
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 11.02.2010
Tidspunkt: 11:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post: 
postmottak@nordreia.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Dersom kommunestyret endrer vedtaket i sak 73/09 må budsjett 2010 og økonomiplan 2010-
2013 tas opp til ny behandling i møtet. Sakspapirene er de samme som ble utlevert til 
kommunestyremøtet 17.12.2009. Innkalling og protokoll fra dette møtet er forøvrig også å finne 
på vår hjemmeside www.nordreisa.kommune.no .
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 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/10 Korrigering vann- og avløpsgebyrer 2010 2009/9610

PS 2/10 Lovlighetskontroll etter komunelovens § 59 av KST 
sak 73/09 Fremtidig skolestruktur i Nordreisa 
kommune

2010/127

PS 3/10 Samarbeidsavtale Rådet for nasjonalparkkommunene 2010/763
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/9610 -4

Arkiv: 231

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 28.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
1/10 Nordreisa kommunestyre 11.02.2010

Nordreisa driftsutvalg

Korrigering vann- og avløpsgebyrer 2010

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Årsgebyr for vann 2010 fast er kr 1. 920,00 eks mva.
Årsgebyr for avløp 2010, fast, er kr 3.190,00 eks mva. 

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har gjort store investeringer innenfor vann- og avløpssektoren de siste år, 
og dette gir utslag på årsgebyrene for abonnentene. I formannskapsmøte 5. november 2009 ble 
inndekningsperiode av kostnadene for vanngebyr lagt til en treårsperiode og for kloakkgebyr det 
samme, sitat vedtak; ”Inndekningsperiode på 3 år legges til grunn for beregning av vann og 
kloakkgebyrer for perioden 2009 – 2015”. 

I møte i formannskapet 25.11.09, når f. sak 45/09 om kommunale betalingssatser for 2010 (kst 
68/09) ble behandlet ble det stilt spørsmål om satsene for faste gebyrer var for lave i 
saksutredningen og det ble da bekreftet i møtet at faste gebyrer var for lave. Denne bekreftelsen 
var ikke riktig, med det påfølgende resultat at kommunestyret 17.12.2009 vedtok for høge tall 
for de faste gebyrene til vann og kloakk i sak 68/09. Feilen ble oppdaget da den årlige 
oversikten over betalingssatser ble satt opp. Dette gjelder ikke for de variable gebyrene. 

Korrekte satser eks mva for VA-gebyrer for 2010 er:
F.sak 45/09 Inndekning over 3 år:

Fast gebyr vann Kr 1.920,00
Fast gebyr avløp Kr 3.190,00

Variabelt gebyr vann, areal og måler kr 10,00 pr m2 eller pr/m3
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Variabelt gebyr avløp, areal og måler kr 16,00 pr m2 eller pr/m3

Vedtak kst sak 68/09:
Eks mva

Fast gebyr vann 3.100,00
Fast gebyr avløp 5.050,00

Vurdering

Investeringer til vann og avløp er finansiert gjennom selvkostprinsippet og formannskapet har 
vedtatt inndekningsperiode. Kommunestyret bør omgjøre vedtaket for å komme i samsvar med 
formannskapets vedtak og ikke høgere gebyrer enn hva selvkostprinsippet tilsier. 

Kommunale avgifter og gebyrer blir fakturert 4 ganger pr år fra og med 2010. Dette vil si at 
første krav sendes ut ca 1. mars med betalingsfrist 15. mars. Det er derfor viktig at de riktige 
betalingssatser er vedtatt av kommunestyret før utfakturering. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/127 -8

Arkiv: A20

Saksbehandlere:  Christin  Andersen

Dato:                 20.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/10 Nordreisa kommunestyre 11.02.2010
22/10 Nordreisa Levekårsutvalg 18.02.2010

Lovlighetskontroll etter komunelovens § 59 av KST sak 73/09  Fremtidig 
skolestruktur i Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
• Kommuneloven § 20 -2 og § 59
• Forvaltningsloven 
• Hovedavtalen del B § 1-4-1 og § 3 – 1 c
• Arbeidsmiljøloven § 4-2 og kap 8
• Opplæringsloven § 7 -1, § 9 -1, § 9a-1 og § 9a -2
• Kommunehelsetjenesteloven kap 4a 
• Barnekonvensjonen

Vedlegg

1 Lovlighetskontroll etter Kommunelovens § 59 - klargjøringer

2 Særutskrift - Fremtidig skolestruktur i Nordreisa kommune

3 Brev vedrørende saksbehandlingen knyttet til saker om endring av skolestruktur

4 Antall elever og klasser Nordreisa skole

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes vedtak i KST sak 73/09 er lovlig og vedtak i sak 73/09 ”Fremtidig 
skolestruktur i Nordreisa kommune” opprettholdes.   
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Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyre vedtok 17. desember 2009, sak 73/09, Fremtidig skolestruktur i 
Nordreisa kommune, å legge ned Oksfjord og Sørkjosen skole, samt flyttet ungdomstrinnet ved 
Rotsundelv skole til Storslett. Vedtaket ble gjort med 11 mot 10 stemmer.

Nordreisa kommune har mottatt lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 av KST sak 73/09 
”Fremtidig skolestruktur i Nordreisa kommune”. Lovlighetskontrollen tilfredsstiller 
formkravene i § 59 og er mottatt innen tidsfrist på tre uker fra vedtaket ble fattet.

Kommuneloven: 
§ 59 Lovlighetskontroll opplysningsplikt m.v.
1. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe avgjørelser truffet av 
folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av 
avgjørelsens lovlighet. Det samme gjelder avgjørelser om møter skal holdes for åpne eller lukkede dører, jf. § 31, 
og avgjørelser om habilitet. Avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed er ikke gjenstand for 
lovlighetskontroll. 

2. Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis dette 
opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet. 

3. Krav om lovlighetskontroll medfører ikke at iverksettelsen av den påklagede avgjørelsen utsettes med mindre det 
organ som har truffet avgjørelsen, kommunalt eller fylkeskommunalt organ overordnet dette eller departementet 
fatter slikt vedtak. 

4. Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen 
a. er innholdsmessig lovlig
b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og
c. er blitt til på lovlig måte.

 Departementet skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er ugyldig. 

5. Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll. 

6. Departementet kan kreve at kommunen og fylkeskommunen gir opplysninger om enkeltsaker eller sider av 
kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Departementet har rett til innsyn i alle kommunale og 
fylkeskommunale saksdokumenter. 

7. Departementet fastsetter nærmere regler om tidsfrister for krav om lovlighetskontroll. 

Lovlighetskontrollen er underskrevet av Sigrund Hestdal (Ap), Øyvind Evanger (Ap), Lidvart 
Jakobsen (Ap), Hilde Nyvoll (Ap), og Susanne Karlsen (Ap), Gerd Kristiansen (KrF), Olaf 
Skogmo (Sp) og Siv Elin Hansen (SV). Representantene ber om en lovlighetskontroll og 
vurdering etter kommunelovens § 59 og etter følgende lover og avtaler:

- kommunelovens § 20-2
- opplæringslovens § 7-1, 9-1, 9a-1 og 9a-2
- arbeidsmiljøloven § 4-2 og kap 8
- hovedavtalen del B, § 1-4-1 og § 3-1c

Det kommunestyret skal ta stilling til ved en lovlighetskontroll er om avgjørelsen: 
a: er truffet av noen med personell kompetanse, det vil si av noen som har myndighet til å 

treffe slik avgjørelse
b: om avgjørelsen er blitt gjort med prosessuell kompetanse, det vil si om saksbehandlings-

reglene og om de ulovfestede prinsipper for god forvaltningsskikk er fulgt 
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c: om avgjørelsen er gjort med materiell kompetanse, det vil si er innholdmessig lovlig og i 
samsvar med gjeldende rettsregler

Dersom kommunestyret ikke omgjør sitt vedtak i sak 73/09 vil lovlighetskontrollen gå videre til 
behandling hos Fylkesmannen i Troms for lovlighetsvurdering jfr kommuneloven § 59. Om 
vedtaket blir endret sendes saken ikke til behandling hos Fylkesmannen. 

Vurdering

a)    Er vedtaket truffet av organ med personellmessig kompetanse.
All myndighet ligger i kommunens øverste organ, men unntak som følger av lov. 
Kommunestyret har myndighet til å avgjøre saker om oppretting eller nedleggelse av skoler. 

Kravet i punkt a i lovlighetskontroll er innfridd og vedtaket er fattet av organ med myndighet 
til å avgjøre skolenedleggelser..

b)    Er vedtaket blitt til med prosessuell kompetanse?

Et vedtak er en avgjørelse som er ” bestemmende for rettigheter og plikter for private personer” 
jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a. Beslutning fattet i kommunestyret om endring av 
skolestruktur er ikke å anse som et enkeltvedtak eller forskrift jf. forvaltningsloven § 2. Selv om 
organisatoriske avgjørelser indirekte får konsekvenser for private personers rettstilling, er ikke 
dette tilstrekkelig til at de er vedtak i forvaltningslovens forstand. Dette innebærer at partene 
ikke vil ha klagerett til fylkesmannen på kommunens beslutning om å legge ned en skole jf. 
opplæringsloven § 15 -2. 
Videre vil ikke forvaltningslovens regler om saksforberedelser, utredning og begrunnelse 
komme til anvendelse.

I kommunestyremøtet 20. desember 2007 ble det vedtatt forskrift om skoletilhørighet for 
Nordreisa kommune. I § 1 Inntaksområde står det: Nordreisa er en grunnkrets og nærskole vil til 
enhver tid bli vurdert ut fra ledige plasser. Dette innebærer at forvaltningsloven regler med krav 
om klageadgang og krav til saksforberedelse, utredning og begrunnelse ikke kommer til 
anvendelse fordi saken i kst 73/09 heller ikke er endring i forskrift.

Lovlighetskontrollen fra representantene henviser til forsvarlig saksbehandling etter 
kommunelovens § 20-2:  

§ 20. Kommunerådets og fylkesrådets ansvar og myndighet.

2. Kommunerådet og fylkesrådet skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet og at de vedtak som er truffet blir iverksatt. Kommunerådet og fylkesrådet skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 
betryggende kontroll.

Kommunelovens § 20 omhandler kommuner som har innført parlamentarisme og kommer ikke 
til anvendelse i denne saken. 

I det generelle forvaltningsrettslige prinsipp ligger blant annet at saken skal være forsvarlig 
utredet før avgjørelse blir tatt i saken. I en sak om nedleggelse av skole innebærer dette at 
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kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene blant de parter som blir berørt før 
vedtak treffes. 
Forslaget om fremtidig skolestruktur ble vedtatt i levekårsutvalget 19.11.09. Administrasjonen 
sendte en invitasjon til å gi uttalelse/innspill til fremtidig skolestruktur til FAU/ samarbeids-
utvalg, elevråd og rektorer ved alle skolene i kommunen, til barnas representant i plansaker, 
grendeutvalg, næringsliv, tillitsvalgte og hovedverneombud. Invitasjonen ble sendt ut 1.12.09 
med høringsfrist 14. desember 2009. Administrasjonen vurderer at de berørte parter hadde 
rimelig tid til å uttale seg.
Det kom inn 15 uttalelser på skolestruktursaken. Alle disse ble lagt frem for 
kommunestyrerepresentantene. I tillegg har skolenedleggelser vært en del av budsjett- og 
økonomiplansakene som har vært til behandling i flere runder i driftsutvalg, levekårsutvalg, 
formannskapet, arbeidsmiljøutvalg, eldreråd, ungdomsråd og rådet for funksjonshemmede før 
saken kom opp i kommunestyret 17. desember. Saken har i tillegg vært fokusert i media hele 
høsten. Administrasjonen mener at kommunestyret hadde god kjennskap til synspunktene fra de 
berørte parter. 

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013 ble annonsert i lokalavisen og lagt ut til høring 3. 
desember, med invitasjon om å komme med merknader. Det kom ingen innspill. Sakspapirene 
til kommunestyret ble sendt ut rettidig 8 dager før møtet, dvs den 9. desember. 

