
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 24.06.2010
Tidspunkt: 11:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Side 1



Side 2



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 15/10 Referatsaker

RS 9/10

Referatsaker er ikke med i papirversjonen av 
innkallingen.

Uravstemming - A-rundskriv 1/2010 2010/3098

RS 10/10 Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS 
TIRB

2010/172

RS 11/10 Årsrapport 2009 Nord Troms Studiesenter 2010/172

RS 12/10 Brev angående eiendomsskatt 2010 2010/1275
RS 13/10 Vedr invitasjon til dugnad om folkebreibandet 2009/10172

RS 14/10 Årsmelding 2009 Nord-Troms jordskifterett 2009/3323
RS 15/10 Nordtro`s 32. ordinære generalforsamling 2010/172

RS 16/10 Oversendelse av negativ revisjonsberetning for 
2009

2010/172

RS 17/10 Årsrapport 2009 fra Krisesenteret for kvinner -
Tromsø

2010/172

RS 18/10 Revisjonsbrev nr 3/2009 - regnskapsfrist og 
behandling av årsregnskap og årsberetning for 
2009

2010/172

RS 19/10 Årsmelding 2009 Krisesentersekretariatet 2010/172

RS 20/10 Rapport om inspeksjon på Sørkjosen og Storslett 
skole for midlertidig godkjenning for fortsatt 
skoledrift fram til sommeren 2012 fra 
Kommunelege I

2010/172

FO 1/10 Interpellasjoner / spørsmål

PS 16/10 Referater til møte i kommunestyret 10.juni 2010/172

PS 17/10 Budsjettkontroll pr 31.mai 2010 2010/2799
PS 18/10 Revidering av budsjett 2010 2009/8696

PS 19/10 Foreløpige budsjettrammer budsjett 2011 2010/2800
PS 20/10 Ny forskrift om gebyrregulativ etter plan- og 

bygningsloven 2008 § 33-1
2010/2385

PS 21/10 Kommunedelplan for energi og klima for Nord 
Troms 2010-2014

2009/5465

PS 22/10 Interkommunalt plansamarbeid; Kvænangen, 
Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord.

2009/577
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PS 23/10 Revidering av forskrift om salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
Kommune

2009/7867

PS 24/10 Søknad om endring av skjenkebevilling -
Reisafjord hotell AS

2009/2292

PS 25/10 Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for 
salgsbevilling - Havna Handel AS

2009/6242

PS 26/10 Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for 
salgsbevilling - Storslett Mathus AS - Spar

2009/6246

PS 27/10 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 
anledning 5. - 7. august 2010 - Havnnes 
kulturfestival

2010/2546

PS 28/10 Søknad om skjenkebevilling – Lille Milano 2010/2975
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Nordreisa kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

KS Avdeling for Analyse og økonomi
Postboks 1378 Vika
0114  OSLO

Delegert vedtak
Delegert utvalg rådmann - nr. 84/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3098-1 21734/2010 512 15.06.2010

Uravstemming - A-rundskriv 1/2010

Saksopplysninger: 
Gjennom ny mekling etter meklingsbrudd og påfølgende streik med alle forhandlingssammenslutningene, 
la Meklingsmannen den 9. 6.10 fram forslag til løsning ved tariffrevisjonen per 1.5. -10 om ny 
Hovedtariffavtale for tariffperioden 1.5.2010 – 30.4.2012.  Alle parter, hhv KS, LO Kommune, Unio, 
YS-K og Akademikerne har anbefalt det framlagte forslaget og resultatet er sendt til uravstemming.

På bakgrunn av kommunestyrets delegasjonsvedtak 58/05, har rådmannen på vegne av Nordreisa 
kommune, stemt ja til meklingsmannens forslag til løsning.  Dette er i tråd med Hovedstyret i KS sin 
anbefaling til medlemmene.

Vedtak:
Nordreisa kommune stemmer ja til det meklingsforslaget – tariffrevisjonen 2010. 

Med hilsen

Aud Hamnvik Hanssen
Pers.kons.

Vedlegg

Kopi til:
Kjetil Hallen
Annveig Jenssen
Christin Andersen
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AS TIRB

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS TIRB

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 24.03.2010 på selskapets hovedkontor, Finnsnes

Tilstede var 765.320 aksjer av totalt 833.690 aksjer representert ved 6 aksjonærer/
fullmektiger.

Fra styret møtte styreleder Olav Fjell, Ragnar Norum og Ditlev Hani-s;n:
U R IL ,

Fra revisor PWC var statsautorisert revisor Kent-Helge Holst tilgjengekg - '

Fra administrasjonen møtte Martin Eliassen og Hege Pedersen.

Vedtak:
Fullmakter og representasjon av til sammen 765.320 aksjer godkjennes.
Som møteleder ble valgt Olav Fjell.

Sak 03/10: Orienteringer
Adm.dir. Martin Eliassen orienterte om følgende:

• Anmeldelsen fra Troms fylkeskommune
• Anbud i Troms og Nordland.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak:
Årsberetning for 2009 tas til etterretning.

f SAKSNR.
Til behandling forelå: Iw-JK.NR.

LOPENR.---
Sak 01/10: Åpning

Styrets leder Olav Fjell ønsket velkommen til årets generalforsamling. Registrerte
fullmakter ble deretter referert.

Sak 02/10: Konstituering
a) Innkalling og saksliste godkjennes.
b) Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble foreslått og

valgt Rolf Andersen og Martin Ness.

Sak 04/10: Årsberetning for 2009
Beretningen ble referert av styreleder Olav Fjell. Reiste spørsmål ble besvart.
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AS TIRB
Ringveien 2
9306 Finnsnes

Sak 05/10: Revitsors beretning for 2009
Beretningen ble referert av statsautorisert revisor Kent Helge Holst, PWC.

Vedtak:
Revisors beretning for 2009 tas til etterretning.

Sak 06/10: Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2009

Vedtak:
Revisjonshonorar på kr. 140.000 og revisors konsulenthonorar på kr. 125.000
godkj ennes.

Sak 07/10: Fastsettelse av morselskapets resultatregnskap og balanse pr. 31.12.2009,
samt anvendelse av årets overskudd
Regnskapets hovedposter ble referert av økonomidirektør. Styrets anbefaling
mht godkj enning og disponeringer ble referert av møteleder. Reiste spørsmål
ble besvart.

Vedtak:
1. Det fremlagte resultatregnskap og balanse godkj ennes.
2. Årets resultat på kr. 1.200.598 anvendes slik:

9 Til utbytte: kr. 0,-
9 Til annen egenkapital: kr. 1.200.598,-

Sak 08/10: Fastsettelse av konsernresultatregnskap og -balanse pr. 31.12.2009
Regnskapet ble gjennomgått av møteleder. Styrets anbefalinger ble referert.
Reiste spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Konsernregnskap med et beskattet resultat på 11,746 mill.kr. og en
konsembalanse med beskattet egenkapital på 242,205 mill.kr. godkjennes.

Sak 09/10: Valg til styret og fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2009
Møteleder refererte valgkomiteens innstilling vedr. valg:
Foreslått val t for 2 år:
Medlemmer Personli e varamedlemmer:
Arne Bergland (gjenvalg) Karin Ann Eriksen (gjenvalg)
Ditlev Hanssen (gjenvalg) Linda Sollied (gjenvalg)

Styreleder: Nestleder:  
Olav Fjell. Arne Bergland.
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AS TIRB
Ringveien 2
9306 Finnsnes

Vedtak:
Medlemmer:  
Arne Bergland (gjenvalg)
Ditlev Hanssen (gjenvalg)

Styreleder:  
Olav Fjell

Protokoll datert 18.3.2010 vedr. ansattevalg til styret ble referert.

Møteleder refererte valgkomiteens innstilling vedr. styrets godtgjørelse, som
var en videreføring avgjeldende satser, således:

kr. Opr. år
kr. 40.000 pr. år
kr. 35.000 pr. år.

Styreleder:
Nestleder:
Styremedlemmer

Varamedlemmer: kr. 3.500 pr. møte.

Vedtak:
• Foreslåtte satser vedtas.

Styremedlemmer som sitter i styret både i AS TIRB og Cominor AS mottar
ikke styrehonorar fra AS TIRB.

Sak 10/10: Oppnevning av valgkomW for generalforsamlingsmøtet i 2011.
Følgende forslag ble fremmet av Olav Fjell:
• Ole Fredrik Hienn (leder)
• Martin Ness
• Vebjørn Jacobsen.

Vedtak:
• Ole Fredrik Hienn (leder)
• Martin Ness
• Vebjørn Jacobsen.

Nestleder:  
Arne Bergland.

Honorar til valgkomiteen for 2010 vedtas med de samme satser som gjelder for styrets
varamedlemmer; dvs kr. 3.500 pr. møte. Samme sats gjelder for eventuell møtende
representant (ikke aksjonær) for valgkomiteen i generalforsamlingsmøtet.

Sak 11/09: Godkjennelse av protokollen
Protokollen-ble opplest, og enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble hevet k1.15.20, og protokollen underskrevet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å melde til Foretaksregisteret.

Personli e varamedlemmer
Karin Ann Eriksen (gjenvalg)
Linda Sollied (gjenvalg)
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AS TIRB
Ringveien 2
9306 Finnsnes

Finnsnes 24.03.2010.

Møteleder

fJ(Å4
Valgt til å medunderskrive protokollen

(C2
Valgt tir4 m6dunderskrive protokollen

Side 10



/.10PD-TRQA15
5TODI6-56S7TR
«"Zafita~t~,~

MÅL

7•QT2D- I RUAi5
57701:)15 tSTU

ry9 NOLPP9SA vr,MMHN'7—) L_  Rt.,

ICEKONTORFT

ÅRSRAPPOWCZO-09
ARKKODE

Å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud
som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft.

Årsrapport godkj ent: Møte i styringsgruppa 2. mars 2010
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FORMALITETER
Oppstart
1. januar 2006

Eier
Nord-Troms Regionråd DA

Finansiering
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord/Gåivuona, Lyngen og Storfjord kommuner, Nord-Troms
Regionråd samt Troms fylkeskommune. Kommunenes andel går til utrustning av studiebibliotek i
egen kommune.

Styringsgruppe
Ulla Laberg, leder — Regionkontoret i Nord-Troms
Birger Hellan/Hans Petter Myrland— representant for rådmenn
John Karlsen — representant for ordførere
Grethe Lund — representant for bibliotekene
Sedolf Slettli — representant for Troms fylkeskommune
Ronny Laberg — representant for de videregående skolene
Ole Hamnvik/Erik Kristiansen — representant for Næringsnett Nord-Troms
Vidar Forsaa — representant for Storfjord kommune

Ansatte
Lisbeth Holm — prosjektleder
Gabriela Sirbu — prosjektmedarbeider 100 % stilling fra 20.10.2008
Wenche Ratama — koordinator studiebibliotekene 50 stilling

Antall møter i styringsgruppa
2

2
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GJENNOMFØRTE AKTIVITETER

,

Innledning
Styringsgruppa gjennomførte i 2008 en strategisamling for året 2008 og 2009. Årsplanene bygger
på dette, og de oppsatte planer for 2009 er i stor grad gjennomført. En målsetting har vært at
prosjektet over tid skal utvikle seg i en robust retning med tanke på permanent drift. Når det gjelder
organisatoriske og personellmessige forhold, er dette i stor grad på plass, og Nord-Troms
Studiesenter har etter hvert også en tydelig profil utad. Prosjektet har tatt steget frem mot en
institusjonsbygging. Barrieren ligger nå først og fremst i økonomiske ressurser.

Hva angår finansiering, er det etablert kontrakter på lokalt og regionalt hold, mens det fortsatt er
arbeid å gjøre for et totalt gjennomslag for statlig medfinansiering.

I 2009 har Nord-Troms Studiesenter følgende indikasjoner på å lykkes med å bygge den lokale
modellen:

• Alle kommuner har studiebibliotek som har oppnådd en felles minstestandard for utstyr, og
kvalitetsstandarder for samarbeid og tjenester for studentene er opprettet.

• Antall studenter opprettholdes. Vi har få studier som må avlyses og gjennomførings-
prosenten er høy.

• Samarbeidet med Universitetet i Tromsø ved U-vett har utviklet seg til at vi nå er en av
fem studiesentre som inngår i en avtale der disse utgjør "noder" for Universitetet ut mot
regioner i Nord-Norge.

• Vi har prøvd ut og har erfaringer med svært mange måter å tilby fleksibel utdanning.
• Vi inviteres med i fylkeskommunale og regionale fora der kompetanse er tema.
• Vi har vært en sterk aktør i å realisere et stort prosjekt for Nord-Troms Regionråd i

samarbeidet med Universitetet i Tromsø og Troms fylkeskommune: Omdommebygging i
Nord-Troms.

• Nord-Troms Regionråd inngår mer langsiktige utviklingsavtaler med kommunene og
fylkeskommunen om studiesenteret.

• Vi er godt forankret i det offentlige systemet, politisk og administrativt.
• Vi er på god vei til å forankres i det private næringsliv. Bl.a. er vi samarbeidspart med

Innovasjon Norge på kompetanse innenfor reiselivsnæringen.
• Meget god lokal mediedekning.
• Vi ser tydelige konturer av den fremtidige organiseringen av Nord-Troms Studiesenter.

Hva er viktige utfordringer fremover?
• Finansiering — å sikre den statlige delen av "spleiselaget"
• Dokumentasjon — effekt på kort og lang sikt
• Kvalitetssikring — være på stadig jakt etter forbedringspotensialet
• Bemanning — bemanningsreduksjon etter 2009 vil kunne gi konsekvenser for aktiviteter i

2010

3
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Den regionale organisasjonsmodellen
Nord-Tromsmodellen er en desentralisert modell der alle kommunene i regionen har etablert
studiebibliotek. Administrasjonen med sine to stillinger har kontor i Nordreisa, men studiesenterets
aktiviteter foregår i alle de seks kommunene. Koordinator for studiebibliotekene er lokalisert til
Skjervøy. Studiesenterets tre hovedfunksjoner innebærer:

Møteplass
Studiebibliotekene i hver kommune som det lærende fellesskap. Etablering og opprettholdelse av
kollokviegrupper, studentgrupper og sosiale møteplasser.

Megler
Bindeledd mellom aktuelle brukere og mulige kompetansetilbydere gjennom å identifisere og
realisere kompetansebehov på kortere eller lengre sikt. Iverksetting og gjennomføring av studier.

Motor
En regional kompetansestruktur som skal være "navet i hjulet" og utvikle studiesenterets alle tre
funksjoner. Være pådriver og spydspiss, motivator og hjelper i kompetanseutviklingen og sette
kompetanse inn i en helhetlig og strategisk sammenheng. Kontaktledd mot interne og eksterne ledd
gjennom dialog med universitet og høgskoler, offentlige instanser fylkeskommunalt og kommunalt,
lokalt næringsliv og befolkningen som sådan.

Lyngen

Storfierd

Nord-Troms \
Studiesenter

- megler
- motor

- møteplass

or reisa

Kvænangen

Evaluering av den regionale modellen
I løpet av 2009 ble det i samarbeid med U-vett (Universitetet i Tromsø) startet opp en evaluering av
Nord-Troms Studiesenter, der første del omfattet den regionale organisasjonsmodellen.
Evalueringen vil ikke bli sluttført før i 2010, men alle signaler tyder på at modellen i stor grad
oppfattes å være hensiktsmessig.

Konturene som tegnes for en fremtidig modell, tyder på at dagens organisasjonsmodell videreføres
i store trekk.

4
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Det har vært fire biblioteksjefmøter i løpet av året.

Møteplass  — studiebibliotekene
Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass for voksne som tar utdanning.
Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte
lokaler. Her kan man ha gruppesamlinger, tilgang til litteratur, Internett, trådløst nettverk og nærhet
til lyd/bildestudio. Bibliotekene har leseplasser og grupperom til disposisjon. Bibliotekene kan
benyttes både i og utenom ordinær åpningstid.

Kommunens egenandel
Hver kommune avsetter en egenandel til sitt lokale studiebibliotek, jf. vedtak gjort på styremøte i
Nord-Troms Regionråd 17. november 2008 (sak 29/08 - Egenfinansiering Nord-Troms Studie-
senter 2009-2011).

Midlene for 2009 er brukt til kompetanseheving av bibliotekansatte, opprusting av utstyr og
innkjøp av pensumlitteratur for NTSS-studenter.

Disse midlene er avgjørende for å kunne holde nivået og kvaliteten på studiebibliotektjenestene ved
like.

Kompetanseheving/erfaringsarena
Kompetanseheving av de bibliotekansatte er et utviklingsområde som det jobbes med hele tiden.
Det er viktig at de bibliotekansatte føler at de mestrer de utfordringene de får i møte med studenter.
I 2009 er det blitt arrangert tre regionale kurs.

Nytt av året er lyd/bildemøte for alle bibliotekansatte - en felles erfaringsarena for de bibliotek-
ansatte. Bibliotekmiljøet i Nord-Troms er lite, og vi ser at det har vært nyttig med et felles møtested
for utveksling av erfaring og kunnskap.

Metodehåndboka
Metodehåndboka for studiebibliotekene ble vedtatt på biblioteksjefmøtet i juni 2009. Håndboka er
et arbeidsverktøy for internt bruk i bibliotekene. Den er et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre de
tjenestene studiebibliotekene tilbyr studentene og skal revideres hvert år. Metodehåndboka skal
være med på å skape en felles standard for alle studiebibliotekene i Nord-Troms.

Oppgraderingen av Storfj ord folkebibliotek
Oppgraderingen av Storfjord folkebibliotek til studiebibliotek fortsatte i 2009. Biblioteket flyttet
inn i nye, fiotte lokaler i kommunehuset på Hatteng i høst. I det nye biblioteket er det blitt lagt til
rette for studenter.

Det manglet fortsatt litt på den tekniske siden i forhold til å ha på plass rninimumsstandarden i
forhold til trådløst nettverk, tilgangen til PC for studenter og studieplass med tilgang til
hjelpemidler etter åpningstid. Storfjord kommune/folkebiblioteket arbeider med saken.

Studiebibliotekene som møteplass
Kontinuerlig oppgradering og utvikling av studiebibliotekene til å bli gode møteplasser er et
prioritert satsingsområde. Registreringer gjort på bibliotekene viser at tilbudet er godt brukt:

Kvænangen
Kvænangen er blitt fysisk brukt av studenter 3-5 dager per uke. Antall studenter varierer fra en til
fem personer som bruker biblioteket som arbeidsplass for studier, men også som undervisningsrom
for lyd/bilde. Studentene er enkeltvis på dagtid (3-4 timer), og som gruppe har de møttes mest på
kveldstid.

5
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Skj ervøy  
Skjervøy har hatt ca. 300 besøk av studenter. Halvparten
har vært studenter tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Skjervøy har hatt 26 nøkkelutlån i løpet av året til
forskjellige studenter. De har da brukt biblioteket på
ettermiddagen, i kortere perioder og i helgene. I
gjennomsnitt er det ca. 6,5 besøk i uka av studenter på
Skjervøy som har brukt leseplass, grupperom, PC eller
videokonferanseutstyret.

Tilbudet "studiebibliotek" og møteplass er et tilbud for alle voksne studenter i regionen.

Kåfjord
I Kåfjord har studentene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter benyttet seg av nøkkeltjenesten med
tilgang til biblioteket utenom åpningstid. Ca. 70 % har brukt biblioteket som leseplass og
gruppesamlinger. 80-85 % av studentene har benyttet trådløst nett både i og utenfor åpningstid.

Lyngen
Lyngen har stor pågang av studenter, og de merker en økt bruk av lyd/bilde. Halvparten av
studentene de har er tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.

Nordreisa
Nordreisa har mange studenter innom. De har oppnådd minimumsstandarden, men sliter med
serving på IKT — mangelfull oppdatering av programvare, service på PC-er o.l. Registrering gjort i
Nordreisa fra uke 5-13 viser at det var 134 studenter innom, hvorav 99 var studenter tilknyttet
Nord-Troms Studiesenter. Fra uke 41-50 var det 120 studenter innom, og 84 av disse var tilknyttet
Nord-Troms Studiesenter. I disse to periodene var det totalt 257 studenter som brukte
studiebiblioteket i Nordreisa.

Informasjonsbrosjyre
Det er blitt laget en ny informasjonsbrosjyre for studiebibliotekene. Dette er en informasjons-
brosjyre som vi ser er veldig god å ha i møte med nye studenter. Vi gir den til studenter på
biblioteket og på samlinger, og den ligger tilgjengelig i bibliotekene. Informasjonsbrosjyren har lik
tekst, men bildene er lokale alt etter hvor de er i bruk. For eksempel har informasjonsbrosjyren som
er brukt i Kvænangen bilder fra Kvænangen folkebibliotek, og brosjyren brukt på Skjervøy har
bilder fra Skjervøy folkebibliotek.

Koordinatorevaluering
Et av utviklingsområdene for 2008 var å evaluere ordningen med studiebibliotekkoordinator.
Denne evalueringen er blitt gjort av biblioteksjefene i Nord-Troms, og det er blitt utarbeidet en
egen grundig koordinatorevaluering.

Evalueringen ble lagt frem på styringsgruppemøte i november. Biblioteksjefene ser på koordinator
som svært viktig i samarbeidet.

Megler og motor
Funksjonene som megler og motor griper inn i hverandre, men distinksjonen gjøres for å
tydeliggjøre den viktige, men mindre konkrete "motorrollen".

Et særpreg ved modellen er nettopp studiesenterets viktige rolle som "motor" i utviklingen av
kompetanse i regionen. Det innebærer blant annet dyktiggjøring av ,bestillerkompetanse, slik at
regionens behov kan legges til grunn for de kompetansetilbud man skaffer. Det er viktig at
kompetansen bidrar til å understøtte prosesser som foregår både regionalt, nasjonalt og

6
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internasjonalt. Samhandlingsreformen i offentlig sektor er et eksempel på en slik nasjonal prosess
som vi kan bidra til å gjøre god lokalt gjennom tilgang til riktig kompetanse. Et slikt fokus
innebærer at studiesenteret må være en tydelig deltaker i de eksterne omgivelsene, samtidig som
det må ha troverdighet lokalt.

Statistikker
Etter fire års drift er det grunnlag for noen statistiske vurderinger.

Oversikter 2006-2009

Alle resultatene peker i én retning: De viser at behovet for fleksible studier lagt til Nord-Troms er
til stede. Utfordringen er at dette er en "bottom up"-bevegelse, der kommunene og Troms fylkes-
kommune har sett og tatt utfordringen, mens det synes vanskeligere å få statlig nivå til å se det
totale bildet — og da særlig nødvendigheten av at det gjøres et arbeid lokalt for motivering,
rekruttering og bestilling av tilpasset kompetanse.

I tillegg til tall i tabellen ovenfor, har Nord-Troms Studiesenter kjørt en del kurs, bl.a. innenfor
lovgivning og økonomi å oppdrag for kommunene i regionen:

KURS ANTALL  STUDENTER

Hva studeres?
For å gi et inntrykk over hva som studeres, gis her en oversikt over antall studier, studenter og
studiepoeng siste to semester (året 2009):
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12. EXF-0712:Examen fakultatum
13. FIL-0702 Examen philosophicum

14 Allrnennlæl'erutdandin
15. BEI:1007 Matematikk for økonoffier

Total

Nord-Troms
Gjennomsnittsalder på studenten: 40 år
Kvinner: 75,5 %
Menn: 24,1 %
Studenter med partner og barn eller alene med barn: 66,9 %

16. SOK-1002: Mikrookonotni
17. FIL0701 Examen phildsophICUM —. : ,

diStriktvariatiten
18 OmdømmebYgging, avsluttes 2010

*) 2/3 studiepoeng regnes på statistikk for 2010

Studiene er organisert svært forskjellig. Som eksempel kan nevnes to av ytterpunktene:
a) Tradisjonell desentralisering av  Allmennlærerutdanning  i hel klasse, der Høgskolen i

Finnmark legger all undervisning til Nord-Troms.
b) Modellen med mindre studier i bedriftsøkonomiske fag, meget fleksibelt lagt ut av

Universitetet i Tromsø. Gir muligheter til mindre grupper innenfor hvert fag, som følges
opp lokalt gjennom kollokviesamlinger, veiledninger og nettbasert undervisning.

Hvem er studenten?
Tall fra undersøkelse utført av Universitetet i Tromsø/Universitetet i U sala
Universitetet holder på med en undersøkelse av flere studiesentre/kompetansetilbydere i Nord-
Norge, deriblant Nord-Troms Studiesenter. Undersøkelsen er foretatt på studenter i 2009. Vi har
fått en del foreløpige tall:

Nord-Troms Studiesenter gjorde etter to års drift en undersøkelse på egne studenter, og resultatene
sarnsvarer bra. Vi spurte også etter motivasjon for å ta studiet, og 83 % svarte at de ikke ville tatt
studiet dersom det ikke var desentralisert med lokale samlinger.

Universitetet har også spurt om foreldrenes bakgrunn og finner at studiesentrene for en stor del
rekrutter fra såkalte "ikke-akademiske" familier, og dermed sannsynligvis rekrutterer studenter som
ikke ville tatt høyere utdanning dersom det ikke var for studiesentrenes tilbud.
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Utvikling av studiemodeller og samarbeidsområder

Utprøving av studiemodeller
Målet er at Nord-Troms Studiesenter skal fungere som en infrastruktur for kompetanse i regionen
og være et virkemiddel for samfunnet. Et slikt perspektiv forutsetter at det legges stor vekt på å
bygge relasj oner og bidra til en gjensidig forståelse om at dette er en fellesoppgave for mange
aktører. Det utfordrer kommuner, næringsliv, forskning og utdanningsinstitusjoner til et felles løft
for å møte de utfordringene man står overfor sett i et samfunnsperspektiv.

På dette feltet er det gjort mye godt arbeid av Universitetet_i Tromsø og høgskoler som prøver ut
ulike måter å gjøre studiene fleksible på uten at det skal gå ut over kvalitet. I 2009 har vi hatt flere
modeller som har fungert godt:

• Nord-Troms Studiesenter som en av fem noder tilknyttet Universitetet i Tromsø.
• Samarbeid med Høgskolen i Finnmark om desentralisert profesjonsutdanning.
• Samarbeid med Universitetet i Tromsø om studier med kombinasjonsløsninger: samlinger,

nettbaserte og lokale veiledninger samt forelesninger over nett eller lyd/bilde.
• Samarbeid med Universitetet i Tromsø/U-vett om prosjekt Omdømmebygging i Nord-

Troms og kompetanse via veiledning, studiesamlinger og dialogseminar.

Samarbeid med kommuner og næringsliv i regionen
Næringslivet
Nord-Troms Regionråd har utarbeidet styringsdokumentet "Nord-Troms Strategier 2007-2016",
der to av innsatsområdene er "Kompetanse" og "Utvikling og nyskaping i næringslivet".

Studier utviklet i samarbeid med næringslivet, eller som "svar" på de behov næringslivet fremmer,
har i 2009 vært alle de korte bedriftsøkonomiske studiene og oppfølging av reiselivsnæringa
sammen med Innovasjon Norge og bransjen. Forarbeidet ble gjort gjennom en workshop med
bransjen den 12. november i Kåfjord.

Offentlig sektor
Kommunene er eiere av prosjektet, og er representert i styringsgruppa med politisk og
administrativ ledelse. Vi erfarer at det er enklere å etablere kontakt med offentlig virksomhet fordi
sektoren er mer entydig i oppgaveløsing, organisering og strukturer.

Vi samarbeider også med interkommunale institusjoner som Distriktsmedisinsk senter og
Psykiatrisk senter om konkrete studietilbud.

I 2009 har vi som største sak jobbet med studiet
Omdommebygging i Nord-Troms, som ledd i Nord-
Troms Regionråds satsing på omdømmebygging.
Prosjektet er realisert gjennom et meget omfattende
samarbeid mellom mange parter, som kommuner,
regionråd, universitet og studiesenter, Troms fylkes-
kommune og Norgesuniversitetet.

Vi har også startet opp desentralisert Allmennlærer-
utdanning ut fra en behovsanalyse vi har fått fra
kommunene.

Troms f Ikeskommune
Troms fylkeskommune er en viktig drøftingspartner i utvikling av studiesenteret og er også
delfinansiør av prosjektet. En representant fra fylkeskommunen sitter i styringsgruppa.

10

Side 20



l',IO1D-77OM5
57-1:01b-5tST-6R
,g,~~fafttild~,

Nord-Troms Studiesenter er invitert inn på arenaer der kompetanse er satt på dagsordenen og har
sammen med Studiesenteret Finnsnes kommet med uttalelser i forbindelse med "Regionalt
utviklingsprogram" og "Fylkesplan for Troms", der vi påpeker at studiesentrene vil være et virke-
middel for å oppnå fylkesplanens målsetting om at «unge og voksne i Troms skal tilbys utdanning
og opplæring som er relevant for enkeltmennesket, næringslivet og samfunnet».

I fylkesplanen, som ble vedtatt i 2009, finner vi da også at et av virkemidlene for å nå målet er å
«videreutvikle infrastrukturen for etter- og videreutdanning i distriktene gjennom en tverrfaglig
strategi der folkebibliotek, studieverksted og regionale studiesentre inngår».

F lkesmannen i Troms
Fylkemannen i Troms har vært inne med delfinansiering av flere kompetansetiltak innenfor helse-
og sosialsektoren. Vi blir invitert inn på arenaer der kompetanse er på agendaen, og har i 2009
utviklet og bidratt til realiseringen av et prosjekt for  Kvinner og rus  sammen med Senter for
psykisk helse samt en regional kompetansegruppe for rus og psykisk helse. Studiet  Relasjon og
nettverksarbeid  er realisert på grunn av delfinansiering av Fylkesmannen.

Andre samarbeids artnere
For å realisere studier og andre kompetansetiltak, er nettverksarbeid helt nødvendig. I løpet av 2009
er det tre satsinger som har krevd utstrakt grad av samarbeid:

Pros'ekt  Omdømmeb in i Nord-Troms  o studiet  Omdømmeb in
Prosjektet inkluderer et studium der prosjektmedarbeiderne deltar, samt veiledning og
kompetansedeling med Universitetet i Tromsø over to år. Deltakende parter er kommunene,
Nord-Troms Regionråd, Nord-Troms Studiesenter, Troms fylkeskommune, Universitetet i
Tromsø, U-vett, Norgesuniversitetet.

Arran ementet  Gründercam  under Forsknin sda ene
Campen ble svært vellykket, der 217 elever fra
ungdomstrinnets tiendeklasser og elever fra første
klasse ved videregående skoler deltok sammen med 25
lærere. Bedrifter fra samtlige kommuner stilte opp med
realistiske oppgaver som ungdommene skulle løse, og
det ble kåret vinnere i flere klasser av en jury på totalt
13 personer. Nord-Troms Studiesenters engasjement
var basert på realfagssatsingen, siden vi ser at flere
som ønsker seg høyere utdanning mangler kvalifika-
sjoner innenfor realfagene. Samarbeidende partnere
her var Regionkontoret i Nord-Troms, Ungt Entrepre-
nørskap Troms, Fylkeskommunen (RDA-midler).

