.

18.1.

Innspill til rullering
18.1.1.

Nord-Troms friluftsråd (25.09.2019)

Vi ber om at disse prosjektene innarbeides i handlingsprogrammet:
1. Bygging av dagsturhytte. Lokalisering ikke avklart. Kostnad: kr 500 000,-. Realiseres av NordTroms Friluftsråd/Nordreisa kommune. Byggestart 2020.
2. O-kart nærmiljø Storslett skole/Gorosomoen. Kostnad: kr 150 000,-. Realiseres av Nord51
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Troms Friluftsråd/Nordreisa kommune. Byggestart 2020.
Kommunens kommentar

O-kart settes inn i punkt 11.2 Handlingsprogram idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Tiltaket
dagsturhytte settes inn i punkt 11.3 Handlingsprogram anlegg for friluftsliv.

18.1.2.

Nordreisa skytterlag (07.10.2019)

Her kan vi melde at vi er i godt gjenge med søknad om spillemidler til Miniatyr bane i Kjelleren
Samfunshus. Søknad vil bli sent innen fristen. Kostnadsramme ca 5 million.
Kommunens kommentar

Tiltaket miniatyrskytebane settes inn i punkt 11.2 Handlingsprogram idrettsanlegg og
nærmiljøanlegg.

18.1.3 Sørkjosen grendelag (22.10.2019)
Her kommer en oversikt over hva Sørkjosen Grendelag har jobbet med, jobber med og planlegger.
 Ball binge. Har levert søknad om spillemidler og bidrag fra Nordreisa kommune. Målet er å
oppføre den i 2020. Denne skal brukes som skøytebane om vinteren. Det skal oppføres
grillhytte som samlingsplass og skiftestue i tilknytning til ballbingen.
 Lysløypa. Traseen er nå ryddet for skog, alle lys er skiftet, noe av løypa er gruset. Lysløypa vil
være ferdig i 2020.
 Goppastua. Denne er satt opp sentralt i Goppa som samlingspunkt for de som ønsker å
bruke den. Denne er ferdig.
 Lia. Lia opp fra Sørkjosen skole er rensket for skog og kratt. Over myra før brattlia er det lagt
klopper. Ferdig.
 Fundamenter til brua (lysløypa) over Jernelva på nordsiden, er i ferd med å rase ut. Denne
må repareres. Er under planlegging.
 Brua over Jernelva nede ved Betongservice, er reparert. Fundamentet på sørsiden var i ferd
med å rase ut.
Håper dette er momenter som kan leggers inn i planene.
Kommunens kommentar

Ballbinge i Sørkjosen settes inn i punkt 11.2 Handlingsprogram idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.
Øvrig informasjon tas til orientering.

18.1.3.

Nordreisa jeger- og fiskerlag

Nordreisa jeger- og fiskerlag har sendt inn søknad om spillemidler til utvidelse av eksisterende
leirduebane i Kjellerskogen til en Compact sportingbane.
Kommunens kommentar

Utvidelse av leirduebane i Kjellerskogen til Compact sportingbane settes inn i punkt 11.2
Handlingsprogram idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

18.1.4.

Snemyr og Kjelderen grendelag

Har sendt inn søknad om spillemidler til ballbinge ved Reisa Montesorriskole i Snemyr
Kommunens kommentar

Ballbinge i Snemyr settes inn i punkt 11.2 Handlingsprogram idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

18.1.5.

Nordreisa kommune
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Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder i perioden 2020-2025 i prioritert rekkefølge (med
forventet år i parantes):
1. Bygging og utplassering av Gapahuk (2020)
2. Universell utforme overgang fra hovedstien i Goppa til lysløypa (2020)
3. Bålplasser m/benker i Saga friluftsområde (2020)
4. Rydde/anlegge enkle stier i Saga og Kvænnes (2020)
5. Utbedre standard på stier tilknyttet Saga med grusing, stikkrenner og klopper (2021)
6. Skiltpekere og turskilt i Saga (2020)
7. Anlegge universal utformet sti og klopp på Goppa (2021)
8. Anskaffe og utplassere 2 parkbord m/benker på Nordsiden av Kvænnes. (2021)
9. Anlegge beitegjerde og porter rundt Saga (2022)
10. Lage permanente kuler og staup for skileik på Saga (2022)
På vegne av friluftsrådet skal det i løpet av 2020 utplasseres grillhytte for Oksfjord oppvekstsenter.
Vi skal finne egnet plass for arkitekttegnet dagsturhytte som det trolig vil bli søkt om midler til innen
15. oktober neste år
Kommentar

Tiltaket dagsturhytte er det samme som er meldt inn av Nord-Troms friluftsråd og settes inn i punkt
11.3 Handlingsprogram anlegg for friluftsliv. Tiltaket grillhytte ved Oksfjord oppvekstsenter og ti
planlagte tiltak i de statlig sikrede friluftsområdene tas til orientering.

19. Rullering av handlingsprogram november 2020
Formålet med årlig rullering er at handlingsprogrammet blir oppdatert som følge av endring i
framdrift på tiltakene.
Rullering av handlingsprogrammet behandles i Oppvekst- og kulturutvalget.

19.1.

Innspill til rullering
19.1.1.

Nord-Troms friluftsråd

Ber om at disse prosjektene som det planlegges å søke spillemidler til, innarbeides i
handlingsprogrammet:
- Tursti/sherpatrapp i Sørkjosen.
- Dagsturhytte, lokalisert i Sørkjosen i tilknytning til tursti/sherpatrapp.
Kommunens kommentar

Tursti/sherpatrapp settes inn i punkt 11.2 Handlingsprogram idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.
Tiltaket dagsturhytte flyttes til punkt 11.2 Handlingsprogram idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Har
stått under punkt 11.3 Handlingsprogram anlegg for friluftsliv.

19.1.2.

Nordreisa idrettslag

Melder at de to anleggene rulleskiløype og skiskytteranlegg/-stadion planlegges realisert i 2021 og at
det søkes spillemidler til anleggene i 2021.
Kommunens kommentar

Begge anleggene står under punkt 10.2 Større anlegg og anlegg som er og kan blir aktuelle for
søknad om spillemidler. Begge anleggene settes inn i punkt 11.2 Handlingsprogram idrettsanlegg og
nærmiljøanlegg.
53

193

Nordreisa kommune
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Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
25.11.2020

Prioritering av søknader om spillemidler 2021

Kommunedirektørens innstilling
Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik:
Ordinære anlegg:

Nordreisa kommune - Rehabilitering av gymsalen Storslett skole

Nordreisa jeger- og fiskerlag - Leirduebane kompakt sporting

Nord-Troms friluftsråd – Dagsturhytte

Nord-Troms friluftsråd – Tursti/sherpatrapp

Nordreisa il – Rulleskianlegg

Nordreisa il – Skiskytteranlegg/-stadion
Nærmiljøanlegg:

Sørkjosen grendelag – ballbinge

Snemyr og Kjelderen grendelag – ballbinge

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. Unntatt fra dette vilkåret er mindre nærmiljøanlegg og
skilting/merking av friluftslivsanlegg. Søknadene skal prioriteres av kommunen. Det er i år seks
søknader til ordinære anlegg. To av disse er gjentakelse av tidligere søknader, og fire er nye. I tillegg
er det to nye søknader til nærmiljøanlegg, begge gjentakelse av tidligere søknader.
Nordreisa kommune, gjentatt søknad
Anlegg
Rehabilitering av gymsalen Storslett skole
Kategori
Ordinært anlegg/rehabilitering
Status
Ferdig
Kostnad
812 400
Søknadssum 338 000
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Nordreisa jeger- og fiskerlag, gjentatt søknad
Anlegg
Leirduebane kompakt sporting
Kategori
Ordinært anlegg/rehabilitering
Status
Planlagt
Kostnad
1 245 500
Søknadssum 519 000
Nord-Troms friluftsråd, ny søknad
Anlegg
Dagsturhytte Sørkjosen
Kategori
Ordinært anlegg
Status
Planlagt
Kostnad
562 200
Søknadssum 234 000
Nord-Troms friluftsråd, ny søknad
Anlegg
Tursti/sherpatrapp Sørkjosen
Kategori
Ordinært anlegg
Status
Planlagt
Kostnad
1 381 000
Søknadssum 750 000
Nordreisa il, ny søknad
Anlegg
Rulleskianlegg
Kategori
Ordinært anlegg
Status
Planlagt
Kostnad
ca 18 000 000
Søknadssum 5 250 000
Nordreisa il, ny søknad
Anlegg
Skiskytteranlegg/-stadion
Kategori
Ordinært anlegg
Status
Planlagt
Kostnad
ca 6 000 000
Søknadssum 2 500 000
Sørkjosen grendelag, gjentatt søknad
Anlegg
Ballbinge
Kategori
Nærmiljøanlegg
Status
Planlagt
Kostnad
864 600
Søknadssum 300 000
Snemyr og Kjelderen grendelag, gjentatt søknad
Anlegg
Ballbinge
Kategori
Nærmiljøanlegg
Status
Planlagt
Kostnad
763 850
Søknadssum 300 000
Vurdering
Kommunedirektøren har foreslått prioritering i tråd med fjoråret og tilføyd nye søknader nederst på
lista i den rekkefølge de har kommet inn.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2015/47-13

Arkiv:

B06

Saksbehandler: Edel
Gulbrandsen
Dato:

11.11.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
53/20

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
25.11.2020

Skoleruta skoleåret 2021/2022 og skoleåret 2022/2023
Henvisning til lovverk:
Opplæringsloven § 2-2 og § 3-2
Kommunedirektørens innstilling
Skolene i Nordreisa kommune følger samme skolerute som Troms- og Finnmarks
fylkeskommune har for videregående skoleåret 2021/2022 og skoleåret 2022/2023
Saksopplysninger
Troms og Finnmarks fylkeskommune har oversendt vedtatt skolerute for skoleåret 2021/2022 og
2022/2023 til kommunene.
På forhånd var skoleruta sendt ut til høring bl.a. til kommunene. Tidsfristen, 18.oktober, for
høringsinnspill var satt slik at det ble gitt følgende høringsuttalelse fra administrasjonen etter
innspill fra skolene:
- Det forslås å ha enten høst- eller vinterferien som en hel uke fri. Videre har vi innspill på
at høstferien flyttes til oktober/november. Begrunnelsen er at høstferien er utdatert som
«potetferie», og at det er mer hensiktsmessig å sette høstferien som en pause/avbrekk i
oktober/november. Vinterferien forslås også flyttet til mars måned.
- Forslaget om å starte skoleåret siste uke i august måned er positivt da august er en
sommermåned for Nord
Enkelte av innspillene er innarbeidet i fylkeskommunens endelige skolerute.
Vurdering
Pga at Fylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss både for videregående skoler og
grunnskolene i fylket, er det nødvendig å samordne skoleruta og skoleskyss mellom
videregående skole og grunnskolen. Endring av skoleruta lokalt vil ved de fleste skolene
medføre økte skysskostnader som kommunen selv måtte dekke.
Hensynet til familier med barn i både grunnskole og videregående skole tilsier at skoleruten bør
være lik for kommunen og fylkeskommunen. Grunnskolene har i flere år fulgt samme skolerute
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og erfaringene er gode. Kommunedirektøren vil tilrå at kommunen følger fylkeskommunens
skolerute.

Vedlegg
1 Skoleruta 2021-2022 og 2022-2023
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Godkjente skoleruter for skoleåret 2021/2022 og skoleåret 2022/2023 – for Troms og
Finnmark fylkeskommune
Forslag til skolerute har vært til høring. Vi viser til høringsbrev datert 28. august, med
svarfrist 18. september. Etter høringsfrist ble skoleruta justert med bakgrunn i
høringsinnspill.
I sak 81/20 godkjente fylkestinget i Troms og Finnmark, i møte 06.10.2020, lokal forskrift –
skoleruter for 2021/2022 og 2022/2023.
Skolerutene kan sees på de neste sidene.
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Skolerute for skoleåret 2021/2022
Høst 2021
Måned

August
September
Oktober
November
Desember
Antall dager
høst 2021
Vår 2022
Måned

Januar
Februar
Mars
April
Mai

Juni

Merknader

Skoledager

Skolestart mandag 23. august
Høstferie 4.-8. oktober
Felles planleggingsdager VGS mandag 15. og
tirsdag 16. november (fridager for elevene)
Siste skoledag før jul onsdag 22. desember

Merknader

7
22
16
20
16
81

Skoledager

Første skoledag mandag 3. januar
Vinterferie 7.-11. mars
Påskeferie mandag 11. t.o.m. mandag 18. april
Første skoledag etter påske tirsdag 19. april
Fridag mandag 16. mai
Grunnlovsdag 17. mai
Kristi himmelfartsdag 26. mai
2. pinsedag 6. juni.
Siste skoledag torsdag 23.juni

Antall dager
vår 2022
Antall dager
hele skoleåret

21
20
18
15
19

16
109
190

Skolene legger selv inn planleggingsdager.
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Skolerute for skoleåret 2022/2023
Høst 2022
Måned

August
September
Oktober
November
Desember

Merknader

Skoledager

Skolestart mandag 22. august
Høstferie 3.-7. oktober
Felles planleggingsdager VGS mandag 14. og
tirsdag 15. november (fridager for elevene)
Siste skoledag før jul onsdag 21.desember

Antall dager
høst 2022
Vår 2023
Måned

Januar
Februar
Mars
April
Mai

Juni

8
22
16
20
15
81

Merknader

Skoledager

Første skoledag mandag 2. januar
Vinterferie 6.-10. mars
Påskeferie mandag 3. t.o.m. mandag 10. april
Første skoledag etter påske tirsdag 11. april
Offentlig høytidsdag mandag 1. mai
Grunnlovsdag onsdag 17. mai
Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai
Fridag fredag 19. mai
2. pinsedag 29. mai
Siste skoledag fredag 23.juni

Antall dager
vår 2023
Antall dager
hele skoleåret

22
20
18
14
18

17
109
190

Skolene legger selv inn planleggingsdager.
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Høringsinstanser:









Alle private, statlige og offentlige videregående skoler i Troms og Finnmark fylke
Alle kommuner i Troms og Finnmark
Alle hovedtillitsvalgte i Troms og Finnmark fylkeskommune
Samferdselsavdelingen i Troms og Finnmark fylkeskommune
RSK Vest-Finnmark
RSK Midt-Finnmark
RSK Øst-Finnmark
Forsvaret
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2020/1106-1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Ellinor Anja
Evensen
Dato:

16.10.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
54/20

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
25.11.2020

Valg av samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2020 - 2023
Henvisning til lovverk:
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren tilrår oppvekst- og kulturutvalget fremme forslag til kommunestyret som
følge:
Samarbeidsutvalg 2020-2023 med faste representanter med vara ved:
1. Oksfjord oppvekstsenter: Fast representant________
Vara representant______
2. Storslett skole: Fast representant________ Vara representant______
3. Moan skole: Fast representant________
Vara representant______
4. Rotsund skole : Fast representant________ Vara representant______
5. Styret ved Straumfjordnes: Fast representant________
Vara representant______
6. Styret ved Reisa Montessori skole: Fast representant________
Vara
representant______
7. Høgegga barnehage: Fast representant________
8. Storslett barnehage: Fast representant________
9. Sonjatun barnehage: Fast representant________
10. Leirbukt barnehage : Fast representant________
11. Sørkjosen barnehage : Fast representant________

Vara representant______
Vara representant______
Vara representant______ 2016-2019
Vara representant______
Vara representant______

12. De private barnehagene velger selv om de vil benytte seg av utpekt
kommunerepresentant: Fast representant________ Vara representant______

Saksopplysninger
Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ, hvor alle parter i skolen og barnehagen skal være
representert. Samarbeidsutvalgene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder barnehagen
eller skolen. Eks på saker er forslag til budsjett, virksomhets- og utviklingsplaner,
skole/barnehage-hjem samarbeid, planer for ombygging og vedlikehold,
informasjonsvirksomhet, valg av bøker til skolebibliotek, trafikkforhold, skoleskyss og
ordensreglement, etc.

202

Når det gjelder de kommunale skolene har alle opprettet samarbeidsutvalg. Skolene har 1-2
møter i året, hovedsakelig ett i hvert semester, og saker de har til diskusjon er orienteringssaker
og saker som angår skolemiljøet (ordensreglement, prosjekter, 17. mai arrangement, kultur og
andre forhold som angår skolen). Sammensetningen av utvalgene er jfr loven representanter fra
elever, foreldrerepresentanter valgt av FAU (foreldrenes arbeidsutvalg), representanter fra
tilsatte (lærere og andre tilsatte), kommunerepresentant og rektor. Elevrepresentantene deltar
ikke i diskusjon i samtlige saker.
Ved Moan skole kommer elevrepresentant fra 4 klassetrinn.
Private skoler organiserer medvirkning etter privatskoleloven kap 5, som sier at skolene skal ha
et styre, elevråd og et foreldreråd. I styret skal det sitte representant fra vertskommunen.
Ved Straumfjordnes skole er det opprettet FAU, foreldrerådsmøter, økonomiutvalg og styremøte
og elevråd. Styret består av foreldrerepresentant, representant fra undervisningspersonell,
representant fra andre ansatte, elevrepresentant, kommunerepresentant og rektor. Dette reguleres
av privatskoleloven § 5-1. Skolen har stor grad av foreldrestyring og utvalgene som er opprettet
fungerer godt for skolen.
Reisa Montessoriskole drives av Reisa Montessoriforening; med et eget styre og med årsmøtet
som øverste organ. Dernest har både skolen og barnehagen egne styrer. Skolestyret er opprettet
jfr privatskoleloven § 5-1. Styret består av ansatte representant, to foreldrerepresentanter,
elevrådsrepresentant og en (verts)kommunerepresentant, samt rektor ved skolen. Samme
kommunerepresentant deltar også i samarbeidsutvalget ved Reisa Montessori barnehage.
Skolestyret er det øverste organet ved skolen og behandler saker som omhandler daglig drift ved
skolen, slik som ansettelser, økonomi, skolemiljø, faglig utvikling etc. Det avholdes minimum
to møter hvert halvår, ofte flere. Skolen har også elevråd og foreldrerådsmøte to ganger i året.
Skolen er i stor grad foreldrestyrt.
I de kommunale barnehagene består foreldrerådet av alle foreldrene i barnehagene.
Foreldrerådet skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage og fremme
foreldrenes/barnas interesser i barnehagen. Foreldre innkalles til møte hver høst og vår. I enkelte
barnehager tar foreldrerådet initiativ til dugnader, loppemarkeder, tar initiativ til sommerfester,
etc. I alle kommunale barnehager er det opprettet samarbeidsutvalg, som består av
foreldrerepresentanter, personalrepresentanter, kommunerepresentant og styrer for barnehagene.
Samarbeidsutvalget i de kommunale barnehagene har 1-2 møter hvert år. Utvalget behandler
saker som årsplan, fysiske forhold, barnehagemiljø, endringer i rutiner, dugnader, kosthold,
17.mai etc.
Opplæringsloven § 11.1 sier at det skal være to kommunerepresentanter i skolen, hvorav rektor
er den ene. Kommunestyret har oppnevnt den andre representanten. Barnehageloven §
5 sier ikke noe om at det skal oppnevnes kommunerepresentant i samarbeidsutvalget i
barnehager. Loven sier at barnehagens eier kan delta etter eget ønske. Videre sier loven at det
kan opprettes kommunerepresentant i de private barnehagene, dersom begge parter blir enig om
det. I Nordreisa deltar alle styrere i samarbeidsutvalgene i de kommunale barnehager. Om det
skal være to kommunerepresentanter, er lovkravet at eier ikke skal være representert med flere
enn hver av de andre gruppene.
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Vurdering
Kommunedirektøren tilrår oppvekst og kulturutvalget å fremme forslag til kommunestyret på
kommunerepresentanter med vara til alle skoler og alle kommunale barnehager. De private
barnehagene velger selv om de vil benytte seg av utpekt kommunerepresentant.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2020/272-2

Arkiv:

614

Saksbehandler: Siri Ytterstad
Dato:

17.11.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
55/20

Utvalgsnavn
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Driftsutvalget
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
25.11.2020

Utvidelse og ombygging av Moan skole - forprosjekt
Vedlegg
1
2020-25_Moan skole_ Landskapsplan_L 310
2
6176-10 Moan Skole - Brannplan U-etg
3
A20-00 Planer SAMLET
4
A20-01 Plan 1. Etasje
5
6176-11 Moan Skole - Brannplan 1.etg
6
A20-02 Plan 2. Etasje
7
A20-11 2. Etasje - Rives_Nytt
8
A40-01 Snitt A, B og C
9
A40-05 Fasader
10 A40-06 Perspektiv
11 A60-01 Arealoversikt
12 201114__ forprosjekt Moan - oppdatert
17.11.2020
PS 84/19 Skolestruktur Storslett
Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019
Vedtak:
1. Moan skole bygges ut som en skole for 1.-7.trinn
2. Storslett skole benyttes som skole for 8.-10.trinn. Hvordan de ledige areal skal benyttes
må utredes nærmere.
3. Oksfjord skole bevares som i dag.
4. Rotsundelv skole bevares som i dag.
5. Tidsplan og investeringer som er nødvendig for å gjennomføre skolestrukturen
innarbeides i økonomiplanen.
PS 33/20 Rom - og funksjonsprogram til Moan skole 1-7
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 23.06.2020
Vedtak: Utvalget tar til etterretning informasjonen over fremlagt areal- og funksjonsprogram for Moan
skole. Vi ber administrasjonen utarbeide et notat med føringer og presiseringer som arkitekten skal
legge til grunn ved videre planlegging.
PS 40/20 Utvidelse og ombygging av Moan skole - skisseprosjekt
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.09.2020
Vedtak:
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1. Skisseprosjektet tas til etterretning. Areal og funksjon anses å være tilpasset de innspillsom er kommet gjennom
prosessen og de rammene kommunestyret har lagt for prosessen.
2. Forprosjektet igangsettes ihht konkurransegrunnlaget, med leveranse 6.11.2020
3. Det må planlegges for løsninger og funksjoner i bygget og uteområder som gir mulighet for ekstern
medfinansiering.
4. Materialvalg avklares som del av de neste fasene i prosjektet. Utforming og materialvalg skal ivareta hensynet
til klima og miljø.

Kommunedirektørens innstilling
1. Utbygging og renovering av Moan skole vedtas ihht forprosjektet, innenfor en ramme på 110
millioner kroner. Prosjektet finansieres med spillemidler og andre tilskudd, samlet 8 millioner
kroner, og lånefinansiering 102 millioner kroner.
2. Tilbygg planlegges oppført i massivtrekonstruksjon ihht alternativ 2 i forprosjektet.
3. Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres med byggestart 1. halvår 2021 og
ferdigstilles 2. halvdel 2022.
4. Hvis anbudsrunden viser at kostnadsrammen på 110 millioner kroner overskrides skal sakene
legges frem for kommunestyret for ny behandling.

Saksopplysninger:
Nordreisa kommune ønsker å etablere ny 1.-7. barneskole i forbindelse med eksisterende skole. Moan
skole huser i dag 1.-4. klasse og må derfor utvides/ ombygges for å sikre nødvendige fasiliteter. Verte
landskap og arkitektur har med utgangspunkt i en bred brukerprosess gjennomgått programmerings- og
skisseprosjektfase for det nye skolebygget. Det utarbeidede forprosjektet tar utgangspunkt i
skisseprosjektet som ble ferdigstilt oktober 2020.
Det er ikke utarbeidet tilstandsanalyse av eksisterende bygg.

Moan skole er beliggende i den vestlige del av Storslett med nær tilknytning til frilufts og grøntområder.
Den eksisterende skolen ble ferdigstilt på 1990-tallet som 1.-4-skole med primære undervisningsarealer
på ét hovedplan. Administrasjon og lager ligger i sokkeletasjen som utgjør om lag 1/3 av hovedplanet.
Det er gjort mindre utvidelser i etterkant, herunder også en skolebrakke. Det eksisterende bygget har
ingen spesialrom eller gymsal og det er ikke tatt høyde for arealer til lærerforberedelse i dagens bygg.
Samtidig er det noen arealer, eksempelvis det sentrale fellesrom, som kunne vært utnyttet bedre. Med
en utvidelse til 1.-7-skole vil det imidlertid være behov for flere undervisningsarealer uansett.
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok skolestrukturen i Nordreisa den 19.desember 2019. Skolestruktur med ulike
alternativer ble utredet av Telemarksforskning og rapport ble levert til kommunen 30.6.2019. Storslett
skole og Moan skole ble beskrevet innledningsvis i sammendraget.
«I kapittel 6 vurderer vi Moan skole og Storslett skole slik de framstår i dag. Det er lite som mangler i Storslett
skole, bortsett fra et skolebibliotek. Det kunne også være ønskelig med ett ekstra naturfagrom. På Moan skole
mangler det også et skolebibliotek. I tillegg er det en rekke forhold som kan forbedres mht. vanlige klasserom,
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spesialrom og kontorarbeidsplasser. Det synes også å være en del tekniske mangler ved skolebygget, noe som kan
hemme undervisningen.» Telemarksrapporten 30.6.2019

Rapporten var grunnlaget for å vedta en skolestruktur i Nordreisa og det ble vedtatt å flytte
barnetrinnet fra Storslett skole til Moan skole og bygge om og utvide Moan skole til en 1-7 skole.

«Samle barnetrinnet på Moan. (1. – 7. trinn på Moan og 8. – 10. trinn på Storslett). På Storslett vil et være mye
ledig plass ved fraflytting av mellomtrinnet. Verdien av dette arealet er avhengig av alternativ bruk.
På Moan vil man kunne beholde 1. – 4. årstrinn i dagens bygning med endringer som nevnt ved å beholde dagens
struktur.
Nybygg: Ca. 2 000 – 2 300 m2 (Mellomtrinnets rom og spesialrom)
Renovering: Ca. 1 500 m2 i Moan skole.» Telemarksrapporten 30.6.2019

Prosjektbeskrivelse:
Nordreisa kommune skal utvide Moan skole fra klassetrinn 1-4 til klassetrinn 1-7. Utvidelsen består i et
nytt bygg på ca. 2.000-2300 kvm og renovering/ombygging av det eksisterende arealet på 1.500 kvm. Til
sammen 3.500-3800 kvm. Det skal etableres en gymsal i forbindelse med utvidelsen. Gymsal er
inkludert i estimert areal. Prosjektering av uteområdet for skolen skulle inngå. I dette ligger også
nødvendig infrastruktur internt for skoleområdet og med hensyn til trafikksikkerhet i området. For å få
en optimal løsning på utvidelsen, ba Nordreisa kommune om ekstern bistand til romprogrammering og
funksjonsbeskrivelse. Leverandøren som ble valgt, Verte, fikk i oppdrag å delta gjennom hele fasen fra
initiering til ferdig romprogram og funksjonsbeskrivelse. Leverandør var i denne fasen den faglige
ryggraden i prosessen. Leverandøren skulle sørge for at romprogrammet er ihht offentlige krav,
samtidig med at innspill ble ivaretatt. Samme leverandør skulle utarbeide et skisseprosjekt på bakgrunn
av romprogrammet og funksjonsbeskrivelse. Det ble avtalt opsjon på utarbeidelse av forprosjekt som
skal være grunnlag for konkurransegrunnlag/ytelsesbeskrivelse til en totalentreprise.
Arealet i den totale leveransen av forprosjektet utgjør 3899 kvm med ombygging og nybygg. Det er 100400 kvm mer enn det som er estimert i Telemarksrapporten. Grunnlaget for beregningen på 86
millioner i investeringsbudsjettet er basert på 3500 kvm. I totalleveransen på forprosjektet er det et
kostnadsoverslag på ca. 110 millioner kroner med en feilmargin på 15%.
Om prosjektet:
Moan skole er bygd i 1997. Bygget er ikke funksjonelt som skolebygg da de ikke har noen spesialrom
som er nødvendig for å kunne imøtegå kravene i henhold til lærerplanen. Med spesialrom mener vi
gymsal, sløyd, kunst og håndverksrom, bibliotek, mat og helse, musikk og naturfagrom. Bygget har ikke
tilfredsstillende arbeidsrom for personalet. Kontoret til lærerne er ikke ihht lovkravet, Arbeidstilsynets
forvaltningspraksis legger til grunn at hver arbeidsplass skal ha et gulvareal på minst 6 m2. Kravet
gjelder både enkeltkontor, felleskontor, åpent kontorlandskap og arbeidsplasser til lærerne.
Bygget har for dårlig kapasitet for elevtallet i dag, og skal bygges ut for å møte den nye skolestrukturen i
Nordreisa. For å sikre en nøktern og tilstrekkelig dimensjonering av skolen, fikk leverandør i oppdrag å
delta aktivt i prosessen med å utarbeide romprogram og funksjonsbeskrivelse. Dette ble gjort i
samarbeid med en brukergruppe utpekt av Nordreisa kommune, sektor for oppvekst og kultur.
Nordreisa kommune er organisatorisk ansvarlig. Nybygget og den eksisterende skolen skulle knyttes
sammen bygningsmessig og skolefaglig. Bestillingen til Verte var at det ikke skulle være nødvendig
forlate “inneområdet” for å bevege seg mellom byggene. Den optimale løsningen for inne- og
uteområdet til brukerne er viktigst. Verte har, i henhold til dette kravet og i forprosjektet, laget et
sammenhengende bygg hvor elever og ansatte kan bevege seg innendørs mellom klasserom,
arbeidsrom og alle spesialrom, også gymsalen.
Brukermedvirkning:
Det har vært en bred og god brukermedvirkning i prosessen med utarbeiding av hele prosjektet frem til
ferdig forprosjekt. Det ble opprettet 17 brukergrupper som har hatt flere møter med Verte i ulike faser
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av prosessen. Mange særmøter, men også fellesmøter med flere brukergrupper og ett fellesmøte for
alle brukere. Det har vært god elevmedvirkning og 6 av møtene har vært særmøter med elevgrupper fra
1.-7. trinn. Det har vært avholdt 22 brukermøter, de fleste via teams. Brukermøtene startet opp 13.
mai og har pågått til og med 30. oktober.
Brukergruppen har i løpet av prosessen sett at det vil være hensiktsmessig å bruke mer av arealet rundt
skolen til uteområdet. Uteområdet har i løpet av prosessen blitt utvidet til å gjelde et større område
rundt skolen. Utvidelsen av uteområdet har ført til økte kostnader, men det har også gitt prosjektet
mulighet til å kunne søke om tilskudd til nyskapende aktivitetsarena og få ekstern medfinansiering.