Lovlighetskontrollen fra representantene henviser til Hovedavtalens paragraf del B, § 1-4-1 og § 
3-1c og Arbeidsmiljøloven § 4-2 og kap 8:

HA  §1-4-1 Omorganisering:
Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder: 
– omorganisering/omlegging av driften 
– rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser 
– informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc-grupper, bestemmelser om tidsplan, prosedyrer ved 
nedbemanning/oppsigelse, prosedyrer ved utlysning/kunngjøring av nye stillinger og mulige alternative 
løsningsmodeller ved avgang (som f.eks bruk av AFP, utdanningspermisjon/stipend, etterlønnsordning). 

HA § 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte
c) Ved endringer og omstillinger 
– i kommunen/fylkeskommunen/bedriften 
– mellom kommuner/fylkeskommuner 
– ved oppfølging og implementering av nasjonale reformer som vil få betydning for arbeidstakerne, skal 
arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. Arbeidstakernes 
behov for trygghet skal ivaretas gjennom åpne planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres 
kjent.

AML § 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og 
gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke 
ved utformingen av dem. 

(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: 

a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid,

b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder 
og øvrige forutsetninger,

c) det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar,

d) arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver,

e) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer 
endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon
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AML kap 8 Informasjon og drøfting 
§ 8-1. Plikt til informasjon og drøfting
(1) I virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål 
av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte. 
(2) Departementet kan gi forskrift om beregningen av antall arbeidstakere i virksomheten. 

§ 8-2. Gjennomføring av plikten til informasjon og drøfting
(1) Plikten til informasjon og drøfting etter § 8-1 omfatter: 

a) informasjon om den aktuelle og forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske 
situasjon,
b) informasjon om og drøfting av den aktuelle og forventede bemanningssituasjon i virksomheten, 
inkludert eventuelle innskrenkninger og de tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse,
c) informasjon om og drøfting av beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisering 
eller ansettelsesforhold.

(2) Informasjon etter første ledd bokstav a skal skje på et passende tidspunkt. Informasjon og drøfting etter første 
ledd bokstavene b og c skal skje så tidlig som mulig. 
(3) Informasjonen skal gis slik at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende 
undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting. Drøftingen skal bygge på informasjon fra 
arbeidsgiver, finne sted på det nivå for ledelse og representasjon som saken tilsier og skje på en måte og med et 
innhold som er passende. Drøftingen skal gjennomføres slik at det er mulig for de tillitsvalgte å møte 
arbeidsgiveren og få et grunngitt svar på uttalelser de måtte avgi. Drøfting etter første ledd bokstav c skal ta sikte 
på å oppnå en avtale. 
(4) Bestemmelsene i denne paragraf kan fravikes ved tariffavtale. 

Hovedtillitsvalgte fikk informasjon om budsjettprosessen, statsbudsjettet, kommunens 
økonomiske situasjon og utfordringene med budsjettet for 2010 den 19. oktober. I rådmannens 
opprinnelige budsjettforslag lå nedleggelse av Sørkjosen skole og ungdomstrinnene ved 
Rotsundelv og Oksfjord skole. 
Hovedavtalen § 1-3 sier at medbestemmelse skal utøves ved representasjon i lovbestemte og 
andre utvalg og gjennom ordningen med tillitsvalgte. Rådmannens budsjettforslag ble behandlet 
i administrativt arbeidsmiljøutvalg den 12. november. I AMU er både hovedtillitsvalgt og 
hovedverneombud representert. Vedtaket fra AMU ble følgende: ”AMU ser behovet for 
reduksjon i tjenestetilbudet. AMU forutsetter at denne prosessen ivaretar de ansattes rettigheter 
og plikter, og skjer i tråd med lov- og avtaleverk.”

Levekårsutvalget og formannskapet bestilte ulike utredninger av administrasjonen den 4. og 5. 
november. Før utredningene ble forelagt politikerne, fikk hovedtillitsvalget denne 
informasjonen, den 18. november.   

Den 19. november vedtok levekårsutvalget nedleggelse av Rotsundelv, Oksfjord og Sørkjosen 
skoler. Når vedtak skjer gjennom benkeforslag, som det enkelte utvalg helt lovlig kan gjøre, må 
administrasjonen skifte fokus fra hva som kan gjøres for å finne løsninger innenfor vedtakets 
ramme. Det ble deretter laget et saksfremlegg om fremtidig skolestruktur som ble sendt ut til 
høring 1. desember, med frist 14. desember. For å sikre at alle synspunkter i saken ble kjent for 
kommunestyret la administrasjonen frem alle innspill i saken, også ut over Hovedavtalens § 1-3.  

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering 
av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og 
velferd. 
Arbeidsgiver skal tidlig som mulig informere om og drøfte spørsmål av betydning for 
arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte. Hovedavtalens § 1-2 sier at et 
godt samarbeid når det gjelder vedtatte økonomiske og politiske mål kan ha avgjørende 
betydning for utvikling av tjenester.  
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Administrasjonen har etter vedtaket startet prosessen med de tillitsvalgte, da spesielt med tanke 
på organisering av arbeidet, ivaretakelse av skoleledelse, møtestrukturer, plassering av ansatte 
og muligheter for tilfredsstillende personalrom og arbeidsrom.
AML § 4-2 regulerer krav om tilrettelegging, medvirkning og utvikling for den enkelte 
arbeidstaker og dennes arbeidsplass, og reglene vil ikke komme til anvendelse i denne saken,  
før vedtaket ble fattet, men vil gjelde for prosessen som er igangsatt etter vedtak. Hver enkelt 
arbeidstaker vil bli tatt med på råd når det gjelder plassering og arbeidsoppgaver jfr AML § 4-2. 
Prosessen er igangsatt med første informasjonsmøte 13. januar og deretter er drøftingsmøte 
berammet til 25. februar. 

Administrasjonen vurderer derfor punkt b i lovlighetskontrollen er overholdt og tilfredsstiller 
kravene til god forvaltningsskikk.

c)    Er vedtaket blitt til med innholdmessig lovlighet, med materiell kompetanse?

Lovlighetskontrollen fra representantene henviser til opplæringsloven § 7 -1, § 9 -1, § 9a-1 og § 
9a -2: 

§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen 
 Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. 

årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss 
utan omsyn til veglengda. 

 Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til reiselengda. 
 Departementet gir nærmare forskrifter om tryggleiken til elevane under skoleskyssen. 
 Kommunen skal innlosjere elevar når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. I vurderinga skal det særleg leggjast 

vekt på forhold som gjeld den enkelte eleven, til dømes alder, funksjonshemming, reisetid og tryggleik, og om 
dagleg skyss fører til ekstraordinære kostnader eller vanskar for kommunen. I tvilstilfelle avgjer foreldra om eleven 
skal skyssast eller innlosjerast. 

 Kommunen fører tilsyn med grunnskoleelevar som er innlosjerte. 

§ 9-1. Leiing

 Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. 

 Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege verksemda i 
skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda. Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk 
kompetanse og nødvendige leiareigenskapar. Rektorar kan tilsetjast på åremål. 

 Departementet kan etter søknad gjere unntak frå reglane i andre ledd og gi høve til andre måtar å organisere 
leiinga på. 

§ 9a-1. Generelle krav

 Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar 
helse, trivsel og læring. 

§ 9a-2. Det fysiske miljøet

 Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, 
trivselen og læringa til elevane. 

 Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid 
anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel 
har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. 

 Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke 
omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. 
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 Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak 
for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i 
forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter 
føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 

En konsekvens av en sammenslåing av skolene vil være at flere elever får lengre vei til og fra 
skolen og dermed lengre tid i skolebuss. Lengste avstand vil være fra Rotsund og Oksfjord. 
Retten til skoleskyss er regulert i opplæringsloven § 7 -1. Når skyssen gjennomføres i samsvar 
med de sikkerhetsmessige standarder som generelt gjelder for offentlig transport vurderer 
Nordreisa kommune det som fullt ut forsvarlig. En uforsvarlig lang reisetid vil ikke utløse krav 
til opprettholdelse av skolestruktur på bakgrunn av at elevene vil få for lang skolevei, men det 
kan utløser krav om innlosjering. Det er Troms fylkeskommune som har ansvaret for å 
organisere skoleskyssen. Troms fylkeskommune har i sitt reglement en anbefalt reisetid.
Nordreisa kommune mener at skyssen kan organiseres slik at det samsvarer med Troms 
fylkeskommunes anbefalte reisetid.

Opplæringsloven § 9 -1 sier at hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og 
administrativ ledelse. Opplæringa i skolen skal ledes av rektorer. Rektor skal holde seg fortrolig 
med den daglige virksomhet i skolen og arbeide for å videreutvikle virksomheten.
I kommentarer til loven står det: Når det blir tillatt for skoler å ha felles rektor er det innført krav 
om at rektor skal holde seg fortrolig med den daglige virksomheten. Gjennom drøftinger med 
tillitsvalgte vil administrasjonen sørge for at god og forsvarlig skoleledelse blir ivaretatt.  

Alle elever i grunnskoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, 
trivsel og læring jfr § 9a-1. Administrasjonen har start opp arbeidet med å se på best mulig 
klassesammensetninger for å tilfredsstille oppl 9a-1. Dersom elevene opplever at dette ikke er 
tilfelle skal de henvende seg til skolen. Skolen plikter å ta henvendelsen alvorlig og behandle 
den etter saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, som et enkeltvedtak. Opplæringsloven 
gjelder også under transport til og fra skolen og administrasjonen vil gå i dialog med 
fylkeskommunen vedrørende organisering av skoleskyssen. 
Artikkel 3 i barnekonvensjonen påpeker at barnas beste skal være et grunnleggende hensyn, 
mens artikkel 12 sier at barnet skal gis anledning til å bli hørt i en administrativ saksbehandling.
Administrasjonen vil sørge for at artikkel 3 vil være sentral i klassesammensetninger ved
endring av skolestruktur. Artikkel 12 ble ivaretatt gjennom at det ble gitt mulighet for å gi 
høringsinnspill i skolesaken både for ungdomsråd og elevrådene. De fikk tilsendt egne 
invitasjoner til å gi høringsinnspill.

I saksfremlegget til kommunestyret har vi vurdert opplæringsloven § 9- 2 om fysisk skolemiljø. 
Areal og bruk av rom er nøye gjennomgått og vurdert både på Moan og Storslett skole. Det er 
areal nok til alle elever. Bedriftshelsetjenesten ble, av Utdanningsforbundet, bedt om å 
undersøke om arealkravet ved Storslett og Moan skoler er innfridd etter skolenedleggelser. 
Bedriftshelsetjenesten kom til samme konklusjon og utredningen bekrefter at arealnormene er 
innfridd. 
Noen klasser vil få flere elever, mens andre klasser vil få færre elever på ungdomstrinnet enn i 
dag, på grunn av klassedelinger. Forslaget innebærer at skoletilbudet til elevene i Nordreisa gis 
på de to skolene som har de beste forutsetninger i forhold til å ivareta helse, miljø og sikkerhet 
både for ansatte og elever. Moan og Storslett skoler er også godt tilrettelagt for elever med 
nedsatt funksjonsevne og vil derfor kunne ivareta elever med disse behovene godt.

Når det gjelder Moan skole høsten 2010 har administrasjonen vurdert det slik: Moan skole har 9 
klasserom, fordelt på 7 store klasserom og 2 mindre klasserom med tilhørende grupperom. Ved 
bruk av alle klasserommene på Moan skole vil SFO ikke få eget klasserom som i dag. På Moan 
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skole vil det ikke være behov for ombygging da arealnormen er innfridd med det elevtallet som 
starter ved skolen fra 2010. Største klasse ved skolestart 2010 vil ha 19 elever mens minste 
klasse vil få 13 elever.  