Samisk be nnero lærin — med vekt å å få kvalifiserte samisklærere
Saken startet etter en henvendelse fra Nordreisa videregående skole. I første fase ble
Universitetet i Tromsø involvert og kom med et positivt tilbud, men måtte utsette det på
grunn av kapasitetsproblemer. I neste fase foregikk samarbeidet med Samisk språksenter i
Kåfjord som allerede hadde begynneropplæring i samisk, men uten studiepoengproduksjon.
Samisk språksenter fikk til et samarbeid med Samisk høgskole, og nå foreligger høgskole-
tilbudet som et tilbud til befolkningen i Nord-Troms. Samisk språksenter har gjort en meget
god jobb. De er faglig ansvarlig og arrangør, og Nord-Troms Studiesenter er mer en
samarbeidspart ved rekruttering og desslike.
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FINANSIERING

Nord-Troms Studiesenter er en infrastruktur for kompetanse som skal virke i alle
seks kommuner i Nord-Troms.

Studiesenteret finansieres i dag av kommunene, Troms fylkeskommune og egeninntjening.

Det er ikke realistisk å drifte et studiesenter kun på egeninntjening, dvs. studentinnbetaling. Studie-
avgiften ville blitt umulig høy, og tilbudet ville ikke lenger vært et reelt tilbud. Et annet poeng er at
en kommersiell organisasjon må være opptatt av hvilke tilbud som kan gi inntjening, mer enn på
hva behovet er i regionen. Det ville bryte totalt med studiesenterets misjon og mandat.

Allerede nå er det en del studier vi må skaffe grunnfinansiering til hvis det overhodet skal være
mulig å rekruttere til dem. Eksempler på slik grunnfinansiering er støtte fra Fylkesmannen i Troms,
sponsing fra SpareBankl, sponsing fra Statskog, tilskudd fra Troms fylkeskommune, Innovasjon
Norge etc.. Det som er viktig å merke seg, er at slik finansiering går til å redusere studieavgiften
for deltakerne — ikke til drift av studiesenteret.

Eksempler på studier som er delfinansiert før de
legges ut som tilbud til studentene er Turisme —
opplevelsesproduksjon i Nord-Troms (60 sp), Rus og
psykisk helse (15 sp), Demens og alderspsykiatri (30
sp), Relasjon og nettverk (60 sp), Omdommebygging
(15 sp), Kompetanseprogram for reiselivsnceringa i
Nord-Troms (kursrekke med veiledning).

Profesjonsutdanninger skal i utgangspunktet være
gratis i Norge, og der er det kun kostnader til
desentralisering som dekkes inn (lokaler, utstyr etc.).

I realiteten betyr det at vår kursportefølje ikke kunne ha vært realisert via en kommersiell kanal, og
må ses på som et offentlig anliggende sett i sammenheng med annen kompetansestruktur. Dette
reflekteres også gjennom de utviklingsavtaler og finansieringer som ligger til grunn for dagens
modell.

Kommunenes andel
Styret i Nord-Troms Regionråd inngikk i 2009 en treårig utviklingsavtale med kommunene for å
sikre kontinuitet og utdanningstilbud innen høyere utdanning i regionen. Avtalen gir retningslinjer
for partenes ansvar og kommunenes økonomiske egenandel.

F Ikeskommunens andel
Troms fylkeskommune har siden oppstart vært inne med prosjektmidler, og Nord-Troms Regionråd
har i løpet av 2009 hatt en dialog om en mer langsiktig utviklingsavtale. Det ser ut til å kunne
realiseres, men tilskuddsbeløpet vil bli kraftig redusert.

Statlig andel  
Siden oppstarten har det vært arbeidet med en statlig delfinansiering gjennom møter med
departement og komiteer, Tromsbenken og ved besøk av enkeltpolitikere i ulike sammenheng.
I løpet av 2008 har politikere lokalt og på fylkesnivå bidratt til å gjøre saken kjent, og jobbet frem
en forståelse for viktigheten av høyere utdanning i Nord-Troms og Nord-Troms Studiesenter sin
rolle som kompetansemotor. I februar 2008 var lokale politikere og fylkesråd for utdanning i
Troms i møte med Kunnskapsdepartementet og stortingspolitikere. Leder av utdanningskomiteen
på Stortinget var på besøk våren 2008, og det har vært flere kontaktpunkter med Tromsbenken.
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NORD-TROMS STUDIESENTER

Komiteen viser til at Nord-Troms Studiesenter har som hovedoppgave å legge til
rette for desentralisert høyere utdanning i Nord-Troms gjennom å gi fleksible
tilbud Regionen har et lavt utdanningsnivå, og studiesenteret bidrar til at flere
får tatt høyere utdanning For svært mange av studentene som er tilknyttet
studiesenteret er ikke alternativet å ta høyere utdanning andre steder.
Alternativet er i stor grad å ikke ta utdanning. Studiesenteret bidrar på den
måten både til å høyne regionens utdanningsnivå og til å rekruttere, utvikle og
beholde arbeidskraft. Studiesenteret gir ingen permanente tilbud, men tilbyr
ordinære studier fra ulike utdanningsinstitusjoner.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Høyres alternative budsjett, der det
foreslås å bevilge 3 millioner kroner til Nord-Troms Studiesenter.

Ved behandling av Statsbudsjettet i 2009 hadde en enstemmig Kirke-, utdannings- og
forskningskomité en merknad til budsjettet, uten at det resulterte i gjennomslag ved behandling av
budsj ettet.

Vi har hatt direkte kontakt mot sentrale aktører i ulike sammenhenger:
17. februar Innlegg om studiesenteret i DMS sitt møte med statssekretær Ellen Birgitte

Pedersen fra Helse- og omsorgsdepartementet.
29. februar Høyre på besøk — Elisabeth Aspaker.
16. juli Møte med utdanningsministeren for høyere utdanning, Tora Aasland. Til

stede var også hennes rådgiver samt Lena Jensen og Tove Karoline
Knutsen. Studiesenterets sak ble fremmet av rådsordfører Bjørn Inge Mo,
sekretariatsleder Berit Fjellberg og prosjektleder Lisbeth Holm.

Ved høstens valg ble det omrokkeringer i regjeringen og helt nye medlemmer i komiteen, og det
må igjen gjøres en innsats for å gjøre saken kjent og vinne gehør for studiesenterets viktige rolle.

Ved behandling av årets statsbudsjett ba vi om høring, noe som ble avslått med begrunnelse i at det
bare er tidsramme for de store organisasjonene. Vi sendte derfor et notat om saken til KUD og
komiteens medlemmer samt Troms sine representanter.
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FREMTIDIG ORGANISASJONSMODELL

Lisbeth Holm
20. februar 2010

Valg av organisasjonsmodell skal skje i prosjektets siste fase, og vi ser gjennom vårt nettverk med
andre studiesentre at det finnes svært mange alternative organisasjonsformer:

• Drift i regi av Nord-Troms Regionråd
• Interkommunalt selskap (IKS)
• Eget aksjeselskap

Signaler tyder på at man opprettholder Nord-Troms Studiesenter med et eierskap av kommunene
og Nord-Troms Regionråd. Om studiesenteret skal inngå som en "avdeling" under regionrådets
sekretariatsfunksjon eller at det skal etableres et interkommunalt foretak, er ikke utredet på
saksplanet ennå. Det som synes uaktuelt, er et eget AS.

Den igangsatte evalueringen av Nord-Troms Studiesenter, som omfatter både organisasjonens
oppbygging og interne forhold samt eksterne oppfatninger blant studenter, eiere, samarbeids-
partnere og andre interessenter, vil forhåpentligvis gi et grunnlag for å ta riktige valg som bidrar til
en formålstjenlig utvikling av studiesenteret i fremtiden.
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Nordreisa kommune
Postboks 174.
9156 Storslett.
Att Ordføreren / Næringsleder / Rådmannen.

Søndre Eiendom
PB91 8601.
Mo I Rana.

Dato 25.03.10

Har selv et foretningsbygg i Nordreisa og vet hva dette betyr.

Med i sen
R •*ord.

NORDREISA KOMMUNE
\+. S ERV C EKONTOREr

SAKSNR.

DOK.NR.

!LØPENR. -1ARKIKODE

Ber om at dette distribueres til et samlet kommunestyre.

Til et samlet kommunestyre i Nordreisa ber om at dere fatter samme vedtak som 23.10.08
Der dere omgjør vedtaket som sak 0075/08. Endring i Eiendomskatt foretningsbygg til 0,-.

Årsaken til at dere skal gjøre det er at dette utgjør sikkert bortimot 8-10 % av leieinntekter på
foretningsbyggene.
Noe som betyr at med det lille markedet for foretningsdrift mest sannsynlig vil stagnere helt
og bortfalle da all nybygging ikke vil være lønnsom og falle fra over tid.
Leietakere butikker etc som skal bære kostnaden vil ikke kunne bære denne ekstraskatten.

Så sier jeg bare takk til de av dere som forstår og vil sørge for å omgjøre vedtaket.
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Nordreisa kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Troms Fylkeskommune
Postboks 6600
9296  TROMSØ

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
07/1809 2009/10172-5 11346/2010 26.03.2010

Vedr invitasjon til dugnad om folkebreibandet

Nordreisa formannskap har behandlet invitasjon til dugnad om folkebredbånd. Vedlagt følger 
samlet saksfremstilling.  

Med hilsen

Christin Andersen
assisterende rådmann
Direkte innvalg: 77 77 07 23

Kopi: Bredbåndsfylket Troms, Terminalgata 68, 9019 Tromsø 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/10172 -4

Arkiv:

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 18.02.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
7/10 Nordreisa formannskap 04.03.2010

Nordreisa driftsutvalg
Nordreisa kommunestyre

Invitasjon til dugnad om folkebreibandet

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 04.03.2010 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune frafaller ikke eiendomsskatt på bredbåndsanlegg.  

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune frafaller ikke eiendomsskatt på bredbåndsanlegg.  

Saksopplysninger

Troms fylkeskommune har invitert kommuner, kraftselskap og teleselskap til en felles dugnad for 
bredbånd / fiber til alle, også til distriktene, hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging. 
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Troms fylkesting har enstemmig gått inn for å invitere til en dugnad hvor alle i Troms skal få 
bredbåndstilknytning. 
Fylkeskommunen inviterer derfor at kommunene i Troms frafaller eiendomsskatt på 
bredbåndsanlegg. 

Nordreisa kommune har bygd ut bredbånd/fiber i samarbeid med Nord-Troms kraftlag, Statnett 
og Bredbåndsfylket Troms. Nordreisa kommune har finansiert utbygging i distriktene i Nordreisa 
for om lag kr 7,5 millioner kroner, som tilsvarer ca 50% utbygningskostnadene, herav har 
kommunen forskuttert tilsagn som tilskudd fra Bredbåndsfylket Troms. Kommunen har to tilsagn 
på 2,9 millioner kroner (juni 08) og på 4,09 millioner kroner (aug 08). Disse er ikke mottatt, men 
vil finansiere øvrig utbygging. 

Bredbåndsfylket Troms AS ble dannet i 2004 gjennom en aksjonæravtale. Herav eier Troms 
Fylkeskommune 81,00% og kommunene i Troms det resterende. BBFT etablerte et datterselskap 
som het Nætt AS som var helheid av bredbåndsfylket Troms AS, dette ble så fusjonert med 
Troms Kraft Fiber og Nætt AS fikk nytt navn, Pronea AS. I dag eier Troms Kraft 75% og 
Bredbåndsfylket 25% av Pronea AS. Etter emisjonene har Troms Kraft Fiber kjøpt opp 
rettigheter til 25% av fiberkapasiteten i stamnettet, som i utgangspunktet var 100% eid BBFT.  
Nordreisa kommune (samt de andre kommunene i Troms) betaler for deltakelse i BBFT gjennom 
en avtale som var forankret i felles innkjøp av stamnett gjort av Troms fylkeskommune og 
kommunene i Troms. Avtalen som ble signert i 2004 går ut i 2012, eller den tid det tar å 
nedbetale anlegget. Nordreisa kommune betaler totalt kr 495.000 pr år som inkluderer deltakelse 
i BBFT, internett tjenester til rådhus og skoler, internett aksess, kommunikasjon mot firmaet 
EDB og VLAN internt nett. 

Utbygde områder med kommunale midler er:
Rotsundelv – Bakkeby/Latteren
Sandbukt – Hamna (Lilleng)
Sandbukt – Oksfjordvatnet
Straumen – Fosnes
Nyheim
Indre – Ytre Storvik
Storslett – Nybrua
Krakenes (unntatt Kålheim/Strandheim)
Nybrua – Vinnelys (bygges med midler fra Statnett) 

Områdene Rotsund og sentrumsområdene Sørkjosen – Storslett er kommersielt utbygd. 
Til sammen tilsvarer dette en utbygning for, i underkant, 70% av befolkningen. 

Planlagt utbygging i områder: 
Storslett – Krakeneskrysset
Krakenes (Kålheim/Strandheim)
Oksfjordvatnet – Oladalen
Krakeneskrysset – Nørgård
Bergmo – Sappen

I en epost fra KS Sekretariat til alle kommunene i Troms, påpekes det at dugnadsforslaget ikke er 
uproblematisk i forhold til eiendomsskatteloven. Kommunen må ha lovhjemmel til å frafalle eller 
innvilge unntak for eiendomsskatt. KS Sekretariat mener det er svært tvilsomt om virksomheter 
som eier infrastruktur som brukes til bredbånd kvalifiserer for fritak. 
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Telenor er kritisk til modellen som fylkeskommunen legger opp til, herav hensynet til 
konkurransevridning i forhold til fiber og de andre eksisterende teknologier som for eksempel 
mobilt bredbånd. Telenors erfaringer er at på langt nær alle husstander aksepterer tilbud om 
tilknytningsform (fiber) som Troms fylkeskommune her legger opp til.  

Vurdering

Nordreisa kommune er positiv til tiltak som kan bidra til at næringsliv og private får tilgang til 
tidsmessige tjenester for elektronisk kommunikasjon og er enig om at det må en dugnad til for å 
få infrastruktur ut til distriktene. Nordreisa kommune vil likevel være tvilende til at fritak fra 
eiendomsskatt er rette måten å stimulere til dugnad. Nordreisa kommune er også av den 
oppfatning av at kommunen allerede bidrar til en dugnad gjennom både egenfinansiering og 
gjennom deltakelse i Bredbåndsfylke Troms og når tilskuddene som kommunen har fått tilsagn 
på kommer, vil kommunen langt på vei nå målet om ”bredbånd til alle” i Nordreisa kommune. 

Nordreisa kommune stiller også spørsmål med om den nevnte dugnad vil være i tillegg til 
avtalene kommunene i Troms allerede har gjennom Bredbåndsfylke Troms AS.      

Nordreisa kommune har i løpet av november 2009 – januar 2010 foretatt taksering for 
utskrivning av eiendomsskatt, verker og bruk er del av eiendomsskattegrunnlaget. I framtiden vil 
det ligge store verdier i bredbåndsanlegg, Nordreisa kommune vil derfor være restriktiv til å 
frafalle fremtidige inntekter.  

Etter en helhetlig vurdering vil Nordreisa kommune ikke frafalle eiendomsskatt på 
bredbåndsanlegg.  
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NORD-TROMS

JORDSKIFTERETT

Adressater, jf adresseliste

Arkivnummer

023

Årsmelding 2009 Nord-Troms jordskifterett

Vedlagt oversendes årsmelding for Nord-Troms jordskiilerett.

NORDRE1SA KOMMUNE
SERVICEK,'~ET -

r!  f':.:\j

SAKSNR.

DOK.NR.

LOPENR  
'

Vår referanse Vår dato
366/10/mlu 29.04.2010

Det framgår av årsmeldinga at vi hadde et svært godt resultat også i 2009. Dyktige
medarbeidere gjør at jeg med glede kan konstatere at vi er en av de mest produktive
jordskifterettene i landet.

Økt bemanning har medført at vi nå er mer å jour enn det vi har vært tidligere år. Alle sakene
som bIe krevd i 2009 er p1an1agt oppstartet i år. I tillegg har vi kapasitet til å påbegynne
hastesaker som kommer inn i første halvår 2010.

Nytt av året er at vi har opprettet vår egen hjemmeside: www.domstol.no/jtrm. Her fmner dere
bl.a. berammingslister, informasjon om ansatte og hvordan dere kan kreve sak. Vi håper denne
kan være til nytte for vår parter og aktuelle brukere av jordskifteretten.

Med hilsen
Nord-Troms jordskifterett

Liu
Liv Nergaar
jordskifterettsleder
nf direkte innvalg: 77 64 24 40

Vedlegg
- Årsmelding 2009

Postadresse Besøksadresse Telefon 77 64 24 40 Bank 7874 06 31607
Postboks 6602 Fylkeshuset Telefax 77 64 24 41 Bedriftsnr. 974 758 571
9296 TROMSØ TROMSØ jtrmpostgdornstol.no www.jordskifte.no
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NORD-TROMS

JORDSKIFTERETT

Adressater:
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, her
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, her
Statens vegvesen Troms, Eiendomsseksjonen, her
Statskog Troms, 9321 Moen
Reindriftsforvaltningen i Troms, 9325 Bardufoss
Forsvarsbygg, Postboks 309, 9483 Harstad
Troms Bonde- og småbrukerlag v. Ole Anton Teigen, 9064 Svensby
Troms Bondelag, v/leder Bjørn Mathisen, Hundstad, 9475 Borkenes
Senja tingrett, Postboks 203, 9305 Finnsnes
Nord-Troms tingrett, Postboks 2510, 9270 Tromsø
Hålogaland lagmannsrett, Postboks 2511, 9271 Tromsø

Advokatfirmat Bakke, postboks 1015, 9260 Tromsø
Advokatfirma KPMG Law DA, postboks 6262, 9292 Tromsø
Advokat Dagfinn Strønstad, Postboks 1088 sentrum, 9261 Tromsø
Advokatfirmaet Østgård Wikasteen DA, Rådhusg. 3, 9008 Tromsø
Advokat Hans Karoliussen, Postboks 316, 9305 Finnsnes
Rekve, Pleym & co Advokatene, Grønneg. 74/76, 9008 Tromsø
Advokat Tor Waaler, Postboks 2077, 9266 Tromsø
Advokatselskapet Skjærgård AS, Postboks 1060, 9261 Tromsø
Advokatene Brox og Eriksen, Hans Karoliusv. 6, 9300 Finnsnes
Tromsøadvokatene DA, Postboks 1062 sentrum, 9261 Tromsø
Advokatfellesskapet Centrum, Postboks 220 sentrum, 9253 Tromsø
Advokatene Ringberg, Crogh, Bårdlund & Warth, Postboks 636 sentrum, 9257 Tromsø

Stortingsrep. Arne Bendiks Arnesen, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Øyvind Korsberg, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Anne-Marit Bjørnflaten, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Per-Willy Amundsen, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Irene Lange Nordahl, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Tove Karoline Knutsen, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Elisabeth Aspaker, Stortinget, 0026 Oslo

Tromsø kommune
Balsfjord kommune
Karlsøy kommune
Storfjord kommune
Lyngen kommune
Kåfjord kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Kvænangen kommune
Målselv kommune
Sørreisa kommune
Lenvik kommune
Tranøy kommune
Berg kommune
Torsken kommune

2
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ÅRSMELDING 2009

JORDSKIFTERETTEN — EN PROBLEMLØSER FOR ALLE SOM EIER EN BIT AV NORGE
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1 Jordskifterettene 150 år

Jordskiftedomstolen er en særdomstol, underlagt
Domstoladministrasjonen. Det er på landsbasis
260 tilsatte, fordelt på 34 soknekontor og fem
dømmekontor.

Jordskiftedomstolen skal være uavhengig. Den
skal sikre og fremme rettssikkerheten, verne om
rettssamfunnet og den skal til enhver tid ha høy
tillit i samfunnet. Dette bygger på verdier som
kvalitet, integritet, respekt, service, åpenhet og
effektivitet. Verdier vi etterstreber i vårt arbeid.

I 2009 markerte vi at jordskiftedomstolen rundet
150 år. Det arbeides med utkast til ny jordskifte-
lov og vi ser konturene av en bedre og mer
strukturert lov. Samtidig har arbeidsprosesser,
ressursfordeling, samhandling og organisering
vært tema. I påvente av avklaringer er jeg også
konstituert som leder i Finnmark jordskifterett
og jeg håper at vi med det vil få til mer
samarbeid og samhandling.

Det jobbes godt og det er hyggelig å kunne vise
til svært gode resultater i 2009. På landsbasis er
det få kontor som har like stor produksjon pr.
ansatt.

I 2009 har vi også kunnet glede oss over at vi
har fått tilsatt en dommer og en saksbehandler.
Dette gjør oss bedre rustet til å takle
utfordringen framover.

Foreliggende saker krever stor innsats og gir nye
utfordringer — jeg ser fram til dette!

Liv Nergaard
jordskifterettsleder

2  Sakstyper etter jordskifteloven

Jordskifteloven av 21.12.1979 har tre sakstyper:

I. Jordskifte
Jordskifte kan etter jordskifteloven § 2 gå ut på
å:
a oppløse sameie
b nyutforme eiendommer ved bytte av grunn

og rettigheter (arealbytte)
c fastsette bruksordningsregler for felles

organisering av jakt, fiske, beite mm.
d avløse bruksretter
e vedta fellestiltak for fiere eiendommer som

skogsvegbygging, gjerdeordning mm
f fordele tilleggsjord
g dele eiendommer
h fordele eiendommer og rettigheter ved ulike

sams tiltak innenfor byggeområde
omforme eiendommer og rettigheter på
grunnlag av utjenlige eiendomsforhold som
følge av godkjent reguleringsplan eller
bebyggelsesplan

Jordskifte skal samlet sett medføre en gevinst for
de som blir berørt. Videre kan jordskifte bare
anvendes dersom nytten blir minst like stor som
kostnadene og ulempene for hver enkelt part.

II. Rettsfasts ettende s aker
Tvist om eiendomsgrenser eller rettigheter
knyttet til fast eiendom kan være et hinder for
bruken av et område. Jordskifteretten kan løse
saker og fastlegge rettsforhold med hjemmel i
j ordskifteloven:

§ 88 grensegangssak
§ 88 a rettsutgreiing

I slike saker løses tvister ved hjelp av rettsforlik,
dom eller rettsfastsettende vedtak.

III. S kj ønn
I kombinasjon med jordskifte kan jordskifte-
retten holde erstatningsskjønn i forbindelse med
offentlige utbyggingstiltak. Det kan være i for-
bindelse med barskogvern, utbygging av boliger,
industri, idrettsanlegg, vindmølleparker, anlegg
til forsvaret mm

Jordskifteretten kan også avholde skjønn som
egen sak etter veg-, gjerde-, servitutt- og
reindriftsloven.
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3 Jordskiftearbeidet i Nord-Troms i 2009

Det ble avsluttet 56 saker i 2009, fordelt på fem
saker med ny eiendomsutforming, tre med
bruksordning samt 48 grensegang- eller retts-
utgreiingssaker. Årsresultatet er det beste i
kontorets historie og skyldes stor arbeidsinnsats
over flere år og økt bemanning

I samme tidsrom kom det inn 34 nye krav. Det
var ved årsskiftet 73 foreliggende saker. Det er
en reduksjon på 23 saker i forhold til samme
ticispunkt i fjor. God saksavvilding har medført
at gjennomsnittsalderen på foreliggende saks-
masse har stabilisert seg på 1,6 år, etter 4 år
med jevn økning i gjennomsnittlig saksalder.

Til sammen 428 parter var berørte i de avslutta
sakene. Det ble merket og målt inn 180 km
grenser, noe som er en økning fra året før.

Antall saker og saksbehandlingstid:

Slutta saker
2009

Antall Gjennom-
snittsalder år

Nye
saker
2009
antall

Foreliggende saker
01.01.2009

Antall Gjennom-
snittsalder år

56 2,3 34 72 1,6

Sammenligning av resultater 2007 — 2009:

Omfang og tidsbruk på den enkelte sak varierte
mye. Resultatene vil derfor avhenge av hvilke
saker som avsluttes det aktuelle år.

Det er fortsatt stor etterspørsel etter bruks-
ordningssaker, for organisering av jakt og fiske
og for vedlikehold av private veger. Vi har også
flere mindre jordskiftesaker der det kreves
arealbytte og deling av ulike former for sameier.
Grensegang- og rettsutgreiing er som tidligere
de dominerende sakstypene. Det kan være små
hastesaker i byer og tettsteder eller store saker i
utmark og fjell med mange parter. De siste årene
har vi også fått inn flere saker for klarlegging av

eiendomsforhold og fallrettigheter i forbindelse
med bygging av mikrokraftverk.

Kart som viser foreliggende saker:

Ankeinstans for jordskifteretten er Hålogaland
lagmannsrett og Hålogaland jordskifteoverrett. I
2009 kom det kun inn en anke og det til
jordskifteoverett. Denne ble avvist. En anke fra
2008 ble behandlet i lagmannsretten. Anken
førte fram. To saker fra 2008 ble behandlet i
jordskifteoverretten som i hovedsak stadfestet
jordskifterettens avgjørelse.

Driftsregnskapet for 2009 viser et forbruk på
kr 5 668 000. Det ble overført kr 1 035 000 til
statsregnskapet, mens kravet var på kr 460 000.

4 Eksempel på slutta saker 1 Nord-Troms

I Tranøy kommune har jordskifteretten foretatt
deling av et realsameie i Rødsand havn.
Området som før var felles for tre eiendommer
med til sammen 20 eiere og 9 naust, er planlagt
brukt til næringsutvilding innen turisme og fiske.
For å få en god arrondering av eiendonunen ble
et naust flyttet. En tvist om vegrett over en av
eiendommene ble avgjort i samme sak. 500 m
grense og 26 grensepunkter ble målt.

MinweeiFgaiefflue
sMINII1G
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RØDSAND, GNR. 38

I Daafjord i Karlsøy kommune ble det i 2009
avsluttet en bruksordning i et utmarkssameie på
15 000 da. Det ble ved dom og rettsfastsettende
vedtak avgjort hvilke grunneiere som hadde del i
sameiet. Det ble fastsatt vedtekter for området.
En grensetvist ble også løst ved domsavsigelse. I
saken ble det merket 8 km grenser og innmålt og
satt ned 25 grensemerker.

NI/121111l0,1, /0,117 , 1•1111,1, I I

DAAFJORD, GNR. 7

•

„i ,

Lattervikskjæret i Lyngen kommune har både
beitedyr og områder regulert og brukt til fritids-
bebyggelse. Her ønsket grunneierne at det skulle
utarbeides en gjerdeordning for å skille mellom
beiteområder og utbyggingsarealer. Jordskifter-
etten utarbeidet her en bruksordning for
utmarksgjerde. Bruksordningen omfatter et
område på 5 km2.

5 Service og informasjon

Et viktig mål for å heve servicenivået er å
redusere ventetida. Den økte bemanningen på
kontoret vil bidra at vi nærmer oss dette målet.
Gjennomsnittlig ventetid på oppstart av sak er i
dag 1,4 år, men hastesaker kan bli prioritert.

Interesserte kan få mer informasjon ved å
kontakte oss. Vi kan også stille opp på
fagsamlinger, møter i grunneierlag m.v. for å
informere om jordskifteretten og dens arbeids-
område.

6 Nord-Troms jordskifterett

Bemanning:
Jordskifterettsleder
Jordskiftedommer
Jordskiftedommer
Overingeniør
AvdelingsingeMør
Avdelingsingeniør
Konsulent
Konsulent
S enioringeniør

Liv Nergaard
Øystein Nilsen
Trygve Pedersen
Arnulf Sørum
Frode Valnes
Torgeir Skogheim
Marit Ludvigsen
Jill-Heidi Skoglunn
Halvard Teigland

Kommuner i soknet:
Sørreisa, Tranøy, Berg, Torsken, Lenvik,
Målselv, Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen,
Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og
Kvænangen

NORD-TROMS JORDSKIFTERETT
Postboks 6602

Fylkeshuset Strandv. 13
9296 Tromsø

Telefon:  77  64 24 40 Telefax:  77  64 24 41
jtrmpostgdomstol.no
www.domstoLno/trm

Åpningstid: 0830-1500

Side 35



Deres ref.:

Nordreisa Kommune
v/John Karlsen

9156 STORSLETT

Deres brev av:

• Årsberetning for 2009
med årsmelding for attføring og kurs

• Årsregnskap 2009
• Revisors årsberetning

Med vennlig hilsen
Nordtro  AS

Hans Petter Myrland
Styreformann
-sign.-

Vår ref.:

TAE/vh

9152 SØRKJOSEN

Org. nr.: 929 809 556 MVA

Telefon:
Telefax:
E-mail:

Dato:

r-
SAKSNR

[1_,CPEW1

18.05.

77 76 55 00
77 76 50 88
firmapost@ nordtro.no

rdtro.no

T, NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET

,

2

ARK.ODE

Vedlagt oversendes sakspapirer fra NORDTRO'S 32. ordinære generalforsamling som ble
avholdt i NORDTRO'S lokaler i Sørkjosen 23. april 2010.

erje Ansgar Eriksen
Disponent

TELT - LAVVU - HUNDEUTSTYR - KAMUFLASJE - PLASTSVEIS - SØM
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GENERELT

NORDTRO AS - ÅRSBERETNING 2009.

Bedriften NORDTRO AS ble etablert den 26.juni 1978, og startet virksomhet som
attføringsbedrift i mai 1981. Geografisk virkeområde innen attføringsarbeidet er
Nord-Troms. Som attføringsbedrift skal bedriften, i nært samarbeid med NAV, gi
yrkeshemmede arbeidstakere tilbud om avklaring, opplæring og arbeidstrening i et
service- og produksjonsrettet miljø, samt at vi hjelper arbeidssøkere med å
få/finne og beholde jobb i ordinært arbeidsliv.

Vår visjon er at vi skal være ledende på bedriftens virksomhetsområder.

Vårt formål er at vi i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser legger
forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere
inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro skal bidra aktivt
til næringsutvikling i regionen.

Vår forretningsi& er å drive en profesjonell virksomhet innen attføring,
kompetanseoppbygging, produksjon og tjenesteyting.

Våre overordnede verdier er:
• Vi leverer kvalitet
• Vi har grunnleggende tro på det unike i hvert menneske, samspill, omsorg og

støtte vil bidra til menneskelig vekst og gi nye muligheter for den enkelte
ansatte

• Vi har en åpen og ærlig dialog med våre ansatte, kunder og samarbeidsparter
• Engasjerte og medvirkende ansatte er vår største ressurs
• Vi tar vare på kultur og tradisjoner i bruk av naturen som utviklingsarena
• Som næringslivsaktør bidrar vi til verdiskapning og aktivitet i lokalsamfunnet

Våre etiske retningslinjer er:
Respekt og likeverd

Ansatte ved Nordtro skal vise respekt for
kolleger og samarbeidspartnere uavhengig
av kjønn, livssituasjon, kultur, religion og
etnisk opprinnelse.
Ansatte skal oppleve at de er en viktig del
av den totate/hethettige driften.