Prosess og framdrift:
 Konkurransegrunnlaget ble lagt ut med en tidsfrist til 26.03.2020
 Valg av leverandør og meddelelse til leverandør ble gjennomført 27.03.2020
 Avklaringsmøte og kontraktinngåelse med Verte - landskap & arkitektur 25.04.2020
 Presentasjon og vedtak av rom- og funksjonsprogram i oppvekst- og kulturutvalget 23.06.2020
 Digital befaring UiT Alta med utvalg av brukere 17.9.2020
 Leveranse skisseprosjekt og vedtak i Oppvekst - og kulturutvalget 18.9.2020
 Oppstart forprosjekt uke 40
 Presentasjon av ferdig skisseprosjekt til brukergrupper i uke 40 -41
 Møte byggherre og brukerrepresentanter uke 44
 Leveranse forprosjekt med kostnadsoverslag 6.11.2020
 Saksfremlegg og politisk behandling av forprosjektet i utvalg og kommunestyre uke 46-51
Elevtallsberegning:
Beregning av framtidige elevtall er svært viktig som grunnlag for planlegging av skoler. Dette for å
planlegge for effektiv arealbruk og lavest mulig kostnad. De verktøyene som finnes, er historiske elevtall
og framskrivingsmodeller fra SSB. Et kompliserende element for Nordreisa er at elevmassen er spredt
på mange skoler, blant annet to privatskoler som mellom år og mellom kull har hatt varierende andel av
elevmassen. Hvordan det blir fremover er ikke gitt.
Den mest brukte framskrivingsmodellen fra SSB (Middels-alternativet) hadde fram til august 2020 lagt
til grunn en ganske stor befolkningsøkning innen aldersgruppene 6-15 år mellom 2020 og 2040. Dette
har også vært lagt til grunn i kommunens økonomiplan selv om det i teksten har vært antydet at
modellen overvurderte vekstpotensialet uten at det ble fulgt opp konkret i planene.
Ved oppstart av planprosjektet for Moan ble det lagt vekt på at elevtallsberegningene måtte
gjennomgås slik at mer realistiske framskrivinger ble lagt til grunn. I tillegg å se på hvilke konsekvenser
eventuelle endringer i andel av elevene på privat kontra offentlig, vil kunne gi. Det ble derfor lagt til
grunn framskrivingsmodell «lav innvandring» som var mer i tråd med de opplevde elevtallene enn
middels-alternativet MMMM. Ut fra disse beregningen ble det anslått at et laveste elevtall ville tilsi en
kullstørrelse på rundt 40 elever og klassegrupper på 20 elever. Med sikkerhetsmargin for at elevtall i
noen kull ville kunne være opp mot 25 elever pr klasse. Planleggingen av skolen har tatt dette
utgangspunktet og med det lagt inn varierende størrelse på klasserom, og fleksible løsninger for
grupperom – klasserom for å ha en skole tilpasset varierende størrelse på elevgrupper.
På høsten 2020 ble det lansert oppdaterte regionale folketallsberegninger. Disse beregningene antyder
en reduksjon i elevtall i årskull 6-15 på mellom 20-25% neste 8-10 år og deretter en stabilisering eller
svak vekst fram mot 2040. For Nordreisa samlet betyr det at samlet elevtall går fra rundt 620 i 2021 til
rundt 450-480 i 2030. Men hva betyr det på skolenivå og klassenivå?
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Hvis det laveste alternativet slår til, og andel elever på Moan skole blir 70% av total elevtall så vil
klassegruppene ligge anslagsvis mellom 14 og 19 elever. Hvis middel alternativet slår til og andelen av
elevtall på Moan blir 85% så vil klassegruppene ligger mellom 17 – 22 elever.
De nyeste beregningene gir altså et lavere elevtall enn utgangspunkt har vært for planleggingen av
Moan skole. Det er med det planlagt et areal pr klasserom som tilsvarer middel alternativ
framskrivingsmodell og en høyere andel av elevene enn det som har vært gjennomsnitt på de laveste
trinnene på Moan skole siste 10-5 år. Vi mener de grep som er gjort for å tilpasse til elevtallsvariasjon i
stor grad tar opp i seg disse forholdene som her beskrives selv om klasseromsarealene i gjennomsnitt er
anslagsvis 2-4 m2 større enn de nye framskrivingstallene tilsier.
Økte driftskostnader fra 2023
Forprosjektet viser viser et bygg på 3900 m2 og et større og mer omfattende uteområde. Dette vil
medføre økte driftskostnader fra 2023. Skolebygningen er mer enn dobbelt så stor som dagens skole og
dette vil medføre økte kostnader innen renhold og forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader, fdv.
Forventet økning innen fdv ligger på ca kr 500.000 og renhold vil øke med ca 1 stilling. Tillegg vil
planene for uteområde medføre økte brøytekostnader. Pga av mange smale passasjer vil det være
behov for en mindre maskin for å komme til.
Dette vil bli økte driftsutgifter fram til en klarer å avhende gamle bygg. Det kan skje i 2024/25.
Vurdering
Vurdering av byggemetode:
Kommunen har pr nå ingen overordnede styringsdokumenter som angir noe om byggemetoder, bruk av
materialer eller grenser for co2 utslipp ved kommunale byggeprosjekter.
Arbeidet med rullering av kommunedelplan for Klima og energi er i gang og vil bli ferdig tidlig 2021. I
planstrategi som ble vedtatt i oktober i kommunestyret står det at kommuneplanen skal rulleres med
oppstart i 2021.
Derfor tas dette spørsmålet opp nå. Arkitekten har etter vedtak i Oppvekst og kultur 28.09.20 vurdert
to alternative byggemetoder for tilbyggene. Det er i hovedsak to mulige hovedkonstruksjoner til et slikt
tilbygg:
 Det er bærekonstruksjon i stål og betong
 Bærekonstruksjon i massivtre, også kalt crosslaminated timber (CLT)
I dagens samfunn er det stort fokus på fornybare ressurser som er mere miljø-og klimavennlig kontra
ikke fornybare ressurser. I byggebransjen er det kun tre som er en fornybar ressurs hvis man ser bort
fra halm osv.
Med den økte kunnskapen om tre i byggebransjen i dag er det få grunner til å ikke å velge/vurdere tre
som en vesentlig del av hovedkonstruksjonen i et bygg. Dette utmerker seg spesielt dersom byggets
funksjon er boliger, kontor, skoler mm.
Momenter for bruk av tre kontra tradisjonelle byggemetoder:
 Karbonfangs og binding - Trær fanger karbon – helt fra treet begynner å vokse og til det hugges.
I trebygg lagres karbonet i fast form- karbon er trærnes byggeklosser
 På grunn av treets hygroskopiske egenskaper:
 Bruk av tre gir stabil fukt og temperatur
 Bruk av tre gir lavere energiforbruk.
 Bruk av tre gir god helse og godt inneklima
 Bruk av tre gir bedre arbeidsmiljø, både under bygging og i drift
 Bruk av tre gir kort byggetid – i mange tilfeller ½ parten av byggetiden vs betong.
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Bruk av tre er lett og sterkt. Egner seg meget godt på bæresvak grunn (leire mv) og som
etasjepåbygg. 1 m3 tre er 5 ganger lettere enn 1 m3 betong og 1 m3 tre er 15 ganger lettere
enn 1 m3 stål.
Bruk av tre har meget god motstandsevne og er veldig forutsigbart ved evt. brann.
Bruk av tre i skolebygg viser at det er betydelig mindre hærverk, tagging mm og derfor mindre
vedlikehold enn tradisjonelle byggemetoder. – Man tror forklaringen er større respekt for
trevegger enn hvitmalte sponplater/betongvegger.
I 2020 er kostnaden lik eller billigere med trebygg vs/betong I 2018 var det 4% dyrere i forhold
til andre byggematerialer. I 2016 var det ennå dyrere. Dette viser at bransjen endres, det er nå
økt kompetanse hos entreprenører ved bygging med massivtre, noe som får totalkostnaden
ned.
Mindre fleksibel av store flater, som for eksempel parkeringsplasser i kjelleren på et bygg eller
et parkeringshus (her er andre bygningsmaterialer som for eksempel betong å foretrekke)
Transport, Martinsons fabrikk i Skellefteå i Sverige er nærmest fabrikk som produserer
massivtreelementer. Videre er det tre fabrikker i Norge, to i Kongsvinger og en på Åmot i
Modum. Betongelementer produseres i Troms og Finnmark, men sement kommer fra sør
Norge, og stål kommer også fra utlandet.
Tre setter litt større krav til overdekning under oppføring av bygget pga nedbør. Det er ikke lurt
å montere alle vegger med en gang før taket kommer på plass, derimot er det svært
kostnadseffektivt og besparende å bygge opp fulle etasjer med tak suksessivt etter hvert som
bygget skrider fram.

Det har vært svært god brukermedvirkning i denne prosessen og Verte har ivaretatt brukerinteressene
til alle involverte. Det har vært særlig viktig for prosjekteier at elevene har blitt hørt og tatt på alvor
med hensyn til hva de ønsker i et nytt skolebygg og et nytt uteområde. Verte har klart å engasjere og få
frem elevstemmen i rom- og funksjonsprogrammet, i skisseprosjektet og helt frem til forprosjektet.
Med høy grad av brukermedvirkning har det vært særlig viktig for prosjekteier at dette prosjektet skal
overholde den økonomiske rammen som er gitt av kommunestyret. Denne rammen skal på best mulig
måte ivareta brukerens ønsker og behov i forhold til bygget og ikke minst uteområdet. I
skisseprosjektet ble det fremlagt to alternativer. Utvalget vedtok alternativ 2 som gikk ut på å ikke
bygge i høyden, men utvide eksisterende bygg mot nord og sør. Dette alternativet har blitt
videreutviklet og i prosjektet har vi endt opp med 3899 kvm. Det er 100-400 kvm mer enn det som ble
lagt til grunn for utregning til investeringsbudsjettet i 2019. Det betyr at kostnadsrammen som ble lagt
inn ikke vil være dekkende for de faktiske kostnadene som er angitt av Verte i forprosjektet. Et totalt
kostnadsoverslag er angitt til 110 millioner kroner med feilmargin på 15%. Et reelt kostnadsoverslag
kommer ved innhenting av anbud.
Det har vært mange ønsker om undervisningslokalets størrelse, antall undervisningsrom, kontorer og
størrelse som er tilpasset behovet. Her har prosjekteier tatt rollen med å passe på at prosjektet holder
seg til en nøktern ramme og har presisert behovet for fleksible løsninger og sambruk av kontor og
undervisningsrom. I den forbindelse er det oversendt to presiseringer til Verte, en 28.07.2020 og en ny
24.08.2020. I presiseringen er prosjekteier tydelig på at det må hensyntas variasjon i elevtallet.
Oppdaterte demografiprognoser fra SSB tilsier at elevtallet vil ligge mellom 35 – 50 elever fordelt på to
klasser. For å få fleksibilitet ved bruk av klasserom har vi ønsket fleksible løsninger ut mot grupperom
slik at klasserom kan gjøres større ved behov. Snittklasserommet kan ha ca. 20 elever, og ved en
utvidelse mot grupperom kan det romme 25 elever. Vi ser for oss at de fleste klassene, med unntak av
1.klasse, kan rullere klasserom i løpet av sin skolegang. Dette gjør også at alle klasserommene ikke
trenger å ha samme størrelsen. Noen klasserom kan ha trinnløsninger tilpasset til 35 elever mens andre
er tilpasset en trinnløsning på inntil 50 elever. I denne prognosen er det også lagt til grunn at ca. 8085% av elevene velger å gå på den offentlige skolen. Pr i dag er det ca. 75 % av elevene som velger den
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offentlige skolen. Andelen er litt høyere på ungdomstrinnet enn på barneskolen. (443 elever ved
offentlige skoler og 140 elever ved private skoler per 1.10.2020).

Nye Moan skole slik det er presentert i forprosjektet fremstår som en moderne skole med alle rom og
funksjoner som er nødvendig for å drifte en god skole i tråd med gjeldene læreplan, lov og forskrift om
arealnorm for elever og ansatte i skolen. Skolebygget og uteområdet slik den presenteres i
forprosjektet vil gi mange muligheter for elevene i skolen, det vil være en attraktiv arbeidsplass og en
møteplass for barn og unge med familie på fritiden.
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INNLEDNING
Nordreisa kommune ønsker å etablere ny 1.-7. barneskole i forbindelse med
eksisterende skole. Moan skole huser i dag 1.-4. klasse og må derfor utvides/
ombygges for å sikre nødvendige fasiliteter.
Verte landskap og arkitektur har med utgangspunkt i en bred brukerprosess
gjennomgått programmerings- og skisseprosjektfase for det nye skolebygget. Det
utarbeidede forprosjektet tar utgangspunkt i skisseprosjektet som ble ferdigstilt oktober
2020.
Det er ikke utarbeidet tilstandsanalyse av eksisterende bygg.
Følgende arealer ligger til grunn for forprosjekt og kostnadsoverslag:
BRA: 1. etasje
BRA: 2. Etasje

1224,2 m2
2674,8 m2

BRA Total
Herav eksisterende

3899,0 m2
1538,9 m2

BYA:

3000,2 m2

EKSISTERENDE SITUASJON
Moan skole er beliggende i den vestlige del av Storslett med nær tilknytning til friluftsog grøntområder. Den eksisterende skolen ble ferdigstilt på 1990-tallet som 1.-4-skole
med primære undervisningsarealer på ét hovedplan. Administrasjon og lager ligger i
sokkeletasjen som utgjør om lag 1/3 av hovedplanet. Det er gjort mindre utvidelser i
etterkant, herunder også en skolebrakke.
Det eksisterende bygget har ingen spesialrom eller gymsal og det er ikke tatt høyde for
arealer til lærerforberedelse i dagens bygg. Samtidig er det noen arealer, eksempelvis
det sentrale fellesrom, som kunne vært utnyttet bedre. Med en utvidelse til 1.-7-skole vil
det imidlertid være behov for flere undervisningsarealer uansett.
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NY SITUASJON
Eksisterende skolebygning strippes ned til bærekonstruksjon/ isolasjon, slik utvendige
og innvendige overflater fjernes i lag med tekniske installasjoner. Denne del av bygget
etterisoleres til dagens standard og innredes ihht denne beskrivelse og vedlegg.
Skolen utvides henholdsvis mot nord og mot sør. På nordsiden av bygget plasseres ny
gymsal og eksisterende gårdsrom bygges igjen. I tilknytning til fellesrommet som
oppstår her legges SFO og innskolingen får dermed god mulighet for å brukegymsal og
fellesrom i tillegg til primære rom.
Sør for eksisterende bygg etableres ny fløy med blant annet klasserom og i overgangen
etableres et felles amfi som kan brukes til forestillinger og liknende. Hovedprinsipp for
utvidelse og ombygging er at klasserom/ garderober alle skal ha utgang mot vest samt
spesialrom i størst mulig grad plassers mot øst. Dette sikrer en god kontakt mellom
inne- og utearealer og muliggjør bruk av uteområder i undervisningssammenheng.
Skolen vil etter utbygging ha ca 280 elever og 25 lærere. Hertil kommer assistenter og
rengjøringspersonale.
TRINNVIS UTBYGGING
Det er ønskelig fra kommunens side at eksisterende skole skal benyttes samtidig som
utvidelsen pågår og det er tatt utgangspunkt i at begge de nye fløyene etableres mens
skolen er i drift. Heretter oppgraderes først eksisterende bygg i akse 8-10, mens den
nye delen akse 1-8 og eksisterende bygg akse 10-11 er i drift. Når arbeidet her er
ferdigstilt oppgraderes den siste delen i akse 10-11.
I forbindelse med detaljprosjektering må logistikken rundt trinnvis utbygging vurderes
nærmere, herunder også om det kan være nødvendig å etablere midlertidig aggregat i
en periode.
FORM OG MATERIALBRUK
Eksisterende skoles form bevares og inntrykket av tunet forsterkes med en variasjon i
fargebruk som er med å gi skolens bygg en egen identitet. De nye deler av bygget gis
en enkel form og farge som harmonerer med opprinnelig bygg. Skolen har en enhetlig
materialbruk med tre-kledning som binder eksisterende og nybygg sammen.
Endelig fargevalg gjøres i forbindelse med detaljprosjekteringen.
Alle innganger er overdekket for å sikre enklere vintervedlikehold og gode
uteoppholdsarealer rundt bygningsfasadene.
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MILJØ
Generelt
Nordreisa kommune har i dag ingen overordnede styringsdokumenter innen miljøtiltak
ved byggeprosjekter, for eksempel ved valg av materialer, vurdering av karbonfotavtrykk, eller energieffektivitet ved de kommunale byggeprosjekter. Det arbeides med
en klima- og energiplan som forventes ferdigstilt tidlig 2021.
Utvidelsen av Moan skole er imidlertid et større byggeprosjekt og det er vurdert som
vesentlig å gjøre noen miljømessige vurderinger i den sammenheng. I forbindelse med
forprosjektet er det derfor gjort en overordnet vurdering mellom to ulike byggemetoder:
1) konvensjonell konstruksjon (bærekonstruksjon i stål og betong)
2) massivtreskonstruksjon (cross laminated timer CLT).
I dagens samfunn øker fokuset på fornybare ressurser kontra ikke fornybare ressurser
og i byggebransjen er det i hovedsak trebaserte produkter som er å anse som en
fornybar ressurs. Økt kunnskap om tre i tilsier at det er mange fordeler ved å øke
andelen av tre som hovedkonstruksjon i et bygg.
Vi vil i det følgende gjennomgå fordeler og ulemper ved det som etterhvert betegnes
som tradisjonell byggemetode 1) og massivtreskonstruksjon 2). De to alternativer er
dessuten synliggjort i den bygningsmessige beskrivelse (kap. 2) samt i
kostnadsestimatet der dette er relevant.
1) bærekonstruksjon i stål og betong
En stor del av dagens bygg konstrueres med stålsøyler, dekker i betong og
fasadeelementer i tre og/ eller betong. Det er naturligvis varianter innenfor dette
med hele og deler av bæresystemet i trestenderverk og limtre. Metoden brukes for
såvel skoler og næringsbygg som boliger. Innervegger bygges som lettvegger med
stål- eller tre-stender som kles med gips.
FORDELER:
• mulighet for stor spenn = større fleksibilitet (ved ombygging)
• betongprodusenter finnes lokalt i Nord-Norge
ULEMPER:
• ikke-fornybare ressurs (som ofte er det vanskelig å ombruke materialer)
• mer tidskrevende på byggeplass
• noe avgassing fra gips og betong
2) bærekonstruksjon i massivtre (CLT)
Bygging med CLT foregår med ferdige elementer som monteres fra gulv til tak i
etapper for å sikre at konstruksjonen er overdekket. Alle fag må involveres tidlig i
prosjektering for å detaljere ”puslespillet, men til gjengjeld er byggetiden generelt
kortere fordi elementene er lettere enn både stål og betong. Fundament utføres i
plasstøpt betong mens så vel inner- og yttervegger som dekker og tak utføres i tre.
FORDELER:
• fornybar ressurs med lavt karbon-fotavtrykk
• godt inneklima og god helse: stabil fukt og temperatur
• lett og sterkt material som egner seg godt på bæresvak grunn
ULEMPER:
• Kortere spennvidde i bærekonstruksjoner = mindre fleksibelt (ved ombygging)
• Deler av innervegger må utfores for å sikre lydkrav = mindre tre synlig
• Lang transportvei
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Oppsummering bærekonstruksjon
I løpet av de seneste årene er bygging med massivtres-elementer blitt mer
konkurransedyktig i forhold til tradisjonelle byggematerialer, der det bare for noen år
siden var 3-4% dyrere å bygge en CLT-konstruksjon ifht. andre konstruksjoner. Det er i
dag flere produsenter av CLT i Norge og selv med transport og karbonutslipp under
frakt vil massivtre komme svært godt ut i et klimaregnskap. Dette skyldes trematerialets
evne til å ta opp og lagre karbon fra treet begynner å vokse til det felles og blir til bygg.
Helseaspektet er imidlertid en viktig faktor i vurderingen av byggemetode da
treoverflatene er med på å sikre et behagelig inneklima/ arbeidsmiljø både under
bygging og for sluttbruker. Kravene til ventilasjon er eksempelvis annerledes for et
trebygg enn for et nybygg med ”vanlige” overflater. Dette på grunn av den avgassing,
som kommer fra eksempelvis betong, gips og maling.
Treets termiske masse og hygroskopiske evne til å oppta fukt i luften er med å gi
massivtres bygg et sundere inneklima med mindre variasjoner gjennom døgnet. Det er
dog i den forbindelse vesentlig at evt. overflatebehandling er diffusjonsåpen, slik man
ikke fjerner disse egenskaper under bygging.
Undersøkelser har dessuten vist at det ved bruk av synlig tre i skolebygg er betydelig
mindre hærverk og man tror forklaringen er større respekt for trevegger enn hvitmalte
sponplater/betongvegger. Massivtreet kan evt overflatebehandles med hvitpigment så
overflatene ikke absorbere for mye lys, og bygget fremstår lyst og moderne.
I dette prosjektet er byggetid en vesentlig faktor. Ved å bruke litt ekstra tid i innledende
fase av detaljeringen vil elementbruk (konvensjonelt eller med massivtre) gi mulighet for
redusert tidsbruk, og prosjektet er derfor tilrettelagt slik at det er mulighet for å detaljere
prosjektet videre med elementer og dermed bidra til å minske samlet byggetid.
Kostnadsestimatet sist i rapporten viser at det ikke er store prisforskjeller mellom de to
alternativene. Siden kostnadsestimatet baserer seg på Norsk Prisbok versjon 1 kan det
være prisendringer jfr. ovenstående som ikke kommer frem. Det vurderes videre at det
helsemessige aspektet ved å bygge i massivtre må trekkes frem, når kostnadsbildet for
etablering av bygget er så forholdsvismessig likt. Studier av konvensjonelle skolebygg
kontra massivtres skoler viser lavere sykefravær og mindre klager over arbeidsmiljøet
ved bruk av treoverflater.
Andre miljøaspekter
I nye byggeprosjekter legges det til rette for vannbåren varme da det gir større mulighet
for å skifte energikilde i ettertid. For Moan skole arbeides det med å knytte skolen til
fjernvarme, men alternative kilder kunne også ha vært solvarme, jordvarme eller egen
varmesentral. I forlengelse av dette er minimering av energiforbruk i form av økt
isolasjon også en mulighet, eksempelvis i form av passivhusstandard.
Det er mulig å ombruke deler som rives i den eksisterende skole. Det vil være naturlig å
starte en videre detaljering av prosjektet med befaring i bygget for vurdering av
elementenes egnethet. Tilsvarende vil sannsynligvis også deler av eksisterende
skolemøbler kunne benyttes i den nye skole. Eksempelvis vil stoler og bord der det ikke
er nok til en hel klasse kunne brukes på grupperom eller liknende. Ombruk av
bygningsdeler og møbler kan dermed gi en miljømessig så vel som en økonomisk
gevinst.
Det er i forprosjektet ikke gjort ytterligere vurderinger av disse aspekter.
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MYNDIGHETSKRAV OG RAMMEBETINGELSER
Generelt
Tiltaket skal utføres ihht. PBL, TEK17, NS, NBI og våtromsnormen.
Det benyttes godkjente materialer og detaljløsninger fra NBI eller tilsvarende. For
utførelsen gjelder 4. Utgave av NS3420 og det generelle kravet er at arbeidene skal
tilfredsstille normale toleranseklasser med mindre annet er beskrevet.
Lyd og akustikk
Det er i forprosjektet lagt til grunn at løsninger i eksisterende og nye lokaler skal
tilfredsstille NS 8175:2012 lydklasse C. NSen definerer hvilke lydkrav som er gjeldende
i de forskjellige rom, ved rom med flere bruksområder, eller der det er usikkerhet om
hvilket krav som er gjeldende, vil det være naturlig å legge det strengeste lydkrav lagt til
grunn.
Eksisterende konstruksjoner kan gi utfordring ifht. lydkrav, pga. flanketransmisjon via
eks. gulv, det må derfor aksepteres noen avvik ifht. prosjektert situasjon. Konkrete
løsninger vil måtte avklares i forbindelse med detaljprosjektering.
Det er i prosjektet inkludert akustisk absorberende flater i himling og på vegg, for å sikre
god akustikk og taleforståelse.
Universell utforming
Prosjektet skal ivareta kravet om universell utforming ihht NS11001-2
Dette betyr bla trinnfri adkomst med tilhørende terrengjusteringer, plass for å snu med
rullestol i bygget, tilstrekkelig med plass rundt dører, bruk av kontrastfarger for
markering av bygningselementer og HCwc.
Branntekniske forhold
Det er i forbindelse med forprosjektet utarbeidet brannteknisk tegninger med angivelse
av overordnede brann- og overflatekrav. Det er videre vurdert at skolebygget må
sprinkles. Ved å sprinkle bygget forenkles krav til kjølesoner (i fasader) mellom etasjer,
og for alternativ med massivtre muliggjøres synlige treoverflater innvendig.
Totalentreprenøren vil være ansvarlig for videreføring av brannprosjekteringen og
utarbeidelse av endelig brannkonsept samt ansvarsrett. Det skal dokumenteres at
utførelser er iht. byggeforskriftenes krav. Evt fravik må dokumenteres ved analyse av
ansvarlig prosjekterende RIBr i forbindelse med utarbeidelse av fullstendig
brannkonsept.
Markeringsskilt, nødlys, manuelt slokkeutstyr og brannalarmanlegg må utføres ihht
teknisk forskrift, og brannalarmanlegg må etableres med direkte varsling til
nødalarmsentral/ brannvesen.
Generelle branntekniske hoved forutsetninger for skolen (ikke utfyllende):
• Bygget er plassert i risikoklasse 3 og brannklasse 1.
• Bæresystemer for eksisterende del beholdes med brannmotstand R15, ny del
over to plan har bæresystem R30
• Slokkevann 3000 l/min må etableres med brannkum/hydrant inntil 50 m. fra
hovedangrepsvei
• Vanntilførsel som dekker sprinkelanlegget for hele skolen
• Ventilasjonsanlegg ved brann baseres med trekk ut strategi. Det stilles ikke
krav til bypass system, og brannisolering av kanaler anses ikke nødvendig.
Ved brann går ventilasjonsanlegget med opp giret funksjon inntil anlegget
stopper eller ved utløst deteksjon på røyk i til luft etter varmeveksler.
• Brannventilering trapperom ikke aktuelt, da ingen trapperom går > 2 etasjer
• Lås og beslag må tilpasses for rømningsdører som er låst i normal bruk. Disse
aktuelle dører skal gå i ulåst stilling ved utløst brannalarm, og skal i tillegg ha
nødknapp åpner (KAC) som gir ulåst funksjon.
• Det må medtas reservestrøm (UPS) til installasjoner som krever
nødstrømfunksjoner.
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•
•

Ledesystemer prosjekteres etter NS 3926, men høytsittende ledesystemer kan
prosjekteres og benyttes i de arealer som ikke er definert som rømningsvei.
I byggefasen skal deler av skolen være i drift, og der må etableres mobilt
brannalarm og evakueringssystem for å sikre skole i drift i byggeperioden. Det
må etableres midlertidige rømningsveier og evakueringsplaner, samt skilting