En mindre utvidelse av byggetrinn 2, gjør at Storslett skole kan i mot flere elever høsten 2010. 
Denne er vedtatt i budsjett- og økonomplansaken. Ombyggingen vil være ferdig til elevene 
starter opp høsten 2010. 
Byggetrinn 3 på Storslett skole ble realitetsbehandlet men det ble vedtatt en midlertidig 
utsettelse av oppstart for å kvalitetssikre at det var nok areal både til elever og ansatte. Bygge-
trinn 3 er vedtatt og lagt inn i budsjett 2010 og i økonomiplan 2010 - 2013. Byggetrinn 3 vil skje 
i to runder, først med bygging av administrasjonsfløy i 2010/2011 og deretter ungdomsskole i 
2011/2012. I den tiden Storslett skole har ombygging av administrasjonsfløya vil det være totalt 
behov for 15 klasser. Under ombygging av administrasjonsfløy brukes eldste fløys midtre del til
administrasjon. Dette vil sikre fysisk miljø i samsvar med faglige normer. Største klasse ved 
skolestart høsten 2010 Storslett skole, vil få 24 elever og minste klasse vil få 21 elever, ved 
Sørkjosen skole vil største klasse få 25 elever og minste klasse 21 elever.   

I saksfremlegget har administrasjonen vurdert opplæringsloven § 9a – 2 elevens psykososiale 
miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vi har ingen indikasjoner på at det er et dårligere 
miljø for elevene på Storslett skole fremfor andre skoler. Storslett skole har et trygt og godt 
miljø. Det har vært drevet et mangeårig og systematisks arbeid med Olweus-programmet (mot 
mobbing) ved våre skoler. I 2008 viste elevundersøkelser at det var minst mobbing ved Storslett 
skole. I 2009 var det en liten økning. Et viktig moment er at elevene vil ha med seg sine 
klassekamerater inn i Nordreisa skole.

Når det gjelder læringsmiljø for elevene er det vanskelig å finne enkeltfaktorer som påvirker
resultatet. Det er ingen forskningsresultater som entydig konkluderer med at små klasser eller at
små skoler skaper et bedre læringsmiljø i motsetning til store klasser og større skoler. Det er
heller ingen klar sammenheng mellom hvor store ressurser kommunen bruker pr elev og hvor
godt læringsresultatet til elevene blir. Ved skolene i Nordreisa er det en relativ stor forskjell 
mellom skolene vedrørende lærertetthet og kostnad pr elev, men det er ingen klar sammenheng 
mellom lærertetthet og elevresultater ved de ulike skolene. De første årene etter en eventuell
nedleggelse vil lærertettheten ved Nordreisa skole være meget god.
Det er vanskelig å se for seg at det at 6. klasse vil bli alene på mellomtrinnet på Storslett skal 
føre til negative effekter for elevene. Fra et faglig ståsted kan en ikke se noen utfordringer i 
dette.  

Nordreisa kommune har brukt til dels store ressurser til spesial pedagogiske tiltak i skolen.
Mange av elever med slike behov går på Storslett skole. Ledelse og rektor har derfor bygd opp 
mye kompetanse på området. For denne gruppen blir det selvsagt viktig å bruke mye tid på 
overlapping og bli kjent. Der det er nødvendig vil det bli gjort våren 2010. Spesial pedagogiske 
tiltak følger eleven til ny skole og er vurdert til å kunne gjennomføres der.

Det er ikke lagt inn i budsjett for 2010 noen besparelse på bruk av Sørkjosen skole, det er heller 
ingen kostnader i forhold til ombygninger. Bygningen er i tillegg til 4 klasser fra 5 og 7 
klassetrinn, tenkt brukt til voksenopplæring.

Kostnader til økte behov for tilrettelegging er tatt med i saken. Når det gjelder utgifter knyttet til 
utvidelse av SFO-ordningen er det ikke lagt inn noen besparelse. Det vil si at personellressurs 
fra Sørkjosen SFO følger med opp til Moan SFO. 
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Høringsuttalelser fra rektorkollegiet konkluderer med at det ikke er plass til 65 nye elever på 
mellomtrinnet og 37 nye elever på ungdomstrinnet ved Storslett skole. Tallene stemmer ikke, da 
det faktisk blir færre elever på Storslett skole fra høsten 2010. Her ble det ikke tatt hensyn til at 
mange elever skal være på Sørkjosen skole så lenge ombyggingen pågår. I tillegg vil det faktisk 
bli færre elever pr klasse på ungdomsskoletrinnet (se vedlegg antall elever og klasser Nordreisa 
skole). 

Administrasjonen vurderer at vedtaket er fattet i hht gjeldende rett og innenfor rammene til 
opplæringsloven, arbeidsmiljøloven, barnekonvensjonen og kommunehelsetjenesteloven og er 
dermed innholdsmessig lovlig. Krav i punkt c i lovlighetskontrollen er derfor oppfylt.  

Lovlighetskontroll er et middel for å avklare rettslig tvil og omfatter de tre forhold som i det 
ovenstående er vurdert og drøftet. Kontrollen skal ikke begrense seg til ett av forholdene, men 
skal omfatte alle. Utenfor kontrollen er kommunens skjønnsutøvelse, med mindre det foreligger 
myndighetsmisbruk, noe som ikke er relevant for denne saken. 

En lovlighetskontroll er ikke en klage i forvaltningslovens forstand og fylkemannen har derfor 
ikke kompetanse til å fatte ny avgjørelse bare oppheve den foreliggende, dersom den er ugyldig. 
Ugyldighet er betinget av at det er begått en feil som faller inn under en av de tre forholdene. 
I tillegg vil ikke feil automatisk føre til ugyldighet, det er viktig å avgjøre hvilken betydning
feilen har hatt. En saksbehandlingsfeil fører for eksempel ikke til ugyldighet med mindre det er 
en viss sannsynlighet for at feilen kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold. 

Etter en kontroll av aktuelle rettsregler som lovlighetskontrollen påberoper, samt vurderinger av 
andre aktuelle rettsregler, kan ikke administrasjonen se at det er brutt noen rettsregler i sak 
73/09 ”Fremtidig skolestruktur i Nordreisa kommune.” Alle kravene i lovlighetskontrollen er 
oppfylt og vedtaket er lovlig jfr gjeldede rett.    

Side 13



S
id

e 
1
4



S
id

e 
1
5



S
id

e 
1
6



S
id

e 
1
7



S
id

e 
1
8



S
id

e 
1
9



S
id

e 
2
0



S
id

e 
2
1



S
id

e 
2
2



S
id

e 
2
3



S
id

e 
2
4



S
id

e 
2
5



S
id

e 
2
6



S
id

e 
2
7



S
id

e 
2
8



S
id

e 
2
9



S
id

e 
3
0



S
id

e 
3
1



S
id

e 
3
2



S
id

e 
3
3



S
id

e 
3
4



S
id

e 
3
5



S
id

e 
3
6



S
id

e 
3
7



S
id

e 
3
8



S
id

e 
3
9



S
id

e 
4
0



S
id

e 
4
1



S
id

e 
4
2



S
id

e 
4
3



S
id

e 
4
4



S
id

e 
4
5



S
id

e 
4
6



S
id

e 
4
7



S
id

e 
4
8



S
id

e 
4
9



S
id

e 
5
0



S
id

e 
5
1



S
id

e 
5
2



S
id

e 
5
3



S
id

e 
5
4



S
id

e 
5
5



S
id

e 
5
6



S
id

e 
5
7



S
id

e 
5
8



S
id

e 
5
9



S
id

e 
6
0



S
id

e 
6
1



S
id

e 
6
2



S
id

e 
6
3



S
id

e 
6
4



S
id

e 
6
5



S
id

e 
6
6



S
id

e 
6
7



S
id

e 
6
8



S
id

e 
6
9



S
id

e 
7
0



S
id

e 
7
1



S
id

e 
7
2



S
id

e 
7
3



S
id

e 
7
4



S
id

e 
7
5



S
id

e 
7
6



S
id

e 
7
7



S
id

e 
7
8



S
id

e 
7
9



S
id

e 
8
0



S
id

e 
8
1



S
id

e 
8
2



S
id

e 
8
3



S
id

e 
8
4



S
id

e 
8
5



S
id

e 
8
6



S
id

e 
8
7



S
id

e 
8
8



S
id

e 
8
9



S
id

e 
9
0



S
id

e 
9
1



S
id

e 
9
2



S
id

e 
9
3



S
id

e 
9
4



S
id

e 
9
5



S
id

e 
9
6



S
id

e 
9
7



Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/9975 -1

Arkiv: A20

Saksbehandler:  Berit Stien

Dato:                 25.11.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
73/09 Nordreisa kommunestyre 17.12.2009

Fremtidig skolestruktur i Nordreisa kommune

Saksdokumenter
• Sak 0066/07 Regulering av forskrift for skolekrets

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
behandling om fremtidig skolestruktur i kommunen utsettes til fremlegg av en helhetlig 
konsekvensanalyse som belyser de samfunnsmessige virkningene av sentraliseringen av skolene 
i Nordreisa foreligger.

Tove Olaussen (Frp) fremmet følgende forslag til nytt punkt B:
Rotsundelv skole legges ned våren 2010. Ungdomsskole trinnene overføres Nordreisa skole, i 
lokalitetene Storslett skole. Klasse trinnene 1-7 opprettholdes samt SFO ved Rotsundelv skole, 
som en avdeling under Nordreisa skole.

Hilde Anita Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Dagens skolestruktur opprettholdes.

Det ble først stemt over forslaget fra Halvar Wahlgren. 10 stemte for og 11 stemte imot. 
Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over forslaget til Hilde Anita Nyvoll (Ap). 10 stemte for forslaget og 11 
stemte imot forslaget. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling punkt A. 11 stemte for forslaget og 10 stemte 
imot. Innstillingen vedtatt.

Deretter ble det stemt over forslaget fra Tove Olaussen (Frp) om nytt punkt B. Forslaget til 
Olaussen ble enstemmig vedtatt. 
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Det ble videre stemt over rådmannens innstilling punkt C. 11 stemte for, og 10 stemte imot. 
Innstillingen vedtatt.

Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling punkt D. 11 stemte for, og 10 stemte imot. 
Innstillingen vedtatt.

Tilslutt ble det stemt over rådmannens innstilling punkt E. 11 stemte for, og 10 stemte imot. 
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:

A: Sørkjosen skole legges ned ved skoleslutt våren 2010. Elevene ved denne skolen overføres til 
” Nordreisa skole”, lokalisert i lokalene til nåværende Moan og Storslett skole.

B: Rotsundelv skole legges ned våren 2010. Ungdomsskole trinnene overføres Nordreisa skole, i 
lokalitetene Storslett skole. Klasse trinnene 1-7 opprettholdes samt SFO ved Rotsundelv skole, 
som en avdeling under Nordreisa skole

C: Oksfjord skole legges ned ved skoleslutt våren 2010. Elevene ved denne skolen overføres til 
” Nordreisa skole”, lokalisert i lokalene til nåværende Moan og Storslett skole

D: Nordreisa skole skal drive under en pedagogisk, administrativ, personellmessig og 
økonomisk ledelse lokalisert i lokalene til nåværende Storslett skole.

E: Lokalene til nåværende Sørkjosen skole benyttes av som avlastningslokaler inntil 
tilstrekkelig kapasitet er etablert ved ” Nordreisa skole”

Rådmannens innstilling

A: Sørkjosen skole legges ned ved skoleslutt våren 2010. Elevene ved denne skolen overføres til 
” Nordreisa skole”, lokalisert i lokalene til nåværende Moan og Storslett skole.

B: Rotsundelv skole legges ned ved skoleslutt våren 2010. Elevene ved denne skolen overføres 
til ” Nordreisa skole”, lokalisert i lokalene til nåværende Moan og Storslett skole.

C: Oksfjord  skole legges ned ved skoleslutt våren 2010. Elevene ved denne skolen overføres til 
” Nordreisa skole”, lokalisert i lokalene til nåværende Moan og Storslett skole

D: Nordreisa skole skal drive under en pedagogisk, administrativ, personellmessig og 
økonomisk ledelse lokalisert i lokalene til nåværende Storslett skole.