Forhold mellom ledelse og ansatte
Bedriften skat legge forholdene til rette
stik at de ansatte skat oppleve å ha
oversikt og innvirkning på egen
arbeidssituasjon ved å bli hørt og få
tilbakemelding på arbeidsutførelse.
Nordtro ønsker å ha en åpen dialog
mellom ledelse og ansatte om att som har
betydning for arbeidsmiljøet.

BEDRIFTENS VIRKSOMHETSOMRÅDER

Årsberetning 2009

Faglig integritet
Ansatte ved Nordtro skal være bevisst sitt
faglige ansvar og utføre arbeidet i henhold
til våre kvalitetsnormer.
Ansatte skat utføre påtagte oppgaver på
en faglig forsvarlig måte, dele sin
kunnskap med kolleger for best mulig
resultat, holde avtater og oppfylle
forpliktelser.

Forhold mellom ansatte

På Nordtro ønsker vi å møte hverandre
med åpenhet og respekt, og med å ha en
god tone mellom oss ansatte. Vi vil vise
respekt for våre kolleger, være åpen for
diskusjoner, kritikk og innspill og ha
takhøyde for ulike meninger.
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Attføring:  
Bedriften har 13 AMB-plasser (Avklaring, Kvalifisering, Tilrettelagt), 15 APS- plasser
og 12 AB-plasser og var i gjennom godkjenningsordning fra NAV i 2009. Bedriften
tilbyr attføringstjenester innen industriproduksjon (søm, plastsveis, metall,
montering), håndverksproduksjon (lærarbeid), data og kontorfag, service og
butikkfag, og har ekstern kvalifisering/utprøving i ordinære bedrifter, noe som
totalt sett gir tilgang til et svært bredt fagområde. Fra 1.juli 2009 ble Nordtro
leverandør av tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) Oppfølging og Avklaring.
Nordtro merker de store omstillingene som har vært i NAV. I løpet av 2009 har alle
kommuner i Nord-Troms egne NAV kontor. Nye samarbeidsform har kommet på
plass og det fungerer godt.

Hovedmålet med vår attføringsvirksomhet er at arbeidssøkere med bistandsbehov
skal få og kunne beholde jobb i ordinært arbeidsliv.

Kreativt Verksted:

Kreativt Verksted er lavterskeltilbud for personer med utfordringer innenfor psykisk
helse og/eller rus. Tiltaket er et samarbeid mellom Nordtro, Nordreisa kommune
og NAV. Tiltaket startet opp i 2007 med 5 plasser, og i 2009 ble tiltaket driftet
med 10 ramme-plasser og 3 veiledere. 2 av veilederne er Nordtro ansatte og 1 er
ansatt i Nordreisa Kommune. Kreativt Verksted leier hensiktsmessige lokaler i
industribygg i Sørkjosen.

Tiltaket har tilknyttet en styringsgruppe, bestående av personer fra Nordtro,
kommunen og NAV, som ivaretar rekruttering og drift av tiltaket. Det har blitt
avholdt 4 styringsgruppemøter i 2009. I tillegg har Kreativt Verksted etablert et
tett samarbeid og har faste samarbeidsmøter med psykiatrisk hjemmetjeneste og
NAV. Erfaring så langt viser at behovet for et slikt tiltak er der, men at rekruttering
til tiltaket kan være utfordrende og ta lang tid.

Rekrutteringsproblematikken har vært gjennomgangstema i 2009. Det er viktig at
alle aktører i nettverket til den enkelte er med i motiveringsarbeidet og
oppfølgingen.

Helse-  o  rehabiliterin st'enester:
I siste halvdel av 2007 ble vi i samarbeid med Tromsprodukt AS og Inko AS antatt
som leverandør av tre nye tiltak etter anbudsrunde; Helse- og
rehabiliteringstjenester for sykemeldte. Det var stor bruk av disse tjenestene
1.halvår 2009, avtalen om disse tjenestene opphørte 30.juni 20009.
Fra og med 1.juli 2009 ble Nordtro, etter anbudskonkurranse, leverandør av ARR (6
plasser), Oppfølging (6 plasser) og Avklaring (6 plasser). Nordtro la inn mye ressurs i
å bygge opp helse- og livsstilstilbudet i de nye tiltakene og inngikk samarbeid med
lokale aktører på det.
Disse tiltakene har hatt en fin utvikling i vårt område, og hadde relativt stort
pådrag på siste del av 2009. I 2010 er signalene fra NAV at det forventes en noe
mer restriktiv bruk av anbudstiltakene.

Kom etanseo b in /kursvirksomhet:
Bedriften er godkjent opplæringsbedrift innen butikkfag, industrisøm, kontorfag og
IKT. Bedriften har eget kurssenter i Reisatun Forretningssenter på Storslett, som

Årsberetning 2009 Nordtro AS Side 3 av 7

Side 39



benyttes til AMO-kurs, interne kurs, samt eksterne kurs i lokalmiljøet. Nordtro ble
medlem av Læringsnettverket i 2009.

Produks'on:
Produksjonsmessig har bedriften fra starten av satset på sømrelaterte produkter,
og har i ca. 20 år drevet med produksjon av militært kamuflasjemateriell. I
hovedtrekk er produksjonen preget av en tre-deling. Innen business-to-business
(B2B) dominerer PVC sveis leveranser og produksjon/montering av pulk. I 2009 var
det også noe produksjon av objekttilpasset kamuflasje. I tillegg kommer business-
to-consumer ( B2C) med blant annet sømproduksjon. Laika-produktene, som
bedriften produserer, er en godt innarbeidet merkevare innen hundeutstyr.
Produktene har vært på markedet i over 20 år, og har et stabilt salg. Likeså har vi
stabil produksjon og salg av stortelt, lavvuer og presenningsprodukter.

Nordtro "'akt fiske friluftsliv":
En etablert sportsbutikk på Storslett ble overtatt av NORDTRO AS i 2003. Butikken
fører produkter innen jakt, fiske og friluftsliv, har hatt en positiv utvikling og økt
omsetningen fra år til år - dog viser 2009 tallene at omsetningen har stabilisert seg.
Det er 2 faste stillinger i butikken, fordelt på tre personer, i tillegg er butikken
også arena for kvalifisering innen attføring.
Butikken holder til i Reisatun Forretningssenter. Selve butikklokalet har god
standard, med gode parkeringsforhold for kunder og tilgang for funksjonshemmede.

Kronebutikken:
I 2007 ble Kronebutikken DA stiftet med Nordtro og Hilde Lund (Reisa
Skinnprodukter) som eiere. Kronebutikken er en god arena for attføring, derfor er
Nordtro sitt engasjement stort i utviklingen av Kronebutikken.
For å få et bredere driftsgrunnlag for Kronebutikken la en i juni 2007 urte- og
bærprosjektet inn under Kronebutikken sin organisasjon. All innsanking av urter,
videreforedling, pakking og salg har vært gjort i regi av Kronebutikken. I 2009 var
det relativt stillstand i urte-/bær-prosjektet.

PRODUKSJONSANLEGG /DRIFTSBYGG/INVESTERINGER.

Bedriften har sitt hovedanlegg i Sørkjosen, hvor man har bygd eget industribygg på
1.092 m2, samt et lager/garasjebygg på 180 m2. I tillegg leier bedriften lokaler i
Reisatun Forretningssenter, Storslett, for kurssenter, butikk- og serviceavdelinga,
tilsammen 552 m2, og her er det investert i nødvendig butikkinnredning og
datautstyr. Kurssenteret er nå fast etablert i 2. etasje i Reisatun. Det er investert i
nødvendig inventar, samt en datalab med 15 maskiner for kursvirksomheten.
Lokaler til Kreativt Verksted, 289 m2, leies i et av industri-/servicebyggene i
Sørkjosen. Totalt disponerer vi et areal på 2.113 m2 til vår virksomhet.

ARBEIDSMILJØ

Bedriften har utarbeidet håndbok for Helse, miljø og sikkerhet, egen handlingsplan
(innen HMS) for produksjonen utarbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
Bedriften ble medlem i Nord-Troms bedriftshelsetjeneste i 2009. Det er ikke
registrert skader (kun små kuttskader) eller ulykker ved bedriften i 2009.
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Sykefravær blant ordinært ansatte i 2009 var på totalt 8,1 % der henholdsvis 1,4 %
var egenmeldt og 6,9 % var legemeldt fravær. Blant personer inne på forskjellige
tiltak var egenmeldt sykefravær på 3,9 % og legemeldt fravær på 23,4 %, totalt
27,3 %.
Bedriften har godt tilpasset arbeidstilbud for begge kjønn, med overvekt av
kvinnelige arbeidstakere. Kvinneandelen blant bedriftens arbeidstakere var 58 %
ved utgangen av 2009. Bedriften har obligatorisk tjenestepensjon.
Bedriftens virksomhet medfører ikke noen form for forurensing av bedriftens indre
eller ytre miljø.

ÅRSREGNSKAP/DRIFTSRESULTAT

Bedriften omsatte i 2009 varer og tjenester for 17,7 mill kr. (2008: 15,6 mill kr).
Vareomsetningen 12009 beløp seg til 11,9 mill kr (2008: 10,1 mill kr) mens andre
tjenester i 2009 innbrakte 5,8 mill kr. (2008: 5,5 mill kr).

Driftskostnadene beløper seg til 16,2 mill kr. etter at lovmessige avskrivninger på
kr. 128.942,- er foretatt. Dette gir et positivt driftsresultat på kr. 1 491.976,-.
Netto finanskostnader beløper seg til kr. 216.950,- og årsresultatet før
ekstraordinære poster blir et årsoverskudd på kr 1 275.026 -
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FRAMTIDSUTSIKTER

Attføring:  
NAV-reformen har hatt stor innvirkning på hvordan vår bedrift organiserer seg for å
møte de vekslende utfordringene. Offisielle avtater er inngått, og danner rammen
for hvordan kommunikasjon og samarbeid skal foregå. Som en konsekvens av de
massive endringene i NAV systemet, med stadig økt kostnadsfokus og
resultatorientering, må Nordtro innarbeide større fleksibilitet for raskere å kunne
tilpasse leveranser av skreddersydde tjenester. Omstilling og endringsvilje blir helt
avgjørende for om og hvordan Nordtro lykkes i sitt virke.
EQUASS-sertifisering er et krav for fortsatt å kunne være konkurransedyktig i
relasjon tit NAV. EQUASS vil også bedre vår internkontroll, kvalitet og våre rutiner
og heve vårt fokus som tjenestetilbyder i attføringsarbeid.

Produksjon:  
Kamuflasjeproduksjonen har opp gjennom årene vært bærebjetken i bedriftens
produksjonsvirksomhet. Muligheter for ordrer via militære gjenkjøp har vært
dårtige i en årrekke, men nye fremtidige anskaffelser tit forsvaret, med tithørende
fokus på gjenkjøp, kan igjen gi muligheter for leveranser av mititærutstyr.
Innen grovsøm har bedriften de siste årene fornyet deter av produktspekteret, men
kjemper for markedsandeler i et stadig tøffere marked.
Bedriften benytter aktivt produktkvalitet og god design for å oppnå salg.
Generelt er TEKO-bransjen en konkurranseutsatt bransje i Norge. Konkurransen fra
"billigtand" er stor, og produktprisene følgelig sterkt presset. NORDTRO har
imidtertid prøvd å finne spesielle nisjer hvor det kreves spesialløsninger, og hvor
volumet kanskje ikke er så stort at produksjon i "billigland" er interessant.
Bedriften er medeier i KRONEBUTIKKEN, som satser friskt med produkter og
tjenester i et voksende "turistmarked". Bedriften er også medeier i Arctic Pulk
A/S som har holdt et høyt aktivitetsnivå for å få sine produkter inn i NATO's
innkjøpssystemer. Det ligger et retativt stort potensial for vekst innen
produksjonen av pulk, men hovedutfordringen er at innkjøpsprosessene for de ulike
land kan være svært rigide og byråkratiske.

Pros'ektarbeid.
Det skjer en nærmest kontinuerlig omstillingsprosess i samfunnet for tiden, med
stadig behov for nye arenaer for arbeidsutprøving og arbeidstrening. Nordtro AS
arbeider aktivt med nye prosjekter som på sikt kan gi grunnlag for ny virksomhet.
De siste par årene har vi, i samarbeid med Nordreisa kommune og andre
interessenter, arbeidet med reatisering av utike prosjekter blant annet;
1. Prosjekt  "Urter so o bær har som siktemål å etablere tokalt mottak og

foredling av urter, sopp og bær.
2. Pros'ekt "Kronebutikken" har som mål å etablere et salg/service tilbud i

Sørkjosen for salg av håndverksprodukter, antikviteter, brukt med mer.
3. Pros'ekt "Verdensvev" har som måt å forbedre nettbutikksatsningen samt

danne en god informasjon-/kommunikasjons-base for attføringsarbeidet.
Med en erfart god utvikling på eksisterende nettbutikk så er det et godt
potensial for å utvikle en nettsatsning til å bli en selvstendig attføringsarena.
En rekke funksjoner som eksempelvis grafisk, web/IT-teknologi og togistikk
kan knyttes opp mot dette prosjektet.
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FOR iR FORTSATT DRIFT

Ut  fro n oJinaler  for produktene våre samt forventet remtidig behov innen
attførings- og  arbeidsmarkedsvirksomheten vurderer styret at  lorutsetningenfor
fortsatt dt fft er tilstede.

STYLL:v C.  STYRETS SAMMENSETN1NG

I 2009 bLe det avholdt  5 styremøter, hvor i att 34 sakerer behandlet.
Ordina ntne alforsamlingble avholdt 24.04.2009, ogettel årsmotet har bedriften
hatt syresammensetning:

Aks'oncret

TromsFy!keskomm:

Nor&eis= I Lnrnune:

Ansaite:

HansP. Myrland cr styreteder, og Harald E. Johannesener styrets nestteder.
Av vaLtc :iLyremedlemmer er 60  % menn og 40  % kvinner,eg av samtlige
styre/vararnedlommer er det 40  % menn og 60  % kvinner.

..re;r,`.[1:L/REVISJON

Bedriftens regnskap er ført av OK-BedriftsConsutt. KPMGRevisjon AShar forestått
revisjonfor NORDTRO AS i 2009.

Sørkjosen, den 09.  april 2010.

arald

Årsberetnin2 2009

slått  sammen tit  en  virksomhet: Krone-br! DA. En potensiett
,,sfiektet  Kronebutikken avhenger av at ytteliigre aktører  melder

io jettaketse  i prosjektet.

ans Petter Myr  and

rik Jdhannesen

St remedlem Varamedlem

Hans Petter Myrland AnnSissel Emaus
Terje Olsen ToveTømmerbukt

Randi Jenssen
Harald Erik Johannesen
Trine Wahtmann

NORDTRO
9152Sørkjosen

Ter Isen

inktb 6t4./ryttqwv
Trine Wahlmann

Ma\: Lillian Steinsvik
Llse  Johansen

Lomakka

_f)

Randi Jenssen

(,Terj  nsgar Eriksen
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Oversikt attføringsplasser Nordtro AS 2009

Samlet oversikt for tiltakene Avklaring, Kvalifisering, Tilrettelagt,
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, Arbeid med bistand,
Anbudstiltak: Oppfølging, Avklaring, Arbeidsrettet rehabilitering

Kval Tilrett AB Avkl A ARR 0 pf SUM
6 6 11 1 0 4 52
1 0 8 18 13 11 78
1 0 10 17 9 7 76
7 6 11 9 4 5 54

Resultat:
Aktive løsninger: 64%
Passive løsninger: 36%

31 %

Ikke aktive tiltak
27 %

14 %

Uføre
9 %

Samlet resultat 2009

Utdanning
7 %

Jobb
16 %

Andre tiltak
41 %

Fordeling avdelinger Nordtro AS 2009 - alle
deltakere

2 %

9 %

o Utdanning

• Jobb

o Andre tiltak

o Uføre

• Ikke aktive tiltak

o Ku

• B

A

o  KV

ei Kr

o P

• E  

Geografisk tilknytning delta kere Nordtro AS 2009

34 %

12 %

5 %

0 %

0 %

49 %
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o Nordreisa

• Kvænangen

o Skjervøy

o Kkjord

• Storfjord

o Lyngen
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Avklaring

Utnyttelse plasser:

ntall godkjente plasser 5
mnd.verk: 5 lasser *12 mnd
ntall brukte månedsverk: 58

Gjennomsnittlig månedsverk 4,8

10,0

o 4,0

2,0

0,0

Resultat:
Aktive løsninger: 86%
Passive løsninger: 14%

Resultat Avklaring skjermet

Uf 5%
10%

Oversikt plasser Avklaring skjermet 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12

2009 Avklaring skjermet 2009

IA

66%

9%

10%

Antall fylte plasser

Årsmelding attføring Nordtro AS 2009

Kv
8 %

38 %

I Seriel

Oversikt kommunetilknytning

Kv
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Fordeling avdelinger Nordtro:

Fordeling avdeiinger Nordtro,
aVidlaring skjermet 2009

Oppsummering:
Det ble gjennomført avklaringskurs både i Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Dette er en svært

arbeidsintensiv og ressurskrevende måte for bedriften å jobbe på. Men det fungerer godt!

Deltakerne er fornøyde med å få et tilbud i sin hjemkommune, og de aller fleste hargodt utbytte

av å være i en gruppe samtidig som man får individuell veiledning og oppfølging. For de som

deltar på kurssenteret på Storslett er bredden av tilbud stort med dataveiledning, trening,

kostholdsveiledning med mer.

Alle som er i avklaringstiltaket får tilbud om karriereveieledning, jobbsøk, Rådgiveren (kardegging

av lese, - skrive og matematikkferdigheter) og får tilbud om arbeidsutprøving. Vi har hatt god

utnyttelse av plassen og tiltaket fungerer som kjeding til og målrettet bruk av de andre tiltakene

våre.
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Kvalifisering

Utnyttelse  plasser:

ntall godkjente plasser 5
mnd.verk: 5 lasser *12 mnd)
ntall brukte månedsverk: 61

Gjennomsnittlig månedsverk 5,1

6

5

4

3

2

1

0

Resultat:
Aktive løsninger:
Passive løsninger:

Oversikt Kvalifisering 2009

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12

Antall fylte plasser

100 %
0 %

Resultat Kvalifisering 2009 Oversikt kommunetilknytning
Kvalifisering 2009

u
o %

0 %

J
100 %

Uf
0 %

Årsmelding attføring Nordtro AS 2009
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•  :  Kvalifisering 2009
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aiidre bedrifter:iplike.prosentstillMger, dette har re'sUltert i fas-ti-Obb. "og ny rtig
-

arbeiffierfaring for deltakerne øg Nordtro har knyttet gode.nettver

o.personer hat Siartet Med å ta fagbrev innerf,kontorfag og.saldservice. Tiltaket.har.yrt:i b
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Tilrettelagt

Utnyttelse plasser:

ntall godkjente plasser:

ntall brukte månedsverk: 48

Gjennomsnittlig månedsverk 4

5

4

3

2

1

0

38%

Oversikt Tilrettelagt 2009

1  2  3 4 5 6 7 8  9 10 11 12

Antall fylte plasser

Resultat:
Ingen har sluttet i tiltaket i 2009

Fordeling avdelinger Nordtro Oversikt kom m unetilknytning
Tilrettelagt 2009 Tilrettelagt 2009

0%
13%

0%

Oppsummering:

4

•

 

Bu

DA

DP

• Kr

• Seriel

EdNordreisa

• Skjervøy

o Kåfjord

o Kvanangen

Tilrettelagt fungerer svært godt for personer med store helseutfordringer og som har arbeidsevne

som krever særlig tilpassing. Det er seks personer som til sammen utgjør 4 årsverk i dette tiltaket.

Det har vært stabilitet i tiltaket over året, ingen er begynt eller sluttet. I desember 2009 fikk vi

beskjed om at vi har fått ytterligere en plass i tiltaket, noe vi anser for å være svært positivt.
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Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet — APS

Utnyttelse plasser:

tall godkjente plasser: 15

tall månedsverk: 180,9

Gjetmomsnittlig månedsverk 15,1

22

-3

Resultat:
Aktive løsninger:
Passive løsninger:

40%

Oversikt APS-plasser
2009

18 %
82 %

Resultat APS
2009

0%

0%

Antall Tylte  plasser

20%

 

U

• J

CIA

o Uf

• IA

Seriel

Resultat:
En stor prosent av deltakerne som
har slutta i APS har gått over i
"ikke aktive tiltak", det skyldes at
flere av deltakerne på Kreativt
Verksted ikke har vært i stand til å
benytte seg av tilbudet. Tilbudet er
et lavmestringstiltak, og det er
derfor andre krav til resultat for
deltakergruppa.
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5%

Oversikt kommunetilknytning APS
2009

13 %

2%

Kv
6%

14%

33%

Oppsummering:

Kreativt Verksted

6%

76%

Fordeling avdelinger Norcftro
2009

0%

13%

NiN

•S

OK

aKv

32%

Kommunetilknytning:
Det er kun APS-data som har vært
brukt av andre kommuner enn
Nordreisa. Kreativt Verksted oppleves
som et Nordreisa-tiltak i og med at
kommunen er involvert med egen
ressurs.
Det er også APS-plasser knyttet til
Vekstbedriftene i nabokommunene.

• Ku

•  B

DA

DKV

• Kr

• P

•  E

Kreativt Verksted er et lavterskeltilbud for personer med utfordringer innenfor psykisk helse

og/eller rus. Tiltaket er et samarbeid mellom Nordtro, Nordreisa kommune og NAV. Tiltaket har

i 2009 hatt 10 tiltaksplasser og 3 veiledere.

Vi har hatt totalt 10 deltakere inne på Kreativt Verksted i 2009. Ufordringer knytta til rekruttering

gjorde at vi startet en ny gruppe i juni 2009 med fokus på yngre deltakere i alderen 18-30 år. 2 av

disse startet opp i ordinært tiltak på Kreativt Verksted høsten 2009.

Kreativt Verksted flyttet lokale fra Storslett til Sørkjosen i mars. Både deltakere og veiledere

opplevde flyttingen positivt, og det ble brukt mye tid på å klargjøre lokalene.

De nye lokalitetene gjorde det mulig å gjennomføre fiere aktiviteter. Kreativt Verksted investerte i

eget drivhus, og det ble sådd og plantet. Forskjellige husflidsakfiviteter som toving, pjoning,

strikking, hekling og filting. Sykkelmontefing for butikken var en stor aktivitet og her fikk

deltakerne utbetalt motivasjonslønn. Kreativt verksted hadde et samarbeid med Halti der det ble

utført forskjellige utendørsoppdrag. Av andre aktiviteter kan nevnes rammeverksted, brødbaking,

støypt lys for salg.
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Turer og ftiluftsliv er en viktig del av Kreativt verlasted, og det er også i 2009 blitt gjennoMført
mange turer. Vi har brukt naturen i naztområde til ulike turet. Kreativt Verksted har også vært (1:
blant annet fotballkamp og teater i Tromsø, bowling i Alta, tur til Kilpis.
Det har av ulike årsaker vært liten innsøking i 2009 til Kreativt Vetksted.

De veletablette  rusavhengige som vat ett stor del av gruppen til Kreativt verksted ixenger et varig
tilbud, det  som  gis her er tidsbegrenset„ og passet best fot  de som enda bar arbeldsevne eller skal

utdanné seg videre.

APS Data/Laeringsrommet

Dataavdelinga og læringsrommeter nå godt etablert på Iknissentret på Storslett, lakalene er lyse
og  fremmer et godt sosialt og fadig miljø. Data er fortsatt attraktivt

attfmingssammenheng, det har derfor vært stot søknad til disse APS-plassene. Høsten 2009 kom
vii gang med Læringsrommet, hvor APS plasser blir brukt til opplæring og oppfølging av

deltakere som gjennomfører studier via voksenopplæring, NKI- nettstudier og andre nettstudi

Hovedfokuset fordeltakcrnepå studiene de følget, goe mindre fokus på
atbeidspr1ti Alle deltakere fh individuell oppfølging og tilpasset undervisning etter eget beh

nnholdet i tilbudet gis først og fremst som opplæring - deltakerne jobber selvstendig med egne

opplæringsmål i data, kontor/regnskap, studiekompetanse, nettstudier eller annet. Flere av

deltakerne har også  vært utplassert andre steder i bedriften og i eksterne bedrifter for  å
arbeidstrening.
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Arbeid med Bistand

Utnyttelse av plasser:

tall godkjente plasser:

Antall brukte månedsverk:

Gjennomsnittlig månedsverk

12

10

8

4

2

Oversikt plasser AB 2009

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Resultat:
Aktive løsninger:
Passive løsninger

40%

50 %
50 %

10%

Resultat AB
2009

0%

12

116

9,7

20%

30%

• Seriel
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'Oversiki ko-mmuner AB

Også i 2009 hat ki hatt jevn mnsøkning iAB, med noe mindre deltakelse i sommerinånederie.

Månedlig gjerinbirisnift har væri 9,7 deltakere. Vi har hart hOvedVekt-av deltakere‘fr'a SkjerVøy
komnrune, saint'noe deltakelse fra Nordreisa, Kværiangen og Kåfjord. Vi har hairnært og godt

samarbeid med en rekke bedrifter og kommuner for å få til individuelt tilpassede:
hospiteringsavtaler. Det har reultert i arbeidsforhold for enkelte deltakere.:AB er et godt tiltak,
for personer soni trenger tid for å etablere seg i arbeidsmarkedet.

Årsmglding aftføring NO.rdtro AS 2009
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Anbudstiltakene AvldarARR o fø

Avklaring, anbud

tall godkjente plasser, fra 01.07.09

Totalt antall brukte månedsverk 8,7

Gjennomsnittlig månedsverk ,4

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

47%

Oversikt månedsverk avklaring anbud 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Resultat:
Aktive løsninger:
Passive løsninger:

0%

0% 6%

53 %
47 %

Resultat Avklaring anbud 2009

47%

Årsmelding attføring Nordtro AS 2009

• Serie1

Oversikt kommunetilknytning avklaring
anbud 2009

57%

6%
14%

23%
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Arbeidsrettet rehabilitering — ARR

9,0

8,0

7,0
6,0

5,0

4,0

3,0
2,0

1,0

0,0

Resultat:
Aktive løsninger:
Passive løsninger:

0%

Oversikt månedsverk ARR 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

78%

89 %
11 %

Res ultat ARR 2009 Oversikt kommunetilknytning ARR 2009

0%11% 11%

• 11

111.1

D A

ClUf

E IA

12%

• Serie1

41%

26%
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• s
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Oppfølging

tall godkjente plasser, fra 01.07.09 6

Totalt antall brukte månedsverk 5,7
(1 mnd.verk = 60 timer)
Gjennomsnittlig månedsverk 0,5

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Resultat:
Aktive løsninger:
Passive løsninger:

0

0

29%

Oversikt månedsverk oppfølging 2009

1 2 3 4 5 6  7  8 9  10 11 12

71 %
29 %

Res ultat Oppfølging 2009 Oversikt kommunetilknytning
oppfølging 2009

0%

71%

Årsmelding attføring Nordtro AS 2009
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Oppsummering anbudstiltakene:

Fram til 30.06.09 ble anbudstiltakene administrert via Tromsprodukt og Nordtro var

underleverandør i Nord-Troms. Fra 01.07.10 var vi selvstendig tilbyder av filtakene Avklaring,

ARR og Oppfølging etter en anbudskonkurranse. Innholdet i tiltakene var også noe endret og

Nordtro økte personalressursen og inngikk nye samarbeidsavtaler med eksterne parter. Fokus på

helse og livsstil ble nå større enn tidligere. Deltakelse i anbudstiltakene stykkprisfmansieres fra

NAV og det er dermed viktig å ha jevn innsøking slik at tilbudene kan opprettholdes.

Deltakelse i Avklaring anbud var størst i 2.kvartal, mens det i ARR og Oppfølging var høyest

deltakelse i 4.kvartal. Bruk av personellressurs har også gjenspeilet dette.

For øvrig krever disse tiltakene at Nordtro har evne til rask omstilling fordi vi må følge behovet

fra søkerne og NAV, og dermed gi tilbudet til det tidspunkt og med det innhold som deltakeren

og NAV etterspør. Bedriften har god erfaring med anbudstiltakene, de har vært med å gi god

intern læring for egne ansatte og vi har vært i stand til å gi et bredere tilbud til våre deltakere.

Kurs, kurssenter
Vi har i 2009 avviklet ett AMO-kurs med til sammen 13 deltaker, avrop i følge rammeavtale om

kurs i "Data med jobbsøk". Kurset var på 8 ukers varighet. DeItakerne og NAV har vært

gjennomgående fornøyd med kurset.

Av deltakerne på AMO- kurs var det en som fikk jobb, og en som jobbet deltid. Etter endt

AMO- kurs gikk en av deltakerne rett ut i jobb.

I løpet av 2009 har vi via kurssentret og serviceverten (kvalifiseringsstilling) solgt servicetjenester

til andre leietakere i bygget. Oversikt over servicetjenester:

-

Kurssenteret har en serviceavtale med Reisa Trafikkskole, hvor vår servicevert har

ivaretatt Reisa Trafikkskoles faste åpne kontortid. Det har vært ulike oppgaver knyttet til

denne jobben, og Reisa Trafikkskole har vært godt fornøyd med den jobben som er gjort

av vår servicevert. Denne ble avsluttet i juli 2009, når daværende servicevert flyttet

arbeidssted til Sørkjosen.

Vi leier ut vasketjenester til de andre leietakerne på bygget.

-

Kurssenteret har også en "fast" utleie avtale med Reisa Trafikkskole. De benytter seg av

Kursrommet til sin undervisning. Andre utleieavtaler har vært over kortere perioder,

enkelt dager/ kvelder.

-

Der er flere aktører i kommunen og utenbygds som har benyttet seg av Nordtros kurs og

møterom gjennom det siste året. Det meste av dette har vært på timebasis, og over

kortere perioder. Her er det fremdeles en del ledig kapasitet, spesielt på kveldsdd, og

potensialet for større inntjening er mulig.

Årsmelding attføring Nordtro AS 2009 Side 17
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Ansatte
Det har vært rundt 5,5 årsverk knyttet til attføringsområdet. I tillegg har ansatte på de ulike

arenaer arbeidslederfunksjon, dette ansås til ca 3 årsverk.

Tre veiledere er blitt sertifiserte karfiereveiledere i løpet av året (til sammen sju personer har tart

dette via Nordtro) to velledere er i gang /har startet opp Med høyskolestudier.