Energi
Nybygget oppføres ihht TEK17 og eksisterende bygg etterisoleres ihht. energikrav. I
den videre bearbeiding må det vurderes om man skal søke om fravik fra TEK17 (jfr.
PBL §31-2) for eksisterende bygg. Dette ifht. at det kan bli ressurskrevende å skifte ut
alle vinduer eller å supplere isolasjonsmengder i eksisterende gulv.
SHA-hensyn
Byggherre har i forbindelse med utbyggingen et SHA-ansvar i hhv prosjekterings og
utførselsfasen jfr. byggherreforskriften.
Vi anbefaler at dette ansvaret overføres til entreprenør eller egen byggeleder for
prosjektet.
Før oppstart av hhv prosjektering og utførsel skal det utarbeides en skriftlig SHA plan
som beskriver arbeidsoperasjoner, spesifikke tiltak samt rutiner for avviksbehandling.
Arbeidet med planen deles i to deler for hhv prosjektering og utførsel og koordineres av
prosjektets SHA-koordinator (KP/ KU).
Ombyggingen er et relativt omfattende og det vil være en rekke relevante risikoområder
som bør spesifiseres og hvor det er viktig med konkrete tiltak, for eksempel:
Prosjektering av: innvendige overflater (ifht. avgassing), klimatisk skjerming,
trafikksituasjon rundt bygget, termisk innemiljø, blending, renhold, fremdriftsvurdering.
Utførsel: graving nær installasjoner, løft i høyden og montasjearbeid, arbeid med fare
for helseskadelig eksponering, skoledrift nær byggeplass.
Listen er langt fra komplett, men det er noen av de risikoområder som bør vies
oppmerksomhet gjennom planlegging og utførsel av prosjektet.
Tiltaksklasse
Prosjektet vurderes å være plassert i tiltaksklasse 2 men det kan være ansvarsområder
i andre tiltaksklasser for eksempel vil brannkonsept kunne være i tiltaksklasse 3.
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BYGNINGSBESKRIVELSE
Beskrivelsen er å anse som retningsgivende og er ikke uttømmende. Evt. mangler som
skal være med ihht. gjeldene lovverk, statlige eller kommunale forskrifter eller
tilsvarende skal medtas selv om det ikke er spesifisert.
1 FELLESKOSTNADER
Det legges til grunn at eksisterende skolebygg skal være i drift mens utbygging av
nydelen pågår. Det kan være nødvendig å flytte stenge ned skoledriften en kort periode
eller bruke midlertidig aggregat i en kontainer for en periode, men en best mulig
overlapp i byggeprosessen må tilstrebes.
Det vil bli etablert eget riggområde i tilknytning til prosjektet som ikke er til hinder for
skolens uteaktiviteter. Entreprenør medtar normale rigg og drift ytelser samt
entrepriseadministrasjon inkl. administrasjon, prosjektering, prøvedrift og FDVdokumentasjon.
Dessuten er det medtatt rivningsarbeid og bygningsmessig hjelpearbeid.
Riving av eksisterende konstruksjoner omfatter brakkerigg samt garderobe lengst nord i
området. Videre strippes eksisterende bygg, med noen få unntak, ned til
hovedkonstruksjon (inkl. isolasjon) for utvendig etterisolering. Vedlagte rivingstegninger
angir hvilke bygningsmessige konstruksjoner/ komponenter som skal bevares. Det må
ved oppstart gjøres vurderinger av hvor store deler av eksisterende konstruksjoner og
overflater som kan bevares.
2 BYGNING
20 Generelt
Leveransen skal tilfredsstille alle forhold i Plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift
(TEK17).
Prosjektering og utførelse skal skje i henhold til alle relevante lover og forskrifter for
øvrig, herunder lover og forskrifter knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeog anleggsplasser, samt være i samsvar med de stedlige myndigheters krav og
særbestemmelser.
De enkelte bygningsdeler prosjekteres og utføres i samsvar med alle relevante Norske
Standarder og/eller Eurocoder i gjeldende versjon og skal være i samsvar med
Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm dersom ikke annet er spesifisert.
Alle arbeider skal være solid og fagmessig utført og i henhold til normalt gode utførelser
i NS 3420, med mindre annet er spesifisert.
Prosjektering av betongkonstruksjoner iht. NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018
Prosjektering av trekonstruksjoner iht. NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA2010
Prosjektering av stålkonstruksjoner iht. NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015
21 Grunn og fundamenter
Grunnarbeider
Eksisterende fundamentering beholdes som det er da også eksisterende bygningskropp
skal beholdes. Grunnarbeider for nye fundamenter må utføres. Nødvendig
masseutskifting og klargjøring av byggegrop for nye konstruksjoner utføres. Masser
som graves opp og har god nok kvalitet lagres på tomta og benyttes for tilbakefylling.
Geotekniker må vurdere eksisterende masser. Overskuddsmasser kjøres bort til
godkjent deponi.
Terrengnivået ved eksisterende bygg ligger på nivå med hovedplanet og faller ned til
nivå med underetasjen (ny 1.etg.) i byggets eksisterende fløy mot parkeringsplass og
adkomstvei i sør-øst. Her vil nybygget strekke seg videre med to etasjer i retning øst,
der gulv på grunn har samme nivå som eksisterende underetasje.
Det er ikke utført grunnundersøkelser på tomten, dette utføres i områder hvor det må
etableres nye fundamenter.
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Fundamentering
Fundamenter for nybygg, både for skoledel i sør-øst og gymsal mot nord, vil bestå av
punktfundamenter under stålsøyler som bærer last fra overbygget. Yttervegger
forankres i ringmur. Ringmuren kan støpes tradisjonelt eventuelt ved bruk av
ferdigisolerte ringmurselementer fra egen leverandør.
Der bærelinje inni bygget treffer på delevegg, bygges denne på stripefundament.
I en senere fase hvor detaljprosjektering av fundamenter blir aktuelt, er det nødvendig
med en geoteknisk vurdering av grunnforhold hvor bla. parametere som tillatt
grunntrykk, avstand til fjell, og grunnvannstand blir belyst.
Det vil også være behov for noe ekstra fundamentering inntil eksisterende ringmur og
kjellervegg der nybygg kobles i lag med eksisterende, samt der det bygges nytt mellom
eksisterende fløyer.
Drenering
I underkant av fundamenter, i byggegrop, bør det være et drenslag av pukk eller grov
grus. Det legges drensledninger rundt bygget. Finnes der eksisterende drensledning
bør ny ledning kobles på denne. For bortledning av drensvannet henvises det for plan
og utførelse til Byggforsk 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen, og må
avklares nærmere i detaljprosjektfasen i hvilken retning vannet kan ledes.
22 Bæresystem
Alternativ 1 - Stål og betong
Byggets eksisterende bæresystem beholdes som før. I underetasjen består
bæresystem av betong i vegger mot terreng og i den midtre bæreveggen. Den ytre
bæreveggen i underetasjen antas å ha søyler og bjelker av stål som sammen med
betongvegger bærer etasjeskiller i betong samt øvrig konstruksjon for overbygget.
Resterende bygg består av bærekonstruksjon utført med tradisjonelt trebindingsverk av
148mm stendere og selvbærende w-takstoler.
Bæresystemet på nybygget vil bestå av søyler og utvekslingsbjelker i stål,
prefabrikkerte hulldekker av betong som etasjeskiller og takkonstruksjon av
prefabrikkerte lett-takelementer.
Siden bygget ble oppført er det kommet nye snølastbestemmelser med økt krav til
snølast. Da bygget ikke vil få endret bruk så beholdes eksisterende takkonstruksjon
som før uten forsterkninger, foruten taket mellom midtfløy og sør-østfløy, som vil få en
ny og større takkonstruksjon av tre.
Ny takkonstruksjon mellom eksisterende midtfløy og nordfløy vil bæres av stålsøyler og
utvekslingsbjelker som vinkles etter taket. Takkonstruksjon her også av lett-tak, med
mønet vinkelrett på eksisterende hovedtakretning, som vil gi god avrenning.
Tilpasninger kreves i overgangen fra nytt til gammelt tak.
Alternativ 2 - Massivtre
Den nye fløyen mot sør-øst samt gymsal kan vurderes å føres opp i massivtre. Gode
argumenter for dette er blandt annet at det reduserer klimaavtrykket. Samtidig tyder
studier på at tre påvirker trivselen, konsentrasjonen og stressnivået i positiv rening.
I hovedsak er det lagt til grunn et tre-basert konstruksjonssystem, hvor bærende vegger
og dekker oppføres med prefabrikkerte moduler av massivtre elementer. Ikke bærende
vegger kan da oppføres i tradisjonelt konstruksjonsvirke. Totalentreprenøren må gjøre
en vurdering av hvor det er formålstjenlig å benytte massivtre kontra bindingsverk.
Ved bruk av massivtre elementer må det være stripefundamenter av betong under
bærevegger.
23 Yttervegger
Generelt vil ytterveggene på nybygg ikke fungere som bærende, da søyle-bjelke
systemet skal ta lastene ned til fundament. Vegger bygges opp av tradisjonelt
trebindingsverk utført med 198mm dimensjon. Bemerkes at ved bruk av massivtre vil
yttervegger måtte berengnes til å ta opp lasten fra overliggende bygg.
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Dør- og vindusplassering opprettholdes i stor grad i eksisterende yttervegger, men
etablering av nye vinduer kan innebære behov for utveksling for å ivareta veggens
bæreevne. Videreføring av nye punktlaster må da sjekkes at videreføres til fundamenter
og kapasiteten til disse. Om laster blir for stor til at eksisterende fundament kan ta opp
lasten vil det måtte etableres ny fundamenteringsløsning som forsterker eksisterende.
Eksisterende yttervegger etterisoleres utvendig over terreng med 10cm kontinuerlig
isolasjon, for eksempel Rockwool Redair eller tilsvarende på utsiden. Isolasjon omfatter
dessuten 5 cm påforing på innvendig side av ytterveggen.
Nye så vel som eksisterende bygg utformes med en luftet utvendig trekledning og det
bør tilstrebes å ombruke eksisterende kledning såfremt den ikke er skadet.
Dagens vinduer skiftes til nye vinduer av tre med utvendig aluminiumskledning. U-verdi
0,8 Vinduene plasseres lengre ute (i isolasjonssjiktet og det etableres nye innvendige
foringer og listverk. Ytterdører av aluminium. U-verdi 1,0 inkl. lås og beslag
Mot sør og vest skal vinduer ha solreflekterende glass for å unngå overoppheting. For
fellesrom/ amfi er utvendig solavskjerming i form av screenløsning medtatt for å unngå
sjenanse fra sol i amfiet.
24 Innervegger
Bærende innervegger i eksisterende del beholdes så langt det lar seg gjøre. Der
bærevegg rives må det erstattes med ny vegg eller utvekslingsbjelke og søyler som tar
opp lasten. Det må samtidig kontrolleres at laster kan overføres videre ned i fundament.
Om laster blir for stor til at eksisterende fundament kan ta opp lasten vil det måtte
etableres ny fundamenteringsløsning som forsterker eksisterende.
For den nye del av skolen utføres delevegger som bærende bindingsverkvegg i tre der
en naturlig bærelinje treffer på vegg (alt. massivtre). Øvrig legges det inn søyler og
bjelker, som så langt det lar seg gjøre skjules i delevegger og etasjeskiller.
Heissjaktvegger utføres av betong i alle etasjer, dersom heis skal etableres.
Innervegger oppbygges ihht lyd og brannkrav. Bindingsverk skal kles med robust gips
som sparkles, stries (struktur 0) og males med 3 strøk maling. På alle hjørner og
veggender beskyttes veggen med beslag av børstet rustfritt stål til en høyde av 1,2 m.
Tilsvarende skal det langs hovedkorridorer monteres fendere i tre med to ulike høyder
Heissjaktvegger utføres av betong.
For hele bygget brukes det massivdører med laminatoverflate og sparkeplater. Alle
dører leveres med lås og beslag, vridere og håndtak i rustfritt stål. Tunge dører leveres
med dørautomatikk ihht forskriftene, og branndører i hovedkorridor skal ha magnet og
kunne stå åpen innenfor alminnelig skoletid.
Det benyttes glassvegger i deler av innerveggene for å øke transparens og redusere
korridoropplevelsen i midtsonen, se plantegning.
Det monteres foldevegger med tilfredsstillende lydkrav i utvalgte rom for å gi større
fleksibilitet i bruk av arealene, se plantegning.
25 Dekker
Konstruksjon
Det legges til grunn at overgang mellom eksisterende og ny del av bygget skal være
trinnfri. Dersom større høyde er nødvendig i nybygg prioriteres lik høyde i hovedetasjen
(2. etasje), mens universelt utformet høydeforskjell sikres i sokkeletasjen (1.etasje).
Etasjeskillere mellom 1. og 2.etasje består av prefabrikkerte hulldekker av betong (alt.
massivtre).
Gulv på bakkenivå utføres som støpt gulv-på-grunn.
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Gulvkledning
Eksisterende gulvbelegg fjernes og det legges nytt linoleumsbelegg på alle gulv unntatt
teknisk rom og våtrom. Våtrom får vinyl og belegget føres 100 mm opp på vegger i
disse rommene. For øvrige rom med linoleumsbelegg legges det gulvlist i lakkert tre.
Veien frem til hovedfunksjoner samt HC-funksjoner merkes med taktile ledelinjer i gulv
ihht retningslinjer for universell utforming.
Himling
Det monteres akustisk systemhimling (klasse A) i alle rom og lys og ventilasjon
integreres i himlingen.
26 Yttertak
Eksisterende yttertak er utført som sperretak i tre med taktro. Ved overbygging av
eksisterende gårdsrom og etablering av nytt tak forsterkes vegg og det suppleres med
søyler. Eksisterende tak tilpasses ny struktur basert på branncelleinndeling.
Der eksisterende gårdsrom bygges inn vil eksisterende taktekking bli berørt og
overganger må vektlegges i særlig grad. Taktekke for nybygg skal være tilsvarende
eksisterende.
27 Fast innredning
Her er medtatt garnityr på wc/ Hcwc, innvendig skiltning, garderobeskap for elever og
lærer samt elevskap i de sosiale soner i 1. og 2. etasje.
Videre er det tatt med 3 elevkjøkken på mat og helse, mens utstyr i spesialrom for øvrig
ikke er medtatt i kostnadsoverslaget
29 Bygningsmessig hjelpearbeid
Bygningsmessige hjelpearbeider for alle tekniske installasjoner. Herunder medtas
nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider for VVS og el.anlegg. Dette omfatter
innstøping, hulltak, føringsrør, spikerslag, utvendige grøfter etc.
3 VVS-INSTALLASJONER
30 Generelt
Det skal leveres komplette VVS tekniske anlegg for prosjektet. Anlegget skal oppfylle
alle krav til tekniske bestemmelser etc. slik det fremgår av de generelle bestemmelser
for prosjektet samt etterfølgende. Det skal medtas komplette anlegg inkl. levering,
montering, kvalitetskontroll og funksjonskontroll.
VVS tekniske anlegg skal prosjekteres ut fra gjeldende lover, forskrifter og standarder.
Installasjonene dimensjoneres ut fra byggets og funksjoners behov og etterfølgende
kravspesifikasjon. Klima og komfortkrav skal oppfylles ved en samordnet prosjektering
og utførelse av de ulike tekniske anlegg samt byggets konstruktive og arkitektoniske
utforming.
Totalentreprenøren er ansvarlig for at klima og funksjonskrav skal oppfylles. De leverte
installasjoner skal oppfylle kravene i hhv. Arbeidstilsynets veiledning, best. 444, “Klima
og luftkvalitet på arbeidsplassen”. og Tek 17. Arbeidene skal utføres som Rent Bygg.
Luftmengder skal økes utover anbefalt friskluftmengde dersom det er nødvendig for å gi
et godt inneklima, samt for å opprettholde krav i klimatabell til operativ temperatur.
Det skal medregnes følgende anleggstyper:
31 Sanitæranlegg
32 Varmeanlegg
33 Sprinkleranlegg
36 Luftbehandlingsanlegg
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Prosjektering
Totalentreprenøren skal ivareta komplett prosjektering for samtlige anlegg.
Prosjektering skal utføres av firma med nødvendig godkjenning. Det stilles krav om
koordinert og komplett prosjektering for alle fagområder.
Plan- og snitt-tegninger skal utføres ved bruk av DAK i målestokk 1: 50 og i tillegg med
nødvendige detaljer i større målestokk.
Totalentreprenøren skal selv gjøre selvstendige valg vedrørende tekniske løsninger og
utførelse ifm. detaljprosjekteringen.
Her inngår også utarbeidelse av utsparingstegninger og hullboringstegninger for
betongkonstruksjoner eller bærende murverk i eksisterende bygningsmasse i den
utstrekning det vil være nødvendig.
Anleggene skal optimaliseres med hensyn til energiøkonomi, rasjonell drift og
vedlikehold, renholdsvennlighet samt fleksibilitet.
Installasjoner koordineres med andre fag og arkitekt ved utarbeidelse av tverrfaglige
snitt og detaljer av kritiske områder som for eksempel korridor.
Anleggene skal være plassert/utformet slik at reparasjoner, forandringer, avstengning,
innregulering og kontrollmålinger skal kunne foretas på en tilfredsstillende måte. Sjakter
skal ha tilkomst for inspeksjon av rørledninger.
Totalentreprenøren skal løse layout innenfor de viste tekniske rom, med tilstrekkelig
plass for service. Dersom de viste tekniske rom og sjakter ikke er tilstrekkelige, må det
tas hensyn til dette i tilbudet, og nødvendige tilleggsbehov må dokumenteres.
Plassering av ventiler, lysarmaturer og teknisk utstyr skal være koordinert mellom alle
fag.
Beregninger
Det skal utføres: Komplette varmebehovsberegninger iht. NS-EN 12831-1:2017
som grunnlag for dimensjonering av varmeeffekter samt byggets totale varmebehov.
Internlaster for bygget skal ikke medregnes i varmebehovsberegningen.
Tilluftstemperatur i ventilasjon skal settes til 18ºC ved gjennomføring av
varmebehovsberegning.
Overkapasitet
for
heving
av
temperatur
etter
nattsenkingsfunksjon skal fremkomme i beregningene.
Komplette luftmengdeberegninger som grunnlag for dimensjonering av kanaler og
luftfordelingsutstyr.
Energiberegninger iht NS 3031:2014 og SN/TS 3031:2016.
Engimerking skal som minimum tilfredsstille Energiklasse B.
• Evaluering mot forskriftskrav Energiklasse B
• Dimensjonerende sommersimulering lokalt klima hele bygget under ett.
• Dimensjonerende sommersimulering lokalt klima, sør og vestfasade på
romnivå.
• Dimensjonerende vintersimulering lokalt klima hele bygget
• Varighetskurve effekt kjølig og oppvarming
Inneklimaet skal tilfredsstille angitte minimumskrav iht. tabell 1, Klimakrav,
NS-EN 16798-1:2019
Riving VVS
Alle VVS-tekniske installasjoner i eksisterende bygg rives.
Innvendige vann- og avløpsledninger, som ikke skal gjenbrukes, kappes under fremtidig
gulvnivå og gjenstøpes.
Vanninnlegg og avløpsuttrekk, som ikke skal gjenbrukes, plugges forskriftsmessig ved
hovedledning.
Akustisk miljø/ lydforhold
VVS-installasjonene skal tilfredsstille krav til støy fra tekniske installasjoner som angitt i
NS 8175:2019, klasse C. For undervisningsrom og spesialrom gjelder krav til
forstyrrende frekvenskomponenter i henhold til tillegg A i NS 8175:2019.
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Støy (lyd og vibrasjoner) fra byggets ventilasjonsaggregat, pumper mv skal ikke
forplantes videre til rom/lokaler.
Regulering av anleggene
Det er krav til individuell regulering i rom som har permanent opphold av personer.
Der skal anleggene behov-styres ved soneregulering på varmen.
Behovsstyrt ventilasjon, VAV på klasserom og andre større rom som har variabel
personbelastning skal styres via CO2- nivå og temperatur.
Merking
Tverrfaglig merkesystem (TFM) for bygninger skal benyttes.
Samtlige rørledninger og kanaler, komponenter, ventiler og utstyr skal merkes med
rør- og kanalmerkingssystem med fargekode basert på norsk standard.
FVD – Dokumentasjon
Det kreves FDV-dokumentasjon. Leveres i hht. FDV norm for bygninger utarbeidet av
RIF.
31 Sanitæranlegg
Sanitæranlegget skal omfatte alle innvendige og utvendige rørføringer for ivaretakelse
av forbruksvann og sprinkler, spillvann og overvann.
Oppvarming av tappevann skjer via varmeveksler tilknyttet fjernvarmeanlegget eller
varmepumpeanlegget. Beredersystemet plasseres i teknisk rom 1.etg. Anlegget skal
legionellasikres.
Temperatur på varmtvann forbruk skal tilpasses slik at det ikke er skoldefare. Dette
gjelder spesielt på barnetrinnet.
Sanitæranlegget skal utføres iht. gjeldende forskrifter.
Rørføringer skal hvor det er mulig legges skjult. Her benyttes godkjent rør-i-rør system.
Vannfordelerskap skal ha mulighet for avstengning, og skal ha avløp til rom med sluk.
Fordelerskap plasseres sentralt slik at varmt vann ved ethvert tappested oppnås senest
10 sekunder etter første tapping.
Kaldtvann, varmtvann og varmtvann sirkulasjon føres frem til utstyrsenheter på hvert
plan. Omfang og utstyrsplassering iht. arkitektplaner.
Det skal medtas tilknytning av utstyr beskrevet i romfunksjonsskjema og beskrivelser.
F.eks. kjøkken, vaskemaskiner m.fl.
Absolutt alle nødvendige komponenter til et sanitæranlegg skal være medtatt, selv om
det ikke er beskrevet i denne tekst.
Bunnledninger
Det legges separate spillvanns- og overvannsledninger. Spillvann i rødbrun PVC/PP og
overvann i sort pvc/pp. Fall og stakemuligheter iht gjeldende krav. Ledningene skal
være selvrensende og dimensjonert for største sannsynlige vannmengde.
Vanninntak legges i PE og med tilstrekkelig dimensjon for å ivareta varmt- og kaldt
tappevann og brannslanger. Vanninnlegg utstyres med vannmåler med pulsutgang til
SD- anlegg, filter og ventiler. Vannmåler skal ha avstengningsventiler før og etter, samt
bypass med avstengning. Det skal også etableres utvendig stengemulighet på
vannledning inn til bygget.
Det skal være eget vanninntak(PE) for sprinkler. Dette legges inn til sprinklersentral.
Bunnledninger skal filmes og trykktestes, og rapport fra denne skal leveres byggherre
før overtakelse. Alle utvendige ledninger legges på frostfri dybde. Der dette eventuelt
må fravikes skal ledninger frostsikres. Alle vann- og avløpsledninger tilknyttes offentlig
nett.
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Ledningsnett
Alle rørgjennomføringer skal tettes estetisk for lyd eller branngjennomgang.
Alle spillvanns og evt. overvannsledninger over gulv legges av MA- rør og deler. Unntatt
fra dette er avløp over gulv fra servanter og utslagsvasker etc.
Alle avløpsstammer skal føres til lufting over tak og avsluttes ned godkjent hatt.
Plassering og antall avklares med arkitekt.
Det skal medregnes utvendige taknedløp fra et nødvendig antall sluk og renner på tak.
Takvann føres ned til overvannsledninger i bunnledningen.
Alle vertikale ledninger fra etasjene skal ha stakemuligheter på nederste plan.
Stakelukene skal være tilgjengelige med åpningsbare luker.
Avløpsrør fra utstyr skal utføres skjult i vegg.
Hovedvannledninger legges av kobberrør. NB: Ledningsnettet skal være tilgjengelig og
inspiserbart i henhold til gjeldene retningslinjer. Rør til utstyr legges som skjult anlegg
og fortrinnsvis av type rør-i-rør med bokser som er VSK-sertifisert. Eventuelle avvik fra
dette skal godkjennes av byggherre og skal i så tilfelle være i forkrommet utførelse og
klammer likeså.
Det skal tas hensyn til ekspansjon i rørnettet, og alle ledninger skal sikres mot
frostpåvirkning. Tekniske installasjoner skal ikke svekke brannmotstanden til
branncellebegrensende bygningsdeler.
Armatur
Det medtas stoppekraner i anlegget for effektiv avstenging av seksjoner ved feil i
anlegget. Stoppekranene skal være kuleventiler. For øvrig skal det være ventiler av type
ballofix foran hvert utstyr for enklere service
Det medtas utvendige tappekraner. Ved hver inngang.
Armatur i sanitærutstyr skal være ettgrepsarmatur med keramiske skiver og
skoldesperre i henhold til vanlig standard. Dusjarmaturer skal være trykkstyrte.
Servantarmaturer i HC-WC leveres med lang arm, HC-utgave.
Vannskap skal leveres merket med kursfordeling med stoppekraner
inntaksledningene (VV+KV (+ gulvvarme der det er bestemt)) i hvert skap.

på

I bøttekott skal utslagsvask ha rist for plassering av bøtte, med armatur plassert i
tilstrekkelig høyde over.
I dusjanlegg skal hver dusj ha eget termostatstyrt blandebatteri. Sikring mot spredning
og vekst av Legionella skal ivaretas spesielt.
Utstyr
Benyttet materiell skal være av anerkjent fabrikat. Det skal velges godt utprøvde
produkter hvor reservedeler kan leveres lenge.
Sanitærutstyr i bygningen som servanter og klosett er beregnet i hvitt sanitærutstyr
porselen, med mindre annet er oppgitt i arkitektens beskrivelse.
Der det er tegnet veggklosett, leveres slike. Servanter i HC-WC leveres i HC-utførelse.
Klosett
Isolasjon
Kalde rør isoleres med cellegummi for å forhindre kondens. Varme rør isoleres med
mineralull for å begrense varmetap. Tykkelse avhenger av rørdimensjon, produsenters
anbefalinger følges.
Brannisolering utføres iht gjeldende forskrifter, samt opplysninger i brannrapport fra
brannrådgiver.
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32 Varmeanlegg
Orientering
Det skal installeres et komplett, vannbårent varmeanlegg i bygget.
For å til redsstille kravene til energidekning installeres et vannbåret
lavtemperaturanlegg. Temperaturområde 55/40, som utekompenseres med følgende
lavere temperaturer når utetemperaturen stiger.
Energiforsyning fra fjernvarmeanlegget. Eventuelle installasjon av El-kjele som
sikkerhet må avklares med fjernvarmeleverandøren.
Varmeveksler for fjernvarmeanlegget monteres i teknisk rom i 1.etg, for tilknytning til
byggets varmeanlegg og vv-system.
Alternativ energiforsyning
Som opsjonspris ønskes tilbud på et varmepumpeanlegg og El-kjele. Nordreisa har en
dimensjonerende utetemperatur på -24,9°C. På grunn av den lave dimensjonerende
utetemperaturen, vil det være naturlig å benytte fjellbrønner som varmekilde, men med
antatt mye myr/løsmasse i det aktuelle området, blir fjellbrønner kostbare pga ekstra
foringsrør gjennom løsmassene og løsningen blir dermed mindre lønnsom.
Som alternativ varmekilde skal det installeres et varmepumpeanlegg med luft til vann
varmepumpe, med uteluft som varmekilde, i kombinasjon med en El-kjele.
Varmepumpen dimensjoneres til å dekke ca 55% av maksimalt effektbehov, mens Elkjelen dimensjoneres for å dekke 100% av effektbehovet, for å supplere driften de
kaldeste dagene og som sikkerhet.
For å bedre regulerbarheten, bør det leverses 2 stk eller flere paralellkoblede like store
varmepumper, som samlet gir 55% av maksimalt effektbehov.
Varmepumpene skal ha stempel- eller scrollkompressorer.
Varmepumpene skal kunne levere hele varmebehovet for det vannbårne varmeanlegget
ved temperaturer ned til -5°C.
Varmepumpen må gi positivt varmetilskudd helt ned til -15°C
Ved lavere utetemperaturer må El-kjelen dekke hele energibehovet.
Varmeanlegget med fordelere, fjernvarmeveksler eller Varmepumper, El-kjel og
akkumulatortank, skal installeres i varmesentralen. Fordamper for event. Varmepumper
monteres på taket.
Det skal monteres vakuumutlufter for luftutskilling, kombinert med vannpåfylling og
ekspansjonssystem.
Det skal installeres et vannrenseanlegg som type Enwamatik eller tilsvarende.
Oppvarmingssystem
I eksisternde bygningsdeler benyttes radiatorer for romoppvarming.
I nye bygningsdeler benyttes gulvvarme med rørfordelere montert i vegg.
Radiatorsystem
Radiatorer skal være lette og rengjøre og med utførelse som hygieneradiator.
Radiatorer og konvektorer skal være vegghengte. Plasseres fortrinnsvis under vinduer
der det er mulig
Ventilaktuator for regulering av varme, styrt fra romtermostat, skal monteres på rør over
himling i rom. Det skal være en ventilaktuator pr rom, så for rom med flere radiatorer
styres disse fra samme ventil.
Gulvvarme
Soneinndeling av gulvet skal være vurdert med tanke på senere rominndeling og bruk,
samt vurdering av kaldras. Det skal være maksimumsbegrensning på
turvannstemperaturen slik at overflate-temperaturen på gulvet ikke blir for høy.
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Avstengnings- og lufteventiler
• Pumper i hver gulvvarmeskap/event en hovedpumpe på gulvvarmekursen fra
fordeleren.
• Shuntregulering av turtemperatur i gulvvarmeskap
• Turtemperaturgiver gulvvarmeskap for regulering av turtemperatur
Ledningsnett
Røranlegg skal dimensjoneres for et maksimalt trykkfall på 100 Pa/m.
Stokk i varmesentral eller varmefordelinger skal dimensjoneres for maksimal
vannhastighet på 0,3 m/s.
I teknisk rom fordeles varmen til varmebatterier
varmtvannsberedere, radiatorkurser og gulvarmekurser.

i

ventilasjonsaggregater,

Rør med diameter >= DN50 legges av stålrør NS ISO 4200. Øvrige ledninger legges av
galvaniserte pressfitting rør og deler. Alt hjelpemateriell skal rustbeskyttes og males.
Varmeledninger trykkprøves ved 6 bar.
Manuelle lufteanordning i alle høydepunkt på rørstrekket m/stengeventil og 10mm
rustfritt avløpsrør til gulv. Stengeventil for uttapping/drenering på de laveste punkter i
anlegget.
Alle rørføringer skal framføres over himling. Føringer på vegg og langs gulv skal ikke
forekomme annet enn til utstyr montert på yttervegg.
Rør ute i anlegget isoleres der disse er skjult over himling eller synlige rør over 15mm.
Synlige rør over 15mm skal isoleres med mineralull med plastkapsling. Synlige
koplingsrør til radiatorer eller evt. fordelere etc skal ikke isoleres. Langs glassfasader
skal rørføringer integreres i veggkonsoll for konvektor.
På hovedstokk og på alle kurser skal termometre i tur- og returledning. I tillegg skal det
være termometre før og etter E.kjele, varmevekslere og varmebatteri etc. Termometer
skal plasseres ved hver giver som er tilkoblet SD-anlegget.
På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser i etasjene, monteres
avstengningsventiler. Utstyr som, elektrokjel, vakuumutlufter, pumper og varmevekslere
skal ha avstengningsventiler før og etter. Utstyr skal kunne avstenges og utskiftes ved
fullt vanntrykk på anlegget.
Armatur
Alle varmekurser samt utstyr forsynes med avstengningsventiler, nødvendige
innreguleringsventiler og luftepunkter.
Det skal medtas stoppekraner i anlegget for effektiv avstengning av seksjoner ved evt.
feil i anlegget. Stoppekranene på turrørene skal være kuleventiler med forlenget spindel
der det er isolerte rør. For å holde konstant trykk i de enkelte rørstrekk skal det
monteres STAD-STAP ventiler på de enkelte kursene ut fra samlestokken. Det skal
være avstenging før og etter alt utstyr som kan kreve senere service. Anlegget utstyres
med filter og automatisk lufteanordning i tillegg til manuelle luftinger på høydepunkter
ute i anlegget.
Sikkerhetsventiler plasseres direkte etter hver varmekilde i anlegget.
På alle kurser skal det benyttes konstant differenstrykksregulator (for eksempel STAPSTAD ventiler).
Pumper
Større sirkulasjonspumper (over 5kw) skal være i utførelse med tørre, helkapslede
motorer. Mindre pumper kan være våtløpere. Pumper med varierende mengde skal
kapasitets reguleres med frekvensregulering. Differansetrykk tur/retur på anlegget styrer
pådraget på pumpen. Det skal fortrinnsvis benyttes EC-motorer med 0-10 V
hastighetsregulering.
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Alle pumper skal dimensjoneres for full vannmengde. Pumper skal være merket
energiklasse A og plasseres i turledning. Pumper skal være av anerkjent fabrikat. Alle
pumper leveres med aktuell ytelse i midlere kapasitetsområde og skal ha integrert
trykkstyring. For hovedpumper skal det monteres to pumper i parallell. Kurspumper
utføres som enkeltpumper.
Isolasjon
Ledninger, ventiler og utstyr i varmeanlegget isoleres med mineralullskåler med alufolie. Alle avslutninger påsettes mansjetter. Alle innreguleringsventiler og
avstengningsventiler i energisentral/ ventilasjonsrom forsynes med demonter-/
remonterbar isolasjon, -standard isolasjonsprodukt egnet for formålet. Isolasjon av
varmeinstallasjoner utføres i henhold til NS12828.
36 Luftbehandling
Det skal installeres balanserte luftbehandlingsanlegg med filtrert og forvarmet luft.
Luftbehandlingsanleggene må deles opp med hensyn til mulige føringsveier for
kanalanleggene.
Et anlegg plasseres i Teknisk rom i 1.etg som dekker området mellom akse 11 og 17.
Luften til 2.etg fores via kanaler i sjekt til loft, hvor luftfordeling via isolerte kanaler på
loftet. Til 1. etasje føres luften over nedforet himling. I eksisterende bygningsdel må en
benytte flere kanaler, eller større firkantkanaler, med økt risiko for støy.
For skoledelen mellom akse 2 og 10 etableres et ventilasjonsaggregat over
garderobeanlegget for gymsalen. Kanalfremføring med isolerte kanaler på loftet.
For gymnastikk-avdelingen etableres et eget aggregat over garderobeanlegget for
gymsalen.
Alle ventilasjonsaggregatene bør ha luftinntak og avkast over tak.
Det skal velges en luftinntaksløsning som om sommeren gir lavest mulig temperatur på
inntaksluft. Luftinntak skal sikres mot inndriving av snø, og skal plasseres slik at
utvendige forurensinger ikke trekkes inn i bygg. Inntakskammer /snefelle skal utføres
som våtrom med sluk/trakt i laveste punkt, og med varmekabler i gulv for snøsmelting.
Det skal være luke for tilgang til inntakskammeret.
Luftmengder prosjekteres etter gjeldende retningslinjer for arbeidsplasser,
Arbeidstilsynet.
Forurensinger fra kjøkken, sløyd, naturfag mm mm ivaretas av separate avtrekk. Den
ordinære ventilasjonen i disse rommene må tilpasse seg når separate avtrekk er i bruk.
Det må hensyntas at det skal være 15 % reservekapasitet på alle
luftbehandlingsanlegg. Kanaler må også forberedes for dette.
Balansert ventilasjon kan suppleres med noe overstrømning fra sekundære rom hvis
forholdene for øvrig ligger til rette for det. Dette gjelder i hovedsak wc- rom, vaskerom,
kjøkken og andre rom som skal ha undertrykk.
Rom som skal kunne slås sammen eller deles opp, må være planlagt slik at det blir
riktig luftfordeling ved begge forhold.
Behovsstyrt ventilasjon, VAV på klasserom og andre større rom som har variabel
personbelastning skal styres via CO2- nivå og temperatur. Dette er mer inngående
beskrevet under automasjonskapittelet.
Heissjakt ventileres og Tekniske rom ventileres.
Kanalnett
Kanaler i galvanisert stål monteres og det påføres det nødvendig antall spjeld og
lydfeller som er nødvendig for å ivareta krav til lyd og innregulering. Fortrinnsvis skal
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velges sirkulære kanaler, men ved aggregat og steder der det blir liten plass kan det
benyttes rektangulære kanaler.
Eventuelle synlige kanaler skal males i to strøk, hvit farge.
Det skal ikke benyttes fleksible kanaler.
Luftfordelingsutstyr/ Luftbehandlingsutstyr
Innreguleringsspjeld skal medtas slik at hele anlegget skal kunne innreguleres etter
proporsjonalmetoden. VAV-spjeld skal reguleres via SD-anlegget basert på CO2-føler
og temperaturføler i den oppholdssonen spjeldet regulerer. Det skal være lydfeller på
begge sider av ventilasjonsaggregater. Anlegget utføres som omrøringsventilasjon.
Ventiler skal være av god kvalitet og anerkjent fabrikat, hvor dokumenterte data
foreligger.
Utstyr for luftbehandling
Ventilasjonsaggregater etableres i tekniske rom og skal ha reservekapasitet på 15 %.
Kanaldimensjoner må ta hensyn til dette. Ved reservekapasitet skal krav til SFP
oppfylles.
Årsgjennomsnittlig SFP-faktor skal være mindre eller lik 1,5 kW/(m3/s).
Gjenvinningsgrad på roterende varmegjenvinner skal være min 84%.
Aggregater skal ha EC-vifter.
Aggregat skal ha vannbårne varmebatterier for ettervarming. Varmebatteriet
Sponavsug i sløydsal.
4 ELKRAFTINSTALLASJONER
40 Generelt
Moan skole planlegges levert med nytt elektroteknisk anlegg som beskrevet i de
etterfølgende kapitlene. Eksisterende anlegg er planlagt revet. Gjennomføringen av
nyinstallasjonen må planlegges og hensynta fortsatt drift i eksisterende bygningsmasse.
Skolen skal ha et moderne elektrisk anlegg med framtidsrettede løsninger som sikrer
anvendelighet og driftssikkerhet i mange år.
Energiøkonomiske løsninger skal gis prioritet ved ellers likeverdige løsninger.
Rørledninger for vann, avløp og lignende skal ikke forekomme i rom med el/IKT fordelinger.
Det elektrotekniske anlegget skal utføres i henhold til siste utgave av:
• TEK
• Forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF)
• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)
• NEK 400
• NEK 399
• NEK 700-serien
• alle øvrige relevante lover, forskrifter, standarder, normer og veiledninger
• krav til universell utforming
YTELSER OG OMFANG
Brann- og lydtetting
Ved føringer gjennom branncellebegrensede bygningsdeler leveres klassifiserte
tettinger av gjennomføringer. Alle utsparinger for elkraft og teletekniske anlegg gjennom
brannskiller skal brannsikres i henhold til byggeforskriftene og skal være merket med
”sertifikat”.
I tillegg skal det settes inn 4 stk. 50 mm kabelhylser ved hver branntetting for senere
kabeltrekking (langs tekniske bro / føringsveier) i hovedføringsveier, samt 2x32mm i
føringer til arealer som ikke føres videre. Ved senere passering av branncellevegger
med installasjoner skal veggenes brannklasse ikke svekkes. Hylsene skal inneholde
ekspanderende masse/materiale som er egnet til dette formålet.
For øvrig medregnes lydtetting i alle gjennomføringer i vegger. Gjennomføringer i
lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til lydisolasjon blir tilfredsstilt. For
spesifikke krav henvises til andre kapitler.
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Alle nødvendige tettinger skal medregnes.
DIMENSJONERENDE FORHOLD
Utvidelsesmulighet
Alle
elektrotekniske
og
teletekniske
(herunder
alle
svakstrømsog
automatiseringsanlegg) skal planlegges med mulighet for utvidelse. Om ikke annet er
spesielt angitt skal det fysisk og kapasitetsmessig være minimum 30 %
utvidelsesmulighet for alle installerte anleggsdeler etter at anlegget er overlevert.
Skjult kabelopplegg
Åpent kabelopplegg aksepteres ikke. Ønsker entreprenøren åpent anlegg må dette
godkjennes i hvert enkelt tilfelle av byggherre. Unntatt fra dette er installasjoner i
tekniske rom.
FDV dokumentasjon
Drifts- og vedlikeholdsinstrukser skal utarbeides på norsk i henhold til NS 3456. Drift og
vedlikeholdsinstruksen skal utarbeides i 3 eksemplarer og overleveres byggherren
senest ved ferdigbefaring/overtakelse. I tillegg skal det overleveres en elektronisk
utgave. Denne skal være katalogisert som FDV perm. Alle installasjoner i grunn, skal
fotograferes og vedlegges FDV i digitalt format.
Valg av utstyr
Ved valg av løsninger og utstyr skal det prosjekteres en leveranse som gir byggherren
en lavest mulig LCC, dette skal spesifiseres og dokumenteres.
Generelt skal det benyttes utstyr av anerkjent fabrikat med gode servicemuligheter og
god tilgang til reservedeler.
Merking
Det er viktig å etablere komplett entydig merking for alle tekniske anleggsdeler. For å
sikre enklest mulig vedlikehold og drift som ivaretar behov som de elektrotekniske og
øvrige tekniske anlegg krever. Tverrfaglig merkesystem for bygninger (Statsbyggs
standard PA 0802, siste utgave) skal benyttes.
Opplæring og instruksjon
Driftspersonale skal opplæres i bruk og vedlikehold av samtlige elkraft- / teletekniske og
byggautomasjonsanlegg.
Bygningsmessige hjelpearbeidere for elektroanlegg
Alle bygningsmessige hjelpearbeider som er nødvendig for elkraft og teletekniske
anlegg i bygget samt utvendig Medtas.
41 Basisinstallasjoner for elkraft
411 Føringsveier
Det etableres komplette føringsveier som kabelbroer, kanaler og andre aktuelle
føringssystemer med god kapasitet, gjennomførbarhet og tilgjengelighet i ettertid.
Bæresystemer dimensjoneres for å dekke elkraft, tele-/data, sikkerhet og
automatiseringsanlegg med min 30 % reservekapasitet. Skilleplate skal monteres hvor
sterk- og svakstrømsledninger legges separert.
Primært benyttes kabelbro for hoved-framføring av kabler over himling hvor avgreninger
går i rør eller kabelkanaler. Kontor, klasserom og ellers i hensiktsmessige rom benyttes
kanal for uttak av strøm og tele/data. Det vil også være behov for grenstaver med uttak i
disse rommene. Som utgangspunkt nedføres kablene til kanalene med vertikal kanal fra
himling eller tak nært kabelstige for direkte overgang mellom føringene. Plassering av
kabelbro skal hensynta nedføringer. Gulvbokser benyttes ved behov eller som en mer
hensiktsmessig løsning. I møterom eller andre rom benyttes gulvboks for forsyning av
bord.
412 Systemer for jording
For ny bygningsmasse etableres ringelektrode med maskenett hvor det etableres
tverrforbindelser i lengde og bredderetning av bygget. Ringelektroden og
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tverrforbindelsene dimensjoneres etter forholdene. Jordelektroden knyttes direkte til
hovedjordskinne.
Det installeres et jordingsanlegg som ivaretar sikkerhet og drift med tilstrekkelig
utførelse av hoved og utjevningsforbindelser samt jording av tele- og datatekniske
anlegg. Det skal basert på en lynvernanalyse besluttes om det skal installeres
lynavlederanlegg.
42 Høyspenningsanlegg
422 Nettstasjoner
På dette stadiet vurderes det at skolen forsynes av samme nettstasjon som tidligere,
men med utvidet kapasitet i stikkledninger. Systemspenning er 230 V, IT anlegg. I en
detaljprosjektering burde det vurderes å etablere en nettstasjon som forsyner skolen
med systemspenning 400 V og TN-anlegg.
43 Lavspent forsyning
431 System for elkraftinntak
Nye stikkledninger etableres fra nettstasjon til hovedtavle. De dimensjoneres etter nytt
forbruk på skolen med utvidelseskapasitet. Føringsvei fra nettstasjon til ny hovedtavle
er ikke avklart, men det antas at det er rør fra nettstasjon til skolen hvor nye
stikkledninger kan trekkes og benytte kabelbro innvendig i bygg om nødvendig.
Det må tas hensyn til føringen av stikkledninger slik at det ikke oppstår problemer med
magnetiske felt/krefter.
432 Systemer for hovedfordeling
Ny hovedtavle etableres og dimensjoneres for nytt forbruk på skole med
utvidelseskapasitet. Det etableres jordfeilvarsling eller annet tiltak for beskyttelse. Det
benyttes elektroniske justerbare effektbrytere hvor det sikres fullstendig selektivitet. SD
anlegg skal tilknyttes.
Hovedtavle er planlagt plassert i eget hovedtavlerom med adgang fra teknisk rom i 1.
etg. Permanente arbeidsplasser over/under og rett ved burde unngås. Skissert
plassering unngår nærhet til permanente arbeidsplasser. Arkitekt er informert om
ønsket plass og plassering.
Fordelingen skal bygges i overensstemmelse med NEK 439 og tilfredsstille form 2B.
Det skal installeres nettanalysator med logging umiddelbart etter inntak. Tilknyttes SDanlegg. Feilvarsel for utløst overspenningsvern og for høy jordfeilstrøm skal kunne
overføres SD-anlegget via potensialfrie kontakter.
433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
For distribusjon av kursopplegg for lys og virksomhet med hensyn på funksjonalitet,
brukervennlighet og akseptable kabellengder etableres et distribuert fordelingssystem
bestående av et hensiktsmessig antall underfordelinger. Det er planlagt en sjakt (bak
HWC ansatte i 1. etg. for framføring av stigeledere til 2. etg. Underfordelinger blir
plassert i egne underfordelingskott/rom. Det estimeres 2 underfordeling for 1. etg. og 4
for 2. etg. Arkitekt er informert om ønsket plass og plassering.
Det avsettes 30% reserveplass for fysisk og elektrisk utvidelse.
Underfordelinger leveres for usakkyndig betjening.