E: Lokalene til nåværende Sørkjosen skole benyttes av som avlastningslokaler inntil 
tilstrekkelig kapasitet er etablert ved ” Nordreisa skole”

Side 99



Saksopplysninger

I kommunestyret 20.12.07, sak 0066/07 Regulering av forskrift for skolekrets ble det vedtatt at: 
Nordreisa kommune er en grunnkrets, nærskole vil til enhver tid bli vurdert ut fra ledige plasser.

I møte i Levekårsutvalget 19.11.09 ble det vedtatt: 
A: Skolene i Sørkjosen, Rotsundelv og Oksfjord legges ned ved skoleslutt våren 2010. Elevene 
ved disse skolene overføres til ” Nordreisa skole”, lokalisert i lokalene til nåværende Moan og 
Storslett skole
B: Nordreisa skole skal drive under en pedagogisk, administrativ, personellmessig og 
økonomisk ledelse lokalisert i lokalene til nåværende Storslett skole.
C: Lokalene til nåværende Sørkjosen skole benyttes av som avlastningslokaler inntil 
tilstrekkelig kapasitet er etablert ved ” Nordreisa skole”
Nordreisa voksenopplæring har ikke lokaler fra sommeren 2010

Kommunen står i utgangspunktet fritt til å opprette og legge ned skoler, og til å bestemme hvor 
skolene skal ligge. Beslutninger fattet i kommunestyret om endringer av skolestruktur er ikke å 
anse som et enkeltvedtak eller forskrift, jf forvaltningsloven § 2. Selv om avgjørelsen om å 
legge ned en skole ikke er å anse som et enkeltvedtak eller forskrift, må kommunen følge de 
generelle forvaltningsrettslige prinsippene som gjelder all myndighetsutøvelse. Kommunen 
sender derfor saken, i forkant av et eventuelt vedtak, til foreldre, elever, ansatte, næringsliv og 
grendeutvalg, slik at de får en mulighet til å uttale seg.

Vurdering

Etter opplæringsloven § 9a -2 skal skolene planlegges og bygges og tilrettelegges og drives slik 
at det blir tatt hensyn til trygghet, helse, trivsel og læringen til elevene. Forslaget innebærer at vi 
utnytter de skolene som har de beste forutsetninger i dag og i fremtiden, i forhold til å gi elevene 
et godt fysisk skolemiljø og det beste av inventar og utstyr fra skolene. Forslaget innebærer også 
at det blir flere elever i noen klasser og at det blir færre elever i noen klasser på grunn av 
klassedeling.

Kommunen vurderer kapasiteten på Moan skole som stor nok og god nok til å ivareta § 9a-2 for 
alle elever i Nordreisa kommune på 1. -4. trinn fra høsten 2010 og på lang sikt.

Storslett skole er under en ombyggingsfase, hvor 2. byggetrinn er ferdigstilt og hvor byggetrinn 
3 igangsettes høsten 2010. Forslaget om ny skolestruktur forutsetter en mindre utbygging før 
skolestart 2010. Mens ombygging pågår vil det fra høsten 2010 vil det være nødvendig å bruke 
lokaler i Sørkjosen skole for 2 årstrinn. Kommunen vurderer både lokalene i Sørkjosen skole og 
Storslett skole som gode nok til å ivareta § 9a-2 for elevene.
Ombyggingen på Storslett skole er planlagt slik at det vil bli plass til alle elever fra 5. til 10. 
klasse fra hele kommunen og elevene vil være sikret et godt fysisk skolemiljø.

Administrasjonen har vurdert hvordan vi skal ivareta elevenes rett til et godt fysisk skolemiljø i 
årene fremover på Storslett / Moan skole. Det vil bli flere elever pr klasse men det vil også bli 
noen færre elever pr klasse på ungdomstrinnet enn i dag, på grunn av klassedelinger. Forslaget 
innebærer at skoletilbudet til elevene i Nordreisa gis på de to skolene som har de beste 
forutsetninger i forhold til å ivareta helse, miljø og sikkerhet både for ansatte og elever. Moan 
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og Storslett skoler er også godt tilrettelagt for elever med nedsatt funksjonsevne og vil derfor 
kunne ivareta elever med disse behovene godt.

I gjennomsnitt velger ca 7 barn privatskole på hvert klassetrinn, det er ingen grunn til å tro at 
dette blir vesentlig mindre.

I den tiden Storslett skole har ombygging av administrasjonsfløya vil det være totalt behov for 
16 klasser. Klassen kan bli slik fordelt omkring på skolen: 

o 2 klasser i enden av nybasen (utvides i enden slik at man slipper klassedeling)
o 1 stor klasse i midten av nybasen
o 1 stor klasse i gammelbasen
o 5 klasser på ungdomsskolen 
o 2 klasser brukes ytre del eldste fløy  
o 5 klasser (5. og 7. klassetrinn) fra mellomtrinnet flyttes til Sørkjosen, de 5 klassene 

bruker gamle skoledel og SFO del i Sørkjosen
o Under ombygging av administrasjonsfløy brukes eldste fløys midtre del til 

administrasjon

Når Storslett skoles administrasjonsfløy er ferdig ombygget vil det være total behov for 16 
klasser skoleåret 2010-2011, 15 klasser i skoleåret 2011 – 2012.  Klassene kan bli fordelt: 

o 2 klasser i enden av nybasen
o 1 stor klasse i midten av nybasen
o 1 klasse i gammelbasen
o 2 klasser i 2. etasje administrasjonsfløy
o 4 klasser i eldste fløy 
o 5 klasser i Sørkjosen
o Dersom behov kan tannlegefløy, brakke eller annet lokale brukes til en klasse 

Når det gjelder Moan skole høsten 2010 har administrasjonen vurdert det slik: 
Moan skole har 9 klasserom, fordelt på 7 store klasserom og 2 mindre klasserom med 
grupperom 

o Med tre 1. klasser har skolen behov for 9 klasserom. Det er totalt 59 barn i 2004 kullet 
som blir 1. klasse. Med 54 elever i 1. klasse blir det 3 klasser etter klassedelingstallene. 

Moan skole høsten 2011
o Med 50 elever i 1. klasse blir det 3 klasser etter klassedelingstallene. Med 56 elever i 2. 

klasse har skolen fortsatt behov for 9 klasserom. De 59 barnene i 2004 kullet går da i 2. 
klasse 

Ved bruk av alle klasserommene på Moan skole vil SFO ikke få eget klasserom som i dag.

Skoleskyss
En konsekvens av en sammenslåing av skolene vil være at flere elever får lengre vei til og fra 
skolen og dermed lengre tid i skolebuss. Lengste avstand vil være fra kommunegrense Kåfjord i 
sør og fra Oksfjorddalen i nord. Retten til skoleskyss er regulert i Opplæringsloven § 7 -1. Når 
skyssen gjennomføres i samsvar med de sikkerhetsmessige standarder som generelt gjelder for 
offentlig transport vurderer Nordreisa kommune det som fullt ut forsvarlig. 

En uforsvarlig lang reisetid vil ikke utløse krav til opprettholdelse av skolestruktur på bakgrunn 
av at elevene vil få for lang skolevei. Det er Troms fylkeskommune som har ansvaret for å 
organisere skoleskyssen. Troms fylkeskommune har i sitt reglement en anbefalt reisetid. 
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Nordreisa kommune mener at skyssen kan organiseres slik at det samsvarer med Troms 
fylkeskommune sin anbefalte reisetid.

Læringsmiljø
Når det gjelder læringsmiljø for elevene er det vanskelig å finne enkeltfaktorer som påvirker 
resultatet. Det er ingen forskningsresultater som entydig konkluderer med at små klasser eller at 
små skoler skaper et bedre læringsmiljø i motsetning til store klasser og større skoler. Det er 
heller ingen klar sammenheng mellom hvor store ressurser kommunen bruker pr elev og hvor 
godt læringsresultatet til elevene blir.

Ved skolene i Nordreisa er det en relativ stor forskjell mellom skolene vedrørende lærertetthet 
og kostnad pr elev, men det er ingen klare sammenhenger mellom lærertetthet og elevresultater 
ved de ulike skolene. De første årene etter event nedleggelser vil lærertettheten ved Nordreisa 
skole være meget god. 

Nordreisa kommune har brukt til dels store ressurser til spesial pedagogiske tiltak i skolen. Dette 
er ikke særskilt for Nordreisa kommune, men en trend i hele landet. Spesial pedagogiske tiltak 
følger eleven til ny skole og er vurdert til å kunne gjennomføres der.  

Andre vurderinger 
Kommunen vil spare penger ved å legge ned skolene, noe som er helt nødvendig for å kunne få 
driftsutgifter og driftsinntekter til å samsvare på kort og lang sikt.

Ingen ansatte vil bli sagt opp, personellreduserende tiltak prioriteres herunder færrest mulig 
klassedelinger grunnet areal samt samle ressurskrevende tjenester på Storslett. I tillegg beholdes 
ungdomsskoletrinnene på ett sted grunnet fleksibel bruk av lærerressursene.

Voksenopplæringen kan bruke hele nordfløya ved Sørkjosen skole og på sikt kan dagtilbud for 
funksjonshemmede flytte inn i lokalene, hvor spesielt SFO delen er tilrettelagt rullestolbrukere.
Dersom forslaget ikke vedtas er det behov for å finne andre lokaler til Nordreisa 
Voksenopplæring fra juni 2010 og dagtilbudet på sikt. Pr i dag finnes det ikke ledige egnede 
lokaler for voksenopplæringen og nybygg vil koste ca 7 millioner kroner.  

Ved nedlegging av skolene i Oksfjord og Rotsund vil kommunen bruke det beste av inventar og 
utstyr som er på skolene. Kommunen vil også få en langt bedre IT-situasjon innenfor 
skoleverket ved bl.a. samle materiellet og IT-ressurser.   
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
24.11.2009 2009/5653 - 1

Kristian Olav Mørch 77 64 24 26 Deres dato :Deres ref.
f,..1(:)Af',[1:;r),:, r(.;N:)„.!,:-I

Alle kommuner i Troms

Brev vedrørende saksbehandlingen knyttet til saker om endring av
skolestruktur

Fylkesmannen i Troms har gjennom de siste årene registrert en økende grad av henvendelser
og saker knyttet til endringer av skolestruktur i kommunene i Troms. Det er grunn til å anta at
den økende graden av denne typen saker skyldes den vanskelige økonomiske situasjonen
mange av kommunene er

Beslutninger om skolenedleggelser og skolesammenslåinger er ofte av stor viktighet for
kommunens innbyggere. Tidligere saker både fra Troms og øvrige fylker viser at
saksbehandlingen i tilknytning til denne typen saker ikke alltid er tilfredsstillende.
Fylkesmannen er av den oppfatning at saksbehandlingsreglene i kommuneloven,
forvaltningsloven og opplæringsloven vil kunne bidra til mindre strid i kommunen og at
vedtak blir fattet på et best mulig grunnlag.

På bakgrunn av det ovennevnte vil Fylkesmannen informere kommunene i Troms om
gjeldende rett i forhold til saker om endring av skolestruktur og gi noen råd i forhold til en
eventuell prosess. Fylkesmannens behandling er knyttet opp i mot krav fastsatt i
opplæringsloven og forvaltningsloven, herunder grunnleggende forvaltningsrettslige
prinsipper.

Rettslige rammer og råd for behandling av saker om skolenedleggelser

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Oppvekst- og
utdanningsavdelingen

Re lerin av skolekrets 'ennom forskrift
Det følger av opplæringsloven § 8-1 første ledd andre punktum, at kommunen kan gi
forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til. Dette er en "kan"
bestemmelse som innbærer at det vil være opp til kommunen om de ønsker å forskriftsfeste
hvilken skole de ulike områdene sokner til. Fylkesmannen anser at det likevel i de
kommunene hvor det er mer enn en skole, vil være hensiktmessig å forskriftsfeste
skolekretsene. Et kommunalt vedtak om endring av de eksisterende skolekretsgrensene
innebærer at forskriften må endres. Ved endring eller etablering av ny forskrift må
forvaltningslovens regler om forskrift følges. Dette innbærer blant annet at forskriften må på
høring, jf. forvaltningsloven § 37. Videre må forskriften opplyse om forskriftens hjemmel og
hvem som har vedtatt forskriften. Forskriften må også betegnes som "forskrift".