Attføringsteamet har faste internmøter hver uke.

Sarnarbeid NAV
I løpet av 2009 ble det NAV-kontor i alle Nord-Troms kommunene, dette har hatt stor

betydning for arbeidet i vr bedrift. Vi hat i større grad jobbet ute i hver kommune, vi har fått

flere henvendelser og har måttet gjøre raske omstillinger. I juli 2009 ble vi hovedleverandør for

anbudstiltakene Arbeidsrettet rehabilitering, Avklaring og Oppfølging — det medførte interne

omrokkeringer og til dels nye måter å arbeide på. Vi har hatt gjennomgang av våre skjermede

tilbud sammen med Tiltaksenheten, vi har arbeidet fram/sendt inn nødvendig doItumentasjon og

fått videre godkjenning som leverandør av tiltakene.

Vi har hatt godt samarbeid og dialog med NAV om utvikling og koordinering av tilbudene våre.

Høsten 2009 ble det et etablert et system med møte hver 6.uke med det enkelte NAV-kontor.

Hva mener deltakerne?
Det ble gjort en brukerundersøkelse i perioden 010709-311210 for deltakere ved Kurssenteret på

Storslett. På neste side vises et utdrag av denne. Vi gjør oppmerksom på at undersøkelsen kan

inneholde svakheter siden den har fokus på en enkelt arena og de tiltakene som administreres

under denne arenaen. Grunnlaget for undersøkelsen, antall mottatte tilbakemeldinger, er også noe

spinkelt. Vår intensjon er at alle våre deltakere skal delta i brukerundersøkelser fra 2010.

Utdelte skjerna: 27, mottatte svar.19.

Årsmelding attføring Nordtro AS 2009 Side 18
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Informasjon om deltakerne:

7
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3
2
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2

0

16
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12
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6
< 4

2
0

Kommunefordeling

1

1

Lokalisering av Kutssentret:

Lokalisering av kurssentret
Blå: betydning avanonymt bygg

Lilla: betydning naerhet til servicefunksjoner

2 3 4 5

Poeng betydning

Fysiske rammet på KUTssentret(karakter 1-5):

Vurdering avfysiske rammer
Kursrorn, samtalerom, dataarbeidsplasser

Lilla: Lunsjseraoring
HYit: Geberelt - lys, targer, tyddighet

Lys grønn: Sosialt milja

2 3 4 5

Karakter

Opplevelse av tiltaket (skala fra 1-5):

Poeng

Sykle

Gå

Paseasjerpåbil

Egenbil

Gigsykle

Egenbil

Buss

Buss

1 2 3 4 5

Benyttet transport

0 12 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18

Ønsket transport

0 123  4 5 6 7 8 9 10 11 12

67%

FINAs du kunne  elge?

33%

Alcconst111599.  •  191111199.1 dr.459199551915

Oppsummering:

atdu ble møtt og ivaretatt av din veileder Vil  du anbefale Nordtro til
andre?

95%

Ja • Nal 13 Tja I
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ttfordringer

løpet av 2010 skal Nordtro være Equass-sertifisert, en nødvendig godkjenning for å kunne

levere attføringstjenester til NAV. Dette krever stor personellmessig innsats fra

attføringspersonalet og gir oss samtidig god anledning til å gjennotrigå og forbedre våre rutiner,

prosesser og arbeidsmåter. En stor,læringsprosess for hele bedriften!

Vi har igangsatt brukerundersøkelser som er en standard tilbakemeldingsform fra alle deltakere.

Dette vil resultere i enda bedre tilpassede løsninger og at Nordtro kvalitetssikter gode og,

effektive tilbud.

Etableringen av NAV kontor i alle kommuner medfører mye reisevirksomhet i regionen og ønske

om økt innstats fra oss i hver kommune. Dette krever at vi fortsatt i økende grad må gi tilbud

utenfor Nordreisa, samtidig som vi skal styrke tilbudet ved kurssenteret på Storslett. Vi må

sannsynligvis øke egen personellressurs og vi ser også behov for Mer samarbeid med lokale

aktører i de ulike kommunene, som Vekstbedriftene

Vi tnå vutdere om vi skal være tilbydere på AMO-kurs. I slutten av 2009 varderte vi at bedriften

ikke hadde kapasitet til a være med i anbudskonkurranse. Vi har imidlertid lang og god erfaring

med å være leverandør av slike kurs og må ta en ny gjennomgang av ciette.

dningen Berit Fjellstad Viken, Karl-Petter

Årsmelding attføring Nordtro AS 2009 Side 20

• Vi har godt kvalifiserte medarbeidere på attføring, men ser at behovet for mer kompetanse hele

tiden øker. Vi blir i økende grad målt pa kvalitet i tiltakene våre og for å kunne gi et stadig bedre,

oppdatert og konkurransedyktig tilbud, er det derfor fortsatt viktig a satse på å gi ansatte mulighet

for å utvide sin kompetanse.

Sørkjosen, 19.april 2010:

Irene Fredriksen, Vibeke Gamst R

Inger Birkelund, Trude Indrebø
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Utarbeidet av:

OK BedriftsConsult AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Meieriveien 4
9152 Sørkjosen
Regnskapsførernummer 20252
E-post: ok.bedriftsconsult@trollnet.no

Årsregnskap 2009
for

Nordtro AS
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Resultatregnska p
Note 2009 2008

DRIFTSINNTEKTER OG DR1FTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 11.873.027 10.139.702
Annen driftsinntekt I 5.816.257 5.461.458
Sum driftsinntekter 17.689.284 15.601.160
Driftskostnader
Varekostnad 5.301.358 5.339.456
Lønnskostnad 2 7.845.414 7.052.773
Avskrivning  på wrige  driftsmidler 3 128.942 147.776
Annen driftskO 4 2.921.595 2,474.438
Sum driftskoffitter 16.197,309 15.014.443
DR1FTSRESULTAT 1.491.976 586.717

F1NANSINNTEKTER OG F1NANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 1.008 482
Annen finansinntekt 988 850
Sum finansinntekter 1.996 1.332
Finanskostnader
Annen rentekostnad 180.914 213.767
Annen finanskostnad 38.032 532
Sum finanskostnader 218.946 214.299
NETTO FINANSPOSTER (216.950) (212.967)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 1.275.026 373.750

Skattekostnad på ctreiært resultat
Skattekostnad på ordlnært resultat

ORD1NÆRT RESULTAT 1.275.026 373.750

ARSRESULTAT 1.275.026 373.750

OVERFØR1NGER
Overfør1nger annen egenkapital 1.275.026 373.750
SUM OVERFØRINGER 1.275.026 373.750
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Underskrift samlet styre:

NORDTRO AS
9152 Sørkjosen

«CKS

ordtro AS

Nordtro AS

Balanse pr. 31.12.2009

9152 Sørkjoserr  

arusa ' nsnr. 92 095
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Nordtro AS

Noter 2009

Regnskapsprinsipper:
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har
videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse.
De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper
og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten
om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller
prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.
Presiserin er mht re nska s rinsi er:

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved
beregning av avskrivningsbeløp.
Råvarer og varer i arbeid

Ved beregning av anskaffelseskost, er gjennomsnittlig anskaffelseskost lagt til grunn. Ved
beregning av virkelig verdi er gjenanskaffelseskost anvendt som en tilnærming til virkelig verdi.
Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert
gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning
til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en samlet vurdering. Andre
fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og
pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Arets betalte premie er bokført
resultatregnskapet.

Noter for Nordtro AS Or anisas'onsnr. 929809556
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Note I - Annen driftsinntekt

D li leder
S medlemmer
Bedriftsforsamlin
Totalt

Nordtro AS

Noter 2009

Regnskapsposten Annen driftsinntekt består av følgende poster, som er slått sammen. Følgende poster
inngår i den sammenslåtte posten:

Ytelser og godtgjørelser til ledende ansatte og styret

Antall ansatte i 2009 har vært: 46 Ansatte herunder vikarer og ekstrahjelper.

Lønn og andre
o "orelser

430.255
69.500

0
499.755

Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger, er ikke balanseført. Forsikrede ordninger
omfatter alle fast ansatte. Det er i regnskapsåret innbetalt pensjonspremie for kr 254.710 og innbetaling til
premiefondet ble foretatt med kr 0, slik at pensjonspremiefondet oppført som langsiktig fordring i balansen
utgjør kr 0 etter at det i regnskapsåret også er inntektsført en avkastning på kr 0. Bedriften har AFP
ordning med egenandel (25%) for ansatte mellom 62-67 år. Bedriften er også tilsluttet OTP ordningen .

ot for or o AS r. 90
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Nordtro AS

Noter 2009

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Noter for Nordtro AS

Avskrivningstablå for varige driftsmidler

Or anisas'onsnr. 929809556
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Note  7  -  Varer

Lager av råvarer
Lager av ferdigvarer
Lager av handelsvarer butikk Storslett

Sum lager av varer pr. 31.12.2009

Note 8  -  Kundefordringer

Utestående fordringer til pålydende
- avsatt for beregnelige tap
Sum utestående fordringer 31.12.2009

Noter for Nordtro AS

Nordtro AS

Noter 2009

Note 5 - Overføringer annen egenkapital

Dis onerin er

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

Aksjer i Forsvarsleveranser Nord AS (Pålydende kr 15.000.-) Kr 1.-
Andeler Ridehall (Pålydende kr 10.000.-) Kr
1.-
Aksjer i Arctic Pulk AS Kr. 512.000,-

630.499
944.249

3.819.020

5.393.768

483.654
- 15.000

468.654

Or anisas'onsnr. 929809556
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_ -
Regnskapsposten Andre fordringer består av følgende poster, som er slått sammen. Følgende poster

- - - -inngår i den-sammenslåtte-posten:--

Note 9 Andre fordringer,

Lønnsforskudd
Krav på NAV
Interirnakkonto • VISNalldre kredittkort
MelMeffigning Kronebutikken
Fo~Osbetalt forsikring -
Totalt

Note 10 Bankinnskudd, kontanter o .

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 252.506 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 196.115.

Note Selskapskapital

I år I fjor
-1.740 0

177.343 628.469
12.040 13.875

103.579 70.362
20.947 20.014

312.169  732.720

Antall aksjer,  aksjeeiere m.v.

Selskapet har 110 aksjer hver pålydende kr 5000.-, samlet aksjekapital utgjør kr 550.000.-
Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse

_ • _

SelskapetS 2 største akSjeeiere soM eier mer enii 1%.aV_akSjekapitalen er:_ _

s na
Nordreisa kommune
Troms Ikeskommune

•

'er

Antall Samlet Vedtektsbestemmelser om stemmereit:
dende:

110 550.000 Hver e..en stemme
0  

110
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Note 12 - Annen egenkapital

Note 13 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn

Noter for Nordtro AS

Nordtro AS

Noter 2009

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr. 1.791.660

Or anisas'onsnr. 929809556
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Til generalforsamlingen i  Nordtro AS

Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for Nordtro AS for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd
på kr 1 275 026, herunder opplysningene i årsregnskapet om forslaget til anvendelse av
overskuddet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og
forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og
noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved
utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og
daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og ovrige forhold i henhold til
revisorlovens krav.

Grunnlag for vår uttalelse
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontrollav utvalgte deler av materialet
som underbygger informasjonen i årsregnskapet. vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper
og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av
årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk. omfatter revisjon også en
gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsysterner. Vi
mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Uttalelse
Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av

selskapets finansielle stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i
overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er
konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

• opplysningene i årsregnskapet om forslaget til anvendelse av overskuddet er i samsvar med
lov og forskrifter

Alta, 14. april 2010
KPMG AS

Sissel Johns n
Statsautorisert revisor

KPMG AS  Telephone +47 04063
Sentrumsparken 4 Fax +47 78 44 63 10
P.O. Box 1260 Internet www.kpmg.no
N-9505 Alta Enterprise 935 174 627 MVA

REVISJONSBERETNING FOR 2009

Otttces in.

Oslo Grimstad Sandetjord
Bode Haugesund Sandnessjeen
Alta Kristiansand Stavanger

KPMG AS, a Norwegian member Irrm ol the KPMG network ol independent Arendal Larvik Stord
member tirms atliliated with KPMG International Cooperallve ("KPMG Bergen Mo  i  Rana Tromse
International"). a Swiss entity Elverum Molde Trondheim

Finnsnes Narvik Tensberg
Statsautonserte revisorer  . medlemmer av Den norske Revisortorening Hamar Reros Ålesund
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Deres ref:

Med hilsen

Vedlegg

KomRev NORD
Ihterkom.mtinalt selskatj

Ordfører i Nordreisa kommune

(Oft4
jørdis Hauglann

Oppdragsansvarlig revisor

RnM:t3A.KOMMUNE
E KON'TO2E7

,LS-t /FS
Cto p

Vår ref: Saksbehandler:
311/EB Emely Bertelsen

Emely.bertelsen@komrevnord.no

Gjenpart: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune v/K-Sekretariatet
Formannskapet i Nordreisa kommune
Rådmannen i Nordreisa kommune

Telefon:
77 60 05 06

OVERSENDELSE AV NEGATIV REVISJONSBERETNING FOR 2009

W skapar fryjahel

Dato:
15.04.10

I følge forskrift om revisjon § 5 skal revisjonsberetningen avgis senest 15. april, og skal også
avgis der årsregnskap ikke foreligger.

Nordreisa kommunes regnskap for 2009 er ikke avlagt. Vedlagt følger revisjonsberetning for
2009 der det fremgår at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet siden regnskapet ikke er
avlagt innen fristen for avleggelse av revisj onsberetningen. Når vi mottar regnskapet for 2009
og er ferdig med revisjonen av regnskapet, vil denne revisj onsberetningen tilbakekalles og
erstattes med en ny beretning.

Besøksadresse: Postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer:
Strandgt 7 Postboks 823 Tromso, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 77 04 14 20 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no post@komrevnord.no  
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InterkCmmunalt selskap
KomRev NORD

Til
Kommunestyret i Nordreisa kommune

REVISJONSBERETNING FOR 2009

Rådmannen har ikke avgitt årsregnskap for Nordreisa kommune for regnskapsåret 2009
innenfor forskriftens frist, og vi har følgelig ikke vært i stand til å utføre revisjonen i samsvar
med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk.

Tromsø, 15. april 2010.

rd
ørdis Hauglann

Oppdragsansvarlig revisor

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin  skontor: Telefon: Telefaks:
Strandgt 7 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 77 04 14 20
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no ost komrevnord.no

Organisasjonsnummer:
986 574 689
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Nordreisa kommune
v/rådmannen
Postboks 17
9156 STORSLETT

ÅRSRAPPORT 2009

Hjertelig velkommen.

Evel n Bentze
-dagl.leder-

E-postkisesenteret@trarnso.m41ine.no

Med hilsen
KRISESENTERET FOR KVINNER
TROMSØ

SAK

DON.NR.

LOPEND,

Vedlagt oversendes vår årsrapport for 2009, som inneholder revidert årsregnskap,
vedtekter og styrets beretning.

I forbindelse med Krisesenterloven som ble innført fra 01.01.2010, håper vi at
representanter fra Nordreisa kommune kan finne en anledning til å besøke krisesenteret,
og bli kjent med det arbeidet vi utfører
Det vil helt sikkert være nyttig og gjensidig lærerikt i den prosessen vi nå er inne

NORflR KOMMUNE
S NTOR

TTOIllsø, 12. 05 2010

Medeni av Krisesentersekretariatet

f
,„ ,risesenteretTOYkvinner

Postboks 86o 9259 TROMSØ
Te[efon:77 6i io 6o
Tetefax:77 6135 49

Bank:4750 20 611131
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Samalftki?skommtin«:
'"Bals6,ø1$?,,Stiv6jolft?, Kads"

/Voift?ifteisa, Komnangen higngen
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INNHOLDSFORTEGNELSE

14. REGIONKONFERANSEN  2009 i Tromsø.
Felles brev til kommunene  21
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FELLES PLATTFORM
Vedtatt på Landskonferansen i Tromsø 1982

VOLD MOT OG MISHANDLING AV KVINNER er en del av
kvinneunderhykkingen.
Kvinneundertrykking er samfunnsbestemt.

VI ØNSKER derfor å angripe ethvert forhold i samfunnet som
legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner.

I DETTE ARBEIDET er vi partipolitisk nøytrale og ikke
tilknyttet bestemte organisasjoner eller trossamfunn.

KVINNER ENES I KAMPEN MOT UNDERTRYKKING AV
KVINNER — privat så vel som samfunnsmessig.

VED SIDEN AV DRIFTEN ved det enkelte krisesenter, skal vi
påvirke samfunnet til å endre syn på vold mot kvinner, ved
bl.a. å drive informasjonsarbeide, systematisk registrering av
vold mot kvinner, følge opp saker utad i pressen og bearbeide
holdninger.

VI KREVER full offentlig finansiering på krisesentrenes
premisser.
Arbeidet skal i prinsippet være lønnet.

VI SKAL opprettholde kontakten mellom krisesentrene, og i
størst mulig grad gi hverandre støtte i felles saker.
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VEDTEKTER FOR KRISESENTERET FOR KVINNER, TROMSØ [
Vedtatt på årsmøte 2006

§ 1 FORMAL

Krisesenterets formål er å yte hjelp til kvinner som er psykisk eller fysisk mishandlet eller
voldtatt. I tilfeller der det fremstår som ønskelig, kan krisesenteret tilby midlertidig opphold for
kvinner med eventuelle barn i alderen 0 — 15 år.

Som organisasjon skal krisesenteret dessuten arbeide for å synliggjøre og bekjempe forhold i
samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner.

§ 2 VIRKEMATE

-2-

Krisesenteret skal primært yte hjelp og støtte til kvinner i Tromsø kommune og de
samarbeidende kommuner og bør så langt som mulig også søke å bistå kvinner fra  andre
kommuner som  kontakter senteret.

§ 3 MEDARBEIDERE / VAKTER

Kvinner mellom 25 og 67 år som sier seg villig til å arbeide for krisesenteret i samsvar med
organisasjonenes formål, vedtekter og plattform, kan opptas som vakter etter godkjenning av
daglig leder og styreleder. Det legges vekt på sosialt engasjement og personlig egnethet.

Vaktene må gjennomgå opplæring/kurs og delta på personalmøter m.v. etter de til enhver tid
gjeldene retningslinjer.
Av hensyn til senterets drift plikter vaktene å ta et nærmere angtt antall vakter pr måned. Det
settes opp vaktlister som angir når den enkelte har vakt m.v.

§ 4 TAUSHETSPLIKT

Skriftlig taushetserklæring skal undertegnes av alle som arbeider på krisesenteret før de til trer
som vakt. Alle plikter å hindre at andre far adgang eller kjennskap til det hun i forbindelse med
tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold.

Brudd på taushetsplikten anses som eksklusjonsgrunnlag.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet sin tjeneste eller aibeid.

Det er daglig leder, eller dennes stedfortreder, som har ansvaret for utlevering av opplysninger til
barnevemet eller andre offentlige etater.
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§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er krisesenterets øverste organ.

-3-

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned, og innkalling med saksliste og
tilhørende saksdokumenter sendes de møteberettigede av styrets leder med minst 3 — tre — ukers
varsel.

Forslag til vedtektsendring(er) samt endringer i instruks for styret og statutter for fondskonto, må
være kommer styret i hende senest 4 uker før årsmøtet dersom saken skal kunne fremmes på
ordinært årsmøte.

Møteberettiget på årsmøtet er styret samt alle vakter og ansatte ved krisesenteret.

Stemmeberettigede er styret og frivillige vakter.
Hver stemmeberettiget har 1 — en — stemme ved votering på årsmøtet.

Årsmøtet fatter vedtak ved simpelt fiertall, dog slik at vedtektsendringer krever kvalifisert flertall
med 2/3 av de avgitte stemmer.

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved
loddtrekning.

På årsmøtet behandles følgende saker:

• Revidert årsregnskap, årsmelding og budsjett.

• Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

• Valg av valgkomit (3 medlemmer ).

• Eventuelle endringer i vedtektene.

• Eventuelle endringer i statutter for fondskonto.

• Fastsetting av styrets honorar.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret finner det nødvendig eller av de
stemmeberettigede forlanger det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 2 — to
— ukers varsel og oppgave over de saker som skal behandles bilagt aktuelle dokumenter
vedlegges innkallingen. Styreleder forestår innkalling til ekstraordinært årsmøte.

§  6 STYRET

Krisesenterets styre skal bestå av 5 medlemmer med 5 varamedlemmer.

Styrets sammensetning er slik:

•  2 representanter fra de frivillige vaktene m/varaer.

• 1 representant fra de ansatte m/vara.
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• 1 representant fra Tromsø kommune m/personlig vara.

• 1 representant fra samarbeidskommunene m/personlig vara.

Styret konstituerer seg selv.
Styrerepresentant for de ansatte kan ikke fungere som styreleder.

Valg av de frivillige vaktenes representanter skal skje på årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen.
De kommunale styremedlemmene oppnevnes av kommunene, og disse følger den gjeldende
valgperioden.
Representant for de ansatte m/vara oppnevnes av de ansatte selv.

Krisesenterets representanter velges for 2 år.
Varamedlemmer velges for 1 år.
Valget foretas skriftlig.

Styret har i henhold til instruks ansvaret for krisesenterets drift og at virksomheten drives i
samsvar med organisasjonens formål og vedtekter, for øvrig innen rammen av godkjent budsjett.
Arbeidsgiveransvaret for de ansatte hører under -styret.

Styret er vedtaksført når minst 3 — tre medlemmer er tilstede.

Styret treffer vedtak ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet har styreleder/stedfortreder
dobbeltstemme.

Daglig leder har møteplikt i styremøtene med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Daglig leder fungerer som sekretær for styret.

§ 7 ADMINISTRASJON

Ved krisesenteret skal det være ansatt daglig leder i fast stilling (fortrinnsvis 1/1
stillingshjemmel) og kontorfullmektig (1/2 stilling).

Begge har ved ansettelse vanlig prøvetid på 6 — seks — måneder.

Daglig leder forbereder og fremmer innstilling i saker som skal styrebehandles.

Det utarbeides stillingsbeskrivelse for stillingene. Eventuelle endringer skal skje i samarbeid
mellom styret og de ansatte.

§ 8 OPPLØSNING

-4-

Til oppløsning av krisesenteret kreves at minst 2/3 . av de stemmeberettigede er representert på
årsmøtet, og at minst 2/3 av de tilstedeværende stemmer for fremsatt forslag om oppløsning.

, .

Ved oppløsning skal eventuelle overskytende midler og eiendeler overføres
krisesenterbevegelsen i Norge.
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Styret består av 5 kvinner og 1 mann (vata).
Ytre
Bedriften foturenser ikke det ytre nuljø.

styrets leder .1~49,3)

-5-

Krisesenteret for Kvinner

Årsberetning 2009

Vlrksomhetens art og hvor den drives
Kiisesenteret for kVinner, Tromsø,eren frivillig organisesjon, beliggende i Tromsø. Krisesenterets
fonnål er å yte kvinner som er Psykisk ellerlysisk mishandlet eller voldtatt.

Rettviaeade overenct over utvilding og reaultat
KrIsesenteret drives med offentlig tilskudd, 20 % fra 7 kommuner og 80 % fta stat samt gaver fra

..private,og er en del av den norske Krisesenterbevegelsen.

Fortaatt drIft
for 2009 er satt opp under fonisetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at
ørnfortsatt drift er til stede.

Arbeldande.
Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ukkker i
2009. Samlet sykefravier har vært -12- dager, hvilket utgjør 3,8 %

-
Krisesenteret har 1,8 ansatte i faste shlinger, og 18-20 frivillige. Alle kvinner.

Tromsø, 07.04.2010

lig leder

Cr.LX ?1~•^J -teti
styremedlem styremedlem
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ÅRSMELDING FRA DAGLIG LEDER 2009

Året 2009 bar vart et Jubileumsår for krisesenteret.
30 år er passert, og vi valgte å markere dette på forskjellige måter gjennom året.

Den daglige drift er som tidligere med daglig leder i full stilling, og
kontormedarbeider/sosionom i 60 %.
Vakttjenesten utføres av frivillige vakter, som betjener senteret ettermiddag, natt og
helg.

Daglig drift innebærer hovedansvaret for senteret, senterets brukere, kontakten med
bevilgende myndigheter og det etablerte hjelpeapparat, presse/media,
Kri ' 'atet og andre krisesenter, og rapportere til styret.
Informasjonsarbeide i skoler utføres der det blir invitert til temadag av skolens
ledelse, og studenter som ønsker veiledning om Vold i nære relasjoner er
velkommen til senteret, også for kortere hospitering.

Politihøyskolen hadde i løpet at 2009, 2 studenter som hospiterte i 4 uker hver, og
dette er en oppgave senteret prioriterer med stor glede og interesse hvert år.

Daglig leder utarbeider forslag til budsjett som styret behandler før det sendes til
vertskommunen. Likeså føres regnskap, lønn og regnskapsoversikter som legges
frem for styret hvert styremøte.
Revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers AS er senterets revisor, og veileder ved
behov.
Statistikkarbeide og forefallende kontorarbeid er lagt til
kontonnedarbeiders/sosionoms stilling, samt samtaler og nødvendig assistanse for
våre brukere og deres barn.

Krisesenteret for kvinner, Tromsø, er medlem av Krisesentersekretariatet, og daglig
leder er valgt som vararepresentant for Region Nord i styret for sekretariatet frem til
årsmøtet 2010.

NY77' BYGG
Av økonomiske grunner ble vårt prosjekterte og godt planlagte nye bygg satt på vent
av Tromsø Kommune.
Det var planlagt innflytting i september 2009, men dette er beklageligvis utsatt, og det
er usikkert når dette blir en realitet

GAMMELT BYGG
Krisesenteret har i ca 28  kr leid en to-mannsbolig av Tromsø kommune. Bygget er
gammelt og swert lite egnet til å tilfredsstille de krav som myndighetene pålegger oss.
Vi mangler det meste av tilrettelegging for bevegelseshanmede, vi mangler egne
lekerom for barn, og lekemuligheter utomhus er swert minimal o.s.v.
Senteret er utstyrt med trygghetsalarm og TV-kamera ved inngangsdør.

Men, vi har hatt et svært travelt år, og gleden og tilbakemeldingene fra våre brukere
viser at vi var nødvendig for dem når de trengte oss.
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BEBOERE
Antall beboere totalt var 73 (54 i 2009) i løpet av året, av disse var det 34 barn (17 i
2009), og antall overnattingsdøgn økte fra 1147 til 1322.
Viser for øvrig til statistikk=>.

OPPSTART AV JENTEVASTA
Som den 5. by i Norge valgte vi å starte Jentevakta i Tromsø som vår egen
jubileumsgave til unge jenter (12-25 år). Dette er en telefon og msn-tjeneste i regi av
krisesenteret, og har åpningstid tirsdager og torsdager fra kl 18.00 — 21.00 i
krisesenterets lokaler.
Tilbudet har vist seg svært nødvendig, og antall henvendelser er stadig økende.
Henvendelsene blir besvart av våre Jentevakter med kompetanse på mange typer
ungdomsproblematikk, og som kan veilede videre i det etablerte hjelpeapparat.
Se egen Årsmelding=>

KURS, KONFERANSER OG ANDRE AKTIVITETER 2009/daglig leders kalender.

JANUAR
05.-30. Politihøyskolestudent i hospitering.
08. Informasjon SMISO
14. Møte: Boligsosial handlingsplan Tromsø kommune
29.-01.02.  Arctic Woman Against Men's Violence,  Luleå.

Konferansen ble arrangert med støtte fra bl.a. Barentssekretariatet
Deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Russland, Island og Færøyene.
Se egen pressemelding=>.

FEBRUAR
16. Informasjonsmøte samarbeidskommunene.

Tromsø kommune.
Krisesentersekretariatet v/Tove Smaadahl.
Tema: Lovpålegging 01.01.10.
Organisering av krisesenterets fremtidige drift.

19. Informasjonsforedrag Rebekkaloge nr. 115 Kesia.

3 møter i Konsultasjonsteamet.

MARS
02. Personalmøte. Informasjon om motivasjonsundersøkelse.

Ref. fra møte med samarbeidskommunene.
16. Styremøte.
APRIL
18. Informasjon og kurs v/Jentevakta, Drammen
27. Daglig lederforum.
28. Årsmøte Krisesentersekretariatet.
29. Fagdag Krisesentersekretariatet.
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MAI
06.

26.-28.

JUNI
04.
09.

12.
16.
19.

AUGUST
07.
17.
18.

Årsmøte Krisesenteret for kvinner, Tromsø.
Markering av 30.årsjubileum.
Presentasjon av  nyoppstartet Jentevakt.
Festmiddag for styret, ansatte og frivillige. Rica HoteI, Tromsø.
RVTS-skolering,  Oslo.

Møte Rådhuset: Prosjektgruppa Nytt Bygg.
Politihøyskolestudentenes hospiteringsforedrag,
Troms politistasjon.
Dialogkonferanse/Rådstua, Tromsø kommune. Sjumilsteget.
Intervju NRK i forb.med Europeiske Justiskomieens møte i Tromsø.
Presentasjon av filmen Engelen v/regissør Margareth Ohlin.

Besøk på Krisesenteret. Anne Marit Bjørnfiaten, Justiskomiteen.
Styremøte.
Informasjonsmøte i forb. med Utstilling for barn.

SEPTEMBER
15.-17. Daglig lederkonferanse Region Nord.

Ansvarlig: Midt-Troms og Bodø Krisesenter.
Tema: Krisesenterutdanninga i regi RVTS

Ledemiøter. Regionalt eller nasjonalt.
Lovpålegging — finansiering.
Departementets holdninger til informasjonsarbeide (Q 1-09)
Befaring og info. Vilnius shelter for woman and children.

OKTOBER
02.
07.
09.11.
19.
19.10.-14.11.
20.-22.10

Informasjon Nordreisa kommunestyre.
Personalmøte.
Jentevakta, ideologikonferanse Trondheim.
Dialogkonferanse/Tvibit. Tromsø kommune. Sjumilsteget.
Politihøyskolestudent i hospitering.
REGIONKONFERANSE 2009.  Arr. Krisesenteret, Tromsø.
Hovedforeleser: dr.polit. Kjersti Alsaker.

Tema: Tap av helse, livskvalitet og livsmuligheter.
Overgrepsmottaket v/Tromsø Legevakt May Elin Sømhovd.

Orientering om erfaringene ved å ha eget overgr. mottak
Troms politi v/familievoldskoordinator Lene Fabek: Politiets arbeid og

erfaring i familievoldssaker.

Se egen omtale og resolusjon => .
28.-29.  RVTS-skolering.  Tromsø.
30. Tildeling av  Amnestys Menneskerettspris 2009.

Region Nord. Mottaker: daglig leder Evelyn Bentzen.
Se egen omtale fra Amnesty =>
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NOVEMBER
04. IOGT-konferanse, Tromsø.
16.  BUFETAT.  Konferanse i Oslo. Overgrep og funksjonsnedsettelse.
25. INTERNASJONAL DAG MOT VOLD MOT KVINNER.