Forprosjekt

side 22

244

MOAN SKOLE

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner
Det etableres tilførsel fra hovedtavle eller underfordelinger til fordelinger for
driftstekniske installasjoner.
Det skal leveres et bygg med driftstekniske installasjoner som bl.a.
•
Varmeanlegg basert på varmepumpe og elkjele.
•
Ventilasjonsanlegg
•
Heis
•
Motorstyrte dører/låser/porter
•
Brannalarm/nødlysanlegg
•
Innbruddsalarm
•
Adgangskontroll
•
Solavskjerming og blending
•
Se for øvrig VVS og ARK - beskrivelse
44 Belysning
442 Belysningsutstyr
Lyskulturs publikasjoner skal følges når lysanlegget prosjekteres. Det legges til rette for
å utnytte dagslyset i bygget. Det skal etableres tilstrekkelig elektrisk belysning med god
kvalitet. Estetikk må også hensyntas, og lysarmatur skal være en del av det estetiske
inntrykket brukere av skolen får.
Lysarmaturene må være av god kvalitet med lang levetid. Belysningen skal være
tilpasset brukernes behov og skal gi gode synsforhold for elever og lærere. Det stilles
meget høye krav til visuell komfort. Det skal planlegges et belysningsanlegg med høy
og presis belysningskvalitet, uten sjenerende blending. Styring av belysningsanlegget er
sentralt. Et effektivt styringssystem vil kunne ha en energibesparende effekt. I tillegg
kan lyskildenes levetid økes. Forhåndsprogrammerte lysscenarioer for rom med mange
brukere hvor bruken er definert, burde benyttes. Styringspanel ved inngang til rom er å
foretrekke.
I arealene hvor elevene skal oppholde seg skal alle lysarmaturer og styring av disse
være av en slik art at de ikke bidrar til å utløse epileptiske anfall.
Generelt benyttes lysarmaturer montert i himling, innfelte og nedhengte innvendig. Det
skal også benyttes fasademontert flombelysning for å lys opp aktuelle uteområdet samt
fasadebelysning av bygget.
Ved detaljprosjekteringen må det foretas lysberegninger med det lysutstyret som
forutsettes benyttet. Valg av lysarmaturer foretas i nært samarbeide med arkitekt og
tiltakshaver.
Lysstyringssystem vil være tilpasset en moderne skole med varierte
undervisningssituasjoner i form av et bus-styringssystem av typen KNX/DALI. I alle
undervisningsarealer skal lysanlegget ha muligheter for automatisk styring via
bevegelsesdetektorer, dagslyssensorer, sonedelt pr. rom og dimming. Det skal være
mulighet både for sentral styring samt lokal lysstyring. De lokale styringsmulighetene
skal overstyre den sentrale.
Utelys etableres på fasade for belysning av inngangspartier og område rundt skolen.
443 Nødlysutstyr
Det benyttes desentralisert utstyr, men med sentral overvåking av nødlysanlegget.
Prosjektering av nødlysanlegg utføres i h.h.t. gjeldende regler og etter Lyskulturs
veiledning nr. 7 Nødlys og ledesystem.
Det benyttes armaturer med størrelser og symboler i h.h.t. gjeldende normer. Over
utgangsdører og ved retningsendringer i rømningsveier benyttes armaturer med grønne
skjermer og symboler som lyser kontinuerlig. Ledelysarmaturer kobler inn når
normalspenningen i rømningsveier faller ut. Det benyttes LED-armaturer med lang
levetid. Nødlysarmaturene skal ha batterikapasitet for minimum 1 times drift etter
nettutfall.
Ved behov for rømning i røyk skal lavtsittende ledelinjer benyttes, dette fremkommer i
brannkonsept.
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45 Elvarme
453 Varmeelementer for innebygging
Det vil bli aktuelt med snøsmelting i inngangspartier, eventuelt takrenner og andre
renner til drenering. Dette avklares i detaljprosjektering.
46 Reservekraft
462 Avbruddsfri kraftforsyning
Det skal iht. TEK17 leveres UPS for avbruddsfri spenningstilførsel til alle dører i bygget
med dørautomatikk. Det skal benyttes en løsning med sentralt plasserte UPS/UPS-er.
Brannrådgiver oppgir at det vil sannsynlig bli behov for UPS-er for levering av nødstrøm
til funksjoner som ivaretar brannsikkerhet som dører og annet.
NorIKT opplyser at det ikke er behov for UPS til datateknisk utstyr.
49 Demonteringer
Det er her medtatt kostnader for riving/demontering av eksisterende anlegg.
5 TELE OG AUTOMATISERING
50 Generelt
Alle ekom-installasjoner skal utføres av installatør med ekomnett-autorisasjon (ENA) iht
Autorisasjonsforskriften/Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM). Dokumentasjon
for slik autorisasjon skal vedlegges tilbudet og anleggsdokumentasjonen. Følgende
forskrifter, normer og standarder ligger hovedsakelig til grunn i prosjektet (siste
gjeldende versjon):
• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
• NEK400
• NEK 701, 702 og 703
• NEK700 Del B
• Ekomloven
• Ekomforskriften
• Autorisasjonsforskriften
• EMC-direktivet
• Teknisk forskrift (TEK)
Bredbåndsfylket leverer fiber til bygget og den skal videreføres. Den skal ligge
midlertidig som den gjør i dag, men flyttes under ombygging til teknisk roms
patcheskap. Elektroentreprenør må avklare med Bredbåndsfylket
NorIKT er oppgitt som leverandør av aktiv elektronikk til skolen.
Det skal etableres kabelanlegg med ferdig terminerte uttak etter kommunens IT
ansvarliges anvisning. Plasseringer er ikke avklart i forprosjekt.
Tele- og automatiseringsanleggene planlegges og utføres i henhold til gjeldende normer
og forskrifter for tele- og automatiseringsanlegg.
Det må etableres eget hovedfordelingsrom for IKT og nødvendige etasjefordelere.
Sistnevnte har ikke vært mulig å ivareta i forprosjektfasen og det må gjøres en
bearbeiding her.
51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering
511 Systemer for kabelføring
Som føringsveier for tele- og automatiseringsinstallasjoner benyttes felles føringsveier
med krafttekniske anlegg. Disse utstyres med skillevegg mellom tele- og kraftanlegg. I
kabelkanaler skal også teletekniske kabler skilles fra strømførende kabler. Ellers legges
kabling i skjultanlegg.
512 Jording
Jording av kablingssystemet (tele- og automatiseringsanleggene) skal utføres i henhold
til NEK400 og NEK700-serien (NEK EN 50310: Anvendelser av utjevningsforbindelser
og jording i bygninger med informasjonsteknologi-utstyr).
514 Inntakskabler for teleanlegg
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Bredbåndsfylket leverer fiber til eksisterende bygg i dag. Den skal videreføres og
benyttes under bygging og som inntakskabel i nytt bygg. En omlegging av kabel må
påregnes når ny infrastruktur er klar slik at den forsyner eksisterende bygg og nytt.
515 Telefordelinger
Det etableres 1 stk. hovedkommunikasjonsrom og 2 stk. kommunikasjonsrom med
etasjefordelere.
Det etableres ny hovedfordeling som skal forsyne hele det nye og renoverte bygget. Det
benyttes fiber mellom etasjefordelinger og hovedfordelingen.
Annet utstyr som svakstrømssentraler, brannalarmsentral (ikke betjeningsenhet),
adgangskontroll med mere plasseres i hovedkommunikasjonsrommet.
52 Integrert kommunikasjon
521 Kabling for IKT
Horisontalt spredenett etableres fra telefordelinger (Patcheskap). Det benyttes
uskjermet CAT 6a kabler som termineres i RJ 45 uttak ved brukssted og i patchepanel i
rack. Det medtas dobbelt uttak ved hver lærerarbeidsplass, nødvendige uttak i
klasserom, møterom ol. Uttak plasseres også ved infoskjermer, smartboard, projektorer
ol. For WIFI medtas det uttak for fulldekning i hele bygget. Uttak for WIFI forsynes via
PoE. Eget nett for driftstekniske anlegg medtas, herunder også 1 stk. ledig uttak for
service i alle el fordelinger og i automatikkfordelinger/ventilasjons aggregat.
522 Nettutstyr
All nettverkselektronikk (switcher, routere, basestasjoner WIFI ol.) blir ivaretatt av
byggherre/bruker. Dette utstyr er ikke medtatt i kalkyle.
53 TELEFONI OG PERSONSØKER
Ivaretas av kommunen.
54 Alarm og signalsystemer
542 Brannalarm
Det skal installeres et adresserbart automatisk brannalarmanlegg etter gjeldende
forskrifter og retningslinjer i Byggeteknisk forskrift TEK nyeste versjon. Anlegget
prosjekteres og utføres i henhold til NS 3960.
Henvises også til brannkonsept.
Brannalarmanlegget skal tilfredsstille brannalarmkategori 2 (heldekkende i alle
områder).
Nytt brannalarmanlegg etableres for det nye bygget samt eksisterende. Direkte
overføring til brannvesenet ivaretas. Styring av ventilasjon, adgangskontroll og
eventuelle dørholdemagneter ivaretas.
543 Adgangskontroll og innbruddsalarm
Innbruddsalarm
Det etableres nytt anlegg for innbruddsalarm. Det skal leveres og monteres et
innbruddsalarmanlegg som er integrert i adgangskontrollanlegget, slik at man bruker
kortlesere også for å betjene alarmen.
Det etableres ett adresserbar innbruddsalarmanlegg med PIR (infrarøde)
bevegelsesdetektorer som dekker alle ytterdører og vindusflater i yttervegger opptil 4
meter over bakkeplan. Når det gjelder ytterdører skal alle være overvåket med
lukket/låst funksjon uansett høyden over bakkenivå. Alle dører utstyrt med kortlesere
blir overvåket mer lukket/låst funksjon/alarm. Åpningsbare vinduer skal overvåkes og
kobles mot innbruddsalarm. Talevarslingsanlegg benyttes ifb. alarmering istedenfor
egne sirener.
Anlegget skal kobles mot vaktselskap.
Adgangskontrollanlegg
Samme system som kommunen har i dag ønskes viderefør samt utvidet til utbygd
skoleareal. Det skal leveres og monteres komplett kursopplegg inkl. røranlegg og
bokser for samtlige dører utstyrt med dørautomatikk, adgangskontrollerte dører og
innbruddsalarmanlegg, og skal trekke alle kabler iht. spesifikasjoner fra leverandør. I
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tillegg skal ivareta all nødvendig strømtilførsel og nettverksuttak til det utstyret som skal
leveres av valgt leverandør, og grensesnitt mot andre tekniske anlegg/systemer som
skal kommunisere mot adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegg (som f. eks.
brannalarm/SD etc.).
545 Uranlegg og tidsregistrering
For angivelse av tid og skoleringing skal det etableres et komplett tidanlegg med
hovedur, biur og alt nødvendig tilleggsutstyr.
I følgende rom/arealer skal det medtas ur:
• 1 stk. pr. trinn monteres i fellesområde for hver trinn
• SFO
• Bibliotek
• Personalrom
• Amfi/scene
• Undervisningsrom som sløyd, håndverk ol
• Gymsal
• Ute
55 Lyd og bilde
553 ITV
Det blir aktuelt å vurdere i senere fase om det skal leveres et komplett ITV-anlegg for
overvåking av utvendige fasader og utvalgte innvendige arealer. Anlegget må være i
henhold til Datatilsynets retningslinjer.
554 Lyddistribusjonsanlegg
Teleslynge etableres i hele skolen for å i møte komme universell utforming.
555 Lydanlegg
Vurderes taleanlegg i detaljprosjekteringsfasen. Det skal være PA-anlegg for å kunne
tale til hele skolen. Dette kan kombineres med talevarsling for brannalarmanlegget.
Terroralarm kan også benyttes på dette anlegget. I denne fasen er det ikke avklart om
kommunen ønsker en slik løsning.
556 Bilde og AV-systemer
Om hele AV-anlegget skal leveres skal det være et godt anlegg med moderne utstyr for
å imøtekomme dagens krav til digital undervisning og læringsmiljø. I denne fasen er det
ikke avklart om kommunen ønsker en slik løsning. Men det skal etableres forsyning av
strøm og tele/data samt nødvendige føringsveier for AV teknisk utstyr og kabling.
56 Automatisering
Nordreisa kommunes bygg Halti har fått levert SD-anlegg fra EM systemer. Det
systemet ønsker kommunen å etablere på Moan skole. SD-anlegget skal styre lys,
varme, ventilasjon og være tilknyttet nettanalysatorer, energimålere og byggets øvrige
driftstekniske systemer. I neste fase bør det vurderes å åpne for flere leverandører av
SD anlegg.
6 ANDRE INSTALLASJONER
62 Heis
Det etableres ny heis med gjennomgangskupe. Heis skal tilpasses universell utforming.
Tekniske detaljer for heis er ikke avklart. Plassering av heisen ses i arkitekttegninger.
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7 UTENDØRS ANLEGG
70 Generelt
Det skal etableres lek- og aktivitetsområder
Riving av eksisterende lekeutstyr
Lekeutstyret som ikke overholder gjeldende krav til sikkerhet rives og fjernes.
71 Grunn og terrengarbeider
Terrengsykkel- og akebakke
Terrengskråningen i dagens akebakke justeres, og opparbeides med en hinderløype for
terrengsykkel med klopper, balansestokker, steinblokker og terrengformer. Den sentrale
delen skal opparbeide med en terrengform som gjør den til en attraktiv akebakke.
Amfi
Nivåforskjellen mellom underetasjen og 1.etasje opparbeides til et amfi med integrerte
trappetrinn. Trinnene utføres i granittkantstein, og sitteflaten av armert gress, slik at
området vil infiltrere overvann fra snø.
72 Utendørs konstruksjoner
Gjerde
Det er medtatt gjerde mot nordøst langs gang- og sykkelvegen, og langs grensen mot
nabobebyggelsen i nordvest. Gjerdet er tenkt utført som nettinggjerde, og trestolper
med overligger i royalimpregnert trevirke.
73 Utendørs VVS
Ledningsnett for spillvann og vann skal utføres iht. Normalreglementet og evt stedlige
myndigheters krav, og tilkobles eksisterende vann-, overvann- og spillvannsledninger.
74 Utendørs elkraft
743 Utendørs lavspent forsyning
Det etableres uttak for strøm til teknisk utstyr samt for forbruk.
744 Utendørs lys
Utvendig utformes et lysanlegg som dekker bruksarealene til skolen hvor det benyttes
lysmaster, fasadebelysning samt flombelysning. Belysning montert på bygget er
beskrevet i kap. 442.
75 Utendørs tele og automatisering
756 Utendørs automatisering
SD- anlegg skal tilknyttes tekniske installasjoner. Utelyset styres med årsur og justerbar
skumringssensor.
76 Veger og plasser
Veger
Adkomstvegen beholdes slik den ligger i dag, med adkomst fra sørvest via Rosaveien.
Parkeringsplass
Eksisterende parkeringsplass strammes opp og merkes i samsvar med gjeldende
dimensjoner i Statens vegvesens håndbok N100. Landskapsplanen viser at det
gjeldende området vil gi plass til 115 p-plasser inkl. 4 HC-plasser (5% av det totale
antallet p-plasser).
Kollektivholdeplass
Kollektivholdeplassen opparbeides i samsvar med gjeldende spesifikasjoner i Statens
vegvesens håndbok N100, og tilpasses gjeldende standarder for universell utforming.
Innspill med oppdatert antall busser kom inn så seint i prosessen at det ikke var mulig å
oppdatere tegningene fullt ut, men vi har utredet to alternative prinsippløsninger. Antall
busser øke fra 3 i dag til 7 busser i den framtidige skolen. Bussene vil komme til ulike
tidspunkter om morgenen, men til samme tidspunkt om ettermiddagen.
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Det er slik vi ser det to prinsipielle løsninger som bør vurderes:
1. Bygge ut en fullskala bussholdeplass med lamelloppstilling med plass til 6-8
busser. Denne løsningen vil medføre en reduksjon av parkering for personbiler.

Figur 1: Statens vegvesen håndbok 232

2. Bygge ut en busstopp med kantparkering med kapasitet til inntil 3 busser, og
med venteplasser for 3-4 busser. Denne løsningen vil medføre en kapasitet for
ca. 115 personbiler.
Hvilken løsning som ønskes må avklares i den videre prosessen. I kostnadsoverslaget
er det tatt høyde for alternativ 2.
Kyss & kjør
Det opparbeides en sone for avstigning for inntil 4 personbiler for elever og ansatte som
vist på landskapsplanen. Sonen opparbeides i samsvar med gjeldende spesifikasjoner i
Statens vegvesens håndbok N100, og tilpasses gjeldende standarder for universell
utforming.
Gang- og sykkelveg
Det etableres en ny gang- og sykkelveg langs nordøstsiden av skolen, i samsvar med
gjeldende reguleringsplan for området. Gang- og sykkelvegen vil fungere som en
kombinert driftsveg rundt bygget, slik at totalt brøytet areal reduseres.
Sykkelparkering
Sykkelparkering er fordelt langs adkomstvegen fra ulike retninger, og nær
inngangssoner. Totalt er det satt av 90 sykkelparkeringsplasser, og derav min. 50%
med tak.
Dekker i lekesoner
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Dekker i lekesoner vil være en kombinasjon av gummidekker/korkdekker,
sikkerhetssand, byggesand, grusdekker, asfaltdekker og gressdekker. De ulike dekkene
er illustrert på landskapsplanen.
77 Grøntanlegg
Bevaring av eksisterende vegetasjon
Eksisterende vegetasjon skal tas vare på i størst mulig grad, fordi det tar mange år før
nyplantede trær blir stor. Bunndekket i kroneomkretsen skal beskyttes under
anleggsperioden, slik at luft- og vanntilgangen er sikret i samsvar med eksisterende
situasjon. Eksisterende vegetasjon som skal bevares er merket på landskapsplanen.
Klimavegetasjon
Rundt lekesoner plantes det busker som vil gi en klimaskjerming, og også en inndeling i
mer intime og beskyttede leke- og oppholdssoner. Det benyttes klimasterke sorter som
er tilpasset lokale forhold.
Gressbakke
I gressområder som trenger reparasjon sås det klimaherdige og slitesterke grassorter
som tåler en viss grad av tråkk og lek. Grunnforholdene er antatt å ha rimelig god
dreneringsevne, slik at det ikke er tatt høyde for ekstra erosjonssikring i områder med
grasdekke.
Lekeutstyr
Lek- og aktivitetsområdene er delt inn i soner som er tilpasset varierte aktiviteter.
Lekesone 1: Roligere aktiviteter for 4.-7.klassetrinn
Området opparbeides med muligheter for sitteplasser som også kan brukes til
undervisning utendørs, snurreleke, sjakkbord, hengekøyer og drivhus, plantekasser og
potetland.

Lekesone 2: Motorisk lek, sykkelløype og akebakke for 4.-7.klassetrinn
Området opparbeides med femkanthuske, skykarusell, en asfaltert sykkelflate med
humper, en hinderløype for terrengsykkel og en akebakke.
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Lekesone 3: Ballspill for 4.-7.klassetrinn
Området opparbeides med en ballbinge, sandvolleybane og streetbasket. Banene er
dimensjonert i samsvar med Norges idrettsforbund sine retningslinjer, og det er derfor
mulig å søke om finansiering gjennom tippemidler. Det opparbeides møteplasser med
sittebenker og sykkelparkering.
Lekesone 4: Roligere lek for 1.-3.klassetrinn
Området opparbeides med et lite lekehus og en snurreleke som er universelt utformet
og kan brukes av flere barn samtidig. Det legges gummidekke med flere farger som
inspirerer til temalek.

Lekesone 5: Temalek, motorisk lek, ballspill for 1.-3.klassetrinn/SFO
Området opparbeides med en lekebåt for temalek, en fugleredehuske, en pannebane
for ballspill og gode sitteplasser.

Lekesone 6: Klatrelek og byggelek i skogen for 1.-3.klassetrinn/SFO
Området opparbeides med klatrelek og byggelek i skogen, hengekøyer, drivhus og
plantekasser.
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KOSTNADSOVERSLAG SAMLET
ALT. 1 – STÅL OG BETONG

1

Felleskostnader

15 919 000

2

Bygning

36 759 000

3

VVS-installasjoner

14 091 000

4

Elkraft-installasjoner

5 594 000

5

Tele og automatiseringsanlegg

2 796 000

6

Andre installasjoner

1 000 000

HUSKOSTNADER
7

Utendørsanlegg
ENTREPRISE KOSTNADER

8

(sum 1-6)

5 708 000
(sum 1-7)

Generelle kostnader (15%)
PROSJEKTKOSTNADER

81 867 000
12 280 050

(sum 1-8)

Reserver og marginer (15%)

94 147 050
14 122 058

RAMMEKOSTNAD
9

76 159 000

108 269 108

MVA

27 067 277

PROSJEKTKOSTNADER INKL MVA

135 336 384

Noter:
• Kostnadsestimatet er utarbeidet med bakgrunn i priser fra Norsk prisbok 2020
(versjon 01)
• Det er ikke kalkulert inn prisstigning i kostnadsberegningen. Det er stor
usikkerhet knyttet til kalkulasjon av prisstigning.
• Det er vårt inntrykk at både materiale- og lønnskostnader holder seg stabile i
øyeblikket.
• Kostnadsberegningen dekker ikke møbler og løst utstyr.
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ALT. 2 – MASSIVTRESKONSTRUKSJON

1

Felleskostnader

15 919 000

2

Bygning

38 034 000

3

VVS-installasjoner

14 091 000

4

Elkraft-installasjoner

5 594 000

5

Tele og automatiseringsanlegg

2 796 000

6

Andre installasjoner

1 000 000

HUSKOSTNADER
7

Utendørsanlegg
ENTREPRISE KOSTNADER

8

(sum 1-6)

5 708 000
(sum 1-7)

Generelle kostnader (15%)
PROSJEKTKOSTNADER

83 142 000
12 471 300

(sum 1-8)

Marginer og reserver (15%)

95 613 300
14 341 995

KOSTNADSRAMME
9

77 434 000

109 995 295

MVA

27 488 824

PROSJEKTKOSTNADER INKL MVA

Forprosjekt
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KOSTNADSOVERSLAG
ALT. 1 – STÅL OG BETONG
1.

2.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3.
31
32
33
36
4.
41
42
44
45
5.
52
54
55
56
6.
62

FELLESKOSTNADER (inkl riving)
Rigg og drift (inkl riving
Rigg og drift VVS (inkl riving)
Rigg og drift EL (riving)
BYGNING
Grunn og fundament
Bæresystemer
Yttervegger
Innervegger
Dekker
Yttertak
Fast inventar
Trapper
Bygningsmessige hjelpearbeider
VVS-INSTALLASJONER
sanitæranlegg
varmeanlegg
brannslokninganlegg
ventilasjonsanlegg
ELKRAFT
Basisinstallasjon for elkraft
Lavspent forsyning
Lys
Reservekraft
TELE OG AUTOMATISERING
Integrert kommunikasjon
Alarm og signalsystem
Lyd og bilde
Automatisering
ANDRE INSTALLASJONER
Heis
huskostnad (1-6)

7.
70
71
72
76
77

UTENDØRS ANLEGG
Utendørs generelt
Bearbeidet terreng
Utendørs konstruksjoner
Veier og plasser
Grøntanlegg

Sum kr (eks MVA)
15 919 000
13 635 000
2 114 000
170 000
36 759 000
2 650 000
3 100 000
7 180 000
8 422 000
5 940 000
4 995 000
1 962 000
480 000
2 030 000
14 091 000
3 659 000
4 178 000
1 750 000
4 504 000
5 594 000
682 000
3 082 000
1 642 000
188 000
2 796 000
431 000
592 000
1 068 000
705 000
1 000 000
1 000 000
76 159 000
5 708 000
20 000
408 000
359 000
3 121 000
1 800 000

entreprisekostnad (1-7)

81 867 000

8.

GENERELLE KOSTNADER (15%)
forventet byggekostnad (1-8)

12 280 050
94 147 050

0.

RESERVER OG MARGINER (15%)
rammekostnad
MVA
kostnad inkl MVA

14 122 058
108 269 108
27 067 277
135 336 384
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ALT. 2 – MASSIVTRESKONSTRUKSJON
1.