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Rettsli e krav til skolestruktur
Opplæringsloven innholder ingen direkte skranker for hvordan kommunen organiserer sin
skolestruktur. Kommunen står i utgangspunktet fritt til å opprette og legge ned skoler, og til å
bestemme hvor skolene skal ligge. Kormnunen må likevel i sin behandling av saker
vedrørende skolenedleggelser følge de reglene som følger av opplæringsloven,
kommuneloven og generelle forvaltningsrettslige prinsipper.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at kommunens avgjørelse av hvilken skole den enkelte
elev skal gå på, er å anse som enkeltvedtak, jf. NOU 1995: 18 s. 131. Dette innbærer at når
man tildeler en elev skoleplass i kommunen, skal dette skje gjennom enkeltvedtak. Dette
gjelder uavhengig av om foreldrene har søkt om skoleplass eller ikke.

Endrin av skolestruktur enkeltvedtak eller ikke?
Beslutninger fattet i kommunestyret om endring av skolestruktur er ikke å anse som et
enkeltvedtak eller forskrift, jf. forvaltningsloven § 2. Et vedtak er en avgjørelse som er
"bestemmende for rettigheter og plikter til private personer", jf. forvaltningsloven § 2 første
ledd bokstav a. Selv om organisatoriske avgjørelser indirekte kan få konsekvenser for private
personers rettsstilling, er ikke dette tilstrekkelig til at de er vedtak i forvaltningslovens
forstand. Fylkesmannen viser her blant annet til uttalelse fra Sivilombudsmannen i sak 97-
1280 og rundskriv F-015-99 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Dette innebærer at partene ikke vil ha klagerett til Fylkesmannen på kommunens beslutning
om legge ned en skole, jf. opplæringsloven § 15-2. Videre vil ikke forvaltningslovens regler
om saksforberdelser, utredning og begrunnelse komme til anvendelse, jf. forvaltningsloven
kapittel IV og V. Fylkesmannen kan likevel være pliktig til å behandle klage på
kommunestyrets vedtak om endring av skolestruktur, dersom tre eller flere
kommunestyrerepresentanter ønsker en kontroll av vedtakets lovlighet, jf. kommuneloven §
59. Fylkesmannen vil videre ha hjemmel til å ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll på
eget initiativ, dersom Fylkesmannen anser at det er tvil om vedtakets gyldighet.

Forvaltnin srettli e krav til offentli m ndi hetsutøvelse
Selv om avgjørelsen om å legge ned en skole ikke er å anse som et enkeltvedtak eller
forskrift, må kommunen følge de generelle forvaltningsrettslige prinsippene som gjelder all
myndighetsutøvelse. Et slikt prinsipp er blant annet at saken skal være forsvarlig utredet før
avgjørelse blir tatt i saken. I en sak om nedlegging av en skole innbærer dette at
kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene blant de parter som blir berørt før
vedtak kan treffes. Kommunen bør derfor i forkant av et eventuelt vedtak gi elever, foreldre
og ansatte anledning til å uttale seg. Fylkesmannen anser det som naturlig at man i noen
tilfelle også lar lokalt næringsliv få uttale seg, da skolenedleggelser kan ha stor betydning for
bygdas befolkningsgrunnlag og muligheten for næringsdrift. Fylkesmannen viser videre til
uttalelse fra Sivilombudsmannen i sak 2007/544 hvor det følger: "Eventuell skolenedleggelse
har store konsekvenser for de ansatte, og spillerommet for å ta del i ordskiftet må derfor være
stort. Lærernes synspunkter kan også være viktige for opplysningen av saken." Retten til
varsel og uttalerett for de som rammes av avgjørelsen (retten til kontradiksjon), må anses som
et grunnleggende rettighetskrav ved offentlig myndighetsutøvelse. Fylkesmannen anser at
involvering av de berørte parter på et tidlig stadium også vil kunne bidra til en konstruktiv
dialog og mindre konflikter mellom partene.
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o lærin slovens intens'oner o krav
Etter opplæringsloven § 11-1 skal det være et samarbeidsutvalg ved hver grunnskole i
kommunen. Etter § 11-1 andre ledd har samarbeidsutvalget rett til å uttale seg i alle saker som
gjelder skolen. Avgjørelser om endring av skolestruktur vil gjelde de berørte skolene og
samarbeidsutvalget vil således ha en rett til å uttale seg. Dette innebærer at kommunen må
sørge for at samarbeidsutvalget blir infonnert om saken og gis anledning til å uttale seg før
vedtak fattes. Fylkesmannen viser her også til uttalelser fra Sivilombudsmarmen i sak 97-
1165(Lavik saken) og sak 97-1280 (Fyresdal saken) hvor fylkesmannen/statens
utdamingskontor ble bedt om å foreta en ny lovlighetskontroll på bakgrunn av kommunenes
manglende involvering av samarbeidsutvalgene.

Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene omfattende rettigheter i forhold til et godt psykisk og
fysisk skolemiljø Avgjørelser om nedleggelse av skoler vil ofte ha betydning for elevens
skolemiljø Tidligere saker i fylket viser at det ofte blir reist innvendinger i forhold til
kapasitet eller andre fysiske forhold ved den skolen de aktuelle elevene skal flyttes til. Det
følger av opplæringsloven § 9a-2 at skolene.skal "planleggjast" slik at det blir tatt hensyn til
sikkerhet, helse, trivsel og læring, og at skolen fremmer et godt fysisk skolemiljø § 9-2 stiller
således også krav til fasen før skoler bygges eller andre store endringer foretas, og stiller ikke
kun krav i forhold til eksisterende skolebygg og skolestruktur. Dette innebærer at kommunen
må ha vurdert de følgene en sammenslåing av skoler vil ha opp i mot de krav som stilles til
elevens fysiske skolemiljø

Elevens rett i forhold til skolesk ss
Nedleggelser av skoler innbærer ofte at berørte elever får lengre skolevei. I tilknytning til
saker vedrørende skolenedleggelser ser Fylkesmannen at det blir reist anførsler knyttet til at
elevene vil få en uforsvarlig lang skolevei. Retten til skoleskyss er regulert i opplæringsloven
§ 7-1. Det følger her at dersom daglig skyss ikke er forsvarlig skal eleven innlosjeres. I
vurderingen av hva som er forsvarlig skal man blant annet legge vekt på reisetid. Det var
tidligere i rundskrivsform angitt grenser for hva som kunne anses som forsvarlig reisetid.
Dette rundskrivet er ikke lenger gjeldende. Retten og plikten etter § 7-1 knytter seg til den
eksisterende skolestrukturen. Dersom elevens reisetid er å anse som uforsvarlig utløser dette
en rett og plikt til innlosjering. En uforsvarlig lang reisetid vil ikke utløse krav til
opprettholdelse av skolestruktur på bakgrunn av at elevene vil få for lang skolevei, dersom
den aktuelle skolen legges ned. Fylkesmannen anser likevel at kommunen bør vurdere de
konsekvensene en skolenedleggelse vil ha i forhold til at enkelte elever vil få en lang skolevei.
Fylkesmannen viser her også til rundskriv Udir-3-09 hvor det følger: "Sjølv om det ikkje er
direkte lovregulert, vil også vurderinga av kva som forsvarleg reisetid vere med på å avgjere
skolestrukturen." En skolestruktur som innbærer at enkelte elever i kommunen må
innlosjeres, vil i de fleste tilfelle være lite ønskelig da dette er unge personer som krever tilsyn
og som bør bo hjemme Fylkesmannen gjør oppmerksom på at innlosjering vil være en plikt,
uavhengig av foreldrenes vilje, dersom skoleveien anses som uforsvarlig.

Skolenedleggelser innbærer i noen tilfeller ikke bare at de aktuelle elevene vil få en lengre
skolevei, men også en mer risikofylt skolevei. Kommunen vil være ansvarlig også for elevens
sikkerhet i forbindelse med skyssen. Etter Fylkemannens mening bør kommunestyret være
informert om hvilken risiko en skolenedleggelse vil ha i forhold til elevens skolevei, dersom
deres avgjørelse innbærer at elevene må fraktes på en antatt farlig skolevei. For å sikre det
fysiske miljøet, må skyssen gjennomføres i samsvar med de sikkerhetsmessige standardene
som generelt gjelder for all offentlig transport, enten det er kommunen eller fylkeskommunen
som har ansvaret for den aktuelle skyssen. Fylkesmannen viser her til opplæringsloven § 9a-2.
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Fylkesmannen viser til at parter vil ha klagerett på enkeltvedtak i forbindelse med
opplæringsloven kapittel 9a. Fylkesmannen vil i en eventuell lovlighetskontroll normalt ikke
prøve de sidene av saken som er underlagt klagerett, jf. Veileder til lovlighetskontroll etter
kommuneloven § 59 pkt 4.18 og 4.31.

Krav til utrednin av økonomiske konsekvenser
Saker fra fylket viser at bakgrunnen for skolenedleggelser er et ønske om økonomiske
besparinger i kommunene. Fylkesmannen vil i en eventuell lovlighetskontroll vanligvis ikke
overprøve de økonomiske vurderingene kommunen har gjort. Men det generelle kravet til at
saken skal være forsvarlig utredet innebærer at kommunen må ha foretatt en vurdering av de
økonomiske konsekvensene en skolenedleggelse vil ha, dersom besparinger er motivet for
nedleggelsen. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det er vedtaksorganet som skal ha saken
forsvarlig utredet før vedtak fattes og ikke de berørte parter. Dette innbærer at det ikke kan
utledes noe krav om at de berørte parter er i gjort inngående kjent med de økonomiske
vurderingene som kommunen har gjort. Fylkesmannen anser det derimot som hensiktmessig
om kommunen i størst mulig grad er åpen i forhold til berørte parter når det gjelder de
vurderingene som er gjort, og motiveringen bak en eventuell avgjørelse. Dette gjelder både
vurderinger knyttet til økonomiske-, pedagogiske- og øvrige forhold.

Avslutningsvis vil Fylkesmannen understreke viktigheten av at parter blir hørt og
involvert i saker knyttet til skolenedleggelser og endring av skolestruktur.
Fylkesmannen anser at dette vil kunne føre til at kommunen vil kunne fatte avgjørelser
på et best mulig grunnlag og gi kommunens innbyggere anledning til å sette seg inn i
saken og bakgrunnen for kommunens avgjørelse.

Fylkesmannen vil være behjelpelig med råd og veiledning i denne typen saker. Dersom den
enkelte kommune er i gang med endring av skolestruktur, ber vi om at kommunen kontakter
Fylkesmannen dersom man er usikre på rettstilstanden og gangen i denne typen saker.

Med hilsen

nt e s e. .
• tsfirektør

. rc

Kristian Olav Mørch
juridisk rådgiver
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Antall elever og klasser Nordreisa skole 

Bakgrunn 
• Sørkjosen, og Oksfjord skole legges ned ved skoleslutt 2010. Elever på ungdomstrinnet fra Rotsundelv 

flyttes til Nordreisa skole. Nordreisa skole skal drive under en pedagogisk, administrativ og økonomisk 
ledelse lokalisert til Storslett skole. 

• Byggetrinn 3 Storslett skole bygges i to etapper, først administrasjonsfløy skoleåret 2010-2011, deretter 
ungdomsskoledelen skoleåret 2011-2012.

• Nybasen utvides før skolestart høsten 2010, hovedbyggeperioden skal skje i juni-august 2010. 
• Alle i fast stilling får fortsette, dette gjelder både lærere og assistenter.  