Tema: Knuste drømmer — Nytt håp.
Gudstjeneste i Tromsø Domkirke. =>

DESEMBER
03.  UDI Region Nord.  Konferanse for Mottaksansatte og hjelpeapparatet.

Innlegg fra bl.a. Politiet, Voldsmottaket, Krisesenteret, Barnehuset.
04. Møte og omvisning på Krisesenteret: 4 representanter fra Bufdir, Oslo

v/Line Lindsetmo.
16. PersonaI-og julemøte m/bespisning. Ansatte og frivillige vakter.

I tillegg har det vært informasjonssamtaler med studenter, intervjuer i dagspressen i
aktuelle saker, drapssaker, voldsa1arm m.m.

Også i år kan Krisesenteret takke for mottatte gaver til vår gavekonto

Vi ønsker også å rette en stor takk til Tromsø kommune, alle våre
samarbeidskommuner og samarbeidspartnere: politiet, barnevernvakta/barnevernet,
Familievernkontoret, Voldsmottaket og Legevakta, Bymisjonen, Amathea, Tromsø
mottak, Flyktningekontoret, Røde Kors m.fl. for et godt og trygt samarbeide i året
som gikk.

Likeså takker vi aIle glade private givere for julepakker til barn og voksne, bøker og
ut varer, barnetøy m.m. som vi har kunne gi videre til de som trengte noe ekstra.

Evel tBentzen
-dagl.leder-

Side 87



-10-

30 år rligh«» bakgår
Av Evelyn Bentzen, daglig leder
Krisesenteret for kvinner i
Trovaso
Historien om hvordan krisesen-
terideen oppsto, har vi i jubi-
leumsåret måttet tørke støv av
og ta fram i lyset igjen. F6r man
glemmer så fort, og det er viktig
å ta et blikktilbake, for å se hvor-
dan veien egentlig ble til.

En gruppe kvinner i den eng-
elske byen Chiswick protesterte
mot prisen på skolemelk, og
vurderte å lage en  demonstra-
sjon. Det ble avholdt noen plan-
leggingsmøter, og ryktene gikk
nok om at kvinner hadde sam-
let seg. Så plutselig kommer det
inn en ukjent kvinne og spør om
hun kan få bli, hun var svært
mishandlet og våget ikke å gå
hjem.

Hun hadde søkt hjelp på ste-
dets sosialkontor, men ble
sendt ut igjen fordi hun jo
hadde en ektemann som for-
sørget henne, og hvor hun hør-
te til.

Denne ektemannen var det
som hadde mishandlet henne
på det groveste, og blant annet
slått henne med et bordbein.

Opprørt
Kvinnene ble svært opprørte, og
selvsagt tok de vare på henne —
men det var ikke nok!De fikk en
helt annen idé der og da;
kvinner hjelper kvinner, og et-
ter hvert viste det seg at flere
k-vinner våget å fortelle sine his-
torier.

Kvinnen som først tok tak
problematikken var Erin Pizzey,
som senere skrev boken: «Scre-
em quietly or the neighbours
wilt hear». (Skrik lavt, ellers vil
naboene høre...)

Dette er vår historie.
Krisesenterideen korn tilNor-

ge i 1976, og det første senteret
ble åpnet i Oslo i 1978. Tromsø
åpnet sitt krisesentertilbud i
1979, og i dag er det 51 etabler-
te senter i-Norge.

Stor takk
Krisesenteret for kvinner, Trom-
sø, takker på denne måte alle
de kvinner som i løpet av disse
30 årene har bidratt med sin tid
og engasjement som frivillige
vakter, og som har gjort en
enorm samfunnsmessig innsats
for sine medsøstre og deres
barn.

Etter hvert som årene gikk, og
erfaringene kunne legge et solid
grunnlag for en mer stabil drifts-
form, har sentrene fått en re-
spektert plass i samfunnet. I  clag
er krisesenteret en viktig del av

det eta-
blerte
hjelpeap-
paratet i
vår regi-
on, i vår
landsdel,
nasjonalt
og inter-
nasjonalt,
fra Ba-
rents til

Evelyn Bentzen. Cape Town,
på kryss og

tvers over store deler av verden.
Krisesentrbevegelsen har

vært og er en viktig katalysator
for å realisere kvinners grunn-
leggende menneskerettigheter.
Vårt arbeid harkirt til  mange
endringer både lovmessig og på
tiltakssiden, men mishandling
og overgrep av kvinner og barn
er fortsatt et stort problem.

Selv i 2009 må kvinner og
barn flykte til krisesentrene, og
flere kvinner blir drept av sine
partnere.

Store avisoppslag som fortel-
ler oss om familietragedier,
hvor uttrykket æresdr,71) er blitt
en betegnelse som lisom skal
mildne handlingen. Er det mu-

Hva med smerten, angsten,
trusselen og redselen, kanskje
gjennom år, før det til slutt en-
der med drap. Vi må ikke glem-
me det, for det er slik hverda-
gen er for altfor mange.

Akutt hjelpetilbud
Krisesenteret for kvinner, Trom-
sø er et akutt hjelpetilbud som
drives av midler fra kommune-
ne Nordreisa, Karlsøy, Storfjord,
Balsfjord, lyngen, Kvænangen
og Tromsø. Staten bidrar med
80 prosent av driften.

Vi er et viktig tilbud, faktisk i
mange tilteller livsviktig, for
kvinner og deres barn.

Ingen barn skal vokse opp
med vold i hjemmet.

Ingen barn skal legge seg om
kvelden i angst for hva som kan
skje i løpet av natten.

Ingen barn ska I sitte på sko-
len og tenke på hva som skjer
hjemmet akkorat nå.

Et ofte stilt spørsmål er: Hvor-
for går hun ikke?

Ja, hvorfor går hun ikke.
Hvorfor går ikke han?
Vold er avmakten som kun

skaper flere problemer enn løs-
ninger.

Følelser som sliter i et men-
neske må ofte ha kyndig hjelp
for ikke å løpe løpsk. Og det er
hjelp å få.

I kjærlighetens bakgård vok-
ser de vakreste rosene.

NORDLYS
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Driftsinntekter 2009

KarrigerInger

Bliag I Bilag 2
Resultat»

bilag 3
dispanering

KorrIgert 2009

Tilskudd stat/kommune 2 120 076 2 120076
Andre inntekter 114 010 114 010
Sum driftsinntekter 2 234 086 2 234 086

Driftskostnader
Lønnskostnad 1 684 597 13816 1 698 413
Annen driftskostnad 594 281 594 281
Sum driftskostnader 2 278 878 2 292 694

Driftsresultat -44 792 -58 608

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 8 481 8 481
Annen finanskostnad 8 449 729,24 9 178
Netto finansposter 32 -697

Arsresultat -44 760 -59 305

Disponering av årsresultat
Dekning av tidl. års underskudd
Overført annen egenkapital -44 760 -14545 -59 305
Sum disponeringer -44 760 -59 305
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KRISESENTERET FOR KVINNER

BALANSE PR. 31.12.09

Fung.styreleder Styremedlem
Linda Isaksen Edel Mikkelsen

ie76 1~(,  I oue  
Styremedlem Ans.repr. Dag ig leder
Grete Strand Tove Pedersen Evelyn Bentzen
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• NOTE1-

Arsnagnskapet ør satt opp i samsvar med regnskapsloven og foreløpig god regnskapskikk
• for klelle orgarasasioner.

TriaimddIGaver
Tkskudd mgnskapsfares blverdten av tkokaddet På traneaksionsådPsunktet,
Mens gaver Inntektsferes tk oppljenirigsprinsippet når krItarlene for Inntektsføring er oppfylt.
Det er følgende kriteder:
- Organissajonen må ha JuridIsk mtt 111 kmtekten
- Det må vaere dmeng seduat at inntekten vil bIl mollett
MMektenmåkunPe måtas med tilstrekkelig pålltelighet.

Utadter bfir kostnadsfart på utbeadingstidspunktat ag ikke når de blir pålapt

,NOTE 2 - Andre inntsklor

I den grad øremarkede midler ikke er brukt ved regnskapsperiodens utgang skai nadlene
oveferes til fond via

Revisor.
Kostnadshat raviejonehononei regnskapsåret ver kr 27 500
Herav bistand på kr 13 150

NOTE 4- lann og ytelser tfl tedende personer

lannskosined« 2009 2008

Lanninger 1 514 643 1 343 788
Refusjon lønnsutgIfter trygdekontorat - -
ArbeidsgiveravgIft 123 118 110 063
PensjonskosInadar 30 018 33 641
A lannarMaterts 30 634 51 885
Sum 1 698 413 1 539 577

Antag åraverk I rugnokapsåndhar vært 6,5.

Ytelser el Aidandi personer Dagkg leder Styret
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Kritaaantar
•••••• •  eater

Medlemssentre

Atta kdttesenter
! Pb 1064, 9503 Alta

Tlf: 78 43 46 93 Fax: 78 43 03 49
E-post post@altakrIse.no

•

Aust-Agder KrIsesenter
Postboks 331, 4803 Arendal
Tlf: 37 02 33 44
E-post krisesenteret@krisesenteretno
URL: www.krlsesenteret.no

•  Betzy KrIsesenter
Pb 175, Bragernes, 3001 Orammen
Tlf: 32 83 03 46 Fax: 32 89 17 79

• E-post info(nbelzykrisesenter.no,
linda@betzykrisesenter.no
URL: www.betzykrisesenter.no

•

Krisesenteret for kvinner I Bergen
Postboks 728 Sentrum
5807 BERGEN
Tlf: 55 31 50 50 Fax: 55 55 76 91
E-post luise-lk@online.no
URL: wsw.bergenkraesenter.no

•

BodøKrIsesenter
Pb 388, 8001 Bodø
Tlf: 75 52 04 20 Froc 75 52 36 63
E-post krisesenteret@bodo.online.no
URL: www.krIsesenteretbodo.no
Ojøvlk Krisesenter
Pb 772, 2815 Gtøvik
Tlf: 61 17 55 60 iFax: 61 17 66 44
E-post laise-ig@online.no
URL: www.krIsesenteret-gjovIk.no

•

Harstad KrIsesenter
Pb 379, 9484 Harstad
Tlf: 77 06 40 07 Fax: 77 06 16 95
E-post hkrises@online.no

•

Haugesund krtsesenter
Pb 495, 5501 Haugesund
Tff: 52 72 98 84 Fax: 52 72 53 86
E-post mayllse@haugesundkrisesenter.
URL: awar.haugesundkrisesenter.com

•

Indre Østfold KrIsesentsr
Pb 301,1851 Mysen
11t 69 89 45 69 Fax: 69 89 45 66
E-post postmaster@ -
indreostfoldkrisesenter.no
URL: www.indreostfoldkrisesenter.no

 

KrIsesenteret I Sogn og Fjordane
Pb 188, 6901 Florø
Tlf: 57 74 36 00 Fax: 57 74 38 81
E-post post@krisesenteretstno
URL: www.krisesenteretstno

•

Kongsberg krisesenter
Postboks 44,3602 Kongsberg
Tif: 32 73 64 00 Fax: 32 73 64 36
E-post post@kongsbergkrise.no

Lofotan Krteeseriter
Pb 230, 8376 Leknes
Tlf: 76 08 12 33 Fax: 76 08 24 34
E-post lofotenektfoten-krisesenter.no
URL: www.lofoten-krisesenter.no

•

Midt-Troms Krisesenter
Skolegata 21,9300 Finnsnes
Tlf: 77 84 52 80 Fax: 77 84 52 86
E-post: post@krIsesenteretmldt-troms.no
URL: www.krisesenteretmidt-troms.no

•

Mosjoen Krtsesenter
Pb 306, 8651 Mosjøen
Tlf: 75 17 36 99 Fax: 75 17 36 99
E-post mosjoen.ktisesenter@monetno
URL: www.mosjoenkrisesentar.no

•

KrIessonteret I  Moss
Pb 2093, 1521 Moss
Ttf: 69 25 05 50 Fax: 69 25 75 07
E-post unnik@kritesenteret-moss,no,
post@kdsesenteret-mass.no

•

Narvik og omegn Krisesenter
Pb 66,8520 Ankenesstrand
T1E: 76 95 73 39 Fax: 76 96 09 15
E-post evastr©ItrIsesentemarvIk.corn

 

Nord-Trondelag Kdsesenter
Pb 47,7651 Verdal
Tlf: 74 0777 10 Fax: 74 07 75 99
E-post: krverdal@online.no

•

Odda og omland Kriseaenter
Pb 1,5751 Odda
Tlf: 53 64 11 11 Fax: 53 64 11 31
Orkdal og omegn  Krbreaenter
Pb 116, 7321 Fannrem
Tlf: 7248 24 10
E-post oricoomeg@hotmall.com
Oslo Kdsesenter
Pb  7055, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 2248 03 80122 48 03 82
Fax: 22 48 03 81
E-post postmaster@oslokrisesenter.no
URL: www.oslokrIsesenter.no
Romerlke Kdeesenter
Pb 57, 2001 Llnestrøm
Tlf: 63 81 4176 Fax: 63 87 84 40
E-post r-krIse@ordine.no
URL: www.romerike-kdsesenter,no
Semisk kriae-og incestsenter
Pb 97,9730 Karesjok

78 46 70 88 Fax: 78 4669 39
E-post randljohansen.pattto@
karasjok.kommue.no

•

Sauda KrIsesenter
Boks 25,4201 Sauda
Tlf: 52 78 27 70
E-post sauda.krisesenter@gmall.com

•

Krisesenteret I Stavanger
Pb 503, Sentrum, 4003 Stavanger
Tlf. 51 53 06 23 Fax: 51 52 07 99
E-post kontakt@stavanger-krisesenter.no.
monlca@stavanger-krIsesenter.no
URL: www.stavanger-krisesenter,no
Sunnhordland Krisesonter
Pb 128, 5401 Stord
Tlf: 53 41 121 Fax: 53 41 12 11
E-post krIse-s3l@c2i.net
URL: www.krisesenterforkvinner.com

na  Sunnmere kdsesenter
Byfogd Rønnebergsvel 11,8008 Alesund
Tlf: 70 12 50 07 Fax: 70 12 69 60
Sms for hørselshernmede: 40 84 27 33
E-post sunnrnorekrisesenter@online.no
URL: www.sunnrnorekrisesenterno

•

Ser-Helgeland Krisesenter
Pb 288, 8901 Brønnøysund
Tlf: 75 02 17 11 Fax: 75 02 17 59
E-post laisesen@online.no
URL: www,shkrisesenter.no

•

KrIsesenteret for kvInner, Troms.
Pb 880, 9259 Tromsø
Tlf: 77 61 10 60 Fax: 77 61 35 49
E-post krisesenteret@tromso.ornine.no

Trondhelm Kriaesenter
Pb 80,7400 Trondheim
T1f; 73 52 3420 Fax: 73 50 95 18
E-post trondhelm@krisesenter.net
URL: www,krisesenter.net
vest Agder KrIsessnter
Pb 434, 4664 Kristlansand
Tlf: 38 10 2200 Fax 38102201

•

E-post guriwokl@kriseientereLcom

 

Vesteraten Krisesenter
Pb 330, 8401 Sortland
Tlf: 76 12 23 30 Fax: 76 12 13 40
E-post vkrisesnponlIne.no

Y Vest-Finnmark Kdaesenter
Pb 124,9915 Hammerfest
Tlf: 78 41 30 18 Fax: 78 41 46 83
E-post: vestkris@start.no
URL: ffivw.hammerfestkrisesenter.no
Vestfold KrIsesenter
Pb 335, 3101 Tønsberg
Tlf: 33 35 91 91 Fax: 33 31 61 97
E-post: post@krisenett.no
URL: www.krisenett.no

4 Voss Kriaesenter
5700 Voss
TIt 56 51 60 00 Fax: 58 51 49 02
Mobil: 90 64 32 55
E-post: postmaster@vosskrisesenterono
URL: www.vosskrIsesenter.no

Krisesentersekrebriatet - Stargab 11, 0155 Osio -  Telefon 2301 03 00 -Fax 23 01 03 01Side 92



NCEVIATERHOUSECO3PERS •

Til årsmøte i Krisesenteret for Kvinner

Revisjonsberetning for 2009

PricawatwhouseCoopsrs AS
Postboks 6128
N0-9291 Tromse
Telefon  02316
Telefaks 23 16 10 00

Vi har revidert årsregnskapet for Krisesenteret for Kvinner for regnskapsåret 2009, som viser et
negativt aktivitetsresuitat på kr 59 305. VI har også revidert opplysningene i årsberetningen om
forutsetningen.om fortsatt drift. Arsregnskapet består av aktivitetsregnskap, balanse og
noteopplysninger. Regnskapslovens regier og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved
utarbeidelsen av regnskapet. Arsregnskapet og årsberetningen er avgitt av organisasjonens styre og
daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til
revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever'at vi
planiegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig fellinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som
underbygger informasjonen iårsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og
vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I
den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en g»nnomgåelse av stiftelsens
formuesforvaltning og regnskaps- og intemkontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig
grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt I samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av

organisasionens økonomiske stilling 31 desember 2009 og av aktivitetsresultatet i regnskapsåret
overensstemmelse med god regnskapskikk i Norge

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon
av regnskapsopptysningeri samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er
konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

Tromsø, 08.april 2010
erh  usene>  S

Fred . Mikaisen
Statsautorisert revisor

Ma kondal Bergan Bodo Drammen Egersund Flore Fradrikidad Farde Garderrnoan Gd Hatnar Hardanger KtastadHaogasund Kongsberg Kongsvinger Knaganaand
KnaktmondLyngaeidefMandal Mo i Rana MoldeMosmen Meley tiemsos Oslo Senderprd Sogndal Stavanges Stryn Tromse Trondheim Tonsberg Us&einvditAtesund
RicewaktrhouseCoopera nattnat refererer ID indlMduoltemerilernefinneer tilknyttelden verdenaomspennenda PritewaterhotroaCooparsorganisMonsn
medisinmer svDonnorskeRevieorforentng •  ForatalcsreglateretNO 987 009 713  • wwwpwe no
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STAT1STIKK FOR 2009
Henvendelsefra:

Privat rsoner
Kvinne
Un m 13-18
Barn u 13
Mann
Hel aaratet
Annet
TIL SAMMEN
Rin t va andre

-
Hvor rin es det fra
Tromsø
Andre kommuner
Uop itt
TIL SAMMEN
Antall krisetelefoner

Henvendelsen gjelder:
Trakasserin Ivold
Trussel
F sisk vold
Ps kisk vold
Incest
Voldtekt
Annen seksuell vold
Annen vold
Annet
Rus
Ps kiatri
Råd ivn./andre robi.
0 fel .tidlsak/bruker
Informas on

Utenlandsk o rinnelse

SamtaleriDagbesøk:

Overnattingsdøgn:
Kvinner (antall døgn pr. person)

Barn (antall døgn pr. person)

TIL SAMMEN
•"1.4.x

Antall beboere r måned: Jan Feb Mar A r Mal Jun Jul Au Se Okt Nov Des
Kvinner
Barn 0 - 15 år
TIL SAMMEN

!

EI
EI
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Resolusjon fra den arktiske kvinnekonferansen
i Luleå, Sverige 2009.

VI KREVER AT ARKTIS SKAL VÆRE EN VOLDSFRI SONE

Kvinner fra noen av de ka1deste og mørkeste steder på jorden hadde en
nettverkskonferanse i Luleå i Sverige helgen 30.01.-01.02. 2009.

De åtti deltakerne var representanter fra 32 krisesentre fra åtte forskjellige  land. Som
innledere var blant annet den svenske ministeren for likestilling og integrering
Nyamko Sabuni, professor Eva Lundgren, forsker Gunn Tove Minde og politiker
Marianne Eriksson.

Det er mange fonner for kjønnsbasert vold. Krisesentrene arbeider mot
kvinnemishandling, voldtekt, incest, seksuell trakassering, tvangsekteskap,
prostitusjon og handel med  kvinner.

Den  nye  norske loven som  forbyr kjøp av seksuelle tjenester,  både i Norge og i
utlandet, ble ønsket velkommen. Konferansen var helt klar på at det skal være
nakseptabelt å kjøpe seksuelle tjenester av kvinner i alle de arktiske landene.

Mønsteret volden tar, og konsekvensene av den, er på mange måter lik på Grønland,
Island, Færøyene, i det samiske samfunnet, i Norge, Sverige, Finland og Russland.
Presentasjonen omhandlet nonnaliseringen av vold, vold i små og lukkede samfunn,
utfordringene i å støtte voldsutsatte kvinner på landsbygda, kjøp og salg av kvinner og
viktigheten av å inkludere kvinner på alle arenaer i samfunnet.

Krisesentrene er frivillige organisasjoner, og i noen av de åtte landene er det tegn som
tyder på at staten øker kontrollen over sentrene. Kvinnene i de arktiske landene
minner myndighetene på at menns vold mot kvinner er et brudd på
menneskerettighetene Det er ikke en privatsak, og det er veldig viktig at
kvinnebevegelsen, kommuner og myndigheter går sammen for å eliminere den.
Det er noen eksempler fra Russland hvor krisesenter må stenge pga manglende
finansiering. Med den verdensomspennende finanskrisen som pågår, blir prioritering
vanskeligere og vanskeligere.
Grunnleggende menneskerettigheter må beskyttes, og forebyggende og beskyttende
arbeid mot vold må  styrkes, ikke nedprioriteres.

Krisesentrene samler informasjon, kunnskap og erfaringer fra grasrotbevegelsen som
ingen andre instanser har adgang til.
Krisesentrene bør derfor bruke sin kunnskap til å jobbe for forbedringer i lovverket, i
forskning, for å forbedre tjenestene, øke offentlig kunnskap og for at  representantene
skal bli hørt.

Den første arktiske nettverkskonferansen reise fiere spørsmål enn svar. Selv om det er
lang avstand mellom sentrene, er alle deltakerne naboer av Nordpolen og livet i
marginaliserte lokalsamfunn. Det var en sterk vilje fra optimistiske kvinner å møtes
igien og fortsette samarbeidet, ikke i den mørke arktiske vinteren, men i den lyse
arktiske sommeren.

Tove Smaadahl
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03,11.2009
Pris til leder for krisesenter:
Menneskerettspris tH Evelyn Berntzen

30. oktober fikk lederen for Krisesenteret for kvinner i Tromsø, Evelyn Berntzen, den ailer
første Menneskerettsprisen for Troms. Gjennom sitt utrettelige arbeid gjennom 20 år har hun
bidratt til en forskjell for mange mennesker i Tromsø og omegn. Tildelingen fant sted under
en støttekonsert for Amnesty på Driv.

-16-

Prisvinner Evelyn Berntzen tar i mot bilde fra leder i priskomiten Hildur Knutsen Kamsare (c) Ragna Breines

I juni 2009 gikk priskomiteen offentlig ut og ba om forslag, og fem personer sto igjen som verdige kandidater. 9.
september fattet komiteen sin endelige beslutning.

Evelyn Berntzen er bosatt i Tromsø. Gjennom 20 år har hennes arbeid bidratt til at minst 1200 voldsutsatte
kvinner og barn har fått en trygg havn i form av fysisk beskyttelse og mental støtte til å komme seg videre i
livet.

Komiteen vurderer at prisvinneren på en saklig og god måte har bidratt til å sette viktige menneskerettsspørsmål
på dagsorden med etterrettelighet, grundighet og engasjement. Hun har alltid vært faglig langt fremme.
Institusjonen hun leder er således en av landets fremste, ikke i størrelse, men i evne til å ta inn over seg nye
utfordringer og kunnskap og omsette dette i aktiv handling.

Gjennom å delta i samfunnsdebatten, og nå sist arrangere konferanser der nye problemstillinger løftes fram i
lyset, har hun bidratt til å sette fokus på nye utfordringer innen sitt fagfelt.

- For de 1200 barn og kvinner hun gjennom 20 år  har  møtt på Krisesenteret, tror jeg likevel varmen, forståelsen
og "det hverdagslige vettet", som er så viktig i en vanskelig hverdag, har vært aller viktigst, sa priskomiteens
leder Hildur Knutsen Kamsare i forbindelse med prisutdelingen.

Prisen er et kunstfotografi av Kirsti Blom.

Årets nominasjonskomite har bestått av:
Advokat Dagfinn Strønstad
Regionleder i Amnesty International Norge, Ole-Gunnar Solheim
Medlem av Amnestygruppe 157, Karen Nilsen
Fylkeskontakt for Amnesty i Troms, Hildur Knutsen Kamsare
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Pressemelding

Krisesentersekretariatet tildelit LOs likestifiin s ris

esen

Mai 2009

r

Det er med stor glede.og stolthet vi mottok LOs likestillingspris 2009. Denne prisen gir vårt arbeid
legitimitet og motiverer krisesentrene til fortsatt kamp mot menns vold mot kvinner.

På vegne av Krisesentersekretariatet mottok Tove Bmaadahl, mandag den 11. mai, LOs
likestillingspns i forbindelse med LO kongresSen 2009. For førSte gang gis prisen til en organisasjon.
LOs likestillingspris har tidligere gått til Gro Harlem Bruntland (1997), Anne Cath. Vestly (2001) og
Rosernarie Kbhn (2005). Prisen er en miniatyr av statuen laget av billedhuggeren Nils Aas:"
"Arbeiderkvinnen" og en gavesjekk på kr 25.000,-.

LO-sekretær Rita Lekang, som overleverte prisen, sa følgende under prisutdelingen:

"Organisasjonen har gjennom tre.ti-år endret holdninger, rokket ved gamle tabuer Og endret politikk på
viktige områder innen likestilling Organisasjonen' har gjennom sitt engasjement og rnbt kjempet for
kvinners retiighet til et liv uten vold. De har satt vOld i nære relasjoner på dagsOrden i-rnedia og
politikk. I ovet:- 30 år har de vært vaktbikkje, forsvarerog pådriver i dette arbeider:

...M Rasmussen. .

Oslo -11.05.09

informasjonsansvarlig

Lone Alice,Johansen

Tlf 23 01 03 do

Mobil 97 13 76,91

17
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Cop.9right: Unni Knutsen

Kunstunik.no
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JENTEVAKTA, TROMSØ

ÅRSMELDING 2009

Krisesenteret for kvinner, Tromsø, hadde 30.årsjubileum 2009.
Som jubileumsmarkering ønsket krisesenteret å starte et tilbud for ungdom og unge
jenter, og som den 5. by i Norge ble Jentevakta etablert i Tromsø.

Oppstart ble satt til 19. mai 2009, og det har vært et imiholdsrikt og spennende år for
Jentevaktene i Tromsø. Aktivitetsnivået har vært høyt, og vi er på god vei til å bli et
godt etablert tilbud under krisesenteret.

Rekrutteringen har vært god, og vi har fått vakter med bred faglig og erfaringsmessig
kompetanse.
Det er nå ni engasjerte vakter som jobber i Jentevakta.
Vi har åpningstid to ganger i uken, og vi svarer på henvendelser på MSN, mail og
telefon.

Utadrettet virksomhet

Ved oppstart presenterte vi tilbudet i Tromsø for å synliggjøre oss. Vi var i
nærradioen og på Troms-nytt. Videre hadde vi en aksjon hvor vi delte ut klistremerker
og foldere med informasjon, og var dessuten innom mange av butikkene i Tromsø
sentrum og fikk legge igjen foldere på disken deres.
Informasjonsmateriell er i tillegg sendt ut til samtlige samarbeidskommuner.

Vi har i løpet av juni satt fokuset på voldtekt og den underrapportering som finner
sted til politi og offentlige instanser, og fikk førstesideoppslag i avisa Nordlys om
saken. Det skapte litt blest, og som oppfølging deltok vi på P4 nyhetene, nyhetene på
Viasat 4 og Tekst TV.

På Regionkonferansen 2009 i Tromsø holdt vi foredrag om Jentevakta, og har i tillegg
markert oss på FN's Internasjonale dag mot vold mot kvinner, 25. november.

Kom etansehevin erfarin sutvekslin

Vi har besøkt helsesøstrene på TVIBIT, og hatt møte om videre samarbeide.
Vi har hatt foredrag på Sosialmedisinsk senter og opplyst om vår virksomhet,
og diskutert videre samarbeide.
Vi har besøkt Voldsmottaket ved UNN, og fått grundig innfming i rutiner og
prosedyrer.
Vi har deltatt på feministseminar i Trondheim, og hatt skolering og
erfaringsutveksling med de andre Jentevaktene i Norge.
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Buds'ett  — driftsmidier

.4kvslutning

Etablering og driftsutgifter har i hovedsak vært finansiert over krisesenterets budsjett,
men vi har vært svært aktive med søknader om annen støtteordning, noe som har gitt
resultater.
Denne driftsformen blir videreført i tiden fremover, slik at vi vil være en naturlig del
av krisesenterets tilbud.

Jentevakta har vist seg å være et etterlengtet tilbud, boe statistikken viser. Det er
ufarlig å ta kontakt med oss, og vi er der lytter og gir råd. Spennet i henvendelsene
har vært enormt, og vi føler oss som en virkelig "storesøstertjeneste" for svært mange.
Et slikt lavterskeltilbud har mulighet til å nå alle unge som ønsker å ha noen å prate
med.
Dette er en god måte å jobbe mot vold i nære relasjoner siden brukerne kan være
anonyme, og det senker terskelen for å ta kontakt.

Vi opplever at unge jenter i dag møter mange utfordringer og vi treffer på mange
sammensatte problemstillinger.
Målet videre er at flere skal vite om oss, og at vi kan nå frem til flere brukere.
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Region Nord
Nordland, Troms og Finnmark

Til kommunene
Nordland, Troms og Finnmark

Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid.

For region Nord

RagnhildrForså „.
Elfrid Karlsen
Gunn Andersen
Renate Simonsen

ANGÅENDE DEN NYE LOVEN FRA 01.01.10 SOM GJELDER
KOMMUNENES ANSVAR FOR KRISESENTERDRIFT.

På regionskonferansen den 21 — 23.10.09 for krisesentrene i den nordlige landsdelen
ble følgende uttalelse enstemmig vedtatt :
BLD, Det kongelige Barne og Likestillingsdepartementet, vil innka11e til en samling
hvor kommunene og krisesentrene vil bli invitert til å drøfte praksisen i forbindelse
med den nye loven. Det vil bli regionale samlinger.
Krisesentrene vil oppfordre kommunene på det sterkeste til å sette seg inn i hva den
nye loven innebærer. Det er viktig at det i samarbeid med de eksisterende
krisesentrene utarbeides løsninger som begge parter kan si seg fornøyd med..

Det er mange utfordringer både i forhold til å få med de kommunene som i dag ikke
har tilbud, de krisesentrene som har dårlig økonomi, hvordan driften ved krisesentrene
framover ska1 bli, tilbudet til menn som det må utarbeides løsninger på med mere.