2.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3.
31
32
33
36
4.
41
43
44
45
5.
52
54
55
56
6.
62

FELLESKOSTNADER
Rigg og drift (inkl riving
Rigg og drift VVS
Rigg og drift EL (riving)
BYGNING
Grunn og fundament
Bæresystemer
Yttervegger
Innervegger
Dekker
Yttertak
Fast inventar
Trapper
Bygningsmessige hjelpearbeider
VVS-INSTALLASJONER
sanitæranlegg
varmeanlegg
brannslokninganlegg
ventilasjonsanlegg
ELKRAFT
Basisinstallasjon for elkraft
Lavspent forsyning
Lys
Reservekraft
TELE OG AUTOMATISERING
Integrert kommunikasjon
Alarm og signalsystem
Lyd og bilde
Automatisering
ANDRE INSTALLASJONER
Heis
huskostnad (1-6)

7.
70
71
72
76
77

UTENDØRS ANLEGG
Utendørs generelt
Bearbeidet terreng
Utendørs konstruksjoner
Veier og plasser
Grøntanlegg

Sum kr
15 919 000
13 635 000
2 114 000
170 000
38 034 000
2 310 000
8 360 000
6 100 000
7 522 000
5 940 000
3 295 000
1 997 000
480 000
2 030 000
14 091 000
3 659 000
4 178 000
1 750 000
4 504 000
5 594 000
682 000
3 082 000
1 642 000
188 000
2 796 000
431 000
592 000
1 068 000
705 000
1 000 000
1 000 000
77 434 000
5 708 000
20 000
408 000
359 000
3 121 000
1 800 000

entreprisekostnad (1-7)

83 142 000

8.

GENERELLE KOSTNADER (15%)
forventet byggekostnad (1-8)

12 471 300
95 613 300

0.

RESERVER OG MARGINER (15%)
rammekostnad
MVA
kostnad inkl MVA

14 341 995
109 955 295
27 488 824
137 444 119
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Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2021
Henvisning til lovverk:
Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020,
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og
delingssaker
Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord
Troms brannvesen.
Gebyrhefter for 2021 ettersendes

Kommunedirektørens innstilling
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2021 økes med 2,7 %
Videre fastsettes de hht følgende dokumenter:
Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2021,
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og
delingssaker
Gebyrregulativ 2021 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord
Troms brannvesen.
Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.
Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres.
En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til
efaktura.
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 2018,
aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Fra 2021 blir det gratis.

Saksopplysninger
I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2021er det lagt opp til en generell lønnsog prisvekst (kommunal deflator på 2,7 %). I kommunedirektørens forslag til gebyrregulativ er
det for de fleste områder lagt inn en økning på 2,7 %. De ulike områdene er beskrevet under.
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Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2021 legges det til grunn en pris- og
lønnsvekst i kommunal sektor på 2,7%.
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 2,7 % innenfor de
foreslåtte inntektsrammer for 2021.
I forslag til gebyrsatser har kommunedirektøren fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert
gebyrene med prisstigningen på 2,7 %.
I tillegg ønskes videreføring av målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av elektroniske
løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette
prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått videreført.
Vedtak i 2018 om gratis betaling av trening for barn inntil 16 år innen 3 år, videreføres med
reduksjon med en tredjedel for 2021. Leien for barn under 16 år blir fra 2021 gratis.

Feiing, vann og avløp
I forslaget legges det opp til følgende endringer til 2021 innen VAR sektoren:
Gebyr vann økes med 2 %
Gebyr avløp reduseres med 3,5 %
Gebyr feiing økning på 13,6 %
Renovasjon økning på 2,5 %
For vann og avløp er det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 2,7 %. Kalkulatorisk rentenivå for
2021 er satt i samarbeid med økonomiavdelinga.
Gebyr vann økes med 2 % i forhold til 2020. Fast gebyr blir da kr 3099 eks mva/ kr 3874 inkl
mva. Variabelt gebyr kr 15,90 eks mva/ kr 19,90 inkl mva pr m2/m3.
Hovedplan vann vedtatt juni 2017 sammen med kalkulatorisk rente legger til grunn gebyrøkning
på 2 % fra 2020 til 2021, for deretter årlige endringer på mellom 2 og 4%
Gebyr avløp økes med 3,5 % i forhold til 2020. Fast gebyr 3664 eks mva/ 4580 inkl mva.
Variabelt gebyr kr 18,20 eks mva/ 22,80 inkl mva pr m2/m3.
Hovedplan avløp vedtatt november 2014 sammen med kalkulatorisk rente legger til grunn
gebyrøkning på 3,5 % fra 2020 til 2021, for deretter årlige endringer på mellom 2,5 og 3,5%
Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2022 – 2024 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig
lønns- og prisstigning på 3 %. Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye sammen med
renteutvikling, lønn- og prisstigning.
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Kalkulert gebyrutvikling 2020-2024:
Vann
2020

2021

2022

2023

2024

% endring fra forrige år

6,00 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

4,0 %

Beløp for året inkl mva

6138

6262

6419

6611

6875

År

Avløp
År
% endring fra forrige år
Beløp for året

2020

2021

2022

2023

2024

3,5 %
7065

3,5 %
7316

3,5 %
7572

2,5 %
7760

3,0 %
7760

Tabellene viser totalt kalkulert gebyr, inkl mva, for en 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt kalkulert
gebyr inkluderer både fast og variabelt gebyr.

Feiing:
Feietjenesten er fra 01.05.15 del av interkommunalt samarbeid. Forslag til gebyr følger samme
gebyr som resten av samarbeidet. Dette kommer fra Nord Troms Brannvesen.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Feiing 517
694
548
420
471
453
455/506 575
Tabellen viser totalt kalkulert gebyr, inkl mva
Renovasjon:
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 2,5 % for renovasjon. Gebyrene for
slam økes med 2,5 %.
Byggesak og oppmåling
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygningsmyndighetene
gjennom endring av lov eller forskrift.
I 2021 innføres det en helelektronisk søknadsportal for byggesaker. Dette vil sikre bedre kvalitet og
enklere saksbehandling. Adm foreslår at dette må gjenspeiles i gebyrsatsene med redusert gebyr for
digitale søknader. Det foreslås 10 % lavere gebyr for heldigitale søknader. Ellers følger vanlig
prisvekst på 2,7 %.
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Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om
økning i henhold til prisvekst på 2,7 %. Det er lagt inn et nytt punkt om Eierseksjonering,
Gebyrene følger Eierseksjoneringslovens maks gebyr:
Behandling av seksjoneringssaker
Seksjonering 2-5 seksjoner
Tillegg pr seksjon – flere enn 5
Tillegg ved befaring
Makspris pr sak
Reseksjonering 2-5 seksjoner
Tillegg pr seksjon – flere enn 5
Tillegg ved befaring
Makspris pr sak

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

8 200
300
2 300
15 400
8 200
300
2 300
15 400

Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av
gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 2,7 %.
Delings og konsesjonssaker foreslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det samme
gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis
jaktlagene rapporterer «Sett Elg» gjennom det statlige innrapporteringssystemet Settogskutt.no.

Hjemmehjelp/Praktisk bistand
En oppjustering av satsene som følger deflatoren (2,7%) vil gi egenandeler som oppsatt:
G-grense,
Nedre inntekt
Max egenandel pr
Øvre inntekt grense
inntektsgruppe
grense
mnd
1-2 G
0
Kr 202 706
kr
215
2-3 G
Kr 202 707
Kr 304 059
kr
1 300
3-4 G
Kr 304 060
Kr 405 412
kr
2 167
4-5 G
Kr 405 413
Kr 506 765
kr
3 467
Over 5 G
Kr 506 766
--kr
4 334
Timepris praktisk bistand for de under 2 G, er 215, de resterende 444. Mottakerne av
praktisk bistand betaler per time, maksimumsbeløpet per måned reguleres etter
inntektsgruppa de er i.
Trygghetsalarm
Nedre inntekt
Øvre inntekt grense
Egenandel pr mnd
grense
kr
1-2 G
0
Kr 202 706
kr 210
Over 2 G
Kr 202 707
--kr 271
Det kommer et tillegg på 100 kr per måned for kommunalt SIM-kortet i trygghetsalarmen
G-grense
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Middagsombringing

kr 105
kr 80

Inkludert transport
Storslett - distriktet
kr 133 - 145
kr 105 - 120

Dag eller
nattopphold
Kr 90

Fribeløp vederlag/
egenbetaling
Kr 8 700

Pris
Middag hel porsjon
Middag redusert porsjon

Institusjonsopphold
Døgnopphold
Kr 170

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på
sykehjemmene.
Enkelte takster (merket med rød farge) er med forbehold. Maksimumsbeløp reguleres av
forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet. Forskriften kommer hvert år rundt nyttår.
Kommunene kan ikke sette en høyere pris enn det forskriften tilsier. Kommunestyret kan
velge å fatte vedtak med forbehold eller at det fattes vedtak om at disse satsene følger
forskriften. De øvrige satsene følger prisstigning på 2,7%.
Oppvekst og kultur
Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 2,7 %. Billetter kino justeres etter filmprisøkning
fra filmbyrående.
Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 2,7 %. Regjeringen foreslår
maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage for en heltidsplass til 3 230 kroner per måned.
Kommunens forslag følger statlig maksimalpris.
Timeprisen på leie av svømmehallen for grupper er økt med 2,7 %, pris for enkeltbilletter er
ikke foreslått økt.
Øvrige
I 2016 startet kommunen med premiering av kunder som gikk over til å bruke efaktura i stedet
for papirfaktura eller avtalegiro.
Tabell til venstre viser utviklingen de tre siste åra. Nye digitale
løsninger som Vipps har kommet til. Tallene viser at 66% av
fakturaene som sendes ut sendes ut på digitale plattformer.
Tallene fordeler seg slik i forhold til ulike fakturaer:
-barnehage/SFO faktureres blir 65 % av fakturaene sendt som efaktura
-helsetjenester faktureres blir 27 % av fakturaene sendt som efaktura
-kommunale avgifter faktureres blir 46 % av fakturaene sendt som
efaktura.
Ordningen med uttrekking av Ipad avvikles. Dette begrunnes med store
endringer innen bankenes standarder der elektroniske løsninger nå er
førstevalget.
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Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning
for salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.
For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås
det en økning på 2,7 %.

Vurdering
Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger Statlige føringer om pris og lønnsvekst; deflator i
Statsbudsjettet.
For utleie av idrettshallen, gymsal og svømmehallen til barn inntil 16 år, følges planen om reduksjon
i leieprisen jf vedtak i 2018. Fra 2021 vil leien være gratis.
For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på Statlige forskrifter og retningslinjer.
Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres og det er lagt inn premiering til
de som bruker disse.

262

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2020/1196-1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Ellinor Anja
Evensen
Dato:

06.11.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
41/20
42/20
57/20

Utvalgsnavn
Nordreisa næringsutvalg
Nordreisa helse- og omsorgsutvalg
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Driftsutvalget
Nordreisa formannskap
Nordreisa kommunestyre

Møtedato
12.11.2020
24.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
30.11.2020

Forslag møteplan 2021
Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 12.11.2020

Behandling:

Vedtak:

Kommunedirektørens innstilling
Møteplan 2021
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Saksopplysninger
7.1 Møteplan
Det utarbeides helårig møteplan som skal samordnes for møter i folkevalgte organer. Møtene
avholdes fortrinnsvis på dagtid. Møteplan vedtas i kommunestyrets desember møte. Møter i
kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg skal angis med dag og dato. Perioden 01.07 - 15.08
skal så vidt mulig være møte fri.
Som hovedregel avholdes møtene slik:
 Kommunestyret 6 ganger i året hvorav en av møtedagene er temadag
 Formannskapet avholder møter torsdag i hver måned
 Administrasjonsutvalget og næringsutvalget 4 ganger i året
 Driftsutvalget avholder møter hver 6. uke
 Helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget 6 ganger i året
Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse
etter behov og innenfor gitte budsjettramme.

Det er tatt hensyn til møtedatoer til Fylkestinget, Nord-Troms regionråd og skoleruten.
I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2021 er valgdagen fastsatt til mandag 13.
september og det avholdes også valg i Nordreisa kommune søndag 12. september 2021.
Kvartalsrapporter er klar etter 15.04 – 15.07 og 15.10
Formannskapet har arbeidsmøte 4.11 – budsjettsak.
Vurdering
Man bør i størst mulig grad unngå å ha møter i hovedutvalgene på samme møtedag da det er
representanter på tvers av utvalgene der faste medlemmer i et utvalg også kan være
varamedlemmer i et annet.
Behandling av kvartalsrapporter:
1. kvartalsrapport blir behandler av formannskapet 29. april og av kommunestyret 6. mai
2. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 23. september og av kommunestyret 28.
oktober
3. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 4. november og av kommunestyret i
desember
Det må være minst 14 dager mellom møtene i formannskap og kommunestyrets møte i
desember.
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Henvisning til lovverk:
Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager(barnehageloven) med forskrifter.
Vedlegg
1 Strategisk barnehageplan- revidert pr 111120
Kommunedirektørens innstilling
Strategisk barnehageplan vedtas slik den er forelagt.
Leirbukt og Sørkjosen barnehage slås sammen til en 4-avdelingsbarnehage, og ny lokalisering
utredes. Sørkjosen skole, Sørkjosen barnehage eller Leirbukt barnehage.

Saksopplysninger
Gjeldende strategiske barnehageplan ble vedtatt i Levekårsutvalget 18.02.11 PS 3/11. Det har
siden den gang blitt vedtatt nasjonale og lokale endringer som gjør at det nå er behov for en
revidering av denne planen.
Barnehageeier og sektorleder har hatt en siste gjennomgang av planen «Strategisk
barnehageplan 2020-2025» med barnehagestyrerne den 15.september. Etter det er planen sendt
på høring med høringsfrist 5.10.2020. Høringsparter er organisasjoner, barnehager, SU i
barnehager og politiske partier. Det kom ingen høringssvar innen fristen.
Strategisk barnehageplan ble lagt fram som sak i Oppvekst- og kulturutvalget 14.10.20, med
følgende vedtak:
Revidert strategisk barnehageplan vedtas med følgende tillegg.
Leirbukt og Sørkjosen barnehage slås sammen til en 4 avdelingsbarnehage, og ny lokalisering
utredes. Sørkjosen skole, Sørkjosen barnehage eller Leirbukt barnehage.
Utvalgsmøtet kom også med innspill til endringer i planen som skulle bli tatt med i planen før
ny behandling i utvalget den 25.11.20. I hovedsak handlet innspill fra utvalget om:
 å legge inn oppdaterte framskrivinger fra SSB inn i planen.
 punkt 10 om organisatoriske tiltak ble i henhold til utvalgets vedtak 14.10.20 endret til
Samlokalisering av Leirbukt og Sørkjosen barnehage til en 4 avdelings barnehage.
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Kommunen utreder område for ny barnehage ved Sørkjosen barnehage, Leirbukt
barnehage og ved Sørkjosen skole.

Vurdering
Strategisk barnehageplan vedtas slik den er forelagt. I planen foreslås å slå
Leirbukt og Sørkjosen barnehage sammen til en 4-avdelingsbarnehage. Det foreslås videre at ny
lokalisering utredes. Aktuelle områder for dette er Sørkjosen skole, Sørkjosen barnehage eller
Leirbukt barnehage.
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Barnehageplan 2020 – 2025 Nordreisa kommune
1. KOMMUNALE FØRINGER
1.1 Kommuneplan 2012 – 2025 - samfunnsdelen
(vedtatt i Kommunestyret 14.03.13 PS 5/13)

Hovedmålsetting: Gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i Nordreisa kommune
Delmål:
- Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats
- Nordreisa kommune skal tilrettelegge for en positiv livsførsel fra ung alder
- Nordreisa kommune skal ha en åpen barnehage som et lavterskeltilbud
Handlingsplan: Ekstraordinære satsingsområder i starten av kommuneplanperioden:
Videreutvikle barnehagene og ha tilstrekkelig med barnehageplasser slik at alle som
ønsker det, skal få det når de trenger det.
Målsetting for barnehager vurderes med hensyn til kvalitet og omfang. Barnehager i
Nordreisa kommune skal være 2-4 avdelingsbarnehager som holder til i godkjente,
permanente bygninger med effektiv drift tilpasset formålet.

1.2 Revidering av strategiske barnehageplan 2010 – 2014
Gjeldende strategiske barnehageplan ble vedtatt i Levekårsutvalget 18.02.11 PS 3/11.
Det har siden den gang blitt vedtatt nasjonale og lokale endringer som gjør at det nå er
behov for en revidering av denne planen. Planen er revidert våren 2020 og lagt fram høst
2020.

1.3 Mål for planen
Hovedmål:
• Avklare drift av det kommunale barnehagetilbudet; vedrørende organisering i
perioden frem til 2025
• Avklare hvor mange barnehageplasser det er behov for i Nordreisa kommune
• Avklare tidspunkt for bygging av eventuelle nye barnehager
Delmål:
• Oppdatere status vedrørende dagens barnehagetilbud
• Definere kvalitet i barnehagen
• Definere tidlig innsats i barnehagen
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Prosess og planstruktur
Barnehageplan er utarbeidet av en gruppe på sju personer våren 2020. Barnehagekonsulent
har hatt møter og samarbeid med styrer i kommunale barnehage, rektor/styrer i kommunalt
oppvekstsenter, sektorleder drift, og politisk representant fra utvalg for oppvekst og kultur. I
tillegg har sektorleder oppvekst og kultur bidratt i møtene.
Det har vært gjennomført 3 møter siden februar 2019.
Planen ble sendt på høring til følgende instanser med frist til 15.09.20:
•
•
•
•
•
•

Barnehagene/personalet i Nordreisa kommune
Samarbeidsutvalgene i kommunale og private barnehager
Utdanningsforbundet
Fagforbundet
Delta
Politiske partier

Det kom ingen innspill inn etter høringen.
Strategisk barnehageplan ble behandlet i Utvalg for oppvekst og kultur den 14.10.20.
Utvalgsmøtet kom med innspill til endringer i planen som er tatt med før ny behandling i
utvalget den 25.11.20 og kommunestyret den 15.12.20. I hovedsak handlet innspill fra
utvalget om:
• å legge inn oppdaterte framskrivinger fra SSB inn i planen.
• punkt 10 om organisatoriske tiltak ble i henhold til utvalgets vedtak 14.10.20 endret
til Samlokalisering av Leirbukt og Sørkjosen barnehage til en 4 avdelings barnehage.
Kommunen utreder område for ny barnehage ved Sørkjosen barnehage, Leirbukt
barnehage og ved Sørkjosen skole.

2. LOV OG REGELVERK
Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehage med forskrifter fra 17.06.05.
2.1 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold
§ 1. Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som komme til
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
(Endret ved lov 19.12.2008 nr. 119, ikr. 01.08.2010)
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Kommunens ansvar for barnehageområdet er nedfelt i § 8 i Lov om barnehager:
«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene
drives i samsvar med gjeldende regelverk.
Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i
kommunen, jf. § 12 a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.»

2.2 § 12a. Rett til plass i barnehage:
«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter
søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter
søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne
loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.»
Tilføyd 08.08.2008 nr. 73, ikr. 01.01.2009, endret 17.06.2006 nr 65, ikr. 01.08.2016, 21.06.2017 nr. 98, ikr
01.08.2017.

2.3 Kunnskapsdepartementets føringer innen barnehageområdet
Kunnskapsdepartementet fokuserer på at barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre
utvikling og læring.

2.4 Utdanningsdirektoratets forutsetninger for god kvalitet
Mål for kvalitetsarbeidet
Barns trivsel og utvikling i barnehagen er målet for alt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren.
Dette målet er uttrykt i barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver. I loven står det at formålet med barnehagen er som følger: Barnehagen skal i
samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna
med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og
glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
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Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering (Barnehagelovens formålsparagraf §1.) Sektormålene har også betydning for
prioriteringer og mål for kvalitetsarbeidet i barnehagene. Disse målene er politisk bestemt
og står i statsbudsjettet: barnehager med høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring et
tilgjengelig barnehagetilbud for alle barn forutsigbare rammevilkår som medvirker til
mangfold og likeverd i barnehagesektoren Side 3 av 8 (Prp. 1 S(2015-2016) Kunnskaps Dep.
Sektormålene, lov og rammeplan gir rammene for hva som er kvalitet i barnehagen.
Kvalitetsarbeid handler om å oppfylle disse målene. Vi deler kvalitet inn i struktur-, prosessog resultatkvalitet. Gode relasjoner og samhandling mellom voksne og barn og barna i
mellom, prosesskvaliteten, er ifølge forskningen avgjørende for barnets trivsel og utvikling,
det vil si resultatkvaliteten. Rammene rundt, strukturkvaliteten, bidrar til å legge til rette for
eller begrense prosesskvaliteten. God strukturkvalitet er imidlertid ingen garanti for at barn
trives og utvikler seg. Resultatkvalitet er hva vi ønsker å oppnå med kvalitetsarbeidet, og det
er knyttet opp mot mål i lov og rammeplan; her definert som barns trivsel og utvikling.

2.5 Kunnskapsdepartementets presisering av barnehagens organisering
IRIS (Internasjonal Research Institute og Stavanger) har på oppdrag fra departementet
forsket på hvordan størrelsen på barnehager påvirker dens kvalitet (Barnehagens
organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet – Rapport IRIS -2011/029)
Denne rapportens hovedkonklusjon er at mellomstore barnehager kommer best ut på ulike
strukturelle kvalitetsindikatorer. Her er følgende kvalitetsindikatorer lagt til grunn; Ansattes
utdanningsnivå, oppfylling av pedagognormen, areal per. barn, rom til å skjerme de yngste
barna, gruppestørrelser, pedagogiske lederes tilstedeværelse i barnegruppene, og antall
barn den enkelte voksne forholder seg til i løpet av dagen. Mellomstore barnehager
defineres som barnehager med rundt 60 barn.
IRIS har kommet frem til at større (ofte nye) barnehager med fleksibel organisering ser ut til
å mangle den stabiliteten, oversiktligheten og de trygge rammene for barna som de små
avdelingsbaserte barnehagene legger til rette for. I de små avdelingsbaserte barnehagene vil
det derimot ofte innebære lite fagmiljø og potensielt svakt grunnlag for faglig nyorientering
blant de ansatte.
Mellomstore barnehager er store nok til å sikre faglig utvikling, og små og oversiktlig nok til å
ivareta trygge rammer for barn. I Nordreisa kommune vil det kun være aktuelt med
mellomstore barnehager på rundt 60 barn eller mindre. Nye Høgegga med 4 avdelinger vil
romme ca. 60 barn. Et sammenslått alternativ med Sørkjosen og Leirbukt med 4 avdelinger
vil også romme ca. 60 barn.

3. MÅL FOR INNHOLD I BARNEHAGENE I NORDREISA KOMMUNE
Visjon for kommunale barnehager i Nordreisa kommune, er; «I Nordreisa kommune står vi
sammen for trygghet og trivsel.»
5
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Felles målsettinger for å oppnå dette:
- Trygt og tilpasset læringsmiljø som inviterer til lek og utfoldelse
- Kompetente, engasjerte og dyktige medarbeidere
- Barns medvirkning påvirker hverdagen
- Gjenspeile det flerkulturelle samfunnet vi lever i
- Det pedagogiske arbeidet bygger på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø
- Fokus på fysisk aktivitet og kosthold
Barnets beste skal til enhver tid være et mål for barnehagetilbudet i Nordreisa kommune.
Dette er i tråd med nasjonale føringer som beskrevet tidligere.
I arbeidet med strategisk barnehageplan har det vært samarbeid med styrergruppa for å
definere kvalitet og tidlig innsats i barnehagene våre.
I tillegg har det nylig vært gjennomført en brukerundersøkelse i kommunale barnehager i
Nordreisa kommune. Formålet med undersøkelsen er å få et bilde av kvaliteten i
barnehagene, slik brukerne opplever den.

-

3.1 Kvalitet – begrepsavklaring fra barnehagene i Nordreisa
Kompetent og stabilt personale, som kjenner barna i gruppa og møter dem med
åpenhet, respekt og anerkjennelse
Ansatte som har kunnskap om barns utvikling
Voksne som er gode rollemodeller og tilstedeværende
Barnehage som er en lærende institusjon, der ansatte får muligheter for faglig påfyll
Tilstrekkelig personalressurser, og nok personal til å ta hånd om barnet
Hensiktsmessige barnehagebygg, mellomstore barnehager
Systematisk arbeid med rammeplan og utviklingsarbeid
Nærværende og stabil ledelse
Et tett foreldresamarbeid til barnets beste, der foreldre blir sett og godt tatt imot
Helhetlig barnesyn
Tilbud om videreutdanning til alle ansatte
Gode økonomiske rammebetingelser
Godt samspill på alle plan
Tverrfaglig samarbeid
Barnehagefaglig kompetanse i kommunens administrasjon
Barns medvirkning

-

3.2 Tidlig innsats – begrepsavklaring fra barnehagene i Nordreisa kommune
Tverrfaglig samarbeid rundt barnet – forebyggende
Kompetanse hos personalet på barns utvikling og observasjon
Rask hjelp til de som trenger det
Systematisk språkarbeid
Flere pedagoger/voksne i barnehagen
Bevisst fokus på trygghetssirkelen og barns tilknytning
Kompetanseheving for personalet på barn som blir seksuelt misbrukt, omsorgssvikt
Personalet som ser barnets behov

-
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-

Prioritere midler til de minste barna
Forebygging på alle plan
Foreldresamarbeid til barnets beste
Lavere terskel for å få veiledning av andre instanser
Koordinere ressursene vi rår over
At barn går i barnehage er i seg selv tidlig innsats
Nok personale på PPT, helsestasjon, barnevern og andre samarbeidsinstanser
Arbeid med inkluderende barnehagemiljø

3.3 Brukerperspektivet
Brukerundersøkelse 2019 – Nordreisa kommune
Kommunale barnehager i Nordreisa kommune gjennomfører årlig brukerundersøkelse i
november; nasjonal foreldreundersøkelse i barnehage.
I 2020 er det gjennomført brukerundersøkelse for foresatte i de kommunale barnehagene i
Nordreisa kommune, med 53,5% oppslutning. (68 av 127 har levert besvarelse)
Foresatte er spurt om grad av tilfredshet på:
-

Ute- og innemiljø
Relasjon mellom barn og voksne
Barns trivsel
Informasjon
Barnets utvikling
Medvirkning
Henting og levering
Tilvenning og skolestart
Tilfredshet
Bakgrunn

Oppsummert viser resultatene at foresatte er svært godt fornøyd med dagens
barnehagetilbud:

Generelle funn felles for alle barnehagene:
- Foreldre er svært godt fornøyd med relasjoner mellom barn og voksne og barnets
uttrykk for trivsel i barnehagen
- Det fremkommer at foreldre opplever bemanningstettheten som mindre
tilfredsstillende (flere «uenig»/»delvis uenig» - svar)
- Foreldre mindre fornøyd med barnehagens ute og innemiljø
- Foreldre er usikre på deres mulighet til medinnflytelse over tilbudet i barnehagen
(flere «vet ikke» og «verken enig eller uenig» - svar)
- Det fremkommer at barnehagene bør bli bedre på å kommunisere med foreldrene
hva de legger i barns læring, barns og foreldres medvirkning ((flere «vet ikke» og
«verken enig eller uenig» - svar)
- Daglig informasjon om enkeltbarn ved henting og levering er viktig for foreldre
7
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Funn fra hver enkelt barnehage:
- Tilbakemelding som går på hver enkelt barnehage blir behandlet internt, og ulike
tiltak iverksettes i samarbeid mellom styrer, ansatte og SU.
Private barnehager gjennomføre egne brukerundersøkelser.

4. BARNEHAGEOVERSIKT PR. 14. MAI 2020
4.1 Kommunale barnehager – Nordreisa kommune
*Barn under 3 år teller 2 plasser

Høgegga

Storslett

Leirbukt m/
samisk avd

Sørkjosen

Oksfjord

Antall plasser pr 15.12.19
Godkjent antall plasser
Bemanning (årsverk pr
15.12.19)
Årsverk totalt
Herav administrasjon
Herav pedagoger
Herav
assistenter/fagarbeidere

27
36

25
35

34
50

23
36

14
18

6.9
0,7
3,3
2,9

6.9
0,7
3,3
2,9

10,2
1
4
5,2

6,9
0,7
3,9
2,3

3,3
0,3
2
0,7

Tømmernes
gårds- og
naturbarnehage
11
18

Trollskogen
barnehage

4.2 Private barnehager – Nordreisa kommune
*Barn under 3 år teller 2 plasser

Kirkebakken
Barnehage

Antall barn pr 15.12.19
Godkjent antall plasser
Bemanning (årsverk pr
15.12.19)
Årsverk totalt
Herav administrasjon
Herav pedagoger
Herav
assistenter/fagarbeidere

51
69

13,4
1
5,4
7

Reisa
Montessori
Barnehage
17
24

4,5
0,5
2,5
1,5

3,4
0,4
2
1

12
18

3,4
0,6
2,4
0,4

5. ANTALL BARN SOM ER I BARNEHAGE
Kommunale barnehager
Private barnehager
Totalt
Antall barn per
205
58
263
15.12.14*
Antall barn per
123
91
214
15.12.19**
*private bhg: Stranda, Tømmernes, Trollskogen, Montessori / Kommunale bhg: Høgegga, Storslett, Sonjatun,
Leirbukt, Oksfjord, Sørkjosen
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**Private bhg: Kirkebakken, Trollskogen, Tømmernes, Montessori/ Kommunale bhg: Høgegga, Storslett,
Leirbukt, Oksfjord, Sørkjosen

Barnetallet har sunket med 49 barn – 19% fra 2014 til 2019 som følge av kraftig nedgang i
antall fødte. Samtidig har netto innflytting (inkludert inn- og utflytting) vært negativ siden
2018.
5.1 Antall barn som er i barnehage fordelt på alder pr. 15.12.19
Født

Innbyggertall*

2014
2015
2016
2017
2018
2019

54
59
41
44
42
41

Sum

281

Antall barn i
barnehage**
55
36
42
36
36
5

214

*SSBs tall: befolkning, etter region, alder, statistikkvariabel og år (Tabell 07459)
** BASIL pr 15.12.19
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5.2 Utvikling/ prognose antall barn 0-5 år i Nordreisa kommune
SSBs befolkningsframskrivinger i tabellen under viser at antall 0-5 åringer har det siste 10året blitt redusert med om lag 25%. I 2010 var det om lag 340 innenfor denne gruppa, mens
det i 2020 er registrert 260 barn. Ny framskriving viser at antall 0-5 åringer øker jevnt til 274
barn i år 2038 og synker/flater deretter ut til 251 barn fram mot år 2050.
Ut fra framskriving ser det ut til at nedgangen flater ut og at antallet vil stabilisere seg på
dette nivået +/- 10 personer. SSBs nye prognoser stemmer godt over ens med kommunens
egne vurderinger rundt barnetall i punkt 5.2 i strategisk barnehageplan.
0-5 år – barnehage

Regionale befolkningsframskrivinger
Antallet er beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet,
dødelighet, flytting, innvandring og utvandring. Framskrivingene tar utgangspunkt i demografiske faktorer 1) fruktbarhet, 2) levealder, 3)
innenlandsk flytting og 4) inn- og utvandring. Modellene er kombinasjoner av faktorene i hhv høy, middels eller lav.

År
Antall barn

2020

0-åringer
41
0-5 år
268
**=prognose
(Tab. 07459 – år 2019)

2021

41
250

2022

41
250

2023

41
247

2024

41
246

2025

41
246

Merknad
Egne
vurderinger
(egne
btall/fødselstall)

**Prognose: SSB Innbyggertall barn 0-5 år pr 2019 (Tabell 07459) sett i sammenheng med gjennomsnittlig
fødselstall 41 barn pr år, BASIL pr 15.12.19 og nøkkeltall KOSTRA.