Moan skole 
• Moan skole ivaretar 1-4 trinn for elevene 
• Moan skole har 116 elever i dag, et snitt på 16 elever på klasse
• Moan skole hadde tidligere opptil 136 elever på 8 klasserom, et snitt på 17 elever pr klasse
• Moan skole vil få ca 155 elever på 9 klasserom, et snitt på 17 elever
• I elevtallene (for første klasse) nedenfor er ikke eventuelle valg av privatskolene for 1. klasse tatt med. I 

gjennomsnitt velger 7 elever privatskoler pr år. 
• Moan skole har 9 klasserom, fordelt på 7 store klasserom og 2 mindre klasserom med grupperom
• Ved bruk av alle klasserommene på Moan skole vil SFO ikke få eget klasserom som i dag
• Det vil i mindre grad være mulig å ha egne spesialrom til samisk, finsk og data

• Klassetrinn og elever i dag
o 1. klassetrinn 33 elever fordelt på 2 klasser (16 og 17 elever pr klasse)
o 2. klassetrinn 29 elever fordelt på 2 klasser (14 og 15 elever pr klasse)
o 3. klassetrinn 20 elever i en klasse
o 4. klassetrinn 34 elever fordelt på 2 klasser (16 og 18 elever pr klasse)

• Klassetrinn og elever 2010
o 1. klassetrinn 53 elever fordelt på 3 klasser (17, 18 og 18 elever pr klasse)
o 2. klassetrinn 37 elever fordelt på 2 klasser (18 og 19 elever pr klasse) 
o 3. klassetrinn 38 elever fordelt på 2 klasser (19 elever pr klasse)
o 4. klassetrinn 27 elever fordelt på 2 klasser (13 og 14 elever pr klasse)
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Storslett skole 
• Storslett skole ivaretar 5-10 trinn inkl Sørkjosen skole 
• Storslett skole har i dag 260 elever på skolen og vil få 242 elever 2010 - 2011
• Totalt behov for 15 klasser skoleåret 2010-2011, 13 klasser i skoleåret 2011 – 2012
• Sørkjosen skole har i dag 55 elever fordelt på 7 klassetrinn og vil i 2010 – 2011 få 90 elever fordelt på 2 

klassetrinn
• Totalt sett vil Storslett skole (inkl Sørkjosen skole) ha 332 elever i 2010-2011 og 300 elever 2011-2012. 
• Plassering av elevene i skoleåret 2011-2012 har vi derfor flere muligheter. 

• Klassetrinn og elever i dag på Storslett skole
o 5. klassetrinn 31 elever fordelt på 2 klasser (17 og 14 elever)
o 6. klassetrinn 32 elever fordelt på 2 klasser (17 og 15 elever)
o 7. klassetrinn 35 elever fordelt på 2 klasser (18 og 17 elever)
o 8. klassetrinn 52 elever fordelt på 2 klasser (25 og 27 elever)
o 9. klassetrinn 57 elever fordelt på 2 klasser (28 og 29 elever)
o 10. klassetrinn 54 elever fordelt på 3 klasser (19, 18 og 17 elever)

• Klassetrinn og elever 2010-2011
o 5. klassetrinn 49 elever fordelt på 2 klasser (24 og 25 elever pr klasse) lokalisert til Sørkjosen
o 6. klassetrinn 47 elever fordelt på 2 klasser (23 og 24 elever pr klasse)
o 7. klassetrinn 42 elever fordelt på 2 klasser (21 elever pr klasse) lokalisert til Sørkjosen
o 8. klassetrinn 65 elever fordelt på 3 klasser (21, 22 og 22 elever pr klasse)
o 9. klassetrinn 65 elever fordelt på 3 klasser (22 og 23 elever pr klasse)
o 10. klassetrinn 66 elever fordelt på 3 klasser (22 elever pr klasse)

• Klassetrinn og elever 2011-2012
o 5. klassetrinn 27 elever fordelt på 2 klasser (13 og 14 elever pr klasse – kan være en klasse)
o 6. klassetrinn 49 elever fordelt på 2 klasser (24 og 25 elever pr klasse) lokalisert Sørkjosen 2010-2011
o 7. klassetrinn 47 elever fordelt på 2 klasser (23 og 24 elever pr klasse)
o 8. klassetrinn 42 elever fordelt på 2 klasser (21 elever pr klasse) 
o 9. klassetrinn 65 elever fordelt på 3 klasser (21, 22 og 22 elever pr klasse)
o 10. klassetrinn 65 elever fordelt på 3 klasser (22 og 23 elever pr klasse)

• Storslett skole under ombygging av administrasjonsfløya 2010-2011
o Totalt behov for 15 klasser – vi har 16 disponible klasserom
o 2 klasser i enden av nybasen (utvides i enden slik at man slipper klassedeling)
o 1 stor klasse i midten av nybasen
o 1 stor klasse i gammelbasen
o 5 klasser på ungdomsskolen
o 2 små klasser brukes ytre del eldste fløy  
o 5 klasser (5. og 7. klassetrinn) fra mellomtrinnet flyttes til Sørkjosen, de 5 klassene bruker gamle 

skoledel og SFO del i Sørkjosen
o Under ombygging av administrasjonsfløy brukes eldste fløys midtre del til administrasjon

• Storslett skole når administrasjonsfløya er ferdig ombygget 2011-2012
o Totalt behov for 13 klasser – vi har 15 disponible klasserom
o Mulighetene er 
§ 2 klasser i enden av nybasen
§ 1 stor klasse / 2 små klasser i midten av nybasen
§ 1 stor klasse i gammelbasen
§ 2 klasser i 2. etasje administrasjonsfløy
§ 4 små klasser i eldste fløy
§ 5 klasser i Sørkjosen
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/763 -3

Arkiv:

Saksbehandler:  Rune Benonisen

Dato:                 09.02.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/10 Nordreisa kommunestyre 11.02.2010

Samarbeidsavtale Rådet for nasjonalparkkommunene

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Utkast til samarbeidsavtale for Nasjonalparkkommuner
2 Handlingsprogram NPK  091222

Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Nordreisa godkjenner forslag til samarbeidsavtale for Rådet for 
nasjonalparkkommunene (RFN).

Kontingent for 2010 på kr 5000,- bevilges over næringsfondet.

Nasjonalparklandsbyrådet i Nordreisa får mandat til å oppnevne representant i det nasjonale 
rådet i tillegg til ordfører.

Nordreisa kommunestyre anmoder om tettere kontakt og samordning mellom styret for 
nasjonalparklandsbyene (ved styringsgruppa) og rådet for nasjonalparkkommunene.

Kommunestyret tar til orientering forslaget om handlingsplan for RFN.  

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har fått forespørsel å tilknytte seg rådet for nasjonalparkkommunene 
(RFN). Dette rådet er et rådgivende samarbeidsorgan for de 31 kommunene som er godkjent av 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) som nasjonalparkkommuner. Regionkontoret for Nord-
Gudbrandsdal er sekretariat for dette nettverket.
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Nasjonalparkkommunane representerer et eget nettverk, og på 
”Nasjonalparkkommunekonferansen” på Otta i mars 2009 vart det inngått en avtale mellom 27 
av kommunene om å gjennomføre et forprosjekt med følgende målsetting:

”Målet med samarbeidet er å utvikle statusen som nasjonalparkkommune til en 
merkevare med felles innhold. Samarbeidet skal omfatte fellestiltak som 
kvalitetskriterier, skilting, grafisk profil, samt felles innspill overfor sentrale 
myndigheter, eksempelvis i forhold til skilting langs hovedveg.    

Politisk arbeid i forhold til rammebetingelser for bruk og forvaltning av nasjonalparkene 
er i utgangspunktet ikke tenkt som en del av samarbeidet.”

Nordreisa kommune gis nå mulighet for å tilslutte seg dette nettverket gjennom en formell 
avtale. Den legger opp til bla følgende;

- Kommunen har to representanter som oppnevnes av kommunestyret (hhv Ordfører og 
næringsrepresentant)

- Nettverket driftes med midler fra bla kontingent som for 2010 vil være Kr 5000.

Det legges også frem et forslag til handlingsprogram.

Vurdering

Nordreisa kommune har som en av 3 kommuner i landet status både som Nasjonalparkkommune 
og Nasjonalparklandsby. Kommunestyret har tidligere vedtatt samarbeidsavtale med 
landsbynettverket (sak 0091/08). Denne vil virke på siden av en avtale mellom 
nasjonalparkkommunene. Vi oppfatter at de to nasjonale nettverkene i stor grad utfyller 
hverandre.

Rådmannen anser denne avtalen om å være en naturlig fortsettelse og forsterkning av Nordreisa 
som en viktig nasjonalparkkommune/Storslett som nasjonalparklandsby og anbefaler formell 
tilknytning til også kommune nettverket.

I tilknytning til dette vurderer vi følgende:

- Foreslått representasjon til nettverket/rådet er kurant, men det bør vurderes nærmere om 
nasjonalparksentrene i kommuner med status bør ha møterett. 

- Nasjonalparkkommunenettverket og Nasjonalparklandsby nettverket bør i størst mulig grad 
samordne sin virksomhet, evnt med felles administrasjon.

-  Nasjonalparklandsbyrådet for Storslett gis myndighet til å oppnevne en av representantene til 
det nasjonale rådet. Dette for å utvikle disse statusene slik at de utfyller hverandre, samt å sikre 
at kommuner med begge statusene ikke får uhensiktsmessig mye administrasjon/møter tilknyttet 
disse nettverkene.
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Samarbeidsavtale
Rådet for nasjonalparkkommunane (RFN)

§ 1. Selskapsform
Rådet for nasjonalparkkommunane (RFN)er eit rådgjevande samarbeidsorgan for kommunane
som er godkjent av Direktoratet for naturforvaltning (DN) som nasjonalparkkommunar.

§ 2. Representasjon i RFN
Kommunestyret i kvar av kommunane oppnemnar 2 representantar med personlege
vararepresentantar, til å representere kommunen i RFN.
Ein av representantane skal vere ordføraren, den andre skal vere vald av kommunestyret
blant representantar for næringslivet i kommunen.
Nyval skjer ved starten av kvar kommunestyreperiode, eller på det tidspunktet kommunane 
tiltrer samarbeidsavtala..
DN kan stille med to observatørar.
Nasjonalparksentra har observatørstatus i rådet med ein felles representant.

§ 3.Formål
RFN skal:

• vera eit samarbeidsorgan for nasjonalparkkommunane.
• vedta eit årleg handlingsprogram som definerer ulike prosjekt for nærings- og 

samfunnsutvikling.
• vedta retningsliner og standardar
• vera eit bindeledd mellom kommunane og staten i spørsmål som gjeld bruk av 

verneområda i arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling.
• ein gong kvart år arrangere ein Nasjonalparkkommunekonferanse.

§ 4. Møte i rådet
• RFN trer saman minst 1 gong i året, eller når minst 2/3 av medlemskommunane krev 

det, eller etter behov.
• RFN vel sjølv leiar og nestleiar for 2 år om gongen. Møte blir leia av leiaren i RFN. 

Når denne er fråverande av nestleiaren.
• Innkalling skal førehandsvarslast med 2 månaders frist. Møtebok skal sendast ut 

seinast  2 veker før møtet.
• RFN er vedtaksført når minimum halvparten av representantane er til stades.
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• Vedtak skjer med simpelt fleirtal. Kvart medlem har ei stemme. Ved likt antal 
stemmer har leiaren dobbeltstemme.

• Representantar for DN har møterett og talerett, men ikkje stemmerett.
• Det skal førast protokoll frå møta i RFN. Protokollen skal skrivast under av leiar, og 2

medlemmar som blir vald ved byrjinga av møtet.

§ 5. Arbeidsutval (AU)
Arbeidsutvalet består av 5 personar. Leiar, nestleiar og 3 andre medlemmar i RFN.

§ 6. Møte i arbeidsutvalet
Leiaren kallar inn til møte når det er nødvendig.