Det er viktig å ta vare på kunnskapen som krisesentrene har opparbeidet seg gjennom
30 år, som nå vil komme alle kommunene til nytte.
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Interkommnalt sQlska

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune

Deres ref:

Med hilsen

KomRev NORD

Vår ref: Saksbehandler:
318/EB Emely Bertelsen

Eme1y.berte1sen@komrevnord.no

711/(T.V-cz?i's (3-C• „
Itiffirdis Haug1anni —
oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Rådmannen i Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon:
Sjøgt 3 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no post@komrevnord.no  
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Behandling av årsregnskapet er ut fra fastsatte møteplaner planlagt gjennomført i
kontrollutvalget den 26. mai og i kommunestyret den 24. juni 2010.

KO MIN5
j'efi
WORD

#1,6G---

SERVICEKONTOREr

2010
19Ls "<4-1 trt)--.  cvw,
SAKSNR

DOK.NR.

LØPENR. ARK.KODE

77 60 05 05 21.05.10

REVISJONSBREV NR 3/2009 — REGNSKAPSFRIST OG BEHANDLING AV
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009

Ifølge forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 10, skal
årsregnskapet være avlagt innen 15. februar og årsberetningen innen 31. mars året etter
regnskapsåret. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks
måneder etter regnskapsårets slutt.

Årsregnskapet og årsberetningen for 2009 er ikke mottatt. Det er da stor sannsynlighet for at
det ikke vil foreligge et revidert årsregnskap til behandling innen fristen 30. juni 2010.

Vi ber om at dette brev arkiveres som brev nr 3/2009 og oppbevares som oppbevaringspliktig
regnskapsmateriale.

Telefaks: Or anisas onsnummer:
77 04 14 20 986 574 689
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Årsmelding 2009
Krisesentersekretariatet

Org. nr. 971 382 325
Storgata 11 0155 Oslo
Mobil : 90 57 91 18
Telefaks: 23 01 03 01
E-post. tsm@krisesenter.com
Web: www.krisesenter.com
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Forord

Årets gladeste og mest positive 
overraskelse er klart at 
Krisesentersekretariatet ble tildelt LOs 
likestillingspris 2009. Vi føler oss virkelig 
beæret. Dette viser at det arbeidet 
Krisesenterbevegelsen har kjempet fram,
gjennom oppstart av krisesentrene for 
overgrepsutsatte kvinner og deres barn, og 
det politiske pådriverarbeidet i over 30 år, 
blir verdsatt. 

Vi ønsker å dele denne prisen med de 
mange tusen kvinner over hele landet som 
har gjort, og fremdeles gjør, en enorm 
innsats for å bistå voldsutsatte medsøstre i 
solidaritet.

LOs likestillingspris blir kun delt ut hvert 
fjerde år, og det er første gang en 
organisasjon har mottatt prisen som bestod 
av en miniatyr av statuen 
”Arbeiderkvinnen” og en gavesjekk på 
kr 25 000.

Denne prisen vil helt klart motivere oss til 
å fortsette vår kamp for kvinner og barns 
rett til et liv uten vold. For det er et 
beklagelig faktum at vi har en lang vei å gå 
for å oppnå vår og samfunnets visjon – et 
voldsfritt likestilt samfunn. 

Under aksjonen til den internasjonale 
kampanjen mot menns vold mot kvinner i 
november deltok LO, Fagforbundet, FO, 
Transportarbeiderforbundet, Fagforbundet 
for industri og energi, Handel og Kontor 
og Krisesentersekretariatet. 

Dette viser at det i dag er et bredt 
engasjement for å bekjempe menns vold 
mot kvinner, noe kampanjen ønsket å 
synliggjøre gjennom lokale markeringer 
som fant sted over hele landet under 
slagordet ”Han slår – vi betaler”. 

Kravet til regjeringen var å få vite hva 
volden koster slik at beregninger av slike 

utgifter synliggjør og tvinger frem en 
prioritering av tiltak for å bekjempe vold, 
samt gi mer målrettet ressursbruk fra det 
offentlige

Utfordringene i året som kommer er 
mange. Krisesenterloven krever at 
kommunene skal ha et tilbud til både 
kvinner, menn og barn. I tillegg skal 
kommunene overta finansieringen av 
driften av krisesentrene i 2011.

Vi er svært bekymret over at noen av 
krisesentrene nå åpner for å ta imot menn i
samme bygning. Loven er jo klar på at 
tilbudet skal være atskilt, men har ikke i 
forarbeidet til loven presisert hva ordet 
atskilt innebærer. Både forskere og 
personer i politiet gir oss full støtte i vår 
bekymring.

Brukergruppen har gjennom de siste 10 
årene har endret seg. Mange av kvinnene 
har et sammensatt og komplisert 
trusselbilde. Dette gir krisesentrene en 
utfordring for å ivareta sikkerheten for 
brukerne, men også for de ansatte. Vi 
håper at Barne- og likestillings-
departementet tar dette på alvor, og at en 
forskrift, som forarbeidet til loven sier skal 
utarbeides, snart forelligger.

Finansieringen av krisesentrene blir et 
kommunalt ansvar i 2010. 
Rammeoverføringene fra staten til 
kommunene vil gi en svært ulik  
overføring, da den er betinget antall 
innbyggere i kommunen. I tillegg skal 
tilbudet til menn finansieres av de samme 
midlene. Dette kan medføre at noen 
krisesentre ikke får den sårt trengte 
oppgraderingen av sine budsjetter, eller i 
verste fall nedskjerdinger for enkelte 
sentre. 

Daglig leder Tove Smaadahl
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Organisasjonen

Krisesentersekretariatet ble etablert i 1994, 
og er en medlemsorganisasjon for 35
krisesentre. Sekretariatet arbeider 
samfunnspolitisk og faglig i forhold til 
kvinner og deres barn utsatt for menns 
vold, og fungerer som et bindeledd mellom 
krisesentrene og offentlige myndigheter, 
kvinneorganisasjoner, forskningsmiljøer, 
studenter og samfunnet for øvrig.

Krisesentersekretariatet blir drevet av en 
medlemskontingent basert på en liten 
prosentvis del av krisesentrenes totale 
budsjett.

Et av målene for Sekretariatet er å 
synliggjøre krisesentrenes arbeid og styrke 
kvinner og barns rett til et liv uten 
overgrep. Krisesentersekretariatet arbeider 
ut fra Krisesenterbevegelsens plattform 
vedtatt på Landskonferansen i 1982 (Boks 1):

Boks 1: Krisesenterbevegelsens plattform vedtatt 
på Landskonferansen i 1982.

Organisasjonen skal gjennom sitt arbeid 
påvirke samfunnet til å endre sitt syn på 
menns vold mot kvinner og barn gjennom 
å følge opp og ta tak i lover og 
retningslinjer som er ment å ivareta 
kvinners rettssikkerhet, samt legge press på 
offentlige myndigheter gjennom direkte 
henvendelser, lobbyarbeide. 

Samfunnet er hele tiden i endring, noe som 
påvirker brukergruppen og deres behov.  
Krisesentersekretariatet skal derfor 
iverksette tiltak slik at krisesentrene hele 
tiden utvikler og tilpasses brukernes behov.

Sekretariatet svarer også på høringer fra de 
forskjellige departementene. I tillegg 
koordinerer og videreformidler 
sekretariatet det store mangfoldet av 
reaksjoner som kommer både fra lokalt, 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan. 
Sekretariatet utarbeider også 
pressemeldinger, informasjonsmateriell og 
rapporter, og er med på å profilere 
krisesentrenes arbeid utad. Parallelt jobbes 
det med å skape et tverrfaglig nettverk som 
på sikt både kan være premissleverandører 
og givere av ny og bredere innsikt i 
problemstillingen.

Krisesentersekretariatet er medlem av 
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål 
(FOKUS) som består av 77
kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i 
politiske partier, fagforbund, solidaritets-
og bistandsorganisasjoner. FOKUS er et 
samarbeidsorgan mellom 
kvinneorganisasjonene i deres 
internasjonale arbeid, en bistands- og 
prosjektorganisasjon, et kompetanse- og 
ressurssenter i internasjonale 
kvinnespørsmål og en informasjonsaktør. 

Med midler fra TV-aksjonen 05 gjennom 
FOKUS, støtter vi et krisesenterprosjekt i 
Sør-Afrika. Vi deltar også på 
internasjonale konferanser, og gjennom 
flere nettverk og prosjekter deler vi 

«VOLD MOT OG MISHANDLING AV KVINNER 
ER EN DEL AV KVINNEUNDERTRYKKINGEN. 
KVINNEUNDERTRYKKINGEN ER SAMFUNNS-
BESTEMT.

Vi ønsker derfor å angripe ethvert forhold i 
samfunnet som legitimerer, underbygger og 
opprettholder vold mot kvinner. I dette arbeidet er vi 
partipolitisk nøytrale og ikke tilknyttet bestemte 
organisasjoner eller trossamfunn.

KVINNER ENES I KAMP MOT 
UNDERTRYKKING AV KVINNER - PRIVAT SÅ 
VEL SOM SAMFUNNSMESSIG.

Ved siden av driften av det enkelte 
krisesenter/telefon, skal vi påvirke samfunnet til å 
endre syn på vold mot kvinner, ved blant annet å 
drive informasjonsarbeid, systematisk registrering av 
vold mot kvinner, følge opp aktuelle saker i pressen, 
bearbeide holdninger.

Vi krever full offentlig finansiering på 
krisesentrenes/telefonenes premisser. Arbeidet skal i 
prinsippet være lønnet. Vi skal opprettholde kontakt 
mellom krisesentre/ telefoner og i størst mulig grad 
støtte hverandre i felles saker.»
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erfaring og kompetanse som hvert enkelt 
land har opparbeidet seg rundt tematikken. 

Årsmeldingen for Krisesentersekretariatet 
gir en kort oversikt over det arbeidet som 
er utført av organisasjonen. Arbeidet skjer i 
nært samarbeid med styret for 
Krisesentersekretariatet. Årsmøtet er 
organisasjonens høyeste organ.

ROSA-prosjektet, som blir drevet av 
Krisesentersekretariatet, har utarbeidet 
egen årsrapport om arbeidet og aktivitetene 
i 2009.

Krisesentersekretariatet tildelt LOs 
likestillingspris 2009

11. mai, under LO kongressen 2009,
mottok Krisesentersekretariatet LOs 
likestillingspris. Det er første gang prisen 
blir gitt til en organisasjon.

Prisen ble gitt for Krisesenterbevegelsens 
arbeid på viktige områder innen likestilling 
gjennom 30 år. Det ble satt fokus på 
krisesentrenes engasjement og 
pådriverarbeid for kvinners rett til et liv 
uten vold, både gjennom media og 
politikk.

LOs likestillingspris har tidligere gått til 
Gro Harlem Bruntland (1997), Anne Cath. 
Vestly (2001) og Rosemarie Köhn (2005).

Prisen, en miniatyr av statuen laget av 
billedhuggeren Nils Aas: 
”Arbeiderkvinnen” og en gavesjekk på kr. 
25 000, ble delt ut av LO-sekretær Rita 
Lekanger. Daglig leder Tove Smaadahl tok 
imot prisen, og holdt takketale på vegne av 
Krisesentersekretariatet

Ærespris til daglig leder Tove 
Smaadahl

Arbeidepartiets Globipris tildelt 
Tove Smaadahl

Under Oslo Arbeiderparti årsmøte i 
Internasjonalt Forum ble daglig leder Tove 
Smaadahl tildelt Globieprisen for sitt 
arbeid og engasjement for kvinner utsatt 
for menneskehandel. Prisen ble delt ut på 
Stortinget av forumets leder Marit Nybakk.

Under årsmøtet i april ble 
Tove Smaadahl tildelt 
Krisesenterbevegelsens 
ærespris for sitt arbeid 
gjennom 25 år for 
likestilling og kvinners rett 
til et liv uten vold. 
” Ingen har gjennom sitt 
virke klart å sette et så stort 
fokus på den urett som blir 
begått mot kvinner og barn 
hver eneste dag. Gjennom 
utrettelig arbeid er det 
mange kvinner som kan 
takke deg for en rekke 
lovendringer og tiltak, og 
jeg velger å tro at når du 
våkner om morran sier du 
den som gir seg er en dritt” 
sa styreleder Kari Mette 
Fjell under utdelingen.

Prisen, en 190 cm lang 
smijernsstatue av Annema 
Løbben, er formet som en 
kvinne og heter ”Jasså!”
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Etisk råd
Etisk råd skal, med utgangspunkt i vedtatte 
etiske retningslinjer for Krisesenter-
sekretariatet, bidra til å sikre høy etisk 
bevissthet blant medlemmene i 
organisasjonen, blant annet ved å drøfte 
problemstillinger og dilemmaer knyttet til 
etikk og omdømme.

Etisk råd, som består av både interne og 
eksterne medlemmer, ble valgt på 
Krisesentersekretariatets årsmøte i 2007.

Etisk råd har bestått av følgende 
medlemmer i 2009: 
Leder Mildrid Mikkelsen, ansatt i FOKU

Etisk råd har bestått av følgende 
medlemmer i 2009: 
Leder: Jane Dullum, Institutt for 
kriminologi og rettssosiologi ved 
Universitetet i Oslo

Rådets øvrige medlemmer er:
Wanja J. Sæther, Bodø Krisesenter 
Tove Hægg Versland, Vest-Agder 
Krisesenter
Tore Frost, Institutt for filosofi, ide- og 
kunsthistorie og klassisk språk, Blindern, 
Oslo
Heidi Olden Eng, Gjøvik Krisesenter

Varamedlemmer:
May Uteng, Midt-Troms Krisesenter

Sekretær:
Informasjonsrådgiver Lone Alice Johansen 
ved Krisesentersekretariatet, er rådets faste 
sekretær.
Etisk råd har gjennomført 3 møter, men 
ingen klagesaker fra brukere har kommet 
inn til rådet i 2009. Tema for møtene har 
vært informasjonsformidling til brukere av 
medlemssentre eller medlemmer av 
Krisesentersekretariatet vedrørende deres 
anledning til å melde inn saker til rådet. 
Etisk råd har også drøftet problemstillinger 

rundt sakkyndiges rolle i barnefordelings-
saker der det er påstander om vold.

Styret

Styret innehar arbeidsgiveransvaret for de 
ansatte og det overordnede økonomiske 
ansvaret for organisasjonen. Det er 
utarbeidet egne retningslinjer for styrets
mandat og funksjon. Representanter + 
personlig vara blir valgt for to år av gangen
under årsmøtet. Styret har i år 2009 bestått 
av følgende personer med vara (Boks 2)

Boks 2: Oversikt over kontaktutvalgets medlemmer med 
vararepresentanter i 2007.

Interne møter i 2009 (2010)
Styret har avviklet følgende møter i 
2009/10:
22. og 23. januar Oslo
17. - 18. juni Oslo
12. - 13. oktober  Athen
18. – 20. januar (2010) Oslo

Region Sør-øst (2)
Styreleder: Kari Mette Fjell
Indre Østfold Krisesenter
Varamedlem: Heidi Olden Eng
Gjøvik Krisesenter

Medlem: Anne Lise Yggeseth
Aust-Agder Krisesenter
Varamedlem: Kirsti Grønvold
Kongsberg Krisesenter

Region Nord (2)
Medlem: Ragnhild Forså
Mosjøen Krisesenter 
Varamedlem: Evelyn Bentzen, 
Tromsø krisesenter

Medlem: May Uteng
Midt-Troms krisesenter
Varamedlem: Wanja Sæther
Bodø krisesenter

Region Vest (1) 
Medlem: Audhild Øyaas
Orkdal og omegn Krisesenter
Varamedlem: Lisbeth Mosaker
Bergen krisesenter
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Medlemmer av organisasjonen har i løpet 
av 2009 og 2010 året innkalt og 
gjennomført tre interne møter med daglig 
ledere og dagarbeidere om krisesentrenes 
organisering og utfordringene med 
lovforslaget av krisesentrene som skal 
iverksettes i 2010.

Eksterne møter i 2009
Styrets medlemmer har også vært 
representert på møter i departementer og 
direktorater, samt eksterne råd, 
referansegrupper og utvalg.

Årsmøte og fagdag i 2009
Årsmøtet og fagdagen ble arrangert 28. og 
29. april på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Årsmøtet ble åpnet av daglig leder Tove 
Smaadahl. Hennes innlegg hadde fokus på 
krisesentrenes utvikling gjennom over 30 
års drift, og utfordringene sentrene kan stå
overfor når krisesenterloven blir vedtatt og 
gjennomført.

Daglig leder av Sekretariatet gikk gjennom 
årsmelding, reviderte regnskaper og 
budsjett som ble godkjent.

Årsmøtet berømmet Sekretariat for ryddig 
og oversiktlig årsrapport. Det ble gitt ros 
for godt og omfattende arbeid både i 
ROSA-prosjektet og ved Sekretariatet. 
Dette til tross for få ansatte. 

Under behandlingen av innkomne saker ble 
det vedtatt at vi fortsatt må arbeide for å 
beholde krisesentrene som kjønnede tiltak.  
I forslaget til den nye krisesenterloven,
som nå skal behandles av Stortinget, blir 
nå kommunene pålagt å gi et 
krisesentertilbud til både kvinner og menn.

Årsmøtet vedtok også resolusjonsforslaget 
som stilte krav om å styrke rettighetene til 
volsdsutsatte kvinner med minoritets-
bakgrunn.

Fagdagen, som hadde 30 års markering av 
Krisesenterbevegelsen, ble åpnet av 
statssekretær Astrid Aas-Hansen fra 
Justisdepartementet. Hun informerte om 
regjeringens arbeid mot vold mot kvinner, 
samt tiltakene i handlingsplanen 
”Vendepunkt”.
Professor dr. philos Ragnhild Hennum ved 
Institutt for offentlig rett, satte fokus på 
viktigheten av å beholde krisesentrene som
et kjønnet særtiltak sett i et 
menneskerettighetsperspektiv. Journalist 
Magnhild Folkvord fra Klassekampen tok 
deltagerne gjennom 30 år med 
krisesentrene i media, og medias rolle i 
arbeidet med synliggjøring. 
SV politiker Audun Lysbakken satte fokus 
på viktige politiske utfordringer i arbeidet 
for å forebygge menns vold mot kvinner og 
barn. Leder Mildrid Mikkelsen ved ROSA 
orienterte om utfordringene krisesentrene 
står overfor i arbeidet med kvinner utsatt 
for menneskehandel.
Underdirektør Mona Asp-Larsen ved 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
orienterte om den nye diskriminering og 
tilgjengelighetsloven som ble innført 
1.januar i år. 

Vardeteateret var invitert til å fremføre Per 
Gynt. Teatret har de siste årene spesielt 
arbeidet med innsatte og personer fra 
norske fengsler på vei ut til frihet etter lang 
tid i isolasjon. En av skuespillerne har 
deltatt i fengselsprosjektet som blir drevet 
av Oslo krisesenter. Prosjektet gir gruppe-
og individuelt samtaletilbud til innsatte 
kvinner som har vært utsatt for overgrep.
Hun fortalte om at den store betydningen 
hun hadde hatt av å delta i prosjektet som 
tidligere voldsutsatt. Hun mente sogar at 
dette hadde forandret hennes liv totalt.

Organisatorisk
Kari Mette Fjell har som styreleder hatt 
personal og HMS ansvar i hele perioden. 
Vara: May Uteng

Styret har behandlet 42 saker i 2009. I 
tillegg til å arbeide ut fra styrets gitte 
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mandat, har styremedlemmene vært viktige 
bidragsytere til høringer og rapporter.

Lone Alice Johansen, som ble ansatt av 
styret som vikar i stillingen som 
informasjonsansvarlig ved Sekretariatet for 
året, vil også for 2010 være ansatt i samme 
stillingen.

Styret har det overordnede ansvaret for 
gjennomføringen av ROSA prosjektet. Ut 
fra mandat fra Justisdepartementet (JD) har 
styret behandlet rapporter som skal sendes 
til statssekretærutvalget, og de ansatte ved 
prosjektet har deltatt med orientering om 
prosjektets framdrift og erfaringer, samt 
disponeringen av budsjettet på 
styremøtene. 

For å beholde kontinuiteten og kunnskapen 
i ROSA vedtok styret at Maya Brenna 
Nielsen, etter eget ønske, skal fortsette i 
prosjektet i 2009 og 2010 med 
stillingsbenevningen informasjonsrådgiver. 

Etter å ha annonser etter ny medarbeider 
som prosjektkoordinator for ROSA, har 
styret ansatt Mildrid Mikkelsen i stillingen. 
Hun er fra 1. januar 2010 fast ansatt som 
leder av ROSA. 

Styret har også tatt opp utfordringene som 
kan bidra til at økonomien, både for 
sentrene og Sekretariatet, blir redusert når 
kommunene skal overta ansvaret for 
finansieringen i 2010. I januar ble det 
derfor avhold et styremøte der det ble 
utarbeidet et strateginotat for arbeidet 
videre. På møtet ble vedtektene 
gjennomgått, og forslag til endringer til 
årsmøtet ble vedtatt. Det ble vedtatt å lage 
en fire års økonomiplan for Sekretariatets 
arbeid og finansiering. Under disse dagene 
hadde også styreleder og daglig leder møte 
med statsråd Audun Lysbakken i Barne-, 
likestilling og integreringsdepartementet. 
Her ble våre bekymringer for 
finansieringen av krisesentrene og 
organisasjonen fra 2011 diskutert. Det ble 
samtidig diskutert utfordringene rundt 

informasjonsarbeidet og hvem som skal ha 
ansvaret for kompetansehevingen på 
krisesentrene når kommunene overtar 
ansvaret i framtiden diskutert.

Styret har sammen med Sekretariatet 
planlagt og fordelt ansvarsoppgaver for 
årsmøte og fagdagen i 2010.

Økonomi
Sekretariatets regnskapsfører er Lauritzen 
Regnskap A/S. Geir Bakke er 
Sekretariatets statsautoriserte revisor som 
reviderer Sekretariatets regnskap, fond
prosjekter. Medlemmer av 
Krisesentersekretariatet har gjennom 
kontrakt forpliktet seg til å betale 1,5 % av 
totalt budsjett for året i kontingent, med en 
øvre grense på kr. 70 000.
I tillegg til medlemskontingenten har 
Sekretariatet søkt, og fått innvilget midler 
fra Politi- og justisdepartementet (JD), 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(BUFDIR), NAV og Gjensidigestiftelsen.  

Midlene fra JD og BUFDIR har gått til å 
trykke opp flere, og administrere pakking 
og utsendelse av brosjyren med 
informasjon om juridiske rettigheter og 
bistand for personer utsatt for vold og 
overgrep som ble utarbeidet i 2008. 
Sekretariatet fikk også midler til å trykke 
opp flere hefter av ”Hjelperens rolle”

Midlene fra Gjensidigestiftelsen ble 
disponert til et forebyggende tiltak i 
samarbeid med rappgruppa Tonna Brix.

Gjennom NAV og JD ble det innvilget 
midler til yrkesopplæring og arbeidstrening 
innen kosmetikk og neglepleie til kvinner 
utsatt for menneskehandel. ADORA-
prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 
Tone Lise Akademiet A/S og 
Krisesentersekretariatet.  

For å administrere prosjektarbeidet i Sør-
Afrika, har vi mottatt midler fra TV-
aksjonen 05 gjennom FOKUS. 
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Organisasjonen har i løpet av året mottatt 
kr 194 135 som er avsatt på ulike fond. Fra 
aksjoner gjennom The Body Shop fikk 
Jentevakta kr 59 375, og fondet på tiltak 
for barn 59 760. Likestillingsprisen fra LO 
pålydende kr 25 000 ble avsatt på fond for 
tiltak for barn på krisesentrene. Julegaven 
fra Kavli på kr 25 000 ble avsatt på sosiale 
tiltak for kvinner, og Fagforbundets gave 
på kr 25 000 var øremerket til fond for 
tiltak for kvinner utsatt for menneske -
handel

Fond
Krisesentersekretariatet administrerer fire
ulike fond. Dette er midler som er gitt 
gjennom aksjoner, priser og gaver fra 
bedrifter, ulike forbund og enkeltpersoner.

Det er utarbeidet statutter og mandat for 
bruken og administrering av fondene.

Bruken av midlene blir rapportert til styret
og regnskapene blir revidert. Revidert 
resultatregnskap fra fondene blir også lagt 
fram på Krisesentersekretariatets årsmøte 
til godkjenning.

• Fond for sosiale tiltak for barn som bor 
på krisesentrene. På fondets konto står 
pr. 31.12.2009 kr. 39 631

• Fond for sosiale tiltak for kvinner som 
bor på krisesentrene kr. 12 758

• Fond for sosiale tiltak for å bedre 
livskvaliteten til ofre for 
menneskehandel. På fondets konto står 
pr. 31.12.09 kr. 47 017,43

• Mørk fondet er midler som ble gitt 
organisasjonen i 2008. Midlene skal 
brukes til informasjonstiltak. På 
fondets konto står pr 3.12.09               
kr. 790 382,50

Forbundsleder i Fagforbundet Jan Davidsen  
overrakte gavesjekken til informasjonsrådgiver 
Maya Brenna Nilsen i ROSA prosjektet.

Foto: Kari-
Sofie 
Jenssen 

Prosjekter

ROSA-prosjektet
Etter søknad ble Krisesentersekretariatet i 
2005 gitt mandat av Justis- og 
politidepartementet til å gjennomføre et 
prosjekt, ROSA, der formålet er å 
koordinere sikre oppholdssteder med 
tilgang til nødvendig bistand og 
informasjon til kvinner utsatt for 
menneskehandel, samt gi veiledning og 
informasjon overfor de ansatte på 
bostedene. I regjeringens handlingsplan 
som ble lagt fram i 2005 ble det lagt opp til 
en forlengelse av ROSA-prosjektet ut 2007 
(ev. 2008). I 2009 ble det inngått en ettårig 
avtale med JD og fra 2010 vil 
Krisesentersekretariatet inngå en treårig 
driftsavtale for ROSA med departementet.

I 2009 har Krisesentersekretariatet ansatt to 
personer i 100 % stillinger til å drive 
prosjektet.

Det ble inngått en samarbeidsavtale med 
Oslo Krisesenter i 2009 som betjente krise-
og informasjonstelefonen ettermiddag, natt 
og helg.  

51 kinner har tatt imot beskyttelse og 
bistand fra krisesentrene dette året. Det er 
utarbeidet en egen rapport med statistikker 
og om arbeidet i ROSA-prosjektet i 2009.

Prosjekt ”Kvinner i menneskehandelen”
Helse og Rehabilitering innvilget etter 
søknad fra Krisesentersekretariatet i 2008
kr. 855.800,- til prosjektet ”Kvinner i 
menneskehandelen”. Målet var å 
dokumentere situasjonen til kvinner i 
Norge som har blitt utsatt for 
menneskehandel ut ifra deres egne 
erfaringer. 

Målet er at funnene i rapporten kan være 
retningsgivende for tiltak som har 
rehabilitering og bedre levevilkår som
formål. Det vil si for de helsemessige, 
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rettslige og sosiale tiltak som kvinnene 
møter i Norge. 

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med 
Informasjons- og dokumentasjonssenter for 
kvinne- og kjønnsforskning (KILDEN).

I tillegg har KILDEN laget en nettutstilling 
med livshistoriene til elleve kvinner fra ti 
forskjellige land. Alle kvinnene er ute av 
prostitusjon og var i kontakt med ROSA-
prosjektet i 2008.

Rapporten har i løpet av året blitt 
ferdigstilt, og foreligger både på norsk og 
engelsk. Disse er blitt distribuert til både 
organisasjoner, krisesentrene, ulike 
departementer og politikere. I tillegg er 
rapporten delt ut på ulike internasjonale 
konferanser om menneskehandel 
Krisesentersekretariatet og ROSA-
prosjektet har deltatt på.

Informasjonsprosjekt
I 2008 fikk Juridisk rådgivning for kvinner 
(JURK) og Krisesentersekretariatet 
innvilget midler fra Justisdepartementet til 
å gjennomføre tiltak 14 i Regjeringens 
handlingsplan ”Vendepunkt” 2008-2011, 
som er et informasjonstiltak.
Det ble utarbeidet en brosjyre som gir 
informasjon om juridiske rettigheter og 
hjelp til personer utsatt for kriminelle 
handlinger i form av fysisk og/eller 
psykisk vold, seksuelle overgrep, 
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller 

menneskehandel. Brosjyren er oversatt til 9 
språk. Prosjektet ble i 2009 videreført med 
midler fra JD.

Adora-prosjektet
Krisesentersekretariatet har i samarbeid 
med TL-Design fått midler fra NAV og 
Justisdepartementet for å gjennomføre 
utdanning i negledesign og make-up for 
kvinner utsatt for menneskehandel som er i 
ROSA. ?? kvinner har deltatt i prosjektet i 
2009. Mer informasjon om prosjektet i 
årsrapport fra ROSA. Det er i tillegg
utarbeidet egen rapport om prosjektet for 
året fra TL-Design.
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Sekretariatet

Administrasjon/medlemmer

I 2009 ble Krisesentersekretariatet drevet 
av medlemskontingent fra 35 krisesentre. I 
boks 3 finnes en oversikt over alle 
medlemssentrene. I tillegg driver 
organisasjonen ROSA-prosjektet som er 
finansiert med midler fra 
Justisdepartementet

Sekretariatets kontorer ligger i Storgata 11, 
0155 Oslo. Organisasjonen har fire
personer ansatt i 100 % stillinger, med 
stillingsbetegnelsen daglig leder, 
informasjonsansvarlig og prosjektleder og 
informasjonsrådgiver.

Boks 3: Krisesentersekretariatets medlemmer i 2009

I 2009 hadde kontoret 2696 registrerte 
henvendelser, og aldri tidligere har så 
mange tatt kontakt. Henvendelsene er fra 
krisesentre, offentlige etater, journalister, 
studenter, advokater, forskere, andre 
organisasjoner i inn - og utland, 
enkeltpersoner m.m. På grunn av den store 
arbeidsmengden på kontoret blir ikke brev, 
faks og e-post kategorisert. Fra denne 
registreringen ligger det derfor 
henvendelser både fra offentlige etater, 
enkeltpersoner, medlemmer osv. De 
registreringene som er registrert i 
kategorier, er bare telefonhenvendelser 
(tabell 1). 

Kategori | År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Medlemssentre 452 333 347 332 347 344 317 449 458

Andre sentre 54 28 23 30 26 18 14 10 14

Forskere/
studenter

75 51 70 51 41 45 46 52 37

Myndigheter 132 136 114 109 94 114 103 105 79

Organisasjoner 120 102 112 122 133 74 64 77 92

Journalister 281 303 342 246 299 279 315 276 354

Andre land 54 42 45 36 44 24 28 36 39

Brev 289 320 236 277 348 386 306 404 354

E-post 574 825 894 791 898 899 865 941 1085

Faks 78 51 53 98 34 51 45 49 43

Advokater/
politi

45 37 53 29 28 19 24 25 25

Privatpersoner 139 122 122 120 154 101 103 164 108

Andre 25 33

Sum 2293 2350 2411 2241 2446 2354 2230 2588 2696

Tabell 1: Oversikt over antall henvendelser til 
Krisesentersekretariatet 2001-2009. 