I Nordreisa kommune begynner de aller fleste barn i barnehage det året de fyller 1 år
(91.4%) Nøkkeltall KOSTRA 2019 viser at andel barn i alderen 1-5 år som går i barnehage,
sett ift innbyggere 1-5 år, er 94,9%. Andel barn som er mellom 3-5 år i Nordreisa kommune
og som går i barnehage, ift innbyggere 3-5 år, er 97,1%. Det viser at de aller fleste barn i
Nordreisa kommune, går i barnehage fra de er 3 år.
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5.3 Barnetall/ prognoser i perioden 2020-2025
År
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Antall barn 0 -5
281
268
250
250
247
246
246
år
Antall barn i
214
215
198
198
195
194
194
barnehage*
Behov
296
297
280
280
277
276
276
barnehageplasser
Antall
302
302
305
305
305
305
305
barnehageplasser
Balanse
-6
-5
-25
-25
-28
-29
-29
*= prognose
* Egne prognoser ut fra innbyggertall 2019 0 – 5 år, - 0 åringen + fødselstall gjsnitt 41, BASIL pr 15.12.19 og
KOSTRA-tall

5.4 Aldersfordeling pr. 1. januar 2020 i Nordreisa kommune

Tabellen over viser nedgang i kvinner i fruktbar alder 20 – 30 år i Nordreisa kommune.
5.5 Hovedopptak 2020
Nordreisa kommune har full barnehagedekning. Lovfestet rett til barnehageplass er innfridd
etter hovedopptaket 1. mars 2020. Også barn uten rett på plass har fått tilbud om
barnehageplass. Pr. 14. mai står Nordreisa kommune med ledig kapasitet på 34
barnehageplasser fordelt i private og kommunale barnehager.
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5.5.1. Evaluering av årets barnehageopptak:
Stor søkermasse med førstevalg til Kirkebakken barnehage. Deretter følger Høgegga
barnehage som er en kommunal barnehage, som en populær barnehage.
For 2020 er det svært få nye søkere til Reisa Montessori barnehage, Tømmernes gårds- og
naturbarnehage og Trollskogen barnehage.
-

-

-

Erfaringer fra de siste 3 år viser at Kirkebakken og Høgegga barnehager er de
barnehager med størst søkermasse.
Private barnehager; Reisa Montessori barnehage, Tømmernes gårds- og
naturbarnehage og Trollskogen barnehage har over år hatt nedgang i søkere til sine
barnehager. For 2020 er det stor nedgang i søkere til disse barnehagene.
Leirbukt barnehage har i flere år hatt få søkere, noe som kan ha sammenheng med
uavklart organisering sett i sammenheng med kommunal nedbemanningprosess. For
2020 har søkermassen tatt seg noe opp til Leirbukt barnehage, men Leirbukt er
likevel den barnehagen som står med flest ledige plasser etter hovedopptaket.
Sørkjosen barnehage har søkere til barnehagen, men barnehagen er sjelden første
prioritet til barnehageplass. Erfaringsmessig velger barn som tildeles plass i Sørkjosen
barnehage, å stå på venteliste til høyere ønske om barnehage. Dette skaper
ustabilitet i barnegruppa. Sørkjosen barnehage står etter opptak 2020 med 6 ledige
plasser.

Nordreisa kommune har hatt full barnehagedekning de fire siste årene. Totalt antall ledige
barnehageplasser har økt for hvert barnehageår. Pr 14. mai 2020 er det overkapasitet på 34
barnehageplasser. Både private og kommunale barnehager står med ledige
barnehageplasser. Nytt for 2020 er økning i antall ledige barnehageplasser i private
barnehager.
Det er viktig å få avklart barnehagestrukturen slik at det blir et hensiktsmessig
barnehagetilbud i hele Nordreisa kommune. Status i den offentlige barnehagen er 22 ledige
plasser og det betyr med dagens drift at vi har mer enn én avdeling for mye i den offentlige
barnehagen. I de private barnehagene er det 12 ledige plasser.

6. VUREDERING AV AVDELINGSSTØRRELSER OG ANTALL BARN
I Nordreisa kommune varierer barnehagestørrelsen fra 1 avdeling til 4- avdelingsbarnehager.
Dersom kommunale barnehager ikke har fulle barnegrupper, øker driftstilskuddet til private
barnehager. Sats for 2019 baserer seg på drift av kommunale barnehager i 2017.
Fordeler – ulemper
1 avdeling

•
•
•
•
•

Få barn i hvert årskull
Lite fagmiljø
En styrer i minimum 37% stilling
Sårbart ved fravær hos personalet
Økonomisk sårbare

Pris pr barn/pr år
Regnskap 2019
Oksfjord:
14 barn
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2 avdeling

•
•
•
•

3 avdeling (1 samisk avdeling)
Leirbukt – 3 selvstendig bygg

•
•
•
•
•

4 avdeling

•

•
•
•
•

•
•

Privat aktør

•
•
•
•

•

Kan organiseres i stor + småbarns
avdeling
Sårbart ved fravær blant ansatte
3 pedagoger i tillegg til styrer
Lite fagmiljø – men kan fungere godt og
gir mulighet for faglig samarbeid og
utviklingsarbeid

Høgegga:
27 barn

Kan organiseres i stor – småbarns
avdeling
Samisk avdeling har utfordring med få
barn i hvert årskull
Selvstendige bygg gjør det sårbart ved
fravær hos personalet
4 pedagoger i tillegg til styrer
Mindre fagmiljø – men kan fungere godt
og gir mulighet for faglig samarbeide og
utviklingsarbeid
Forskning (IRIS) tilsier at dette er en god
størrelse på fagmiljø, mht barnehagers
størrelse
Oversiktlig struktur
Minimum 5 pedagoger i tillegg til styrer
Større fleksibilitet enn alternativene
overfor ved sykdom hos personalet
Mulighet for aldersinndelte grupper, og
aktiviteter tilpasset utviklingsnivået til
barnet
Flere avdelinger med små og store barn
Kan ta hensyn til kjønn, alder, og
individuelle behov ved sammensetning av
grupper
Storhusfordeler ved innkjøp
Tilskudd til private barnehagen beregnes
ut fra regnskapet til de kommunale
Inge investeringskostnad eller risiko for
kommunen
Kommunen er ansvarlig for rett itl
barnehageplass for alle. Om en privat
aktør går konkurs, ligger ansvaret på
kommunen
Kommunen er tilsynsmyndighet også for
private barnehager

Leirbukt:
34 barn

Storslett:
25 barn
Sørkjosen:
23 barn

100% sats 2019
Små barn: 212 092,Store barn:101 766,Gjennomsnitt:
156 929,-

7. DAGENS BARNEHAGESTRUKTUR
Kommunen kan legge til rette for etablering av private barnehager, for eksempel gjennom
reguleringer dersom det er behov for flere barnehageplasser i kommunen. Pr. 1.oktober
2020 er det full barnehagedekning og ledig kapasitet i barnehagene. Pr 2020 tilbys 57% av
barnehageplassene i kommunale barnehager, og 43% i private barnehager. På landsbasis er
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46 prosent av barnehagene kommunale og 54 prosent er private. Det har blitt færre
barnehager de siste årene, og det gjelder både ordinære barnehager, familiebarnehager og
åpne barnehager.
Kommuneplan for Nordreisa kommune, samfunnsdelen, legger til grunn at barnehager i
Nordreisa kommune skal være 2-4 avdelingsbarnehager som holder til i godkjente,
permanente bygninger med effektiv drift tilpasset formålet.
Kommunale barnehager i Nordreisa kommune er i dag små enheter; med 1, 2 og en
barnehage med 3 avdelinger.
Eksisterende barnehagebygg ved Sørkjosen barnehage er fra 1976 og bærer stort preg av
mangelfullt vedlikehold. Leirbukt barnehage har tre avdelinger som ligger i tre ulike bygg.
Barnehagen er av den grunn en lite effektiv og tungdrevet barnehage. Det ideelle er å bygge
en ny 4 avdelings barnehage som gir effektiv drift og tilfredsstiller dagens krav til pedagogisk
barnehagevirksomhet.
Forskning viser at mellomstore barnehager (60 barn - 4 avdelinger), kommer best ut på ulike
strukturelle kvalitetsindikatorer.

7.1 Utdyping av dagens barnehagetilbud i Nordreisa kommune pr 1.10.2020
Kommunens barnehagetilbud i dag består av 9 ulike barnehager jf oversikt i kap. 4 i denne
plan. Det er 4 private barnehager og 5 kommunale barnehager.
-

Kirkebakken barnehage er den største barnehagen i Nordreisa kommune og er privat
drevet av Nordreisa menighetsråd. Den ble bygget i 2015. Barnehagen har et noe
utvidet formålsbestemmelse. Barnehagen tilbyr barnehagetilbud om sommeren.

-

Reisa Montessori barnehage er privateid barnehage med utvidet avdeling med inntil
24 plasser. Barnehagen ligger i tilknytning til Reisa Montessori skole i lokaler ved
Snemyr. Barnehagen drives etter Maria Montessoris pedagogiske prinsipper.
Barnehagen har hatt merkbar nedgang i søkere ved hovedopptaket 2020, og står
med 6 ledige plasser per mai 2020.

-

Tømmernes gårds- og naturbarnehage er en privat en-avdelings barnehage med 18
plasser. Barnehagen startet opp i midlertidige lokaler i 2007, mens nybygget sto
ferdig 2009. Barnehagen har profil med dyr og gårdsstell.

-

Trollskogen barnehage er en privateid barnehage med en avdeling for barn 0 – 6 år.
Barnehagen er etablert i 2006. Barnehagen ligger i nærhet til Rotsundelv skole 1 – 7
kl. Barnehagen har hatt nedgang i antall søkere til barnehagen de siste år, med bare 1
søker til hovedopptaket 2020. Barnehagen står med 6 plasser ledig pr 14. mai 2020.

-

Høgegga barnehage er den nyeste kommunale barnehagen. Barnehagen ble tatt i
bruk i 1991 med to avdelinger for barn mellom 0 – 6 år, i tillegg til at
familiebarnehagens administrasjon var underlagt styrer frem til 1997. Barnehagen er
under utbygging/ombygging og skal fra høst 2021 være ferdigstilt som 4 avdelings
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barnehage. Avdelinger ved Storslett barnehage flyttes til Høgegga barnehage, og
Storslett barnehage legges ned fra samme tid.
-

Storslett barnehage er den eldste kommunale barnehagen, bygd i 1974. Barnehagen
har 2 avdelinger. Barnehagen bærer stort preg av dårlig vedlikehold. På grunn av
begrenset areal, kan ikke barnehagen ha full storbarnsgruppe. Avdelingene ved
Storslett barnehage skal flyttes til Høgegga barnehage når den står ferdig høst 2021.
Fra samme dato legges Storslett barnehage ned.

-

Leirbukt barnehage er en kommunal 3-avdelings barnehage, organisert i tre ulike
bygg. 1 avdeling er for samiske barn. Ved samisk avdeling er dagligspråket samisk.
Avdelingen tilbyr 14 plasser, men har til enhver tid stått med ledige plasser.
Leirbukt barnehage sliter med å fylle barnehageplassene også på de to norske
avdelingene. Leirbukt barnehage står med til sammen 12 ledige plasser etter opptak
2020.

-

Sørkjosen barnehage er kommunal barnehage med to avdelinger som har hatt
barnehagedrift siden 1976. Barnehagen tilbyr….plasser.

-

Oksfjord barnehage ligger i oppvekstsenteret i Oksfjord. Barnehagen tilbyr 18 plasser
for barn mellom 0 – 6 år, og har et samarbeid med skolen ift barn fra sfo. Oksfjord
barnehage er oppgradert i 2017, og ny godkjenning etter barnehageloven og
miljøretta helsevern foreligger.

8. VURDERINGER VED DE KOMMUNALE BARNEHAGENE:
8.1 Dagens struktur
Fordelen med dagens barnehagestruktur kjennetegnes ved et bredt og variert
barnehagetilbud hvor foresatte kan velge hva som passer sin familie og sitt barn best.
Foresatte har i stor grad mulighet for å velge en barnehage i eget nærmiljø.
Barnehagetilbudet er i dag spredt over hele kommunen, og gjenspeiler kommunens
bebyggelse. De kommunale barnehagene er organisert under sektorleder i oppvekst og
kultur, med egen styrer i hver barnehage. Dette gir oversiktlig organisering.
Kommunale barnehager er organisert i avdelinger, der Leirbukt barnehage er største
kommunale barnehage per i dag med til sammen 3 avdelinger.
Det er en sårbarhet i små barnehager med tanke på sykdom blant personalet og
mulighet for et godt fagmiljø. Erfaringsmessig er det utfordrende å rekruttere pedagoger
til små barnehager, i tillegg er små barnehager mer kostnadskrevende å drive enn større
enheter.
Forskning (IRIS) viser at mellomstore barnehager er store nok til å sikre faglig utvikling,
og små og oversiktlig nok til å ivareta trygge rammer for barn. Mellomstore barnehager
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betegnes som 4 avdelings barnehager (60 barn). Per i dag har ingen kommunale
barnehager en slik størrelse.
Oksfjord barnehage har i dag 14 barn som tilsvarer 18 plasser. Det er få ansatte og et lite
fagmiljø. 20% er avsatt tid til virksomhetsleder som i dag er rektor ved Oksfjord skole.
Ved denne organiseringen kreves det 100% pedagogisk leder i tillegg til 80%
barnehagelærer for å innfri forskrift om pedagogisk bemanning. Barnehagen har over
flere år hatt dispensasjoner fra utdanningskravet hos pedagogisk leder og/eller
barnehagelærer. For å sikre rekruttering av pedagog for å oppfylle pedagognormen, bør
det vurderes å gjøre om barnehagelærerstillingen til 100%. Hvis barnehagen samarbeider
med andre barnehager om en del felles personalmøter og planleggingsdager, vil dette gi
et større fagmiljø.
Leirbukt barnehage har 3 avdelinger organisert i tre selvstendige bygg. Fagmiljøet er
større enn ved 2 avdelinger, men organiseringen i ulike bygg begrenser muligheter og
fleksibiliteten, særlig ved sykdom blant personalet. For å møte denne sårbarheten,
vurderer arbeidsgruppa at det er hensiktsmessig å samlokalisere eksisterende tre bygg,
aller helst bygge en 4 avdelings barnehage som rommer avdelinger ved Leirbukt og
Sørkjosen barnehage. Leirbukt barnehage har ikke tilstrekkelig uteareal til å drive med
flere enn 3 avdelinger, barnehagen ligger inneklemt og inntil jordbruksområde. Det er
heller ikke uteareal nok til å bygge eksisterende 3 avdelinger sammen.
Sørkjosen barnehage har 2 avdelinger. Det er begrenset fagmiljø og sårbart ved sykdom
blant personalet. For å møte sårbarheten, bør det vurderes å samlokalisere Leirbukt og
Sørkjosen barnehage til en barnehage med 4 avdelinger. Leirbukt barnehage har ikke
tilstrekkelig uteareal til å drive med flere enn 3 avdelinger, og ligger inneklemt og inntil
jordbruksområde. Ved Sørkjosen barnehage vil det være nødvendig å omregulere friareal
dersom det skal være areal tilgjengelig for 4 avdelinger, slik at det i så fall vil være behov
for å endre lokalitet.
Høgegga barnehage er under utbygging/ombygging, og skal stå ferdig med 4 avdelinger
høst 2021. Avdelinger ved Storslett barnehage flytter til Høgegga, og Storslett barnehage
legges ned fra samme dato.

9. TANKER OM BARNEHAGESITUASJON FREMOVER
Slik situasjon er, vil Nordreisa kommune med samme antall barnehageplasser slik det er i
dag, ha overkapasitet på barnehageplasser også i årene fremover. Alle barn med rett på
plass i tillegg til barn utover lovkravet, vil kunne få barnehageplass i Nordreisa kommune.
Det kommer søknader om plass til nye barn tilnærmet hver måned.
God tilgjengelighet på barnehageplasser gjør kommunen attraktiv for tilflyttere.
Befolkningsframskriving SSB pr. 18.august 2020 for Nordreisa kommune samsvarer i stor
grad ift faktiske tall. Prognosen viser en nedgang i befolkningsvekst, antall kvinner/menn
i alder 20-30 år går nedover, noe som ytterligere vil gi behov for færre barnehageplasser.
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Nordreisa kommune tilbyr totalt 302 barnehageplasser, fra 2021 305 plasser. Med
ledighet på til sammen 35 barnehageplasser mai 2020, vil det være nødvendig å ta ned
antall barnehageplasser for økonomisk forsvarlig drift fremover. Per 14. mai 2020 har
private barnehager samlet ledighet på 12 plasser, kommunale barnehager står med 22
plasser ledig. Arbeidsgruppa anbefaler politisk behandling av hvilken balanse det skal
være mellom private og kommunale barnehageplasser i Nordreisa kommune. Et vedtak
vil være avgjørende for planlegging av størrelsen på kommunale barnehager og
barnehagestruktur for framtiden.
Per mai 2020 står to private barnehagene med 6 ledige plasser hver. Arbeidsgruppa
anbefaler at det bør vurderes om det skal være noe kommunal overkapasitet på
barnehageplasser, i fall private barnehageeiere velger å legge ned barnehagedrift.
Høgegga barnehage er under utbygging og står ferdig med 4 barnehageavdelinger i 2021.
Barnehagen vil ha standard etter krav til å drive barnehage som pedagogisk virksomhet.
Ved en nyetablering av kommunal barnehage på 4 avdelinger kan det legges til rette for
avdeling med mulighet for nok areal til å utvide barnegruppa ved behov.
9.1 Vurdering av lokaliteter til ny barnehage
Alternative lokaliteter for 4 avdelings barnehage:
-

Rovdas: Det er per i dag satt av areal til å bygge 2 avdelinger barnehage i byggefelt
på Rovdas. For å bygge 4 avdelings barnehage, vil det være ytterligere behov for å
omregulere friareal som ligger i tilknytning til allerede avsatt område.
En barnehage på Rovdas vil ligge innerst i byggefeltet, inntil fjell og skogområdet.
Barnehagen vil ha nærhet til myrområder, Daljenka og til områder ved Kvennes.

-

Storslett barnehage: Barnehagen ligger i byggefelt, i kort avstand til Sonjatun
helsesenter, bibliotek/Halti, svømmehall, Storslett skole, idrettshall. Det genuine ved
barnehagens plassering, er at barnehagen ligger inntil et stort skogsområde, med
gode muligheter for pedagogisk arbeid med barn. Barnehagen har også nærhet til
Gorosomoan og Lundefjellet. Storslett barnehage er kommunens eldste barnehage
og bærer stort preg av manglende vedlikehold.
Barnehagebygget vil ikke være lønnsomt å renovere, det vil av den grunn være behov
for å bygge 4 nye avdelinger. 4 avdelinger ved Storslett barnehage, krever mer areal
enn det barnehagen disponerer per i dag. Det vil være behov for å omregulere
friareal i tilknytning til eksisterende areal. For å få plass til bygningsmasse tilsvarende
4 avdelinger, uteområder til lek for barn ihht krav, og parkeringsplass til foresatte, vil
det være nødvendig med inngripen i skogområdet. En ny, mellomstor 4 avdelings
barnehage vil da miste det genuine ved plasseringen slik det er i dag. Større
barnehage vil gi økt trafikk i byggefeltet i berørte område.

-

Sørkjosen skole: Har god beliggenhet for å drive pedagogisk arbeid med barn, og da
særlig med vekt på uteliv. Sørkjosen skole ligger i umiddelbar nærhet til skog, fjell,
sjø, bekk/elv og fjæra. Goppa ligger i gåavstand til skolen. Goppa er opparbeidet som
lekeplassområde, med akebakke, tursti, skiløype og gapahuk. Grendelaget i Sørkjosen
17
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kjører jevnlig skiløyper vinterstid. Skolen disponerer i dag gapahuk i området mot
Sikka. I tilknytning til skolebygget er det opparbeidet en stor fotballbane, og i skogen
like ved er det ulike lekeapparat. Uteområdet rundt skolebygget vil som helhet måtte
tilpasses og tilrettelegges til lekeområde for barn i alderen 0 – 6 år. I nærområdet til
Sørkjosen skole er det flyplass og båthavn.
Sørkjosen skole har egen, relativt ny personalfløy med ferdige arbeidsrom til
pedagoger, kontorer, og møterom for personalet. Skolen har i tillegg en stor gymsal,
som vil kunne gi mange muligheter for fysisk aktivitet og andre pedagogiske
aktiviteter, vinter som sommer. Tidligere har skolen hatt eget bibliotek i kjelleren på
skolen. Øvrige rom vil måtte ombygges slik at de er funksjonelle ift drift etter dagens
standard og krav til pedagogisk drift. Beliggenheten med alle naturområder det er
ved Sørkjosen skole, gir mulighet for om ønskelig ha barnehage med profil, for
eksempel friluftsliv.
Videre vil samisk avdeling være en del av denne barnehagen. Arbeid med samisk
kultur vil nyte godt av utvidede mulighet til skog, sjø og fjell.
Utfordring ved å bygge om Sørkjosen skole til 4 avdelings barnehage, er beliggenhet
sett ift foreldres ønske om lokalitet. Erfaringsmessig er Sørkjosen barnehage sjelden
foreldres førstevalg av barnehage. De barn som får plass ved barnehagen, velger ofte
å stå på venteliste til høyere prioritet. Dette gjør at barnegruppen stadig er i endring.
Nordreisa kommune bosetter familier med flyktninger. Flyktningfamilier bosettes i
leiligheter som ligger i Storslettområdet; de fleste på Fosseng, i tillegg til noen få på
Høgegga. Flyktninger har ikke bil. Ved flytting av avdelinger ved Leirbukt barnehage
til lokaler ved Sørkjosen skole, vil flyktninger være avhengig av å få barnehageplass i
barnehager nærmest hjemmet, som vil være Kirkebakken barnehage eller Høgegga
barnehage. Kirkebakken barnehage er en populær barnehage, og har ikke minoritet
som opptakskriterier for opptak i barnehage. Kommunale barnehager har minoritet
som et kriterie, og det vil kunne gi vanskelige og sårbare barnegrupper i Høgegga
barnehage. Ved lokalisering av 4 avdelings barnehage i Sørkjosen, blir det nødvendig
å utarbeide plan for opptak av flyktningbarn/barn av annen minoritet, slik at alle barn
gis mulighet for barnehagetilbud i barnehage med gode pedagogiske barnegrupper.
-

Sørkjosen barnehage: Barnehagen har 2 avdelinger og ligger i byggefelt. Barnehagen
har et flott skogsområde på barnehageområdet som gir mange muligheter til
pedagogisk aktivitet med barn. Barnehagen bruker området aktivt. Det er gåavstand
til skog, fjell, sjø og fjæra. Goppa ligger i umiddelbar nærhet, og er opparbeidet som
lekeplassområde med akebakke, tursti, skiløype og gapahuk.
Sørkjosen barnehage er en av kommunens eldste barnehager og bærer stort preg av
manglende vedlikehold. Barnehagebygget vil ikke være lønnsomt å renovere, det vil
av den grunn være behov for å bygge 4 nye avdelinger. For å bygge 4 avdelings
barnehage, må friareal i tilknytning til allerede eksisterende barnehageareal,
omreguleres. Areal til bygg og parkering vil gå på bekostning av skogsområdet som er
barnehagens særegenhet. Større barnehage vil gi økt trafikk i byggefeltet i berørte
område.
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10. KONKLUSJON OG TILTAKSPLAN

10.1

Organisatoriske tiltak:

1. Oksfjord barnehage omgjør 20% assistentstilling til pedagogstilling, slik at
barnehagelærerstilling øker fra 80% til 100%. Tiltaket vil sikre at barnehagen er i
stand til å innfri forskrift om pedagogisk bemanning.
2. Samlokalisering av Leirbukt og Sørkjosen barnehage til en 4 avdelings
barnehage. Kommunen utreder område for ny barnehage ved Sørkjosen
barnehage, Leirbukt barnehage og ved Sørkjosen skole.

10.2

Utviklingstiltak

1. Kompetanseheving: Kvalitet i barnehage utvikles av et kompetent personale.
Nordreisa kommune deltar i Rekomp; kompetanseheving gjennom langsiktig
kompetanseutviklingsplan for barnehagene i Troms og Finnmark 2019 – 2022.
Nordreisa kommune har i tillegg egen kompetanseutviklingsplan med tiltaksplan for
periode.
2. Inkluderende barnehage- og skolemiljø: Forskning viser at også barn i barnehagen
mobber og blir mobbet. Alle kommunale barnehager og den private Tømmernes
gårds- og naturbarnehage deltar i nasjonal satsing IBS -pulje 4, årene 2020 – 2021. To
private barnehager og tre kommunale skoler deltar i samme satsing, pulje 5, årene
2021-2022. Det må utvikles en strategi for inkluderende barnehagemiljø og utvikle
rutiner for å avdekke og forebygge mobbing i barnehager i samarbeid med skoler og
PPT.
3.Tidlig intervensjon for barn: Nordreisa kommune startet i 2015 opp arbeid med
satsing Barn i rusfamilier, tidlig intervensjon, veiledet av Kompetansesenter for
rus(Korus) – region nord. I 2017 skiftet satsinga i Nordreisa navn til Til barnets beste –
fra bekymring til handling. Dette handler om alle barn som bekymrer, uavhengig av
bakenforliggende årsak. Hovedmålet med satsingen er å heve kompetanse på tidlig
identifisering og tidlig intervensjon til ansatte som kommer i kontakt med
risikoansatte barn og unge i Nordreisa kommune, og å styrke det tverrfaglige
samarbeidet i kommunen.
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Kommunedirektørens innstilling
Fremlagt delegasjonsreglement for Nordreisa kommune versjon 2020 - 1 vedtas.
Kommunedirektør gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet for endringer
som ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i eksisterende lovverk,
og ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det allerede er delegert myndighet.
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Saksopplysninger
Delegasjonsreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommunelov, rundskriv,
forvaltningsloven, særlover og forskrifter. Utgangspunktet i kommuneloven og særlovene er at
all myndighet er lagt til kommunestyret, med de unntak som fremkommer i loven.
Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet gitt i kommuneloven og særlover med
unntak av de lovregler der det er brukt uttrykket ”kommunestyret selv”.
Etter endringer i kommuneloven 2018 har det oppstått behov for å gjennomgå Nordreisa
kommunes delegasjonsreglement. Den nye kommuneloven har fått ny struktur og det er utført
språklige tilpasninger av hensyn til klarhet og forenkling. Det kommunale selvstyret er nå
lovfestet og forholdet mellom stat og kommune er lovregulert i § 2-2. Folkevalgtes innsynsrett i
kommunale sakspapirer er blitt lovfestet, habilitetsreglene er blitt tydeligere, der er kommet inn
nye definisjoner av folkevalgt, og folkevalgte organer. Nytt er det også at det er
kommunedirektøren som har det løpende personalansvar for den enkelte, inkludert ansettelse,
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner er lovfestet. Kommunedirektørens
arbeidsgiverrolle er blitt tydeligere, det løpende personalansvar ligger hos kommunedirektøren.
Kommunestyret kan ikke velge å gi kommunedirektøren mindre personalansvar enn det som
følger av loven.
I dette delegasjonsreglementet er myndighet delegert fra kommunestyret til
formannskap/økonomiutvalg, administrasjonsutvalg, hovedutvalg m/underutvalg, ordfører,
kommunedirektør. Det er kommunedirektør som er ansvarlig overfor kommunestyret, og av den
grunn er det ikke mulig for kommunestyret å beslutte delegering til et lavere administrativt nivå
enn kommunedirektør, med de få unntak som framgår av egne lovbestemmelser.
Kommunedirektørens videredelegasjon innen administrasjonen er et eget delegasjonsreglement
og er ikke inntatt i dette dokumentet, det samme gjelder administrative utvalg sine delegasjoner.
Delegasjonsreglementene er oppbygd som følger:
• Kommunestyrets hovedarbeidsområde
• Delegasjon til formannskapet/økonomiutvalget
• Delegasjon til administrasjonsutvalget
• Delegasjon til driftsutvalget, samt dispensasjonsutvalget og kommunedirektør
• Delegasjon til hovedutvalget for oppvekst og kultur, samt kommunedirektør og barnevernleder
• Delegasjon til hovedutvalget for helse og omsorg, samt kommunedirektør og
kommuneoverlege
• Delegasjon til ordfører og hovedutvalgsledere
• Delegasjon til kommunedirektør
Det gjeldende delegasjonsreglementet for Nordreisa kommune ble vedtatt av kommunestyret i
sak 71/95 den 31.08.1995. Påfølgende ble et nytt delegasjonsreglement vedtatt i kommunestyret
sak 57/16, 16.06.2016.
Reglementet skal legges fram til politisk behandling etter hvert kommunevalg. Det er
delegasjonsreglementet fra 2016 som ligger til grunn for justeringer og endringer som er
foretatt. Følgende endringer foreslås:
- Forslag på fjerning fremkommer som strek over setning/ordlyd.
- Grønn skrift er ny ordlyd.
- § tegn er fjernet da delegasjonsreglementet ikke er lovtekst.
- Ordlyden «tilhørende forskrifter» foreslås fjernet gjeldende for alle oppnevnte særlover.
- Ungdomsrådet er satt inn i organisasjonskart.
- BUK er satt inn under Oppvekst- og kulturutvalget i organisasjonskart.
- Ordlyden «formannskap» foreslås fjernet under avsnitt «Mindretallsanke».
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-

Ordlyd «tertialrapporter» foreslås byttet til ordlyd «herunder kvartalsrapporter» under
kommunestyrets hovedarbeidsområde.
Ordlyden «politiske» foreslås satt inn i nest siste kulepunkt under kommunestyrets
hovedarbeidsområde.
Havbruksfond er satt inn under kommunestyret avgjørelsesaker.
I overskrift Delegasjon til formannskapet foreslås ordlyd «økonomiutvalget» fjernet.
Ny delegasjon til formannskapet: Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 25. juni 2010 nr 45 (Sivilbeskyttelsesloven)
Delegasjon til administrasjonsutvalget er tilpasset ny kommunelov § 13-1. Det samme
gjelder for delegasjon i personalsaker til driftsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget og
helse- og omsorgsutvalget.
Milø,- plan- og utviklingsutvalget har endret navn til driftsutvalget.
Hovedutvalget har som oppgave å fremme kommunale utbyggingsprosjekter er foreslått
endret til: fremme initiativ til kommunale utbyggingsprosjekter innenfor sin sektor.
Ny foreslått avgjørelsesak til driftsutvalget: Miljøfond. Hovedutvalget behandler og
avgjør søknader om kommunalt miljøfond.
Ansvarsområdet næringsutvalget foreslås fjernet: «næringsfondet og fiskerifondet» samt
«Regler for kommunal sponsing. Vedtatt i Nordreisa næringsutvalg i sak 13/01.
Avgjørelsessaker for næringsutvalget foreslås følgende ordlyd fjernet: «næringsfond og
fiskerifond» og «kommunalt utviklingsfond»
Lov om samferdsel er utgått.
Ansvarsområdet helsestasjon og forebyggende tjenester jfr lov om helse- og
omsorgstjenester er flyttet under ansvar til helse- og omsorgsutvalget.
Kontroll av kommunale salgs- og skjenkebevillinger er delegert til kommunedirektør og
foreslås fjernet fra ansvar etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Ordfører er delegert myndighet i ny forskrift for salg- og skjenking av september 2020
Nordreisa kommune, myndighet til å treffe vedtak om skifte av styrer og stedfortreder
foreslås fjernet fra helse- og omsorgsutvalget.
Delegasjon til kommunedirektør i personalsaker foreslås fjernet da dette er regulert
gjennom KL § 13-1.
Nytt tillegg i pkt 13, 2 setning under Delegasjon kommunedirektør, økonomisaker: når
formålet er i tråd med gjeldende reguleringsplan.
Nytt punkt 14 under Delegasjon til kommunedirektør, økonomisaker: Tildeling av
tilleggsareal til tomter, salg av tomter som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan,
gjøres av driftsutvalget.
Nytt punkt foreslått flyttet fra driftsutvalget til Delegasjon til kommunedirektør,
Økonomisaker – kjøp - avtaler: 6) Delegasjon i utbyggingssaker byggesaker til
kommunedirektør: Fullmakt til å innhente og godta tilbud på arbeid/leveranser under kr.
1 000.000.- eks mva. Kommunedirektør gis fullmakt til å innhente ekstern bistand til
utarbeiding av romprogram, kostnadsanslag for budsjettering osv. Kontrakter med
arkitekt, konsulenter, entreprenører eller leverandører undertegnes av kommunedirektør.
Kommunedirektør skal påse at prosjektene blir gjennomført innenfor rammen av gitte
bevilgninger. Dersom det skulle vise seg at det oppstår fare for overskridelser eller andre
vesentlige avvik, skal kommunedirektør gi forslag til reduksjoner/dekningsmåte til
hovedutvalget.
Alle regninger skal anvises av kommunedirektør eller den han/hun bemyndiger.
For øvrig vises det til økonomireglementet kap 7 Reglement for investeringsprosjekter.