§ 7. Arbeidsutvalet sine oppgåver
Arbeidsutvalet skal:

• utføre dei oppgåver som RFN pålegg
• leggje fram forslag til handlingsplan for kommande år og årsmelding for føregåande år
• arbeidsutvalet pliktar seg ved underskrift av leiar

§ 8. Sekretariat
Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdalen er sekretariat for RFN. Regionkontoret 
gjennomfører etter avtale dei prosjekt og oppgåver som RFN og AU vil ha utført.

§ 9. Forholdet til kommunelova
Ved val og tilsettingar gjeld føresegnene i kommunelova § 14 c.
Ved inhabilitet gjeld føresegnene i kommunelova § 40.
Om bokføring av forhandlingane gjeld føresegnene i kommunelova § 30.
RFN sin verksemd skal vera underlagt reglane i "Lov om offentlighet i forvaltningen" og
"Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker."

§ 10. Økonomi
Rekneskap og budsjett blir ført av Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal.
Rekneskap og budsjett blir ført i medhald av kommunelova.
Forskrifter for kommunale budsjett og rekneskap gjeld og for RFN.
RFN nyttar same budsjett og rekneskapsår som kommunane.
RFN sin tilgang på kapital skjer gjennom eigenkapital, opptak av lån eller tilskot frå
medlemskommunane og staten. Dersom det er nødvendig med låneopptak må det innhentast
garantiar frå medlemskommunane.
Kommunane delegerer til RFN mynde om samordning og fordeling av økonomiske tilskot
som blir tilført kommunane. Arbeidet i RFN skal skje med statlege tilskot.

§ 11.  Medlemskontingent
Medlemskontingent er kr. 5.000,- pr. år for kvar kommune. Innmelding skjer ved betaling av 
kontingent. 
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§ 11. Endring av samarbeidsavtalen
Endringar av samarbeidsavtalen må godkjennast i den enkelte kommune.

§ 12. Oppløysing
RFN kan oppløysast om medlemskommunane er samde om det. Det enkelte kommunestyre
gjer sjølv vedtak i saka.

§ 13. Godkjenning
Denne samarbeidsavtalen er godkjent med like vedtak i:
……… kommunestyre  sak …… – ……..2010.
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Nasjonalparkkommune
-

Bruk av verneområde som ein strategisk verdi i nærings- og 
samfunnsutvikling

Forslagtil handlingsprogram
Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal 

22. desember 2009
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Føreord
Denne rapporten er utarbeidd av Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdalsom eit innspel til eit 
handlingsprogram for dei kommunane som er blitt tildelt status som nasjonalparkkommune av 
Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Otta, den 22. desember 2009

Ole Aasaaren
regionsjef
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1 Innleiing
Stortinget vedtok gjennom behandling av (St.meld. nr. 62 (1991 –92) Ny landsplan for nye 
nasjonalparkar og større verneområde.Landsplanen førte tileit omfattande vern i mange 
distriktskommunar, og ein medfølgjande debatt om kva for konsekvensar og moglegheiter dette gav for 
lokalsamfunna.

Gjennom den såkalla ”Fjellteksten” (del av St.prp.nr 65 (2002-2003),la regjeringa Stortinget overordna 
rammer for berekraftig bruk av verneområda, og la vekt på at verneområdahar kvalitetar som kan bidra 
til verdiskapinga i samfunnet. Som følgje av dette og ein større debatt om temaet som har gått over 
fleire år er det teke ulike initiativ for ta i bruk verneområda og like gjerne areala utanfor verneområda til 
næringsutvikling og verdiskaping. Vi kan her stutt nemne prosjekt som Nasjonalparkriket i Nord-
Gudbrandsdalen og Verdiskapingsprogrammet for naturarven.

I den politiske plattformen for regjeringa (Soria Moria II) heiter det:
”Regjeringen vil videreutvikle Norge som reiselivsdestinasjon, med basis iNorges natur- og 
kulturressurser. Ivaretakelse av disse ressursene er enforutsetning for en positiv utvikling av 
reiselivsnæringen i framtiden.Reiselivsnæringen må derfor sees i sammenheng med andre viktige
politikkområder som kultur, landbruk, samferdsel og distriktspolitikk.…”, og

”videreutvikle den nasjonale reiselivsstrategien bygget på nærhet til natur ognorsk kultur som ivaretar 
satsingen på grønt reiseliv og reiselivsnæringensom distriktsnæring …”

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i tråd med denne tenkinga no etablert to nye omgrep. Ved å 
oppfylle visse kriterium kan kommunar og tettstader få tildelt status som
anten:

• nasjonalparklandsby
• nasjonalparkkommune. 

5 tettstadar er tildelt status som ”nasjonalparklandsby”, og dei har danna eit eige nettverk som arbeider 
med å utvikle bruken av statusen.

Denne rapporten gjev innspel til eit handlingsprogram for bruk avstatusen som 
”nasjonalparkkommune”i nærings- og samfunnsutvikling, og bruken av nasjonalparkane som 
merkevare.
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2 Nasjonalparkkommunane–mål og organisering
DN har satt følgjande kriterium for å bli tildelt status som ”Nasjonalparkkommune”:
”Kriterier:
- Minimum 30 % avkommunens areal eller minst 300 km2 vernet som nasjonalpark, eller hele 
nasjonalparker innen kommunen. 
- Kommunen har nasjonalparkarealog deltar i et interkommunalt samarbeid angående 
nasjonalparkinformasjon/tilrettelegging/reiseliv med andre kommuner med nasjonalparkareal, eller at 
kommunen har et autorisert nasjonalparksenter.”
(www.dirnat.no)

Direktoratet for Naturforvaltning har invitert 85 kommuner til å søke om status som
nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. Følgjande kommunar har fått
tildelt status som nasjonalparkkommune:

1. Dovre kommune
2. Engerdal kommune
3. Folldal kommune
4. Gausdal kommune
5. Hol kommune
6. Lesja kommune
7. Lierne kommune
8. Lom kommune
9. Luster kommune
10. Midtre Gauldal kommune
11. Målselv kommune

12. Nordreisa kommune
13. Odda kommune
14. Oppdal kommune
15. Rana kommune
16. Røyrvik kommune
17. Saltdal kommune
18. Skjåk kommune
19. Snåsa kommune
20. Stryn kommune
21. Sunndal kommune
22. Tinn kommune

23. Vardø kommune
24. Vadsø kommune
25. Vinje kommune
26. Nore og Uvdal kommune
27. Vågå kommune
28. Norddal kommune
29. Rauma kommune
30. Sørfold kommune
31. Sel kommune

(www.dirnat.no)

(Nasjonalparklandsbyane ligg her: Lom, Hol, Jondal, Nordreisa, Tolga)

2.1 Mål for samarbeidet
Nasjonalparkkommunane representerereit eige nettverk, og på ”Nasjonalparkkommunekonferansen”på 
Otta i mars 2009 vart det inngått ei avtale mellom 27 av kommunane om å gjennomføre eit forprosjekt 
med følgjande målsetting:

”Målet med samarbeidet er å utvikle statusen som nasjonalparkkommune til en merkevare med felles 
innhold. Samarbeidet skal omfatte fellestiltak som kvalitetskriterier, skilting, grafisk profil, samt felles 
innspill overfor sentrale myndigheter, eksempelvis i forhold til skilting langs hovedveg.    

Politisk arbeid i forhold til rammebetingelser for bruk og forvaltning avnasjonalparkene er i 
utgangspunktet ikke tenkt som en del av samarbeidet.”

2.2Styringsgruppa
Det er vald ei styringsgruppe for arbeidet:

Arne Vinje, Vinje kommune – leder
Vigdis Hjulstad Belbo, Snåsa
John Karlsen, Nordreisa
Bengt Fasteraune, Dovre
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Eva Tørhaug, Folldal
En representant fra DN med observatørstatus

Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal er sekretariat for forprosjektet.

3. Utdjuping og avgrensing

3.1 Kva forstår vimed omgrepet ”nasjonalparkkommune”?
Ord er lada med verdiar, symbolikk og identitet som gjev rom for fortolking og vekting av omgrep i ulike 
retningar. Når vi skal fortolke omgrepet ”nasjonalparkkommune” må ein ta utgangspunkt i kriteria som er 
sett for tildeling av statusen. Kriteria er likevel mangelfulle, så det er behov for å knyte omgrepet til 
andre verdisett i samfunnet. 

Kommunane har søkt om tildeling for å oppnå ein ”status” som nasjonalparkkommune, og i dette ligg
det ei forventing omat dette vil føre noko positivt med seg. Den grunnleggande fortolkinga blir derfor at 
det å vera ”nasjonalparkkommune” er verdifullt for dei kommunane det gjeld.

”Nasjonalparkkommune” er samansett av orda ”nasjonalpark” og ”kommune”. Kva for assosiasjonar og 
verdioppfatting folk dannar seg rundt desse orda vil nok variere mykje. Vårt utgangspunkt må vera at 
”nasjonalpark” er noko mange oppfattar som verdifullt, storslagent og attraktivt. ”Mange” bør i denne 
samanhengen oppfattast som ein ”marknad”.

Ordet kommune bør i denne samanhengen bety både eit geografisk område og eit lokalsamfunn.Vidare 
bør ein leggje til grunn at dette er lokalsamfunn som ser positive verdiar i det å ”eige” ein nasjonalpark.

Med ei slik tilnærming kan vi fortolke omgrepet ”nasjonalparkkommune” som eit geografisk 
område eller eit lokalsamfunn som har særlege kvalitetarsom ein marknad etterspørfordi det 
ligg større areal med nasjonalpark(ar) ikommunen sitt område. Det er viktig å fastslå at det er 
nasjonalparkane som er merkevara, medan nasjonalparkkommunane representerer eit nettverk 
for kompetanse og utvikling av merkevara.

3.2 Nasjonal politikk
Regjeringa har i 2007 utarbeidd ein nasjonal reiselivstrategi derdet m.a. heiter:
”Regjeringen vil iverksette en gjennomgang med utvalgte kommuner for å se på mulighetene for å bruke 
nasjonalparker og eventuelt andre områder vernet etter naturvernloven i reiselivssammenheng. Det er ønskelig 
å bygge på arbeid som allerede er i gang, og det vil være aktuelt med pilotprosjekter. Arbeidet skal 
gjennomføres i et samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning har nylig sendt ut invitasjon til kommuner som berøres av nasjonalparker om 
at de kan søke om status som nasjonalparkkommune. Det skal også settes i gang et pilotprosjekt med såkalte 
nasjonalparklandsbyer. Nasjonalparkkommuner og –landsbyer vil få tildelt en varemerkebeskyttet logo som kan 
benyttes i markedsføring av områdene.”
DN har gått bort frå varemerkeverna. Logoen kan brukast fritt for kommunar med 
nasjonalparkkommunestatus.

3.3Kva vil vi?
31 kommunar er tildelt status som nasjonalparkkommune. Dette er kommunar av ulik storleik og med 
ulikt næringsliv, infrastruktur og kultur. I kva grad den enkelte kommune ønskjer å vektleggesin status 
som nasjonalparkkommune i sitt utviklingsarbeid vil derfor venteleg variere.
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Eit anna forhold er at det kan vera andre verdiar ved eit lokalsamfunn som står fram like mykje eller meir 
enn statusen som nasjonalparkkommune, og det blir såleis noko opp til den enkelte kommune å lage sin 
eigen profil.

Det er likevel uttrykt ein felles vilje til å utvikle omgrepet ”nasjonalparkkommune” vidare, og gje dette eit 
innhald ved at27 kommunar ha slutta seg til forprosjektet.

Drøftingar i styringsgruppa har konkludert med ein skalsatse meir enn berre på tilrettelegging rundt 
nasjonalparkane. Viktige stikkord i utviklingsarbeidet er reiseliv, identitet, kompetansebygging, natur og 
kultur.Styringsgruppa meiner vidare at det ikkje er nødvendig med noko omfattande grenseoppgang 
mellom DN sine to ulike satsingar. Begge satsingane vil måtte være lokalsamfunnsutvikling i vidare 
forstand. 