Statistikk

Krisesentrene er i dag, gjennom Rundskriv 
Q-1/09, forpliktet til å bruke felles 
registreringsskjemaer for hver enkelt
bruker.

Fra 2008 til 2010 skal Sentio Research AS, 
på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (BUFDIR) innhentet 
hvert enkelt registreringsskjema fra alle 
krisesentrene. Sentio Research AS vil 
utarbeide og publisere en felles 
statistikkrapport for 2009 på bakgrunn av 
de innsamlede statistikker.

1. Aust-Agder krisesenter for kvinner
2. Betzy krisesenter
3. Bergen krisesenter
4. Bodø krisesenter
5. Gjøvik krisesenter
6. Haugesund og omegn krisesenter
7. Harstad krisesenter
8. Indre Østfold krisesenter
9. Kongsberg krisesenter
10. Krisesenteret for Ytre Helgeland
11. Krisesenteret for kvinner i Sunnhordland
12. Lofoten krisesenter
13. Midt Troms krisesenter
14. Mosjøen krisesenter
15. Moss krisesenter
16. Narvik krisesenter
17. Nord-Trøndelag krisesenter
18. Odda og omland krisesenter
19. Oslo krisesenter
20. Orkdal og omegn krisesenter
21. Romerike krisesenter
22. Sauda krisesenter
23. Samiske krise- og incestsenter
24. Sogn og Fjordane krisesenter
25. Sunnmøre krisesenter
26. Stavanger krisesenter
27. Sør Helgeland krisesenter
28. Trondheim krisesenter
29. Tromsø krisesenter
30. Vest Agder krisesenter
31. Vesterålen krisesenter
32. Vest Finnmark krisesenter
33. Vest-Finnmark krisesenter i Alta
34. Vestfold krisesenter
35. Voss krisesenter
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Nyhetsbrev

Krisesentersekretariatet anser informasjon 
til medlemmene som en meget viktig del 
av arbeidet i organisasjonen. Sekretariatet 
har gitt ut tre interne Nyhetsbrev, og 
informasjonsansvarlig sitter som ansvarlig 
redaktør. Nyhetsbrevet tar opp aktuelle 
saker som angår medlemssentrenes arbeid, 
lovendringer, debatter om temaer relatert 
til menns vold mot kvinner og deres barn, 
referater fra sentrale møter og konferanser, 
innlegg fra andre organisasjoner og fra 
medlemssentrene. Nyhetsbrevet formidler 
også informasjon om relevante kurs og nye 
bøker, rapporter og tidsskrifter.

Nytt av året er at to av Nyhetsbrevene har 
vært utgitt med fokus på ulike temaer, et 
omvold mot kvinner – et offentlig 
helseproblem, og et om barn og livet på 
krisesentrene. 

Sekretariatet har også i løpet av året sendt 
ut relevante rapporter, veiledere, samt 
informasjon om lovendringer, utlysning av 
midler, forslag til lovendringer, høringer, 
tiltak, pressemeldinger, kampanjemateriell, 
samt nyheter som har stor betydning for 
arbeidet på krisesentrene. 

Informasjonsmateriell, kampanjer
og arrangement 

Kampanjen Vendepunkt
Krisesentersekretariatet søkte 
Gjensidigestiftelsen om midler til å 
gjennomføre en forebyggende 
skolekampanje med rapgruppa Tonna Brix
mot vold i nære relasjoner der målgruppa 
var ungdom. Gleden var stor da kampanjen 
”Vendepunkt” fikk innvilget kr 1 250 000 
fra stiftelsen til å gjennomføre tiltaket.

Hovedmålet med kampanjen er å 
informere, bryte ned tabuer og bidra til 
åpenhet rundt vold i familien. Kampanjen 
har også fokus på å bevisstgjøre barn og 
ungdom om hvilke instanser som kan yte 
hjelp, som for eksempel krisesentrene. 

Tonna Brix har i løpet av året reist rundt i 
landet og holdt flere foredrag og konserter 
på skoler og ungdomsklubber. I tillegg blir 
de ofte invitert til å gjennomføre 
undervisnings opplegget på ulike
konferanser der temaet vold mot barn har 
vært fokus. 

Tove Smaadahl (t.v.) og Margreth Olin var to av de som holdt 
tale ved åpningen for multikunstneren Kennets arbeid mot 
psykisk vold i hjemmet.

Som en del av kampanjen Vendepunkt, 
hadde en av rapperne i Tonna Brix, 
Kenneth Holt – sin første kunstutstilling. 
Utstillingen ”Psykisk vold i hjemmet” 
viser bilder av en tøff oppvekst, og hans 
opplevelser av dette. Utstillingen ble åpnet 
av statssekretær i JD Astri Aas-Hansen.
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Internasjonal kampanje

Han slår – vi betaler
-var tittelen på årets internasjonale 
kampanje mot menns vold mot kvinner. 

All erfaring viser at menns vold mot 
kvinner gir store individuelle og 
samfunnsmessige konsekvenser. En studie 
fra Verdensbanken viser at konsekvensene 
utgjør en global helsetrussel på linje med 
HIV/AIDS og kreft. Dette gir igjen store 
samfunnsmessige konsekvenser og utgjør 
et direkte hinder for et lands økonomiske, 
politiske og demokratiske uvikling. 

I Norge viser krisesenterstatistikken at 
mange av de voldsutsatte kvinnene er i 
mye mindre grad yrkesaktive enn kvinner 
ellers i samfunnet, og at andelen på ulike 
stønader, pensjon er langt høyere. En 
doktorgradsstudie av Kjersti Alsaker ved 
Universitetet i Bergen fra 2008 viser at    
38 %  av kvinnene som kom til 
krisesentrene ikke fikk lov av mannen å 
jobbe.

Kampanjen var et samarbeid mellom LO, 
Fagforbundet, FO, Transportarbeider-
forbundet, Fagforbundet for industri og 
energi, Handel og kontor og 
Krisesentersekretariatet. At så mange 
ønsket å delta i kampanjen viser et bredt 

engasjement for å bekjempe menns vold 
mot kvinner.

Et mål med kampanjen var å sette 
søkelyset på omfang og konsekvenser av 
menns vold mot kvinner. I tilegg ble det 
stilt krav om å få vite hva dette koster 
samfunnet. Dette for at beregningene av 
slike utgifter synliggjør og tvinger fram en 
større prioritering av tiltak for å bekjempe 
vold, samt gi mer målrettet ressursbruk fra 
det offentlige. Dette ble allerede foreslått i 
NOU 2003:31 ”Retten til et liv uten vold”, 
men disse beregningene er ikke utarbeidet.

Til kampanjen ble det utarbeidet en plakat 
og et hefte med informasjon om omfang, 
konsekvenser, samt krav om tiltak. 

Alt materiell ble sendt ut til alle deltagende 
fagforbud og underliggende lokallag, samt 
medlemssentrene. Fra 25. november til 10. 
desember ble det aksjonerte på ulike måter
rundt i landet. Alt materiell ble også 
publisert på hjemmesidene til deltagerne.

Daglig leder Tove Smaadahl var invitert til
Nyhetssendingen på TV2 hvor kampanjen 
ble presentert 25. november.

Smaadahl dro rett fra TV studio til 
Trondheim. Her var hun invitert til å holde 
innlegg både 25. og 26. november under  
Trondheims kampanjeuke - Stopp volden –
snakk ut.

Målet er:

"Trondheim 
kommune vil 
synliggjøre og 
forebygge fysisk, 
psykisk og 
seksualisert vold 
i nære relasjoner. 
Støtte- og 
behandlingsappa
ratet skal 
styrkes."
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8.mars -Internasjonale kvinnedagen

Til kvinnedagen ble det utarbeidet en felles 
pressemelding og en appell som ble sendt 
til medlemssentrene. Her ble det satt fokus 
på at Norge bryter menneskerettighetene 
overfor trusselutsatte kvinner og deres barn 
på flukt.

Bevegelsesfriheten er vernet i den 
Europeiske menneskerettighets -
konvensjonen (EMK) fjerde 
tilleggsprotokoll artikkel 2 nr. 1, som 
fastsetter at en hver som lovlig befinner 
seg på en stats territorium, skal ha rett til 
bevegelsesfrihet innenfor dette territorium, 
og rett til fritt å velge sitt bosted.

For mange hundre trusselutsatte kvinner og 
deres barn, som er på flukt fra en tidligere 
samlivspartner eller noen i sin nærmeste 
familie, er dette ikke en realitet.

Krisesentrenes overordnede mål er til 
enhver å arbeide for gi vold- og 
trusselutsatte kvinner og deres barn et trygt 
liv.

Daglig leder Tove Smaadahl var invitert til 
å holde innlegg på arrangementet til 
Gjøvik krisesenter 7. mars, og appell på 8.
mars arrangementet i Oslo. Her ble 
appellen om kvinner og barn på flukt sitt 
manglende rettsvern fremført. 

Brosjyre om juridiske rettigheter og 
hjelp

JURK og Krisesentersekretariatet fikk 
midler av Justisdepartementet til å 
gjennomføre tiltak 14 i regjeringens 
handlingsplan ”Vendepunk” 2008 - 2011
Brosjyren gir informasjon om juridiske 
rettigheter og hjelp til personer 
utsatt for kriminelle handlinger i form av 
fysisk og/eller psykisk vold, seksuelle 
overgrep, tvangsekteskap, 
kjønnslemlestelse eller menneskehandel.
Brosjyren er oversatt til flere språk og er 
distribuert til flere etater og organisasjoner.

I løpet av året har Krisesentersekretariatet 
hatt så stor pågang fra både fra asylmottak 
og andre etater, at det ble innvilget midler 
fra JD til å trykke opp, samt distribuere 
flere brosjyrer. 

www.krisesenter.com
Målet med organisasjonens hjemmeside er 
til en hver tid å oppdatere adresser og 
telefonnummer til det enkelte krisesenter, 
gi informasjon om kampanjer, og publisere 
rapporter, statistikker og pressemeldinger, 
samt offentlige utredninger og rapporter. 
Dette for at informasjon om tematikken 
skal være tilgjengelig for de utsatte, men 
også for studenter, journalsiter og andre. 
Mange, både offentlige etater, ulike 
departementer og organisasjoner, har linker 
til hjemmesiden. 
Statistikken viser 46 273 besøkende som 
har vært innom 605 297 sider av 
Krisesentersekretariatets nettsted de 12 
siste månedene. 

www.rosa-help.no
Krisesentersekretariatet har i løpet av året 
oppdatert hjemmesiden med informasjon 
om bistand, rettigheter, interne og eksterne 
rapporter og utredninger om 
menneskehandel. 

Statistikken de siste 12 månedene viser at 
19 052 besøkende har vært innom 165 713 
sider på nettstedet. Vi finner også i 
statistikken at det er flere besøkende fra 
andre land verden over på hjemmesiden.
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Rapporter

”Kvinner i ROSA”
Kvinner i ROSA er historier om 
menneskehandel og prostitusjon sett med 
øynene til noen av dem som mest av alt 
veit hva dette dreier seg om. Kvinner i 
ROSA er en nettutstilling med 
livshistoriene til elleve kvinner fra ti 
forskjellige land, og ble publisert i 2008 av 
KILDEN. 

Kvinner i ROSA er en del av 
Krisesentersekretariatets prosjekt Kvinner i 
menneskehandelen. Helse og 
Rehabilitering har finansiert prosjektet som 
har vært et samarbeid mellom 
Krisesentersekretariatet, ROSA og 
KILDEN.

Prosjektet har hatt to mål, både å utarbeide 
en nettutstilling med intervjuene av 
kvinner utsatt for menneskehandel, og lage 
en rapport der vi ønsket å komme med 
forslag til hvordan de utsatte kan få 
ivaretatt sine rettigheter bedre.

Anbefalingene i rapporten er hovedsakelig 
basert på informasjon fra intervjuene med 
kvinnene, supplert av kunnskap og 
erfaringer ervervet av mennesker som 
jobber med å gi assistanse og beskyttelse.

Rapporten forsøker å gi et bilde av 
kvinnenes situasjon og de behov, både av 
juridisk, helse og sosiale tiltak, i ulike faser 
i hjelpeprosessen. 

Rapporten ble utarbeidet på engelsk, men i 
løpet av året er den også oversatt til norsk.

Rapporten er distribuert til ulike 
hjelpeinstanser, organisasjoner, 
departementer og politikere.

Politisk arbeid

Krisesenterbevegelsens felleskap er 
forankret i den ideologiske plattformen fra 
1982. Den helhetlige tilnærmingen – å 
gjøre menns vold mot kvinner til en egen 
tematikk, har gitt stor fordel for 
pådriverarbeidet. Den gir oss mulighet til å 
være tydelig i budskapet og vi gjør 
samstemte utspill for hele landet.

Selv om vi gjennom de siste 30 årene har 
fått mer kunnskap, tiltak og juridiske 
rettigheter som skal beskytte og bistå 
overgrepsutsatte, har vi fortsatt store 
utfordringer. Krisesentrene blir derfor 
viktige premissleverandører for de 
politiske utfordringer vi fortsatt står over 
for. Krisesentersekretariatets oppgaver blir 
dermed å utarbeide strategier og metoder 
for hvordan vi skal sette disse 
utfordringene på den politiske dagsorden.

Parallelt skal vi støtte krisesentrenes 
arbeid, og påse at de får gode 
arbeidsforhold for å kunne ivareta 
primæroppgaven, å gi overgrepsutsatte 
kvinner og deres barn bistand og trygge 
oppholdssteder.

Det ble også utarbeidet et dokument med 
innspill til en regjeringserklæring for neste 
Stortingsperiode.

http://www.krisesenter.com/materiell/pdf/Innspill_til_regjeringsf
orhandlinger_for_neste_Stortingsperiode.pdf
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Gjennom rapporter, utredninger, 
pressemeldinger, høringer, media, 
kampanjer, avisartikler og møter med 
politikere på stortinget og ansvarlige 
departementer har hovedfokuset vært:

. 

Resultater
I en årsmelding er det på sin plass å 
synliggjøre at kampen for å styrke 
kompetanse, tiltak, juridiske rettigheter og 
arbeidet for likestilling og kvinners 
menneskerettigheter gir resultater. Mye av 
dette arbeidet er blitt støttet av, eller har 
skjedd i nært samarbeid med 

organisasjoner som Sekretariatet har 
nettverk med. 

• Midler til opprettelse av alternative 
boliger til ofre for menneskehandel

• Midler til tiltak for å få kvinner ut av 
prostitusjonen

• Rettighetene for å få opphold for 
kvinner utsatt for menneskehandel er 
styrket

• Lovfesting av krisesentrene
• Loven sier at krisesentrene skal være 

atskilte for kvinner og menn 
• Juridiske rettighetene til voldsutsatte er 

styrket gjennom gratis advokat som 
skal bistå både før anmeldelse, og 
eventuelt under en rettssak.

• Informasjonsprosjektet er videreført
• ROSA skal videreføres i en treårs 

periode
• Tiltak for voldsutsatte kvinner i fengsel

Medlemssentre
Sekretariatet har brukt medlemssentrene på 
ulike måter gjennom året. En viktig strategi 
er å innhente informasjon og utarbeide 
rapporter som kan belyse ulike 
problemstillinger. Dette har blant annet 
vært viktig for å holde seg oppdatert på 
hva som rører seg på sentrene, hvilke 
problemstillinger som er aktuelle og 
hvordan sentrene og Sekretariatet i 
samarbeid kan belyse de ulike sakene.

Flere medlemssentre har tatt kontakt med 
daglig leder for å få støtte i spesielle saker, 
eller uttale seg i lokalpressa.

Bjørg Engen (th) ved Lofoten Krisesenter og leder i 
Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl, under 
krisesenterets 25-årsjubileum i høst. Foto: Kari Frøyland

• Styrke likestillingsarbeidet på ale arenaer

• Koordineringen av arbeidet mot menns 

vold mot kvinner og barn må flyttes til 

Barne- og likestillingsdepartementet 

• Forskning på vold og arbeidsliv 

• Likelønnsproblematikken 

• Krav om bergning av de 

samfunnsøkonomiske kostnadene av 

menns vold mot kvinner og barn

• Utredninger om omfang av overgrep

• Fjern kontantstøtten 

• Helserettigheter for overgrepsutsatte

• Tiltak for voldsutsatte kvinner i fengsel 

• Finansieringen av krisesentrene fra 2011

• At krisesentrene består som atskilte 

kjønnede tiltak

• Kvinner som kommer til landet gjennom 

familieetablering - endringen av 3 års 

regelen 

• Kvinner på flukts rettigheter 

• Sakkyndiges rolle i barnefordelingssaker 

der det er påstander om vold må styrkes

• Barns beskyttelse mot en voldelig far 

• Permanent drift av ROSA 

• Videreføring av midler for å bistå kvinner ut 

av prostitusjon

• Helsetiltak til kvinner utsatt for 

menneskehandel 

• Iverksette forebyggende tiltak og 

kampanjer i skolen 
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Krisesentersekretariatets daglige leder vært 
invitert til å holde innlegg på utrolig mange 
av medlemssentrenes seminarer og 
jubileumer. 

Daglig leder har deltatt på to
regionskonferanser, der hun har informert 
om både Sekretariatets arbeid, og 
utfordringene vi står overfor i forbindelse 
med implementeringen av 
krisesenterloven. 

Konferanser, seminarer og 
undervisning

Krisesentersekretariatet har i løpet av året 
holdt 48 innlegg og workshops basert på 
krisesentrenes kunnskap og erfaringer, 
både på et lokalt, nasjonalt, nordisk og 
internasjonalt nivå. På disse konferansene 
har hovedfokuset variert ut fra hva 
arrangøren har satt opp på programmet. 
Nasjonalt har temaet i all hovedsak vært om 
krisesentrenes utfordringer i forbindelse med 
den nye krisesenterloven.

Krisesentersekretariatet er også fast innleder 
for studenter ved Politihøyskolen i Oslo og 
ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i 
Oslo 

Internasjonalt har både organiseringen og 
krisesentrenes arbeid stått sentralt. I tillegg 
er voldsutsatte kvinner med 
minoritetsbakgrunn og ofre for 
menneskehandel blitt satt på dagsorden. 
Norge har på mange områder kommet lagt 
i forhold til lovverk, beskyttelse og støtte 
til de utsatte.

I forbindelse med innføringen av 
krisesenterloven har BLD vedtatt å 
gjennomføre 10 regionssamlinger i 
samarbeid med Fylkesmannen i de ulike 
regionene. Konferansene skal 
gjennomføres høsten og vinteren 2009/10.
Fokus på konferansene er ”Om lov om 
kommunale krisesentertilbud – hva 
innebærer loven for kommunene?”

Krisesenterorganisasjonene er invitert til å 
holde innlegg om omfang og konsekvenser  
av vold i nære relasjoner. De to 
organisasjonene skal holde halvparten av 
samlingene hver.

Samarbeid og nettverk 

En viktig målsetting for Sekretariatet er 
nettverk og samarbeid med andre 
organisasjoner både nasjonalt og 
internasjonalt. Andre organisasjoner kan 
bidra med kunnskap som kan styrke vårt 
arbeid om problematikken menns vold mot 
kvinner. Samtidig er det en styrke at flere 
organisasjoner står sammen og 
samarbeider i prinsippsaker som 
omhandler seksualisert vold mot kvinner. 
Samarbeidet skjer gjennom prosjekter, 
utredninger og kampanjer. 

Boks 5: Organisasjoner og nettverk Krisesentersekretariatet 
har samarbeidet med i 2009.

Likestillings- og 
diskrimineringsombudets brukerutvalg 

Daglig leder Tove Smaadahl ble invitert til 
å sitte i Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO) sitt 
brukerutvalg den neste 2 års perioden; 

2009 til 2010. 

Brukerutvalget skal 
være et tverrfaglig 
utvalg for 
samarbeid og 
erfaringsutveksling 
med interesse-
grupper og 

§ Juridisk Rådgivning til Kvinner (JURK)
§ Kvinnefronten
§ FOKUS
§ De nordiske krisesentrene
§ Nettverk mot prostitusjon og handel med kvinner
§ The Body Shop
§ Tone Lise Design A/S
§ LO 
§ Kompetansesenter for legevaktmedisin i Beren
§ Nordisk – Baltisk nettverk
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frivillige organisasjoner. I tillegg skal 
utvalget kunne bidra med innspill til 
ombudets pådriverarbeid.

Formålet med utvalget er å styrke 
ombudets kunnskap om aktuelle 
problemstillinger og tendenser. Utvalget 
skal ha en nyttefunksjon for Likestillings-
og diskrimineringsombudet, LDO, som 
gjennom representantene skal kunne 
innhente faglige synspunkter og erfaringer. 
Brukerutvalget består av ressurspersoner 
med kompetanse innen følgende 
diskrimineringsgrunnlag: kjønn, etnisitet, 
funksjonshemming, 
arbeidslivsproblematikk, seksuell 
orientering, religion, nasjonale minoriteter 
og alder. 

På brukerutvalgsmøtene har daglig leder 
informert om utfordringene vi står overfor 
for å forebygge menns vold mot kvinner, 
situasjonen for voldsutsatte kvinner med 
minoritetsbakgrunn og 
informasjonsprosjektene som har vært 
gjennomført for å styrke informasjonen om 
muligheter og rettigheter til 
overgrepsutsatte. Med bakgrunn i at det er 
ansatt ny leder av LDO, har første møte i 
utvalget i februar 2010 fokus på vold i 
nære relasjoner, krisesenterloven og 
utfordringene vi står overfor i henhold til at 
krisesentrene nå er lovpålagt og et 
kommunalt ansvar.

Referansegrupper
Krisesentersekretariatet deltar hvert år i 
referansegrupper til ulike forskninger og 
utredninger. I tillegg til møter skal man 
lese gjennom rapportene for å komme med 
kommentarer og eventuelle innspill. Dette 
krever mye av de ansattes tid og ressurser, 
men er et viktig arbeid med bakgrunn i den 
erfaringsbaserte kunnskapen krisesentrene 
besitter. Under viser årsmeldingen hvilke 
rapporter vi har deltatt i referansegrupper 
til:

Krisesenterstatistikk
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(BUFDIR) inngikk i 2008 avtale med ny 
leverandør, Sentio Research AS, av 
krisesenter -statistikk for 2008 – 2010. 
En tidligere arbeidsgruppe, som består av 
rep fra BUFDIR, NKVTS, Norsk 
Krisesenterforbund og 
Krisesentersekretariatet har i møte 
diskutert ufordringer og endringer i 
statistikkskjemaet. Skjemaene blir nå ført 
elektronisk, og Krisesentersekretariatet 
påtok seg å arrangere opplærings møte for 
alle krisesentrene i januar i Storgata 11.
To personer fra Sentio stod for selve 
opplæringen.

Prosedyrer ved overgrepsmottak. 
Nasjonalt kompetansesenter for 
legevaktmedisin (NKLM) ved universitetet 
i Bergen har fått i oppdrag fra 
Helsedirektoratet å utvikle prosedyrer for 
avdekking, risikovurdering og 
trygghetsplanlegging i møte med 
mennesker utsatt for overgrep. 

Arbeidsgruppen har bestått av personer fra 
ulike fagmiljøer, og daglig leder ved 
Sekretariatet var invitert til å delta i dette 
arbeidet. Kjersti Alsaker ved Seksjon for 
allmennmedisin ved Universitetet i Bergen 
er ansvarlig for å gjennomføre prosjektet. 
Det ble blant annet arrangert et to dagers 
arbeidsseminar i januar i Bergen der 
erfaringer og prosedyrer ble diskutert for å 
starte opp utviklingen av disse 
prosedyrene. 

”Menn på krisesentrene?”
- En presentasjon av brukernes 

oppfatning
Elin Skogøy
NKVTS notat mars 2009

Notatet viser at blant krisesentrenes brukere 
finnes det nyanserte synspunkter når det
gjelder menn i personalgruppen. De kvinnene 
som selv har erfaring med menn som ansatte, 
er klart mest positive. Å inkludere menn i
brukergruppen, og særlig som beboere, møter 
større motstand.
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Brukerne som er negative til dette viser et 
sterkt følelsesmessig engasjement. De som er 
mer positive til menn som brukere, begrunner
det i mange tilfeller med menns behov for og 
rett til hjelp på samme
måte som kvinner. Argumentene som benyttes 
– både av kvinnene og av ansatte – synes i stor 
grad ”å lene seg på” tradisjonelle
forestillinger om kjønn og kjønnsroller.

”Barns erfaringer fra livet på 
krisesenter” 2009
På oppdrag bra BLD fikk NKVTS i 
oppdrag å kartlegge barn på krisesentrene. 

CAROLINA ØVERLIEN-
forsker, Nasjonalt kunnskaps-

senter om vold og traumatisk 
stress (NKVTS)

I tillegg til informasjon fra krisesentrene, 
er rapporten basert på intervjuer med 22 
barn på krisesentre.

På krisesentrene finnes det et stort 
engasjement for barn og barnas situasjon, 
men mye gjenstår før barna får den hjelp 
og støtte de behøver, og ifølge 
Barnekonvensjonen har krav på. 

Rapporten viser at det er store forskjeller 
på hvor godt krisesentrene har lagt til rette 
for barn. Men ifølge rapporten er det en 
betydelig andel som svikter på blant annet 
følgende punkter:

* Fysisk tilrettelegging med lekerom og 
samtalerom for barn.

* Tilbud om utflukter og andre aktiviteter 
utenfor senteret.

* Gjennomføring av individuelle samtaler 
med barna.

* Samarbeid med andre barnefaglige 
instanser, som barnevernet, familievernet 
og barne– og ungdomspsykiatrien.

* Barnefaglig kompetanse hos de ansatte.

* Informasjon til barna.

På mange krisesentre viser utredningen at 
barna blir passive, og føler seg innelåst. 
Derfor er det utrolig viktig at de 
aktiviseres. Noen av sentrene har greie nok 
fritidstilbud, men det er så varierende. Det
er tilfeldig hva slags tilbud et barn får, 
avhengig av hvor i landet det bor.

”Smertefulle endringsprosesser”  
Arbeidsmiljøet på krisesentrene

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet har NKVTS fått i 
oppdrag å belyse om organisasjonsform er 
en årsak til at noen krisesentre opplever 
konflikter og hyppig utskiftning av daglig 
ledere.

Prosjektleder er forsker II Wenche 
Jonassen, og prosjektmedarbeider er 
forsker III Solveig Laugerud har 
gjennomført oppdraget.

Undersøkelsen har avdekket at ledere og 
ansatte ved krisesentrene har/har hatt 
utfordrende
arbeidsbetingelser, og at dette har bidratt til 
frustrasjon og misnøye som i noen tilfeller 
har videreutviklet seg til 
arbeidsmiljøkonflikter.

Det er spesielt to faktorer som oppleves 
som vanskelige av informantene. Det er 
sentrenes organisasjonsform (flat struktur) 
og prosessen i tilknytning til 
organisasjonsendringer.

Side 122



21

Daglige ledere/dagarbeidere har vært 
spesielt motivert til å endre på
organisasjonsformen,
blant annet på grunn av uklar arbeids- og 
ansvarsfordeling.
Uforutsigbar og mangelfull ivaretakelse av 
arbeidsgiveransvaret og personalansvaret 
er en annen viktig motivasjonsfaktor for 
deres ønske om omorganisering.

Undersøkelsen viser at arbeidsmiljøet ved 
krisesentrene kan forbedres ved å fokusere
mer på følgende områder: 
1) rolleforventninger
2) ideologisk forankring 
3) arbeidsgiverkompetanse og HMS 
4) endringsprosesser 
5) økning av stillingsbrøker. 
Dette er faktorer som er vevd sammen og 
som det kan virke kunstig å skille fra 
hverandre.
Dette gjøres likevel for å understreke 
betydningen av hver og en av faktorene.
1) Krisesentermedarbeiderne og lederne 
har fått nye roller. Sentrene kan forebygge 
en del rolleforvirring og rollekonflikter ved 
å bevisstgjøre alle på hverandres roller.
Det å ha en forventningsavklaring til alles 
roller på senteret, samtidig som disse 
formuleres skriftlig og kommuniseres til 
alle, kan gjøre den enkelte tryggere i sin
rolle. Det å være trygg på egen og andres 
roller, kan gjøre det lettere for den enkelte
å utføre sine arbeidsoppgaver og kan 
forebygge frustrasjon og 
mistenkeliggjøring fra andre.

2) Opprinnelig hadde krisesentrene en 
sterk ideologisk forankring. Ideologien står 
ikke lenger like sterkt på alle sentrene. 

Avideologiseringen av sentrene kan bli et 
problem hvis det er forskjellige 
synspunkter på ideologien internt på 
senteret. Interne felles mål om ideologiens 
rolle og forankring av andre verdier kan 
forebygge konflikter knyttet til ideologiske 
uenigheter.

”Et hjem for oss – et hjem for deg…”
Endring i brukersammensetningen på 
krisesentrene

På oppdrag fra Barne- og likestillings-
departementet fikk NKVTS i oppdrag å se 
på årsaken til endringene av brukergruppen 
og hvilke konsekvenser endringene bør få 
for krisesentrenes drift og for 
hjelpeapparatet for øvrig. 

Rapporten viser at i 2007 utgjorde 
krisesenterbeboere med 
minoritetsbakgrunn 7,0 promille av 
innvandrerbefolkningen (kvinner) i Norge, 
mens beboere med norsk opprinnelse 
utgjorde 0,7 promille av den etnisk norske 
kvinnebefolkningen. I forhold til 
kvinnebefolkningen var dermed 
representasjonen av kvinner med 
minoritetsbakgrunn blant 
krisesenterbeboerne10 ganger så høy som 
for kvinner med norsk opprinnelse. En av 
tre beboere med minoritetsbakgrunn var 
utsatt for vold av norske menn.

Økningen og overrepresentasjonen av 
kvinner med minoritetsbakgrunn på 
krisesentrene ser ut til å ha sammenheng 
med at disse kvinnene i mindre grad enn 
etnisk norske har egne inntekter, og at flere 
er uten støtte i eget nettverk når de vil ut av 
voldsforhold.
I tillegg kan belastninger knyttet til flukt 
og tilpasning i et nytt samfunn fungere
utløsende eller forsterkende på 
voldsutsatthet.