289

Vurdering
Kommuneloven skal fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge
nødvendige rammer for dette, og bidra til at kommuner er effektive, tillitsskapende og
bærekraftige. Delegering er et viktig element i effektiviseringsarbeidet i Nordreisa kommune.
Den nye kommuneloven, som ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2018, lovfester det kommunale
selvstyret. De viktigste elementene av det kommunale selvstyret:
- Kommuner med egen folkevalgt ledelse.
- Hver kommune er et eget rettssubjekt (og slik ikke underlagt statens hierarkiske
organisasjon).
- Kommuner tar avgjørelser på eget initiativ og ansvar (negativt avgrenset kompetanse)
- Kommunene utøver sitt selvstyre innenfor nasjonale rammer. Begrensninger må ha
hjemmel i lov (legalitetsprinsippet).
Kommuneloven og særlovgivning sørger for at kommunene i stor grad selv kan bestemme
hvordan saker skal behandles og på hvilket forvaltningsnivå avgjørelser skal treffes. Det legges
stadig større vekt på kommunenes og kommunestyrenes oppgaver i planlegging og styring.
Ved å legge til rette for en hensiktsmessig delegering, oppnår man å:
- Styrke den folkevalgte styringen ved å avlaste kommunestyre og formannskap slik at de
får bedre tid til å konsentrere seg om sine hovedoppgaver
- Avlaste hovedutvalgene ved at alle kurante enkeltsaker blir avgjort av administrasjonen.
Dersom man er i tvil om en sak er kurant, drøftes saken med hovedutvalgsleder.
- Avlaste administrasjonen ved å gi avgjørelsesmyndighet i alle kurante saker, slik at
- Raskere saksbehandling, publikum får bedre service.
Med bakgrunn i det ovenstående tilråder kommunedirektøren at det fremlagte forslaget til
revidert delegasjonsreglement vedtas.
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Om delegasjon
Delegasjonsreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommuneloven, rundskriv, forvaltningsloven,
særlover og forskrifter.
Utgangspunktet i kommuneloven og særlovene er at all myndighet er lagt til kommunestyret.
Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet gitt i kommuneloven og særlover
med unntak av de lovregler der det er brukt uttrykket ”kommunestyret selv”.
I dette delegasjonsreglementet er myndighet delegert fra kommunestyret til
formannskap/økonomiutvalg, administrasjonsutvalg, hovedutvalg m/underutvalg, ordfører,
Kommunedirektør.
Delegasjonsreglementene er oppbygd som følger:
• Kommunestyrets hovedarbeidsområde
• Delegasjon til formannskapet/økonomiutvalget
• Delegasjon til administrasjonsutvalget
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•
•
•
•
•

Delegasjon til hovedutvalget for miljø, plan og utvikling, samt dispensasjonsutvalget og
Kommunedirektør
Delegasjon til hovedutvalget for oppvekst og kultur, samt Kommunedirektør og barnevernleder
Delegasjon til hovedutvalget for helse og omsorg, samt Kommunedirektør og kommuneoverlege
Delegasjon til ordfører og hovedutvalgsledere
Delegasjon til kommunedirektør

I tillegg kommer følgende reglement:
Økonomireglement, finansreglementet, permisjonsreglement, klageutvalg og kontrollutvalgets
myndighet og folkevalgtes innsynsrett, delegasjoner ligger i sin helhet i reglementene.
Ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede sine oppgaver ligger i sin helhet i
reglementene. Reglement for Nordreisa kommune vedtatt dd i sak x/xx.
Kommunedirektørs videredelegasjon innen administrasjon er et eget delegasjonsreglement og er
ikke inntatt i dette dokumentet, det samme gjelder administrative utvalg sine delegasjoner.
Formålet med delegering
Delegering er et viktig element i effektiviseringsarbeidet i Nordreisa kommune. Kommuneloven og
endringer i særlovgivning har åpnet for at kommunene i større grad selv kan bestemme hvordan saker
skal behandles og på hvilket forvaltningsnivå avgjørelser skal treffes. Det legges stadig større vekt på
kommunenes og kommunestyrenes oppgaver i planlegging og styring.
Ved å legge til rette for en hensiktsmessig delegering, oppnår man:
1) Å styrke den folkevalgte styringen ved å avlaste kommunestyre og formannskap slik at de får bedre
tid til å konsentrere seg om sine hovedoppgaver, som er å:
• trekke opp mål for den fremtidige utviklingen av Nordreisa kommune
• styre planleggingsprosessen
• fordele ressurser mellom tjenesteområdene i kommunen
• samordne den kommunale virksomhet
• vurdere resultatene
• føre kontroll med den kommunale forvaltning
2) Å avlaste hovedutvalgene. Alle kurante enkeltsaker blir avgjort av administrasjonen. Dersom man
er i tvil om en sak er kurant, drøftes saken med hovedutvalgsleder. Hovedutvalgenes hovedoppgaver
er:
• formulere mål og planlegge innenfor sektorene
• utforme rammer og retningslinjer for virksomhetene i sektorene
• avgjøre prinsippsaker, trekke opp retningslinjer for administrasjonens behandling av
enkeltsaker og være ankeinstans for avgjørelser i slike saker
• vurdere resultatene innen sine tjenesteområder og føre budsjettkontroll
3) Å avlaste administrasjonen ved å gi avgjørelsesmyndighet i alle kurante saker, slik at
saksbehandlingen går raskere, publikum får bedre service og administrasjonen får frigjort
tid som kan brukes til:
• bedre tilrettelegging av saker som skal behandles av politiske organer
• bedre administrasjon av kommunens virksomhet til gagn både for publikum og kommunen
selv.
Lovgrunnlaget for delegasjon
Lovgrunnlaget for dette delegasjonsreglementet finner vi i lov om kommuner og
4

294

fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.1992, nr.107, sist endret 22.06.2018 og særlover.
Delegasjon til formannskapet er gitt med hjemmel i kommunelovens § 5-6, delegasjon til
ordfører i § 6-1, hovedutvalg og underutvalg med hjemmel i § 5-7, delegasjon til
kommunedirektør med hjemmel i §13-1.
De aktuelle bestemmelsene i kommuneloven lyder:
§ 5-6 siste setning
Formannskapet kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
§ 6-1, 4 ledd
Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning.
§ 5-7, 2 ledd
Kommunestyret fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt
vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov.
§ 5-9
Kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre
særskilte verv. Komiteer kan ikke gis vedtaksmyndighet.
§ 5-10
Styre for kommunale institusjoner kan gis vedtaksmyndighet som gjelder virksomhetens drift og
organisering
§ 11-8, 1 ledd
Kommunestyret kan selv bestemme at formannskapet, et fast utvalg eller ordfører myndighet til å
treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er
nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort
saken.
Melding om vedtak som er truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i
dennes neste møte.
§ 13
Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret
har bestemt noe annet.
Kommunedirektøren har det løpende personalansvar.
§ 17-1
Kommuner kan utføre felles oppgaver gjennom interkommunalt samarbeid. Samarbeidet skal foregå
gjennom interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, verskommunesamarbeid,
interkommunalt aksjeselskap eller samvirkeforetak, forening eller på annen måte det er rettslig adgang
til.
Generelle bestemmelser om utøvelse av delegert myndighet
Retningslinjer for fullmakts utøvelse
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av
overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.
Tilbakekall av fullmakt i enkeltsaker.
Et overordnet organ eller en administrativ leder kan i spesielle tilfeller kreve å få seg forelagt
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en konkret sak til uttalelse eller avgjørelse som et underordnet organ eller en underordnet
medarbeider har til behandling i henhold til delegert myndighet.
Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet i særskilt tilfelle.
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organ å fatte avgjørelse
hvor spesielle forhold tilsier det.
Klagebehandling
Behandling av klage over forvaltningsvedtak følger forvaltningslovens regler med mindre
annet er bestemt i den enkelte særlov.
Klage over vedtak som er fattet på grunnlag av delegert myndighet fra politisk organ til
administrasjonen skal avgjøres av klageutvalg eller klageorgan i hht lov er fylkesmannen med mindre
administrasjonen finner grunn til å omgjøre vedtaket til gunst for klageren.
Omgjøringsrett
Et overordnet organ eller leder kan innen rammene av forvaltningslovens § 35 av eget tiltak
omgjøre et underordnet organs eller underordnet medarbeiders vedtak.
Mindretallanke
I saker hvor utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret/formannskap kan 3
medlemmer, ordføreren eller den han/hun bemyndiger, innen møtets slutt forlange saken
fremlagt for overordnet organ. Slikt krav skal protokolleres i møte.

Kommunestyrets hovedarbeidsområde
Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens
virksomhet.
Kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder:
• Politisk organisering.
• Budsjett og økonomiplaner.
• Planstrategi, kommuneplaner og reguleringsplaner osv. (Delegasjon etter plan- og
bygningsloven, er tatt inn som eget punkt i reglementet, under driftsutvalget)
• Regnskap og årsmeldinger/ tertialrapporter herunder kvartalsrapporter.
• Kommunestyrets egen saksbehandling.
• Godtgjørelse til folkevalgte.
• Oppnevne nemnder, styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv.
(Kommunestyret kan delegere oppnevning av nemnder, styrer, råd og utvalg til formannskapet
eller hovedutvalg, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift)
• Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter.
• Tilsetting av kommunedirektør.
• Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, andre
politiske utvalg eller administrasjonen.
• Havbruksfondet disponeres av kommunestyret.

6

296

Delegasjon til formannskapet / økonomiutvalget
Hvilke saker legges frem for formannskapet

(Jfr. reglement for formannskapet)
Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret,
samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til
formannskapet.
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.
Formannskapet er:
• valgstyre etter valglovens § 4-1.
• økonomiutvalg
• planutvalg for kommuneplanens samfunnsdel
Delegasjon etter kommuneloven § 5-6
1) I medhold av kommuneloven delegerer kommunestyret til formannskapet myndighet til å
treffe avgjørelser i alle saker som det etter samme lov er adgang til å delegere til
formannskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt å legge til annet organ.
2) Kommunestyret skal likevel avgjøre saker som gjelder:
• kommunestyrets egen saksbehandling
• langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, langtidsbudsjetter og boligbyggeprogrammer, samt andre
planer og tiltak av overordnet betydning.
3) Ved gjennomføring av vedtatte kommunale planer og tiltak, har formannskapet fullmakt til å inngå
avtale om kjøp av grunn eller makebytte innenfor en ramme av 1 million kroner. Avtaler utover dette
forelegges kommunestyret. Dette gjelder kjøp i forbindelse med godkjente reguleringsplaner.
Delegasjon etter kommuneloven § 11-8
1) Kommunestyret tildeler formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært
avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle
til dette.
2) Meldinger om vedtak etter pkt. 1 forelegges vedkommende organ i dets neste møte.

Delegasjon i budsjett- og økonomisaker
Det vises til økonomireglementet vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker.
Delegasjon i økonomisaker
Formannskapet har sitt ansvarsområde knyttet til kommunens økonomistyring slik kommunestyret til
enhver tid bestemmer, jfr økonomireglementet og reglement for finansforvaltningen.
Formannskapet er ansvarlig for:
•
•

at budsjettprosessen legges opp slik at budsjett/økonomiplan blir et best mulig politisk
styringsinstrument.
at kommunestyre får seg forelagt et forslag til budsjett og økonomiplan med innstilling.
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•
•
•

Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til
alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret, jfr. kommunelovens
§§ 44 og 45.
at endringer som rokker ved budsjettforutsetninger vedtatt av kommunestyret følges opp,
enten som budsjettreguleringssak eller som justering av økonomiplanen - avhengig av hvor
vesentlig endringen er. Formannskapet avgjør hva som er vesentlig endring.
å behandle og følge opp regnskapsrapporteringen.

Endringer som alltid vil være kommunestyresak er f.eks.:
•
•
•

•

Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette utgifter
inntreffer.
Forskyvning av midler mellom sektorene.
Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.:
- behov for endring av investeringsrammen
- behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet
- ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger
- ved vesentlige overskridelser på prosjekter
- ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
- Likviditetsproblemer.
Formannskapet kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for
kommunens økonomi, eller som kommunestyret bestemmer.

Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i
lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre, herunder:
- vedtar tidsplan for og styrer budsjettprosessen
- avgjør hvordan uforutsette endringer skal viderebehandles i forhold til årsbudsjett og
økonomiplan
Dersom formannskapet er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker,
kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten
ligger.
For øvrig utfører formannskapet de oppgaver kommunestyret bestemmer.

Delegasjon etter særlover
Lov om samferdsel av 4. juni 1976 nr. 63.
Formannskapet delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne i alle
løyvesaker. OPPHEVET
Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) av 28. juni 2002 nr 57:
Formannskapet delegeres myndighet som valgstyre.
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 25. juni 2010 nr 45
(Sivilbeskyttelsesloven)
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Delegasjon til administrasjonsutvalget
Ansvarsområde
Administrasjonsutvalget har arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning , administrasjonsordninger,
likestilling og organisasjonsutvikling som sitt ansvarsområde, dvs forholdet mellom Nordreisa
kommune som arbeidsgiver og våre arbeidstakere.
Administrasjonsutvalget skal sørge for utviklingen av kommunens overordnede
arbeidsgiverpolitikk, slik at medarbeiderne som ressurs blir i stand til å løse kommunens
prioriterte oppgaver.
Administrasjonsutvalget skal konsentrere sitt arbeid om utarbeiding av regler og retningslinjer
for personalforvaltningen. Enkeltsaker behandles bare når de har prinsipiell interesse, når
avgjørelsesmyndighet eller uttalerett er lagt til utvalget, når dette er ankeinstans, eller enkeltsaker som
er naturlig å behandle i utvalget.
Kommunestyret gir administrasjonsutvalget i oppgave å behandle og følge opp IKT – strategier.
Administrasjonsutvalget har ansvar for likestillingsarbeid i Nordreisa kommune.
Klager på ansettelser som går på likestilling sendes utvalget til uttalelse.
Administrasjonsutvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen sitt arbeidsområde.
Administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir
gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding om kommunens personalressurser.

Saker hvor administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet
Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er
fastsatt i lov, i medhold av lov, avtaleverk i medhold av lov eller vedtak fattet av
kommunestyre/formannskap, og etter de prinsipper som er fastlagt i kommunens
arbeidsgiverpolitikk, herunder:
• forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor utvalgets budsjettrammer
• opprette arbeidsgrupper for løsning av tidsbegrensede oppgaver
• delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør, etter reglene i kommuneloven § 13-1, 6
led
• vedta ulike reglement/retningslinjer som berører arbeidsgiverpolitikk og personalforvaltning
• vedta reglement for AMU
• vedta overordnet IA strategi og HMS arbeid
• ved klage; tolke og praktisere lokale overenskomster, avtaler og reglementer angående
arbeidstakernes lønns- og arbeidsforhold.
• omdisponere/inndragning av stillinger.
• arbeide for likestilling på alle områder innen kommunen, se til at Nordreisa kommune
praktiserer likestilling i alle kommunens tjenesteområder i samsvar med likestillingslovens
intensjoner.
Dersom administrasjonsutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse
saker, kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten
ligger.
For øvrig utfører administrasjonsutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer.
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Saker hvor utvalget har forslags-/uttalerett
Administrasjonsutvalget har forslags/uttalerett i følgende saker:
• Ansettelse av kommunedirektør
• ved innføring av nye arbeidstidsordninger
• ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av tekniske hjelpemidler
• gjennomgang av sykefravær
• planlegging innen sitt arbeidsområde
• opprettelse av faste underutvalg
• forslag til arbeidsgiverpolitiske retningslinjer
• forslag om effektiviseringstiltak innen de enkelte tjenesteområdene som har konsekvenser for
arbeidstakerne
• Overordnede lønnspolitikk (lønnspolitisk plan) i Nordreisa kommune drøftes og gjennomgås
av administrasjonsutvalget i forkant av lokale forhandlinger ved hovedoppgjør
• Andre saker som hører inn under administrasjonsutvalgets arbeidsområde, men hvor
avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/kommunestyre
• Samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ og KS innen
ansvarsområdet
Administrasjonsutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning
for tjenesteområdene, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer.
Innen utvalget fatter sin avgjørelse, skal uttalelse være innhentet fra de organer som berøres
av saken, og av arbeidsmiljøutvalget i de sakene hvor de har uttalerett.
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Delegasjon til driftsutvalget
Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om bygging og sikring av drivstoffanlegg (drivstoffanleggloven)
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om havner og farvann
Veglov
Vegtrafikkloven
Lov om jord (jordlova)
Lov om skogbruk (skogbrukslova)
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv
Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova)
Lov om forpakting (forpaktingslova)
Lov om ymse beitespørsmål (beitelova)
Lov om grannegjerde (grannegjerdelova)
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning
for miljøet (miljøinformasjonsloven)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv (nødverge, bruk av åte)
Matrikkelloven
Lov om Stadsnavn
Lov om Eierseksjonering
Lov om friluftsliv
Lov om naturvern
Lov om viltet
Lov om hundehold
Lov om laks og innlandsfisk
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Delegasjon etter kommuneloven § 5-7
1) I medhold av § 5-7 i kommuneloven gir kommunestyret driftsutvalget myndighet til å treffe
avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og
som det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg.
2) Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle
retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre
saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder.

Delegasjon til hovedutvalget i budsjett- og økonomisaker
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjett saker, jfr økonomireglementet.

Ansvarsområde
Driftsutvalget har som arbeidsområde de oppgaver innenfor miljø, plan og utvikling teknisk drift og
planlegging som kommunen har ansvaret for.
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Driftsutvalget behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter delegasjon fra
kommunestyre/formannskap.
Driftsutvalget er ansvarlig for:
• planmessig, rasjonell og økonomisk drift av tjenesteområdet.
• nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og
med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.
• nye tiltak som følger av hovedplan vann og kommunedelplan avløp
• samordning i vassdragssaker etter vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven
og industrikonsesjonsloven. Utvalget innstiller til kommunestyret i saker av vesentlig
betydning.
• laks og innlandsfiskemyndighet
• viltmyndighet
• saker innen landbruk
• kommunens miljøfond
• navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet. Hovedutvalget
er vedtaksorgan på vegne av Nordreisa kommune for navn som fastsettes av Staten kartverket.
Hovedutvalget har som oppgave å fremme initiativ til kommunale utbyggingsprosjekter innenfor sin
sektor. Hovedutvalget har som oppgave å fremme kommunale utbyggingsprosjekter. Byggekomiteen
har ansvar for oppfølging av utbyggingsprosjekter innenfor rammer fastsatt av kommunestyret for
prosjekter over 1 million kroner, jfr retningslinjer for byggekomité Nordreisa kommune.
På grunnlag av vedtak i kommunestyret for prosjekter inntil 1 million kroner hovedutvalgets ansvar å:
• igangsette planlegging av prosjekt iht. kommunestyrets vedtak.
• gjennomføre prosjekter innenfor vedtatt kostnads- og tidsrammer.
• rapportere plan- og kostnadsavvik til hovedutvalget/formannskap/kommunestyret.
• fremlegge sluttrapport til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret.
• opprette underutvalg for løsning av tidsbegrensede oppgaver, herunder utsmykningskomite.
Driftsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, og at
det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet.

Saker hvor hovedutvalget har avgjørelsesmyndighet
Driftsutvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i
medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ formannskap, herunder:
• forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i
overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av
myndighet i budsjettsaker
• opprette komiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver
• delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør, etter reglene i kommuneloven §13-1.
• delegere avgjørelsesmyndighet til underutvalg, herunder vedtatte tilskuddsmidler som er
avsatt i budsjettet.
• fremme søknader om forlenga åpningstid for motorferdsel løyper.
• vedtak på bruk av midler og prosjekter innen nye tiltak vann og avløp, jfr. kommunestyrets
vedtak for hovedplan vann og kommunedelplan avløp.
• samarbeidsavtaler (feks om havner).
• Miljøfond. Hovedutvalget behandler og avgjør søknader om kommunalt miljøfond.
Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal
myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap
(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). I tilfellet hovedutvalget ønsker å fravike dette, må
saken tas opp særskilt.
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302

Utbyggingssaker:
•
•
•
•
•
•
•

forvalte bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i
overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon
av myndighet i budsjettsaker.
delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør etter reglene i kommuneloven §13-1.
vedta romprogram/ramme for utbyggingen.
vedta skisseprosjekt/forprosjekt med kostnadsoverslag for prosjektet.
fremlegge skisseprosjektet/kostnadsoverslag til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret for
godkjenning.
vedta anbud/tilbud innenfor prosjektets vedtatte areal og kostnadsrammer. Kontrakter undertegnes
av kommunedirektøren eller den han bemyndiger.
behandle og avgjøre klager på tildeling av kontrakter eventuelle andre klager på kommunens
praksis i forbindelse med utbyggingsprosjekter.

Hovedutvalget behandler større etableringer, samt store overordna prosjekter før behandling i
formannskap/kommunestyre.
Kommunestyre forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper. Kommunestyre
kan gjennom reglement/delegasjon delegere fullmakter til formannskap eller
hovedutvalg.
Generelt
Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal
myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap
(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). Dersom hovedutvalget ønsker å fravike dette, må
saken tas opp særskilt.
Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker,
kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret formannskapet, som avgjør hvor
avgjørelsesmyndigheten ligger.
For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer.

Saker hvor utvalget har forslags-/uttalerett
Driftsutvalget har forslags-/uttalerett i følgende saker:
• retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet.
• rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde, jfr. retningslinjer for
budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i budsjettsaker.
• øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde.
• opprettelse av faste underutvalg.
• opprettelse, og inndraging av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer
• hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre.
• andre saker som hører inn under tjenesteområdet, men hvor avgjørelsesmyndigheten ligger
under formannskap/ kommunestyre.
• samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet.
Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for
tjenesteområdet, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer.

Delegasjon etter kommuneloven og særlover
1. Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23
Hovedutvalget skal være kommunens vegstyremakt etter lovens § 9, 3. ledd.
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Hovedutvalget har ansvar for trafikksikkerhet
2. Forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6
Med hjemmel i lovens § 83 delegeres all myndighet til å fatte enkeltvedtak til hovedutvalget.
3. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20
Kommunestyrets myndighet delegeres til Hovedutvalget.
4. Friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16.
Myndighet etter friluftslovens § 40 legges til hovedutvalget (stansing av ulovlig byggverk
etter loven)
5. Lov om viltet av 29.05.81 nr. 38 nr. og forskrift av 22.03.02 om forvaltning av hjortevilt og
bever. Hovedutvalget delegeres myndighet til å godkjenne driftsplan og tildeling av fellingskvote for
elg. Etter samme lov og forskrift har utvalget myndighet til å fastsette minsteareal og godkjenne
elgvald.
6. Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000.
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.
7. Lov om laksefiske og innlandsfiske av 15. mai 1992
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.
8. Lov om stadsnamn av 18. mai 1990 nr. 11
Navn på gater/veier, områdenavn og veistrekninger vedtas av hovedutvalget.
Særlover innen landbruk
9. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15.
juni 2001 nr. 75. Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.
10. Lov om jord av 1995-05-12 nr 23, og tilhørende forskrifter
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.
11. Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.
12. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 2003-11-28 nr 98, og tilhørende
forskrifter. Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.
13. Lov om jord av 1995-05-12 nr 23 og tilhørende forskrifter (odelsloven). Myndighet etter denne
loven delegeres hovedutvalget.
14. Forurensningsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 931, hjemlet i Forurensningsloven (Lov om
vern mot forurensninger og om avfall av 1981-03-13 nr 6), Anlegg, drift og vedlikehold av
planeringsfelt. Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.
15. Skogbrukslov (LOV 2005-05-27) med tilhørende forskrifter.
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.
Delegasjon i plansaker
LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven
I henhold til plan- og bygningsloven § 3-3 1. ledd er driftsutvalget kommunens planutvalg for
kommuneplanens arealdel. Formannskapet er planutvalg for kommuneplanens samfunnsdel.
Planutvalget delegeres følgende plankompetanse og myndighet så langt plan- og
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bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 tillater det med de begrensninger som nevnt i lovens § 33:
a) Å fremme forslag til kommuneplan(er), samt å fatte beslutninger og vedtak om offentlig
høring av henholdsvis planprogram og planforslag til kommuneplaner.
b) Å fatte beslutninger og vedtak om planprogram og offentlig høring av regulerings-planforslag,
samt myndighet til å vedta mindre detaljreguleringsplaner når planen er i samsvar med
kommunelovens regler og når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel og
overordnet plan, når det er mindre enn fire år siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt av
kommunestyret.
c) Å fatte beslutninger om offentlig høring av reguleringsplanforslag i samsvar med
overordnet arealplan.
d) Ved endring av reguleringsplaner, delegeres planutvalget myndighet til å foreta mindre
endringer i detaljreguleringsplan, eller delegere Kommunedirektør å vedta utfyllinger innenfor
hovedtrekkene i reguleringsplanen.
e) Fullmakt til å forlenge detaljplanvedtaket etter søknad med inntil to år.
f) Delegert myndighet gjelder så langt ikke saken ansees prinsipiell i forhold til overordnede
arealplaner og ikke er i strid med politiske vedtak.

Delegasjon til kommunedirektør
Kommunedirektør delegeres avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning,
med følgende unntak:
• Alle saker hvor det er negativ innstilling fra kommunedirektør. Disse legges frem for
hovedutvalget til avgjørelse.
• Delings- og byggesaker innenfor 100-metersbeltet i strandsonen som krever dispensasjon.
• Byggesaker gjeldende større offentlige bygg eller private næringsbygg.
Alle delegerte avgjørelser refereres til hovedutvalget.

Delegasjon etter kommuneloven og særlover
1. Vegloven av 21. juni 1963, nr. 23.
Kommunedirektør skal være kommunens vegstyremakt i kurante saker, jfr. lovens §9, 3. ledd.
Kommunedirektør er rådgiver for utforming av kommunens trafikksikkerhetspolitikk.
Han/hun har et særlig ansvar for oppfølging av kommunens trafikksikkerhetsplan.
Kommunedirektør skal
• gi uttalelse i saker vedrørende fastsetting av fartsgrenser
• gi uttalelse i forbindelse med utsending av skiltvedtak for andre permanente
trafikkregulerende skilt
• behandle og gi uttalelse i saker om trafikksikkerhetstiltak
2. Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 med forskrifter
Kommunens myndighet etter vegtrafikklovens §7 (treffe midlertidige vedtak om forbud mot
trafikk) og kommunens skiltmyndighet etter skiltforskriftene, delegeres til kommunedirektør.
3. Forurensingsloven av 13. mars 1981, nr. 6 med forskrifter.
Kommunedirektør delegeres myndighet i alle saker av kurant karakter, herunder omlegging og
utbedring av stikkledning, jfr.
- §22, utkobling av slamavskiller, jfr.
- §26, siste ledd, avfallsopprydding, jfr.
- §35, og pålegg om opprydding, jfr.
- §37.
Hovedutvalget videredelegerer myndighet etter forurensingsloven §7(plikt til å unngå forurensing), §
73(tvangsmulkt ved forhold i strid med forurensingsloven), §74(umiddelbar gjennomføring ved
15

305

forurensningsmyndigheten), §76(betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger) til
kommunedirektør.
Med bakgrunn i gjeldende delegasjonsreglement §6 (hovedutvalgets myndighet etter
forurensningsloven) delegerer hovedutvalget myndighet etter
forurensingsforskriftens §§ 12-2, 12-14, 12-16, 13-2, 13-17, 13-18, 15-2, 15-8, 15A-2, 15A-7
til kommunedirektør.
Hovedutvalget videredelegerer til kommunedirektør myndighet til å treffe enkeltvedtak etter følgende
paragrafer i forurensningsloven
- § 18 Endring og omgjøring av tillatelse
- § 49 Opplysningsplikt
- § 50 Rett til granskning
- § 51 Pålegg om undersøkelser
- § 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og
vederlag for bistand
Hovedutvalget videredelegerer til kommunedirektør myndighet etter følgende paragrafer i
forurensningsloven (LOV av 31.mars 1981):
- § 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av
allemannsretten utenfor næring m.v.
- § 78 Straffeansvar for forurensning
- § 79 straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall
Hovedutvalget videredelegerer til kommunedirektør myndighet etter følgende paragrafer i
forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006) kapittel 7 om lokal luftkvalitet:
- § 7-4 andre og femte ledd. Myndighet til å gi pålegg for å sikre at kravene i dette kapitlet
overholdes, og i særlige tilfeller gi pålegg om at den ansvarlige for et anlegg som ikke bidrar
vesentlig til konsentrasjonen av de enkelte stoffer gjennomfører plikter etter dette kapitlet.
- § 7-11 andre ledd. Myndighet til å føre tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet
overholdes.
Hovedutvalget videredelegerer til kommunedirektør myndighet etter følgende paragrafer i
forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006):
- § 1-8 annet ledd. Gi tillatelse til at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk rengjøres og fylles
med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving
- § 1-9 annet ledd. Kreve opplysninger om eksisterende nedgravde oljetanker
- § 1-10. Tilsyn, registrering og krav til kontroller
- § 1-11. Dispensasjon
- § 1-12. Kommunens myndighet i særlige tilfeller
- § 2-7. Krav til faglig kvalifikasjoner
- § 2-8. Godkjenning av tiltaksplan
- § 2-9. Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.
- § 2-11. Tilsyn og kontroll
4. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr.17
Kommunens myndighet etter lovens §1, 4. ledd til å innvilge fritak fra avgift for ubebygd
eiendom samt myndighet til å dispensere fra avgiftsbestemmelsene legges til kommunedirektør.
5. Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav av 04.07.2003.
Kommunedirektør delegeres kommunens myndighet etter del III og IV
6. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15. juni
2001 nr. 75
Kommunedirektør delegeres kommunens myndighet etter denne lov.
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7. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20
med tilhørende forskrifter, herunder forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 1.
juli 2002 §§2-2, 2-4 og Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015
Kommunedirektør delegeres kommunens myndighet etter denne lov med forskrifter.
Kommunaldirektørs myndighet videredelegerers til brannsjefen etter denne lov med tilhørende
forskrifter.
Viktige og prinsipielle saker som dokumentasjon av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet
skal behandles av kommunestyret etter behandling i Hovedutvalget.
8. Forskrift om vann og avløpsgebyr i Nordreisa kommune
Vedtak etter forskriften fattes av kommunedirektør.
9. Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Nordreisa
kommune
Avfallsservice AS er tildelt konkret ansvar og myndighet i forskriften.
Kommunen er klageinstans for vedtak fattet av Avfallsservice AS, og klagesaker behandles av
kommunens klageutvalg.
10. Delegasjon av saker vedrørende utmark og vassdrag.
- Oppretting av kommunalt viltfond og fellingsavgift for elg i medhold av kommunelovens § 23
pkt. 4 delegeres kommunedirektør myndighet til å forvalte kommunalt viltfond.
- Gi uttalelse i bygge - og delesaker, forpaktningssøknader ol. på vegne av frilufts-, vilt-lakseog innlandsfiskeinteressene
- Gi uttalelse i saker hvor viktige naturverdier eller naturinteresser er berørt, blant annet saker
hvor kommunen blir bedt om å uttale seg om slike hensyn.
- Gi forslag til uttalelse på vegne av kommunen i høringssaker som gjelder endringer i frilufts,
vilt eller lakse- og innlandsfiskeloven og forskrifter gitt i medhold av disse
Lov om viltet av 29.5.1981 nr. 38
Kommunedirektør fatter beslutning etter viltloven i følgende saker:
- Avlivning av skadet vilt
- Avlivning av skadegjørende vilt
(Jfr. brev fra direktoratet for naturforvaltning av 16.01.2003).
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 nr.82
Kommunedirektør gis fullmakt til å treffe vedtak i kurante enkeltsaker etter ovennevnte lovs §6 og
etter nasjonal forskrift § 5 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag og
fastsette vilkår etter § 7. Kurante saker omfatter tilfeller som er omtalt i kommunale retningslinjer for
behandling av søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Gi uttalelser
til fylkesmann i kurante saker vedrørende dispensasjoner fra motorferdsels-forbudet i perioden 5. mai
– 30. juni.
Lakse- og innlandsfiskeloven av 15.5.1992 nr. 47
Myndighet til å dispensere fra plikten til å betale fiskeavgift etter forskrift nr. 532 av
15.06.93, delegeres til kommunedirektør. Oppgavene etter lovens § 47, 2.ledd - ta vare på verdien av
ulovlig fanget fisk, delegeres til kommunedirektør.
Utvisning av garn, not, ruser og teiner iht. forskrift til lakse- og innlandsfiskeloven delegeres
til kommunedirektør.
11. Delegasjon etter Hundeloven
Kommunedirektør delegeres myndighet til å dispensere for bruk av løs hund i båndtvangstid til
jaktprøver og jakthundtrening etter hundelovens § 9 e) og til oppretting av dressurområder for hunder
etter samme paragraf.
12. LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven
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Kommunestyrets myndighet etter plan- og bygningsloven delegeres til kommunedirektør så langt dette
ikke kommer i strid med loven eller er delegert til planutvalget, og som er
etter vedtatte retningslinjer og prinsipper, og i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Myndighet til å fatte vedtak etter lovens §12-14 om mindre endringer av reguleringsplaner eller til å
vedta utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen delegeres til kommunedirektør.
Vurdering av om sakene er innenfor denne kategorien gjøres i hvert tilfelle av kommune-direktør, evt i
samråd med overordnede myndigheter.
13. Flyttet til delegasjon til kommunedirektør
13. Jordloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23) og tilhørende forskrifter,
delegeres til kommunedirektør
14. Forpaktingsloven (Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1) og tilhørende forskrifter, delegeres til
kommunedirektør
15. Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 2003-11-28 nr 98) og
tilhørende forskrifter, delegeres til kommunedirektør
16. Odelsloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23) og tilhørende forskrifter,
delegeres til kommunedirektør
17. Skogbruksloven (LOV 2005-05-27) med tilhørende forskrifter
delegeres til kommunedirektør

Delegasjon til dispensasjonsutvalget
Ansvarsområde
Dispensasjonsutvalget skal behandle følgende saker i henhold til delegasjon fra
kommunestyret:
- søknader om dispensasjon fra motorferdselloven i henhold til regler gitt i lov om motorferdsel
av 10.6.77 nr. 82, forskrifter til loven, samt kommunale retningslinjer.
Saker hvor utvalget har uttalerett
-

gi uttalelse til Fylkesmannen vedrørende søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet i
perioden 5. mai til 30. juni.
gi uttalelse til fylkesmannen i saker vedrørende stenging av løyper, områder m.v. i
spesielle/ekstraordinære tilfeller.

Saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet
Treffe vedtak i enkeltsaker etter lovens §6 og etter nasjonal forskrift §6 for bruk av motorkjøretøy i
utmark og på islagte vassdrag.
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Delegasjon til hovedutvalg for næring (næringsutvalget)
Delegasjon etter kommuneloven § 5-7
I medhold av § 5-7 i kommuneloven gir kommunestyret næringsutvalget myndighet til å treffe
avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som det etter samme lov er adgang til å
delegere til utvalg.
Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan
få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre saker som krever samordnet
behandling for flere tjenesteområder.

Delegasjon i budsjett- og økonomisaker
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr økonomi-reglementet.

Ansvarsområde
Næringsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunens
ansvar som tjenesteyter innenfor kommunal næringsvirksomhet, tilrettelegging og bistand for
næringslivet, samferdsel og infrastruktur.
Næringsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig næringspolitikk og treffer vedtak innenfor budsjettets
rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av
kommunestyret. Næringsutvalget gjør vedtak for sine saksområder innenfor økonomisk ramme og
etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Strategisk næringsplan skal
være styringsdokument for å oppnå ønsket utvikling.
Innenfor sitt arbeidsområde skal næringsutvalget arbeide med mål, strategier og kvalitet som sikrer
oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Næringsutvalget skal holde seg
best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver innen utvalgets ansvarsområder.
Næringsutvalget ivaretar nødvendig samordning og samarbeid med næringslivet i kommunen.
Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):
- EØS-avtalens regler om statsstøtte.
- Norsk lov om offentlig støtte (lov av 27. november 1992 nr 117)
- Lov om samferdsel av 4. juni 1976.
- Retningslinjer for midler gitt over statsbudsjettets kap 551 post 60 og 61.
- Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms. Vedtatt i fylkeskommunens plan- og
næringsutvalg 7.4.2003
- Vedtekter for kommunalt næringsfond og kommunalt utviklingsfond næringsfondet og
fiskerifondet. Vedtatt i kommunestyret i sak 46/18 77/96.
- Regler for tilskudd til store arrangement, tildeles etter gjeldende kriterier
- Regler for kommunal sponsing. Vedtatt i Nordreisa næringsutvalg i sak 13/01.
Næringsutvalget er fondsstyre for kommunalt utviklingsfond og kommunalt næringsfond
fiskerifondet. Søkerne har vanlig klagerett i hht forvaltningsloven. Klagene skal være skriftlige. I
delegerte saker er næringsutvalget første klageinstans. Klageutvalget i kommunen er klageorgan.
Næringsutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for tjenestene som
sorter under næringsutvalget i kommunen, ihht kommunelovens § 13-1.

Saker hvor hovedutvalget har avgjørelsesmyndighet
Saker der Næringsutvalget har avgjørelsesrett:
• Avgjøre søknader om kommunale tilskudd og fondsmidler, i næringssaker hvor
søknadssummen er over 100 000 kr.
• Være fondstyre for kommunalt utviklingsfond nærings og fiskerifond i hht egne vedtekter for
disse fondene.
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•
•
•
•

•

Disponere midler til kommunalt næringsfond kommunalt utviklingsfond fra Troms
fylkeskommune etter departementets retningslinjer.
Oppfølging av kommunal strategisk næringsplan.
Opprette komiteer/ ad-hoc-utvalg for tidsbegrensede oppgaver.
Avgjøre saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker.
Samarbeidsavtaler (feks med Halti næringshage).

Saker hvor hovedutvalget har forslags-/uttalerett
Saker hvor utvalget har uttalerett:
• Høringer innen næringssektoren.
• Høringer om ruteopplegg for kollektivtrafikk jfr. Lov om samferdsel av 4. juni 1976. utgått
• Forandring i eller utarbeidelse av nye kommunale forskrifter innen næringssektoren.
• Høringspart i saker som omhandler samferdsel og infrastruktur.

Delegasjon til Kommunedirektør
Avgjørelsesmyndighet på søknader inntil kr. 100 000,-.
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Delegasjon til hovedutvalg for oppvekst og kultur
Delegasjon etter kommuneloven § 5-7
I medhold av § 5-7 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for oppvekst og
kultur myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som
det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg.
Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle
retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre
saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder.

Delegasjon i budsjettsaker
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr økonomi-reglementet.

Ansvarsområde
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har som arbeidsområde å ivareta tilbudet for barn,
ungdom, flykningetjeneste, helsestasjon og kultur i kommunen innen sitt ansvarsområde og for all
opplæring, både for barn og voksne.
Hovedutvalget behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter delegasjon fra
kommunestyre/formannskap.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur er ansvarlig for:
• Samordning og planlegging av undervisningsvirksomheten i kommunen, herunder ansvaret for
å ivareta kommunens forhold til det videregående skoleverk og høyere
undervisningsinstitusjoner.
• Samordning og planlegging av barnehagevirksomheten i kommunen, jfr. barnehageloven
• Tiltak og kommunale forpliktelser etter opplæringsloven, voksenopplæringsloven og
privatskoleloven.
• Tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om barnevernstjenester
• Tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester og forskrift om
helsesøstertjenester for helsesøstervirksomheten – forebyggende helsearbeid
• Tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester med forskrifter for
habilitering og avlastning til barn/unge og deres familier
• Skolefritidstilbud
• Samordning og planlegging av kulturvirksomheten i kommunen
• Styre for kommunens kulturinstitusjoner dersom ikke annet er bestemt
• Oppnevner representanter til kulturinstitusjoners styrer, med mindre annet følger av lov eller
forskrift.
• Oppnevner representanter til Ærespriskomitèen.
• Tiltak og kommunale forpliktelser knyttet til Lov om folkebibliotek
• Planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av tjenesteområdet oppvekst og
kultur.
• Nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhets-områder og
med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets
arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet.

Saker hvor hovedutvalget har avgjørelsesmyndighet
Hovedutvalget for oppvekst og kultur treffer vedtak innenfor de rammer og etter de
retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ formannskap,
herunder:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i
overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av
myndighet i budsjettsaker
Opprette arbeidsgrupper for løsning av tidsbegrensede oppgaver
Delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør etter reglene i kommuneloven § 13-1.
Oppnevne representanter til grunnskolenes samarbeidsutvalg
Fastsette driftstilskudd og kapitaltilskudd til private barnehager innenfor gitte budsjettrammer,
i samsvar med retningslinjer gitt av departementet
Vedta rammer for virksomhetsbudsjett for hele tjenesteområdet
Godkjenne lokaler og kapasitet til barnehageformål
Godkjenne vedtekter for barnehager
Godkjenne lokaler og kapasitet til skolefritidsformål for elever
Godkjenne vedtekter for skolefritidsordning

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal
myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap
(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). I tilfellet hovedutvalget ønsker å fravike dette, må
saken tas opp særskilt.
Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker,
kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten
ligger.
For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer.

Saker hvor hovedutvalget har forslags-/uttalerett
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har forslags- /uttalerett i følgende saker:
• om delegering av avgjørelsesmyndighet
• rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde,
• øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde
• opprettelse av faste underutvalg
• opprettelse, og inndraging av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer
hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre
• andre saker som hører inn under tjenesteområdets arbeidsområde, men hvor
• avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/kommunestyre
• samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet.
Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for
tjenesteområdet, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer.

Delegasjon etter særlov
1. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61
Hovedutvalget delegeres myndighet til
•
Gi forskrift om skolested for elevene, jfr. § 8-1.
•
Myndighet til å fastsette forskrift om skolerute, jfr. opplæringsloven § 2-2.
•
Myndighet til å fastsette målform i grunnskolen, jfr. opplæringsloven §2-5
•
Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 9A-10, samt bortvising
av elever jfr. § 9A-11
2. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 - med forskrifter
Hovedutvalget er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og tilsyn.
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3. Lov om frittstående skoler av 4. juli 2003 nr. 84
Kommunens forpliktelser etter friskoleloven er tillagt hovedutvalget.

4. Lov om barneverntjenester av 17. juli, 1992 nr. 100.
Hovedutvalget har det overordnede ansvar for forebyggende virksomhet, samarbeid med
andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner, jfr. lovens kapittel 3.
Barnevernadministrasjonen ved barnevernets leder utgjør kommunens barneverntjeneste, jfr. §2-1, 2.,
3., og 4. ledd.
Hovedutvalget har ansvaret for gjennomføringen av oppgaver etter lovens kapittel 3. Dette
skal skje i samarbeid med administrasjonen.
Hovedutvalget har et overordnet ansvar for at forebyggende virksomhet generelt blir ivaretatt.

5. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50
Myndighet etter kulturminnelovens §§ 15 og 16 og om å avgi uttalelse vedr. fredning av
bygninger og riving av fredede bygninger legges til hovedutvalget.

6. Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108.
Kommunestyrets oppgaver etter lov om folkebibliotek legges til hovedutvalget.

7. Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.juni 1969 nr.25.
Tilskudd til trossamfunn etter lovens §19.

8. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 04. juli
2003 nr 80
Kommunens myndighet etter loven delegeres til hovedutvalget.

Delegasjon til Kommunedirektør
Delegasjon etter kommuneloven og særlover
1. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61
Kommunedirektør delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av
prinsipiell karakter.
• Fremme søknad om forsøksvirksomhet i grunnskolen, jfr. § 1-4.
• Kommunedirektør er delegert myndighet til å fastsette forskrift om skolerute og fastsette
barnehageruta, jfr. opplæringsloven § 2-2.
• Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 9A-10, samt bortvising av
elever jfr. § 9A-11
• Bruk av lova for privat opplæring i heimen, jfr. § 2-13
• Kommunedirektør delegeres myndighet til å foreta opptak av barn til
skolefritidsordningen, jfr. opplæringslovens § 13-7.
• Fatte vedtak om spesialundervisning for elever i grunnskolen og for voksne, jfr.
• opplæringsloven §§ 5.1, 5.4 og 4A-2.
• Føre tilsyn og sikre at virksomhetene har forsvarlig system for å sikre at krav i
opplæringslov og forskrifter oppfylles § 13-10
2. Lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr 35
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Kommunedirektør delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell
karakter.

3. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter
Kommunedirektør delegeres følgende myndighet:
• Foreta opptak av barn i barnehage.
• Godkjenne barnehager og hjem som tar imot barn i familiebarnehager.
• Føre lokalt tilsyn med virksomheter som drives etter loven.

4. Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr.100.
Barnevernleder er barnevernadministrasjonens leder, jfr. barneverntjenestelovens § 2-1, 3.ledd.
Barnevernleder gis myndighet til å opptre som kommunens rettslige representant/ stedfortreder i
barnevernssaker.

5. Fastsetting av åpningstider for kulturinstitusjoner og virksomheter innen oppvekst og
kultur
Ovennevnte myndighet delegeres til kommunedirektør.

6. Spillemidler og kulturmidler
Kommunedirektør har godkjenningsmyndighet for forhåndsgodkjenning av anlegg det skal søkes
spillemidler for. Kommunedirektør fremmer på kommunens vegne søknader på spillemidlenes
overskudd til idrettsanlegg, lokale og regionale kulturbygg m.v. etter prioritering foretatt av
kommunestyret.
Kommunedirektør delegeres myndighet til innenfor budsjettets rammer å foreta fordeling og avgjøre
søknader om tilskudd på sektorens budsjett etter fastsatte retningslinjer.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur er klageinstans for administrative vedtak.

7. Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.juni 1969 nr.25.
Kommunedirektør beregner tilskudd til trossamfunn etter lovens §19.
8. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og tilhørende forskrifter
Kommunedirektør delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lov om
helse og omsorgstjenester § 3-2 nr 1 om; helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:
• helsetjeneste i skoler
• helsestasjonstjeneste

8. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 04. juli
2003 nr. 80
Kommunens ansvar etter loven delegeres til kommunedirektør, herunder utvidelse av
introduksjonsprogram til 3 år i hht. §5.
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Delegasjon til hovedutvalg for helse- og omsorg
Delegasjon etter kommuneloven § 5-7
I medhold av § 5-7 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for helse- og omsorg
myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som
det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg.
Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan
få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre saker som krever samordnet
behandling for flere tjenesteområder.
Hovedutvalget skal ha seg forelagt til orientering alle klager på vedtak.

Delegasjon til hovedutvalget i budsjettsaker
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjett saker, jfr økonomi-reglementet

Ansvarsområde
Hovedutvalget for helse- og omsorg har som arbeidsområde de oppgaver innenfor
tjenesteområdet helse- og omsorg, som kommunen har ansvaret for.
Hovedutvalget for helse- og omsorg behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter
delegasjon fra kommunestyre/formannskap.
Hovedutvalget for helse- og omsorg er ansvarlig for:
• Samordning og planlegging av helse-, omsorgs- og sosialtjenestene i kommunen
• En planmessig, rasjonell og økonomisk drift av sektoren
• Nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale
• Virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende
arbeidsoppgaver.
• Tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester og forskrift om
helsesøstertjenester for helsesøstervirksomheten – forebyggende helsearbeid
• Tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester med forskrifter for
habilitering og avlastning til barn/unge og deres familier
Hovedutvalget skal ha seg forelagt alle prinsipielle enkeltsaker der det ikke foreligger
tidligere avgjørelser, saker som det ikke er gitt retningslinjer for, og saker der det er ønskelig
å fravike retningslinjer som er fulgt. I særlige kontroversielle saker skal hovedutvalgets uttalelse
innhentes før det fattes vedtak.
Hovedutvalget for helse- og omsorg fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets
arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet.

Saker hvor hovedutvalget har avgjørelsesmyndighet
Hovedutvalget for helse- og omsorg treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som
er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ formannskap, herunder:
• Forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i
overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av
myndighet i budsjettsaker.
• Opprette komiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver
25

315

•

Delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør, etter reglene i kommuneloven §13-1.

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal
myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap
(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.) Dersom hovedutvalget ønsker å fravike dette, må saken
tas opp særskilt.
Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker,
kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten
ligger.
For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer.

Saker hvor utvalget har forslags-/uttalerett
Hovedutvalget for helse- og omsorg har forslags-/uttalerett i følgende saker:
• Om delegering av avgjørelsesmyndighet.
• Rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde.
• Øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde.
• Opprettelse og inndraging av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer
• Hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre
• Andre saker som hører inn under tjenesteområdets arbeidsområde, men hvor
avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre
• Samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet.
Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for
tjenesteområder, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer.

Delegasjon til hovedutvalget etter særlov
1. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011 nr. 30 med
forskrifter.
Hovedutvalget skal fatte vedtak i saker etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
mm av 24. juni 2011 nr. 30 dersom:
• det ikke foreligger klare retningslinjer for tildeling
• saken er av prinsipiell betydning
• en ønsker å fravike eksisterende retningslinjer

2. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29
3. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen
Kommunens myndighet etter loven delegeres til hovedutvalget.

4. Serveringsloven av 13.6.1997 nr. 55.
Kommunens myndighet etter serveringsloven delegeres til hovedutvalget.

5. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27
Hovedutvalget er kontrollutvalg for omsetning av alkoholholdig drikk i kommunen, jfr. al. §
1-9 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 10-1.
Kontrollutvalget har ansvar for utøvelse av kontroll med kommunale salgs- og skjenke-bevillinger for
alkoholholdig drikke gruppe 1, 2 og 3. Videre skal det gjennomføres kontroll med skjenkebevilling
gitt av departementet etter al. § 5- 3, første ledd. SE PKT 5 DELEGERES KOMMUNEDIREKTØR
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I medhold av alkoholloven jf. kommuneloven § 13-1 delegerer kommunestyret følgende myndighet til
hovedutvalget: Treffe vedtak om skifte av styrer og stedfortreder jf. Alkoholloven § 1 – 7 c annet ledd.
SE PKT 4 DELEGASJON TIL ORDFØRER.
Det vises videre til: Forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune vedtatt i
kommunestyret 24.09.20

Delegasjon til Kommunedirektør
Delegasjon etter kommuneloven og særlover
1. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011 nr. 30 med tilhørende
forskrifter
Kapittel 3.
Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester.
Kommunedirektør kan i samsvar med kommunens planer inngå avtaler med andre kommuner om
samarbeid om helsetjenesten, jfr. lovens § 3-1, 5.ledd. Slike avtaler skal inngås skriftlig og
forelegges hovedutvalget til orientering.
Kommunedirektør delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lovens § 3-2 og
§3-6 om:
Andre helse- og omsorgstjenester herunder:
• Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
• Helsetjeneste i skoler
• Helsestasjonstjeneste
• Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
a. legevakt,
b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og
c. medisinsk nødmeldetjeneste
• Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning
• Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
• Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
a. helsetjenester i hjemmet,
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,
c. plass i institusjon, herunder sykehjem og
d. avlastningstiltak.
• Omsorgslønn
Kapittel 5.
Særlige plikter og oppgaver.
Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet
Kapittel 8. Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning.
Kapittel 9.
Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklings-hemming.
Hastekompetanse i tvangssaker kan ikke utøves uten godkjenning fra kommunedirektør.
Med hjemmel i § 9 – 3, 3. ledd, delegerer Nordreisa kommunestyre til kommunedirektør ansvaret for å
begjære oppnevning av hjelpeverge dersom ikke oppnevningen er begjært av andre som kan fremsette
slik begjæring, jfr. vergemålslovens § 56.
Kapittel 10.
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Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.
Kapittel 11-2.
Vederlag for helse og omsorgstjeneste
Kommunedirektør bestemmer hva den enkelte pensjonær skal betale for opphold i bolig med
heldøgns omsorgstilbud, jfr. lovens § 11-2
Kapittel 12-4.
Særlige bestemmelser ved opphold i institusjon.
2. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29
Kap. 2. Kommunens ansvar
Kap. 6.
Samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn mv.
Folkehelselovens § 9, 1. ledd.
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som er lagt til kommunestyret, delegeres
til Kommunedirektør
Folkehelseloven § 9,2 – 6. ledd
Kommuneoverlegen har hastekompetanse som nevnt i folkehelseloven § 9,2 – 6. ledd, samt
kap 3 miljøretta helsevern.

3. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen
Kommunens ansvar etter loven delegeres til Kommunedirektør
4. Lov om vern mot tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14 med forskrifter
Myndighet og gjøremål knyttet til vern mot tobakkskader delegeres til kommunedirektør, jfr.lovens
§6.

5. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres kommunedirektør:
• kontroll og inspeksjon av salgs- og skjenkesteder, jfr lovens § 1.9 1.ledd.

6. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 nr.55.
Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen å utføre de oppgaver innen smittevernet som
pålegges i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5/8- 1994.

7. Strålevern (Strålevernforskriften) av 21.11.2003
Nordreisa kommunestyre delegerer til kommunedirektør å utføre de oppgaver innen strålevern for
solarium som er delegert til kommunen i forskrift om strålevern og bruk av stråling
(Strålevernforskriften) av 21.11.2003, § 42, 3. ledd. Forskriften er gitt i medhold av lov og
strålevern og bruk av stråling av 05.12.2000
Kommunedirektør gis fullmakt til å videredelegere denne myndigheten til kommuneoverlege.
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Delegasjon til ordfører
1) Behandling av søknader
Ordføreren avgjør søknader i saker hvor det omsøkte ikke beløper seg til mer enn kr. 25.000,og belaster formannskapets eller ordførers /kommunaldirektørs budsjett.
2) Generalforsamling/representantskap
Ordfører eller den han/hun bemyndiger gis representasjonsrett i generalforsamling/
representantskap i selskap/foretak hvor kommunen har eierandeler, dersom ikke annet er
fastsatt i lov eller forskrift.
3) Søknader om permisjon/fritak etter kommuneloven § 7-9
Søknader om permisjon gis ordfører fullmakt til å behandle. Ved klage går søknad til
kommunestyret. Søknader om varig fritak behandles av kommunestyret.
4) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27
Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres ordfører:
§§1-6, 3. ledd og 4-5: Tildeling av bevilling for en enkelt anledning
§ 4-2, 3. ledd: Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning
§ 4-4, 2. ledd: Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning
§ 4.5 Ambulerende bevilling
§ 1-7c, 2. ledd Skifte av styrer og stedfortreder

Delegasjon til kommunedirektør
Delegasjon etter kommuneloven § 13-1
Etter kommunelovens § 13-1 gir kommunestyret kommunedirektør fullmakt til å treffe vedtak
i alle enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell interesse.
Særskilt nevnes:
• Personal og organisasjonssaker
- Innvilgelse av ulike ordninger og godtgjøringer til ansatte i henhold til reglement
- Omgjøring, utvidelse og omplassering av enkeltstillinger
- Opprettelse av engasjementstillinger/ prosjektstillinger innenfor 1 år under forutsetning av
budsjettmessig dekning, samt at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14 - 9 følges.
- Kommunedirektør, Service- og personalsjef og personalkonsulent, er arbeidsgivers
forhandlingsutvalg ved lokale forhandlinger.
Forhandlingsutvalget forbereder og gjennomfører forhandlingene med
arbeidstakerorganisasjonene. Forhandlingsutvalget har avgjørelsesmyndighet.
- Kommunedirektør delegeres ansettelser, oppnevner ansettelsesutvalg og reglement for disse
i tråd med hovedtariffavtalens bestemmelser.
Delegasjoner i permisjonsreglementet
- Kommunedirektør har ansvar for oppnevning og sammensetningen av administrativt
29

319

arbeidsmiljøutvalg, jfr. arbeidsmiljøløven § 7 – 1. Reglement for AMU vedtas av
administrasjonsutvalget.
•

Økonomisaker – fond – tilskudd

1) Finansreglement for kommunen:
Innenfor de generelle retningslinjer som følger av finansreglementet delegeres fullmakter til
kommunedirektør til opptak av lån, ihht til pkt 7.2 i finansreglementet.
2) Fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker for beløp under kr. 500.000.
3) Næringsfondet og kommunale stimuleringstilskott.:
- Kommunedirektør gis avgjørelsesmyndighet til å fatte vedtak i kurante saker inntil kr.
100.000.
- Fullmakt til å avgjøre saker utover denne ramme kan gis for et kortvarig tidsrom.
Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran
kommunedirektørs delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk /
domsavgjørelse.
•

Økonomisaker – utlån – eiendommer - pantedokument

1) Kommunedirektør eller den han bemyndiger gis fullmakt til å møte på tvangsauksjon der
kommunen er kreditor og avgi bud på inntil kr. 1.500.000. Videre gis Kommunedirektør
fullmakt til å godkjenne andre bud på inntil dette beløp.
2) Fullmakt til å samtykke i prioritetsvikelse/slette heftelser/pantefrafall. Eks:
- tvangssalg av bolig der kommunen har heftelse/kommunale krav
- kommunale krav
- næringslån
- andre lån
3) Kommunedirektør gis fullmakt på kommunens vegne å slette heftelser på parseller eller
tomter som utskilles fra hovedeiendom og som får egne bruksnummer. Det forutsettes at
verdien på parsellen eller tomta må anses å være liten i forhold til verdien på
hovedeiendommen og at den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning. Det forutsettes
videre at heftelsens verdi ikke overstiger kr 400.000,-.
4) Kommunedirektør gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelser med
kommunale heftelser, forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom til sammen
ikke overstiger kr. 400.000,-. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for
kommunens heftelser. Søknader som blir avslått kan ankes til klagenemda.
Pkt. 4b: For startlån gis Kommunedirektør fullmakt til å avgjøre søknader som
prioritetsvikelser med kommunale heftelser forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte
eiendom ligger innenfor gjeldende markedsverdi. Det forutsettes videre at det fortsatt er god
dekning for kommunens heftelser. Søknad som blir avslått kan ankes til klagenemda.
5) Kommunedirektør gis fullmakt til å avgjøre pantefrafall med inntil kr. 400.000,- og hvor
pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for kommunens krav.
Pkt. 5b: For startlån gis Kommunedirektør fullmakt til å avgjøre pantefrafall med beløp som
ligger innenfor gjeldende markedsverdi og hvor pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for
kommunens krav.
6) Kommunedirektør delegeres myndighet til:
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-

Ettergivelse/nedsettelse og slettinger av hovedstol med renter inntil Kr. 100.000,-.
Utsettelse med betaling av hovedstol med renter inntil 3 år.
Godta lånetilsagn med sikkerhet innenfor 100% av totalkostnader/takst
Overføring av ikke nedskrevet boligtilskudd til nytt panteobjekt

7) Fullmakt til å inngå/undertegne planleggings- og utbyggingskontrakter i henhold til vedtatt
budsjett eller vedtak fattet av kommunestyre/formannskap.
8) Fullmakt til å undertegne gjeldsbrev og pantedokument på vegne av Nordreisa kommune.
9) Fullmakt til å undertegne festekontrakter for kommunale eiendommer.
10) Fullmakt til å undertegne festekontrakter og skjøter.
11) Fullmakt til å igangsette frivillig grunnerverv i henhold til vedtatte planer og til å anke
over skjønn.
12) Fullmakt til å begjære tvangsfullbyrdelse i forbindelse med besittelse av ekspropriert areal
iht. avholdt skjønn.
13) Tildeling av tomter. Søknader om større industritomt/forretningstomt tildeles av
formannskapet, når formålet er i tråd med gjeldende reguleringsplan.
14) Tildeling av tilleggsareal til tomter, og salg av tomter som ikke er i tråd med gjeldende
reguleringsplan, gjøres av driftsutvalget.
15) Granneloven av 16. juni 1961 nr. 15. Kommunedirektør får fullmakt til å opptre på
kommunens vegne i naboforhold.
Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran
kommunedirektørs delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk /
domsavgjørelse.
•

Økonomisaker – kjøp – avtaler

1) Ved enkeltkjøp avgjør kommunedirektør kjøpsform/kjøp i.h.t. innkjøpsreglement
2) Som prosjektleder har kommunedirektør fullmakt til å :
a) innhente og godta tilbud/leveranser under kr. 1 000.000,- eks m.v.a., samt
b) foreta tilleggsbestillinger/innkjøp uten pristilbud innenfor en ramme på kr.100.000,eks. m.v.a. pr. tilfelle. Pkt. b kan delegeres til byggeleder.
3) Alle regninger vedr. byggeprosjekt anvises av kommunedirektør eller den kommunedirektør bemyndiger.
4) Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis kommunedirektør,
eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er
godkjent.
For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis
kommunedirektør, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å
forelegge avtalen for formannskapet, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer
eller økonomiske forpliktelser for kommunen.
Avtaler som medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser skal
forelegges formannskapet.
5) Fullmakt til å undertegne avtaler godkjent av kommunestyre/formannskap og avtaler som
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ligger innen de rammer kommunestyre/ formannskap har trukket opp. Kommunedirektør kan
delegere denne myndighet til sektorleder.
Flyttet fra delegasjon til Driftsutvalget:
6) Delegasjon i utbyggingssaker byggesaker til kommunedirektør:
Fullmakt til å innhente og godta tilbud på arbeid/leveranser under kr. 1 000.000.- eks mva.
Kommunedirektør gis fullmakt til å innhente ekstern bistand til utarbeiding av romprogram,
kostnadsanslag for budsjettering osv. Kontrakter med arkitekt, konsulenter, entreprenører eller
leverandører undertegnes av kommunedirektør.
Kommunedirektør skal påse at prosjektene blir gjennomført innenfor rammen av gitte
bevilgninger. Dersom det skulle vise seg at det oppstår fare for overskridelser eller andre
vesentlige avvik, skal kommunedirektør gi forslag til reduksjoner/dekningsmåte til
hovedutvalget.
Alle regninger skal anvises av kommunedirektør eller den han/hun bemyndiger.
For øvrig vises det til økonomireglementet kap 7 Reglement for investeringsprosjekter.
• Andre saker
1) Fullmakt til å engasjere juridisk bistand.
2) Fullmakt til å avvise klagesaker dersom vilkårene for å behandle dem ikke foreligger, jfr.
forvaltningslovens §33. Dersom avvisningsgrunnen er at klagen er for sent fremsatt får
kommunedirektør imidlertid bare fullmakt til å avvise saken dersom det er gått mer enn ett år
siden vedtaket ble truffet, jfr. forvaltningslovens § 31.
3) Kommunedirektør er administrativ leder for kommunens kriseberedskap.
Kommunedirektør innkaller kriseledelsen i hht. beredskapsplan for den kommunale
kriseledelse. Kommunedirektør gis fullmakt til å iverksette de tiltak krisen krever.
Kommunedirektør plikter å orientere formannskapet, så snart det er mulig, om så vel
økonomiske, som andre konsekvenser av en krise og dens håndtering.
4) Delegert behandlingsansvar etter Lov om behandling av personopplysninger (av
15.06.2018 nr 38 14.04.2000 nr. 31) til kommunedirektør.
5) Uttalelser, meddelelser m.v.
Kommunedirektør gis fullmakt til å avgi uttalelser og meddelelser m.v. som faller inn under
Formannskapets arbeidsområde og som må anses kurante eller som ikke er direkte bindende.

Delegasjon til kommunedirektør i budsjettsaker
Det vises til retningslinjer vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr økonomireglementet

Delegasjon til kommunedirektør etter særlover
1. Straffeloven av 20.05.2005 nr 28 22. mai 1902 nr. 10.
Med hjemmel i § 79, 5. ledd får kommunedirektør myndighet til å begjære påtale i alle saker
som gjelder innbrudd, hærverk på kommunens eiendommer (osv), og forøvrig i de tilfeller der
hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale. (Jfr. kap. I, § 3 nr. 1).
2. Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr 65 25.5.97 nr. 31
Kommunale oppgaver knyttet til loven delegeres til kommunedirektør.
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