Kor langt ein ønskjer å gå i denne retninga er også opp til den enkelte kommune. Styringsgruppa har 
meint at det er for ambisiøst å la nasjonalparkkommunen bli eit hovudpremiss for kommunane si 
omdømmebygging, men at satsinga likevel skal ha eit nivå som gjer det interessant å delta.

Styringsgruppa er og av den klåre oppfattingat Direktoratet for naturforvaltningmå ta sitt ansvar i denne 
prosessen, og at det i tillegg må utviklast eit samarbeid med Innovasjon Norge. 

3.4Kva gjer vi?
Kommunane i nettverket har vist vilje til å gå vidare med satsinga på nasjonalparkkommunen. Det er 
derfor viktig å få på plass følgjande
1. Eit handlingsprogram i fyrste runde for 2010, men og for seinare år.
2. Ei varig samarbeidsavtale.
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4. Handlingsprogram

4.1 Strategiske satsingsområde
Handlingsprogrammet gjev ei framstilling av kva for strategiar og tiltak ein vil bruke i utviklinga av 
nasjonalparkanesom merkevare. Styringsgruppa meiner at nasjonalparkkommunen både skal 
representere merkevarebygging og eit nettverk for kompetanse og utvikling. I handlingsprogrammet må 
ein også prøve å sondre mellom felles tiltak i nettverket og tiltak som må gjennomførast regionalt eller 
lokalt.

Det blir føreslege tiltak innanfor følgjande strategiske satsingsområde:
• Marknad
• Standardisering
• Lokale tiltak
• Kompetanseog identitet

4.1.1 Direktoratet for naturforvaltning
Bakgrunn
Forvaltning og bruk av verneområda i Norge har i mange år vore eit lite prioritert satsingsområde. Dei 
siste 10 åra har dette snudd på fleire vis:

1. Talet på verneområde har auka vesentleg.
2. Midlar til forvaltning, oppsyn og skjøtsel har auka vesentleg.
3. Det er nedfeltnasjonale målsettingar om utvikling av verneområda som merkevare og 

reisemål.

Det er framleis slik at pkt 3 er eit lite prioritert område. Ein meiner derfor at DN må ta eit overordna 
ansvar og bli tilført midlar og kompetanse for å realisere denne nasjonale politiske målsettinga.
Tiltak
DN får eit overordna ansvar for å gjennomføre einasjonal reiselivsatsing i og rundt nasjonalparkane og 
andre større verneområde.
Ansvar
MD, NHD, DN
Kostnad
1.000.000,-
Finansiering
MD, NHD

4.2 Marknadstiltak

4.2.1Program for merkevarebygging
Bakgrunn
Pr. i dag er ”Nasjonalparkkommune” berre knytt til bruken av ein logo, utan noko nærare strategi for 
korleis ein skal utnytte dette i ein marknad. Det bør lagast eit program som gjer det mogleg for 
næringslivetå ta i bruk varemerket. Eit slik program må bygge på at det er nasjonalparkane som er 
merkevara, og ikkje kommunane. 
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Dette kan gjerastgjennom ulike former for akkreditering, som t.d. ”Nasjonalpark-partner”, 
”Nasjonalpark-vertskap”, ”Nasjonalpark-guide” osb., og ved ei tyngresatsing påmarknadsføring 
(nationalparksnorway) tilsvarande t.d. ”visitnorway” og ”fjordnorway”.
Tiltak
Det blir etablert eit nasjonalt program for merkevarebygging rundt nasjonalparkane i landet.
Ansvar
Sekretariatet, MD, NHD, DN, Innovasjon Norge
Kostnad
500.000,-
Finansiering
MD, NHD

4.2.2 Internettportal
Bakgrunn
Reiseplanlegging og booking skjer i dag mest gjennom bruk av internettet. Det kan såleis vera riktig å 
opprette ein internettportal med utgangspunkt i nasjonalpark og nasjonalparkkommune. Dette bør vera 
på eit nivå der ein gjev omtale av ulike område, og linkar til regionale og lokale sider med 
bookingtenester osb. (Jf. t.d. Sør-Afrika: http://www.sanparks.org/)
Tiltak
Det blir etablert ein internettportal med utgangspunkt i varemerket.DN er i arbeid med nye 
internettsider. Under desse sidene vil det verta oppretta eigne sider for nasjonalparkkommunar og 
nasjonalparklandsbyar. 
Ansvar
Sekretariatet, DN, Innovasjon Norge
Kostnad
500.000,-
Finansiering
DN, Innovasjon Norge, næringslivet

4.3 Nasjonalparkkonferansen
Bakgrunn
”Nasjonalparkkommunekonferansen” erein viktig møtestad for næringsdrivande, politikarar og 
forvaltning for utvikling av nasjonalparkane i reiselivssamanheng. Nasjonalparkkonferansen kan også 
ha”workshops” for erfaringsutveksling på dette feltet.
Tiltak
”Nasjonalparkkommunekonferansen” blir etablert som eit årleg arrangement.
Ansvar
Rullerearrangør, sekretariatet.
Kostnad
Sjølvkostnad
Finansiering
Sjølvfinansierande, tilskott
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4.4Standardisering

4.4.1 Profileringsprogram
Bakgrunn
I effektiv merkevarebyggingmå ein legge til grunnat det blir utvikla eit grafisk profileringsprogram som 
kan identifisere dei kvalitetar og særpreg ein ønskjer å marknadsføre. Eit grafisk profileringsprogram 
må ha appell i marknaden, og vera fleksibelt i.f.t. å kunne brukast av akkrediterte partar og i ulike 
samanhengar.Profileringsprogrammet må bygge på vesentlege naturelement i verneområda og 
samordnast med DN si Profilhandbok for nasjonalparkkommunane.
Tiltak
Det blir utvikla eit grafisk profileringsprogram.
Ansvar
Sekretariatet/ DNgjennom innhenting av tilbod frå aktuelle firma.
Kostnad
500.000,-
Finansiering
Innovasjon Norge, DN

4.4.2 Skilting og informasjon
Bakgrunn
DN har utarbeidd mal for informasjonsskilt for nasjonalpark og verneområde. Vegdirektoratet / Statens 
Vegvesen har utarbeidd trafikkskilt for skilting frå veg mot verna område, ”Naturfredet område”. Likevel 
er skilting til og informasjon om nasjonalparkane ogverneområda mange stadarmangelfull og tilfeldig. 
Det er behov for ei nasjonal satsing på dette i samarbeid med forvaltningsmyndigheita og lokale 
aktørar.
Tiltak
Skilting til og informasjon om nasjonalparkane og andre verneområde.
Ansvar
Sekretariatet/ DN gjennom innhenting av tilbod frå aktuelle firma.
Kostnad
500.000,-
Finansiering
DN

4.4.3Mal for natur-/kulturstigar, SMS/mobil-guiding
Bakgrunn
Godt tilrettelagde og lett tilgjengelege natur- og kulturstigar er attraktive stoppestadar for turistar. For å 
lette planleggings- og etableringsfasa for slike prosjekt, samt og gje slike anlegg ein felles profil, bør 
det utviklast ein mal for natur- og kulturstigar. Ny teknologi innanfor IKT gjer atnatur- og kulturstigar 
kan innehalde ulike former for formidling.
Tiltak
Det blir laga ein mal for natur- og kulturstigar.
Ansvar
Sekretariatet og DN
Kostnad
500.000,-
Finansiering
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DN

4.5Lokal tilrettelegging

4.5.1Natur- og kulturstigar
Bakgrunn
Godt tilrettelagde og lett tilgjengelege natur- og kulturstigar er attraktive stoppestadar for turistar. Slike 
må vera av god kvalitet når det gjeld fysisk tilrettelegging, og ha eit innhald som engasjerer. IKT kan 
nyttast for formidle kunnskap og opplevingar på ein ny måte.
Tiltak
Natur- og kulturstigar blir etablert lokalt som strategiske stoppunkt.
Ansvar
Kommunen, forvaltningsmyndigheita, lokale aktørar
Kostnad
-
Finansiering
-

4.5.2Aktivitetar
Bakgrunn
Den moderne turistenetterspør i større grad tilrettelagde opplegg av ulik karakter. Dette kan vera alt frå 
enkle fotturar, til meir handlingsmetta opplevingar, mat og kulturarrangement. Slike tilbod bør 
systematiserast og marknadsførast i ein eigen ”Nasjonalpark”-kalender. Denne må utarbeidast i to 
versjonar –ein digital og ein på papir.
Tiltak
Det blir laga ein eigne lokale / regionale ”Nasjonalpark”-kalendarar.
Ansvar
Kommunen, forvaltningsmyndigheita
Kostnad
-
Finansiering
-

4.5.3Matog gardsturisme
Bakgrunn
Nasjonalparkkommunane er typiske distriktskommunar der landbruket erei viktig næring. Lokal 
foredling av råvarer frå landbruket aukar verdiskapinga i distriktet. Å synleggjere ei satsing på lokale 
matprodukt og gardsturismei tilknyting til nasjonalparkanevil bidra til å gje varemerket ein heilskapleg 
profil, og samstundes marknadsføre lokale produkt.
Tiltak
Lokale matprodusentar og aktørar innan gardsturisme blir invitert til samarbeid med profilering og 
marknadsføring.
Ansvar
Kommunen
Kostnad
-
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Finansiering
-

Side 125



 Innspel til handlingsprogram 2010  

26.11.09 13

4.6Kompetanseog identitet

4.6.1 Næringsliv
Bakgrunn
Næringsdrivande og deira bedrifter er i stor grad det andletet som besøkande til eit område møter. Viss 
ein ønskjer å marknadsføre eit område med vekt på særlege verdiar og kvalitetar må næringslivet blir 
involvert og få den naudsynte kompetanse for å byggje ein profil og ein identitet.Vidare kan deltaking i 
kompetansehevande tiltak bli gjort til vilkår for akkreditering.
Tiltak
Det blir laga eit program for kompetanseheving innan næringslivet. 
Ansvar
Kommunen/ forvaltningsmyndigheita/ Innovasjon Norge
Kostnad

Finansiering

4.6.2 Skule
Bakgrunn
Det er eit mål for skuleverket å formidle kunnskap om og identitet til samfunnet. Dette gjeld både 
nasjonale og lokale verdiar, og i ein bruk/vern-samanheng kan dette skje på ein god og integrert måte. 
Det derfor viktig få etablert arrangement og valfag i skuleverket som er knytt til ei satsing på 
nasjonalparkkommunen.Det er eit mål å både auke kunnskapen om verneverdiane og oppmuntre til 
entreprenørskap i nasjonalparkkommunen.
Tiltak
Det blir utvikla undervisningsopplegg for ulike klassesteg der oppleving og læringi og rundt 
verneområda står i fokus.
Ansvar
Kommunen, skuleverket, forvaltningsmyndigheita.
Kostnad
-
Finansiering
-

4.6.3 Bibliotek
Bakgrunn
Biblioteka er viktig kunnskapsskjelder og –formidlarar. Gjennom nasjonalparkkommunen kan biblioteka 
få ein eigen profil, bidra til kompetansebygging i lokalsamfunnet og ha temadagar o.l.som byggjer på 
verdiane knytt til verneområda og samfunnet rundt.
Tiltak
Det blir etablert eigne nasjonalparkbiblioteki kommunane.
Ansvar
Kommunen, biblioteka, forvaltningsmyndigheita.
Kostnad
-
Finansiering
-
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4.6.4 Innbyggarane
Bakgrunn
Viss ikkje innbyggarane i kommunen har eit forhold til både verneområda og nasjonalparkkommunen 
blir dette lett ei byråkratisk satsing. Det er derfor viktig å formidle informasjon og ha arrangement retta 
mot lokalsamfunnet. Dette kan skje gjennom flygeblad, internett, og gjennom ulike lokalt arrangerte 
turar og turmålopplegg og kulturarrangement.
Tiltak
Det blir laga eit program med lokale arrangement i nasjonalparkkommunen.
Ansvar
Kommunen, forvaltningsmyndigheita
Kostnad
-
Finansiering
-
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