Nedgangen i antallet krisesenterbrukere 
med norsk opprinnelse kan forklares med
at de i større grad enn før står på egne ben 
økonomisk, at de har bedre kunnskap om
egne rettigheter og at det er blitt vanligere 
og mer akseptabelt å skille seg. Samtidig 
gjør økt oppmerksomhet mot vold i nære 
relasjoner det lettere å få støtte fra familie 
og andre nære personer når situasjonen 
oppstår. Kvinner med norsk opprinnelse 
har i tillegg forventninger rettet mot seg 
om ikke å forbli i et voldelig forhold.
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Svært få brukere synes å være klar over at 
sentrene har et samtaletilbud som kan 
benyttes av kvinner som ikke bor på 
sentrene.

Rapporten viser at det finnes en del myter 
og holdninger om krisesentrene. Etter 
møtet med krisesenteret fikk kvinnene et 
annet, mer nyansert og mer positivt syn på 
tilbudet. 40 av 41 informanter ville 
anbefale tilbudet til andre i samme 
situasjon.

Utfordringer:
• Styrke samtaletilbudet
• Fortsatt lavterskeltilbud
• Økt kulturforståelse
• Opplæring av tolkeregler og bruk av 

tolk
• Okt innsats for å få beboere ut av 

sentrene og inn i egen bolig
• Intensivering, og nyansering av 

informasjonsarbeidet
• Forbedring av sentrenes arbeidsmiljø 

gjennom HMS og 
kompetanseutvikling

• Satsing på økt kompetanse i 
hjelpeapparatet

Pågående prosjekter

Forskningsprosjekt ”Arbeid og vold”

Kjersti Alsaker ved Institutt for 
samfunnsmedisinske fag ved universitetet i 
Bergen har fått midler til å gjennomføre et 
forskningsprosjekt der målet er få større 
forståelse av og kunnskap om hvordan det 
å oppleve fysisk/psykisk vold fra partner, 
kan virke inn på forhold på jobb. 
I forbindelse med prosjektet er det 
opprettet en referansegruppe som består av 
representanter fra LO, forskere fra 
universitetet i Bergen og 
Krisesentersekretariatet. 
Forskningsprosjektet ble startet i 2008 og 
skal gå over tre år. Det har i løpet av året 
vært to møter i referansegruppa 

Samarbeid med forskere og studenter

I 2009 har 37 forskere og studenter 
henvendt seg til Krisesentersekretariatet 
per telefon for å få informasjon, kunnskap 
og statistikker. I tillegg kommer all 
henvendelse per mail som ikke er 
kategorisert. Sekretariatet har vært invitert 
til å delta i drøftinger rundt planlagte 
prosjekter og hovedfagsoppgaver. 
Sekretariatet videreformidler kontakt 
mellom studenter/forskere og informanter 
på krisesentrene eller daglig ledere. 
Sekretariatet får ofte henvendelser om å 
komme med kommentarer til rapporter og 
notater før det publiseres.

Høringer

• Høring - forslag om lovfesting av 
krisesentertilbudet (Ref nr. 
200804147) til BLD

• Høringssvar – rundskriv om 
midlertidig arbeids eller 
oppholdstillatelse for utlendinger som 
antas å være utsatt for menneskehandel 
til UDI
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• Høring om endringer i Barneloven, 
Stortingsmelding nr. 8 2008-2009 til 
BLD

Media

Aldri tidligere har så mange journalister 
tatt kontakt, og dette året har 
Krisesentersekretariatets arbeid fått stor 
oppmerksomhet i media. Både i nasjonale 
og lokale aviser, radio og TV. I tilegg har 
vårt arbeid vært omtalt i flere 
fagtidskrifter.

Årsaken til den store økningen er mange. 
Menns vold mot kvinner og barn er i større 
grad satt på den politiske dagsorden, da 
særlig gjennom justisminister Knut 
Storbergets engasjement. Den nye 
krisesenterloven og kriminaliseringen av 
kjøp av seksuelle tjenester har også skapt 
en del debatt.

Som lobbyorganisasjon er media en viktig 
arena for Krisesentersekretariatet. Media 
sprer holdninger, sementerer holdninger og 
bidrar til at holdninger endres. I disse 
grenseflatene jobber 
Krisesentersekretariatet for å synliggjøre 
menns vold mot kvinner og deres barn, 
jobbe ideologisk for å vise fortsatt 
manglende likestilling og motarbeide skam 
og tabu knyttet til menns vold mot kvinner. 

Krisesentersekretariatet er også en 
vaktbikkje i forhold til politiske 
myndigheter, både som overvåker og 
pådriver for bedre vilkår for voldsutsatte 
kvinner og deres barn.  

Medieinteressen går to veier. Gjennom 10
års arbeid har daglig leder Tove Samaadahl 
opparbeidet betydelig tillit blant norske 
journalister. Nyhetsovervåkeren 
retriever.no viser et treff på 706 artikler 
der ordet ”Krisesentersekretariatet” blir 
brukt i 2009. Dette er en økning på 104
treff hvis man sammenligner tall fra 2008.
I tillegg kommer alle tidskrifter de ulike 
fagorganisasjonene utgir.

Krisesentersekretariatet er den 
organisasjonen journalister ofte henvender 
seg til om tematikken menns vold mot 
kvinner, statistikker eller for å få 
bakgrunnsstoff for egne artikler. 354
journalister kontaktet 
Krisesentersekretariatet i 2009. 

I følge retriever.no`s analyseverktøy har de 
706 treffene på Krisesentersekretariatet en 
annonseverdi på ca kr. 10 millioner.

I løpet av året har Sekretariatet også 
publisert flere artikler og pressemeldinger.

I forbindelse med at 
Krisesentersekretariatet ble tildelt LOs 
Likestillingspris for året, ble vi bedt om å 
skrive en kronikk i LO Aktuelt om 
krisesentrenes arbeid i et historisk 
perspektiv. Kronikken ble publisert i LO-
Aktuelt 18 2009

Sekretariatet har også skrevet innlegg i 
Kommunal Rapport der vi kritiserer 
lederen av Norsk Krisesenterforbund 
Wenche Holberg Nielsen. I et innlegg til 
avisen legitimerer hun sin kritikk gjennom 
forskning, om at krisesentrenes ideologiske 
forankring er en årsak til konflikter innad 
på sentrene. Forskningsrapporten viser 
faktisk det motsatte, at krisesentrene bør 
operere med et felles verdigrunnlag, og at 
ansatte må være enige i dette internt. 

Fra reportasje i ”God morgen” på TV2 der 
kampanjen ”Venepunkt” til Tonna Brix ble omtalt.  
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Internasjonalt arbeid

Krisesentersekretariatet ser 
solidaritetsarbeid som viktig for at en 
global kvinnebevegelse kan dra nytte av 
hverandre i kampen mot menns vold mot 
kvinner. Gjennom deltagelse i prosjekter 
og konferanser ser vi viktigheten av å ha 
en arena der kvinneorganisasjoner deler 
erfaring og kompetanse som hvert enkelt 
land har opparbeidet seg. Samtidig har vi 
erfart at det utvikles gode nettverk mellom 
kvinneorganisasjonene som ofte fortsetter i 
et videre samarbeid. 

Krisesentersekretariatets mål i det 
internasjonale samarbeidet er å styrke 
kvinners organisering og deltagelse, og at 
dette skal føre til at det blir mer kunnskap, 
formalisering, respekt og virkeliggjøring 
av kvinners menneskerettigheter. Gjennom 
å støtte kvinneorganisasjoner slik at de kan 
øke sin innvirkning på holdninger, atferd, 
juridiske rammeverk og hjelpetiltak som 
har som formål å stoppe menns vold mot 
kvinner. Dette kan bare skje gjennom 
kvinners organisering og deltagelse som 
igjen skal styrke kvinners kontroll over 
økonomiske ressurser og økt innflytelse i 
politiske strukturer på ulike nivåer. 

Mannspanel i FN

I en årsmelding er det viktig å sette fokus 
på gladmeldinger også

FNs generalsekretær Ban Ki-moon 
presenterte den 25. nov. nettverket av 
mannlige ledere som skal sette vold mot 
kvinner på den internasjonale 
dagsorden.

Nettverket er en del av FN-kampanjen 
UNiTE to End Violence against Women. 
Blant medlemmene finner vi erkebiskop 
Desmond Tutu, forfatter Paolo Coelho, 
Spanias statsminister José Luis Rodríguez 
Zapatero og justisminister Knut Storberget.

Les mer her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressem
elinger/2009/mannlige-ledere-mot-vold-mot-
kvinner.html?id=587090

Justisminister Knut Storberget

Besøk fra andre land

Sekretariatet har også dette året hatt mye 
besøk av kvinneorganisasjoner, personer 
som jobber innen forvaltningen og 
politikere fra andre land. Målet er å se 
hvordan vi driver krisesentrene, og 
organisasjonens arbeid for å bekjempe alle 
former for vold mot kvinner. I de fleste 
tilfellene ønsker de også innsikt i 
organiseringen av bistand og trygge 
oppholdssteder til ofre for 
menneskehandel. 

Under disse besøkene tar en av de ansatte 
ved Sekretariatet ofte med seg gjestene, 
slik at de kan besøke et krisesenter. 

Besøk på Sekretariatet tar forholdsvis mye 
tid, spesielt der vi blir bedt om å utarbeide 
program for grupper som ønsker å besøke 
flere organisasjoner, samt få informasjon 
om hva Norge gjør både på et nasjonalt og 
lokalt nivå i arbeidet mot menns vold mot 
kvinner, samt bistand og beskyttelse. På 
tross av tidsbruken, anser vi det som både 
nyttig og viktig å utveksle erfaringer på 
feltet.

Mange har vanskelig for å forstå at Norge, 
som et likestilt og demokratisk land forsatt 
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har så stort omfang av vold og overgrep. 
Samtidig er de imponert over 
krisesentrenes organisering, drift og tilbud.

Sekretariatet har også besøk av journalister 
fra andre land som kommer for å utarbeide 
artikler om likestillingsarbeidet i Norge, og 
organisasjonenes rolle som pådrivere i 
arbeidet mot menns vold mot kvinner. 

Vi har blant annet hatt besøk fra Danmark, 
India, Japan, USA, Sverige, Albania og 
Sør Afrika. 

Deltagelse på konferanser

I løpet av året har vi deltatt på flere 
internasjonale seminarer og konferanser 
med innlegg og workshops. 

Arktiske kvinnekonferansen i Luleå i 
Sverige 2009 

Kvinner fra noen av de kaldeste og 
mørkeste steder på jorden hadde en 
nettverkskonferanse i Luleå, Sverige i 
helgen 30.01 - 01.02, 2009. 

De åtti deltakerne var representanter fra 32 
krisesentre fra åtte forskjellige land. Som 
innledere var blant annet den svenske 
ministeren for likestilling og integrering 
Nyamko Sabuni, professor Eva Lundgren, 
forsker Gunn Tove Minde og politiker 
Marianne Eriksson. I tillegg holdt 
representanter fra de ulike land innlegg. 
Fra Norge holdt daglig leder Tove 
Smaadahl innlegg om krisesentrenes rolle i 
arbeidet med ofre for menneskehandel.

Konferansen var helt klar på at det skal 
være uakseptert å kjøpe seksuelle tjenester 
av kvinner i alle de arktiske landene. De 
ønsket den nye loven som forbyr kjøp av 
seksuelle tjenester i Norge velkommen.

Mønsteret volden tar, og konsekvensene av 
den er på mange måter lik på Grønland, 
Island, Færøyene, i det samiske samfunnet, 

i Nord-Norge, Sverige, Finland og 
Russland. 

Presentasjonen omhandlet normaliseringen 
av vold, vold i små og lukkede samfunn, 
utfordringene i å støtte voldsutsatte kvinner 
på landsbygda, kjøp og salg av kvinner og 
viktigheten av å inkludere kvinner på alle 
arenaer i samfunnet. 

Krisesentrene er frivillige organisasjoner, 
og i noen av de åtte landene er det tegn 
som tyder på at staten øker kontrollen over 
sentrene. Kvinnene i de arktiske landene 
minner myndighetene på at mens vold mot 
kvinner er et brudd på 
menneskerettighetene. Det er ikke en 
privatsak, og det er veldig viktig at 
kvinnebevegelsen, kommuner og 
myndigheter går sammen for å eliminere 
den. 

Det er noen eksempler fra Russland hvor 
krisesenter må stenge pga manglende 
finansiering. Med den 
verdensomspennende finanskrisen som 
pågår, blir prioritering vanskeligere og 
vanskeligere. Grunnleggende 
menneskerettigheter må beskyttes, og 
forebyggende og beskyttende arbeid mot 
vold må styrkes. 

Krisesentrene samler informasjon, 
kunnskap og erfaringer fra 
grasrotbevegelsen som ingen andre 
instanser har adgang til. 
Det ble satt fokus på at Krisesentrene bør 
bruke sin kunnskap til å jobbe for 
forbedringer i lovverket, i forskning, for å 
forbedre tjenestene, øke offentlig 
kunnskap, og for at representantene skal bli 
hørt. 

Den første arktiske nettverkskonferansen 
reiste flere spørsmål enn svar. Selv om det 
er lang avstand mellom sentrene, er alle 
deltakerne naboer av Nordpolen og livet i 
marginaliserte lokalsamfunn. Det var en 
sterk vilje fra optimistiske kvinner å møtes 
igjen og fortsette samarbeidet, ikke i den 
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mørke arktiske vinteren, men i den lyse 
arktiske sommeren. 

Nordiske Kvinner mot Vold 
ble arrangert i Danmark 4. til 6. 
September.

231 deltagere fra de
nordiske landene var 
samlet i København
til årets Nordiske
Kvinner mot vold.
Konferanse hadde 
fokus på temaet ”Fra 
grasrota til profesjonelle i arbeidet med 
vold mot kvinner og barn”

Konferansen ble åpnet av H.K.H. 
Kronprinsesse Mary av Danmark.
Etter åpningen fikk lederne av paraply-
organisasjonene i Norden hilse på henne. 

I tilegg til presentasjon over hva som skjer 
i de ulike land i Norden, var hovedmålet på 
konferansen å se på hva som skjer når 
arbeidet på krisesentrene blir 
profesjonalisert. De fleste land opplever at 
det politiske arbeidet blir nedprioritert, og 
at likestillingsarbeidet forsvinner. Dette til 
tross for de store utfordringene vi fortsatt 
står overfor i arbeidet mot menns vold mot 
kvinner og barn.

Det er en bred enighet om at krisesentrenes
må fortsette sitt politiske arbeid. Mange 
har fokus på viktigheten av kompetanse til 
ansatte på krisesentrene. Under debatten 
ble det presisert at det ikke bør være noen 
motsetning i det å ha en kvinnepolitisk 
agenda samtidig som man ivaretar kvinner 
og barna på krisesentrene med kompetente 
ansatte. 

Eva Lundgren sa i sitt innlegg at det var 
viktig at ansatte på krisesentrene hadde 
god kompetanse på den kjønnsbaserte
volden.

WAVE konferansen i 23 til 25. 
september i Wien

Den første dagen av konferansen var en 
åpen dag for både politikere og 
profesjoner.

Konferansen ble åpnet av FNs 
spesialrapportør på vold mot kvinner 
Rashida Manjoo. Hun fokuserte på 
internasjonale konvensjoner som forplikter 
statene å forebygge vold mot kvinner. 

Dubravka Simonovic fra Europarådet 
introduserte Europakonvensjonen som 
forplikter statene å forebygge og gi 
rettigheter og beskyttelse til voldsutsatte.

Konferansen hadde også hovedfokus på 
rettigheter til voldsutsatte asylsøkende 
kvinner og innvandrerkvinner i Europa i et 
menneskerettighetsperspektiv. Forskning 
viser at mangel på informasjon og tiltak 
gjør at disse kvinnene er svært sårbar for 
vold og overgrep. Fra kontoret til FN`s 
Høykomisær for flyktninger holdt Birgit 
Einzenberger innlegg om rettigheter de 
ulike land er pålagt å følge for å ivareta 
overgrepsutsatte. 

Under temaet Vold mot kvinner og deres 
barn holdt Victoria Popescu fra FNs 
Kvinnekomite (CEDAW) innlegg om vold 
mot kvinner og hva komiteen setter fokus 
på når de ulike land rapporterer. 
NevenaVuckovic-Sahovic, medlem av FNs 
barne konvensjons komite, rapporterte om 
de ulike lands rapportering på vold mot 
barn. 

Side 128



27

Siste dagen på konferansen var en lukket 
konferanse hvor medlemmene av WAVE 
holdt ulike innlegg og workshops.

Hovedfokuset var erfaringer fra ulike land 
om politikk,  juridiske rettigheter og lover 
som gir rettigheter til voldsutsatte kvinner 
og deres barn.

Daglig leder Tove Smaadahl var invitert til 
å holdt innlegg om krisesentrenes arbeid 
med kvinner med minoritetsbakgrunn, 
samt orientere om nasjonale 
handlingsplaner.

Nettverksmøte om Nordiske Kvinner 
mot Vold 2010.

I forkant av Nordiske Kvinner mot Vold 
møtes representanter fra hvert av 
deltagerlandene for å diskutere temaet for 
årets konferanse. I desember ble det 
gjennomført et nettverksmøte i Sverige. 
Norge skulle arrangere konferansen i 2010, 
men på møtet ble det besluttet å flytte 
konferansen til Island 22. til 25. oktober.

Kvinnebeveglsen på Island ønsker å feire 
35 års jubileum for kvinnefridagen ved å 
invitere nordiske og internasjonale 
nettverk. 

Konferansen blir derfor en blandning av 
tradisjonell nordisk konferanse, en 
internasjonal konferanse og en 
demonstrasjon med deltakelse av hele 
kvinnebevegelsen i sentrum av Reykjavik.  

Internasjonale prosjekter

MINKA
Krisesentersekretariatet har i løpet av året 
samarbeidet med MINKA. Dette er en
organisasjon som har som mål å :

a) Å drive forebyggende og solidarisk 
virksomhet både innenfor og utenfor 
landets grenser. 

b) Å bidra til å fremme demokrati og 

menneskerettigheter, respekt for det 
flerkulturelle mangfoldet samt dialog og 
samhandling i lokalsamfunnet.

c) Å bidra til den sosiokulturelle 
integreringen, samt lokal 
samfunnsutvikling gjennom 
organisatorisk brobygging mellom norske 
og latin-amerikanske organisasjoner.  

MINKA ønsket Krisesentersekretariatet 
som partner i et prosjekt som vil bli 
gjennomført i Comas distriktet, en av de 
mest folkerike kommuner (over 500 000 
innbyggere) i Nord i Lima, hovedstaden i 
Peru.
Prosjektet har som formål å arbeide med de 
kvinnene som kommer til Krisesenteret  og 
gi omfattende støtte, omsorg for deres 
fysiske og mentale helse, samt drive 
juridisk rådgivning. 

Svært sentralt står også opplæring i 
kvinners rettigheter, slik at kvinnene i 
større grad kan ta styring over eget liv og 
situasjon og unngå fremtidige overgrep. 
Det finnes ikke statlige/ offentlige 
alternativer for kvinnelige ofre. Juridiske 
regler og forskrifter finnes i liten grad og 
sentrale myndighetene er per i dag ikke 
forpliktet til å hjelpe kvinnelige ofre. Vi 
ser få tegn på politisk vilje til å endre 
denne situasjonen.

Masimanyane Women Support Centre 

Med midler fra TV-aksjonen 2005 
gjennom FOKUS, støtter 
Krisesentersekretariatet et 
krisesenterprosjekt i Sør-Afrika. 

Masimanyanes hovedkontor ligger i byen 
East London, i Eastern Cape provinsen, en 
av de fattigste provinsene i Sør-Afrika. 
Krisesentersekretariatet har samarbeidet 
med MWSC siden 1999.
Sør-Afrika er det landet i verden som i 
fredstid har den høyeste frekvensen av 
vold mot kvinner. Hver dag rapporteres det 
om 100 tilfeller av seksuelle overgrep mot 
barn, der jenter utgjør 97 prosent av ofrene. 
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Å øke jenters selvtillit og aktivt bidra til at 
jenter og kvinner som har vært utsatt for 
vold får hjelp, er støtte- og 
rådgivningssenteret Masimanyanes bidrag 
til å bedre de utsatte situasjon. De tilbyr 
personlig og juridisk rådgivning til jenter 
og kvinner som er utsatt for fysisk og/ eller 
psykisk mishandling eller har blitt voldtatt. 
Hvis jentene/kvinnene ønsker det, vil de i 
tillegg prøve å sikre at saken blir juridisk 
behandlet. 

Oslo, 30.01.2010

_____________________                 
Tove Smaadahl
Daglig leder

_____________________
Anne Lise Yggeseth (sign.) 
Styre rep. region sør/øst

_____________________ 
Kari Mette Fjell (sign.)  
Styreleder, rep. region sør/øst

_____________________
May Uteng (sign)
Styre rep. region nord

_____________________
Ragnhild Forså (sign.)
Styre rep. region nord

_____________________
Audhild Øyaas (sign.)
Styre rep. region vest
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RAPPORT OM INSPEKSJON PÅ SØRKJOSEN OG STORSLETtWOLE-
FOR MIDLERTIDIG GODKJENNING FOR FORTSATT SKOLEDnP
FRAM TIL SOMMEREN 2012.

SØRKJOSEN SKOLE

STORSLETT SKOLE

ORDREISA KOMMUNE
SFR\RCEKONMRET

SAt -Dk(5

ARKKODE

12.05.10 var kommunelege I, vaktmester og rektor ved Sørkjosen skole på inspeksjon.
Forholdene ved Sørkjosen skole var alt overveiende greie. En bemerker imidlertid av selv
8 år etter påbudet har det ikke vært plassert ventilatorer over komfyrene på skolekjøkkenet, og
skolekjøkkenet tilfredsstiller derfor ikke kravene og kan ikke benyttes som skolekjøkken. Det
er nylig montert nytt brannvarslingssystem og dette er positivt.

Konklusj on:
Sørkjosen skole tilfredsstiller kravene til fortsatt drift som skole, men har ikke godkjent
skolekjøkken.

Inspeksjon 12.05.10, kommunelege I, ledende helsesøster og vaktmester.
Den gamle tannlegefløyen tilfredsstiller ikke krav til å ha elever i, heller ikke til kontorlokale.

Fløy F, gamle barneskolen, tilfredsstiller ikke krav verken når det gjelder belysning, ventilasjon
og skal etter sigende også være dårlig isolert, slik at i vinterhalvåret er det problemer i forhold til
temperatur. Ikke godkjent til bruk for undervisning, uten at ovennevnte mangler rettes.

Ungdomsskolen:
Her er det ingen godkjent ventilasjons fortsatt, ventileres stort sett med lufting gjennom vinduer,
hvilket ikke er etter forskriftene. Sløydavdelingen har mange mangler, men en forstår den skal
ombygges.

Utearealet på skolen er elendig. Det er en dårlig vedlikeholdt ballbinge, ingen andre muligheter
for uteaktivitet. Et gruslagt og støvfullt uteareal, og etter som en forstår vil også fellesarealet
innendørs bli stengt i forbindelse med utbedring.
Ut fra kommunelege I sitt ståsted er det lett å forstå at det er vanskelig å få skoleelevene ut i
friminuttet. Jeg har vel ikke noe grunnlag til å stenge skolen av den grunn, men oppfordrer
administrasjonen sterkt til å få satt inn apparater, for eksempel som for volleyball, basketball,
eventuelt andre aktiviteter i friminuttene.
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Konklusjon:

Gamle tannlegefløy, Fløy F, gamle barneskolen er ikke godkjent til bruk for skoleundervisning.
Ungdomsskolefløyen tilfredsstiller på ingen måte krav om ventilasjon, men i.o.m. at bedring er
underveis godkjennes disse brukt til sommeren 2012. Det må også gjøres omfattende endringer i
sløydsalen slik at den tilfredsstiller kravene.

Storslett  

R. m erlan
Kommunelege I
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/172 -7

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 04.05.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Referater til møte i kommunestyret 10.juni

Rådmannens innstilling
Referatene tas til orientering.

1. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ELDRERÅDET 15.03.2010.
Sak:
1/10 Referater
2/10 Helse- og omsorgsplan for Nordreisa kommune 2010 – 2015

2. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 15.12.2009.
Sak:
99/09 Referater
100/09 Rovdas 3 Grunnlagskostnader.

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 02.02.2010.
Sak:
1/10 Referatsak
2/10 Vannforsyning Kildalen
3/10 Fjernvarme til Rovdas boligfelt
4/10 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/81/19
5/10 Deling av eiendom 1942/44/2
6/10 Deling av eiendom 1942/65/40
7/10 Deling av eiendom 1942/22/3
8/10 Deling av eiendom 1942/57/1 i Nordreisa kommune
9/10 Deling av eiendom 1942/74/2
10/10 Deling av eiendom 1942/17/2,3
11/10 Deling av eiendom 1942/36/5
12/10 Klage – Deling av eiendom 1942/9/4 og 2
13/10 Klage – Deling av eiendom 1942/49/5
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14/10 Tomt for ambulansestasjon

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 09.03.2010
Sak:
15/10 Referatsak
16/10 Dispensasjonssøknad – Høgegga boligfelt
17/10 Dispensasjon fra arealdel i kystsoneplanen – lokalitet 16015 Russelv i Nordreisa 

kommune
18/10 Deling av eiendom 1942/21/3
19/10 Deling av eiendom 1942/27/5
20/10 Klage – Deling av eiendom 1942/74/2
21/10 Rammetillatelse grunn- og betongarbeid for nytt LPG anlegg – gbr 1942/13/44

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 20.04.2010
Sak:
22/10 Referatsak
23/10 Trafikksikkerhetstiltak myke trafikkanter
24/10 Klage på vedtak i sak 21/10 - Rammetillatelse grunn- og betongarbeid for nytt 

LPG anlegg – gbr 1942/13/44
25/10 Strategi for SMIL og NMSK midler 2010-2013
26/10 Kommunedelplan, Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010-2014

3. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I LEVEKÅRSUTVALGET DEN 18.02.2010.
Sak:
1/10 Referatsaker
2/10 Helse- og omsorgsplan for Nordreisa kommune 2010-2015
3/10 Individuell plan for Nordreisa kommune
4/10 Arbeidsrettet rehabilitering for tidligere rusavhengig

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I LEVEKÅRSUTVALGET DEN 15.04.2010.
Sak:
5/10 Referatsaker
6/10 Behandling av årsmøtesaker Nordreisa Frivillighetssentral
7/10 Strategisk barnehageplan for Nordreisa kommune
8/10 Revidering av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune
9/10 Befaringsrapport Bios AS

4. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 27.01.2010.
Sak:
1/10 Referatsaker
2/10 Oppnevning av nye styrer for Helseforetakene 2010-2012
3/10 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder. Svar på invitasjon fra 

Nordreisa kommune.

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.03.2010.
Sak:
4/10 Referatsaker
5/10 Kommunal støtte til kjøp av melkekvote
6/10 Søknad om skjenkebevilling 20.mars 2010 – Nordreisa bondelag
7/10 Invitasjon til dugnad om folkebreibandet
8/10 Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013.
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HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.05.2010.
Sak:
9/10 Referatsaker
10/10 Akutt rehabilitering vannledning Meierivegen
11/10 Opprettelse av prosjektstilling som kommuneplanlegger
12/10 Ettergivelse av eiendomsskatt
13/10 Søknad om nedsatt eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
14/10 Søknad om fritak fra eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
15/10 Søknad om fritak eventuelt nedsettelse av eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
16/10 Søknad om fritak event. Nedsettelse av eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
17/10 Søknad om reduksjon/fritak for eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
18/10 Søknad om redusert eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
19/10 Søknad om reduksjon eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
20/10 Søknad om reduksjon av eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
21/10 Søknad om fritak for eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
22/10 Søknad om fritak eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
23/10 Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
24/10 Søknad om reduksjon på skattekrav – Unntatt offentlighet
25/10 Søknad om nedsatt eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
26/10 Søknad om fritak fra eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
27/10 Søknad om fritak på eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
28/10 Søknad om fritak for eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
29/10 Klage/ søknad for fritak av eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
30/10 Søknad om fritak for eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
31/10 Søknad om fritak/reduksjon for eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
32/10 Søknadsskjema for nedsatt eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
33/10 Søknad om nedsetting/sletting av eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
34/10 Søknad om fritak fra eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
35/10 Søknad om fritak eller reduksjon av eiendomsskatt – Unntatt offentlighet
36/10 Klage på verditakst pga. dårlig inntekt/trygd – Unntatt offentlighet
37/10 Søknad om nedsettelse av eiendomsskatt/kommunale avgifter – Unntatt 

offentlighet

5. HOVEUTSKRIFT FRA MØTE I NÆRINGSUTVALGET DEN 06.05.2010
Sak:
1/10 Referatsaker
2/10 Referater
3/10 Årsmelding 2009
4/10 Søknad om skjønnsmidler – Taktskifte i landbruket
5/10 Delfinansiering av prosjekt for områderegulering i Reisadalen
6/10 Strategi for finansiering av stedsutviklingsprogrammet i Nordreisa 2010-2017
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2799 -2

Arkiv: 159

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 16.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Budsjettkontroll pr 31. mai 2010

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger
Budsjett for 2010 har vært en stor utfordring, både med å få vedtatt endelig budsjett samt å få 
det godkjent av Fylkesmannen. På grunn av lovlighetskontrollene har Fylkesmannen ventet med 
å godkjenne budsjettet, da utfallet av lovlighetskontrollene hadde budsjettmessige konsekvenser. 

16. april 2010 godkjente Fylkesmannen driftsbudsjettet, selvfinansierende låneopptak, 
refinansiering av tidligere tiltak og videreformidlingslån. Fylkesmannen vil avvente avlagt 
regnskap for 2009 og kommunens første tertialrapportering før de tar stilling til godkjenning av 
øvrige investeringstiltak som er vedtatt for 2010. 

I og med at budsjettet først ble godkjent 16. april har enhetene ikke hatt noe budsjett å forholde 
seg til i størstedelen av 1. tertial. Regnskapsrapportene har vært svært mangelfulle da de ikke har 
vært knyttet opp til budsjett. Budsjettkontroll for 1. tertial 2010 baserer seg derfor på 
regnskapstall som ikke har vært kjent for enhetene tidligere i år. Verken budsjettene eller 
regnskapsrapportene til skolene har ikke vært korrekt, dette beskrives nærmere under sektor 1.2.  

Et kommuneregnskap er vanskelig å rapportere eksakt på grunnet de regnskapsprinsippene som 
regnskapet baserer seg på. Det er en del forskjeller mellom status i regnskapet og reell situasjon 
på grunn av periodiseringsutfordringer. Administrasjonen har så langt som mulig prøvd å 
innhente tilgjengelig informasjon slik at rapporteringen skal bli så god som mulig. 
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Totalt sett var situasjonen pr 31. mai 2010: 

Nordreisa kommune Regnskap Budsjett Avvik
1.1 Sektor for administrasjon -1 234 164
Driftsutgifter 10 555 242 12 785 222 2 229 980
Driftsinntekter -1 820 238 -5 284 382 -3 464 144
1.2 Sektor for Levekår 2 389 543
Driftsutgifter 44 364 486 43 622 606 -741 880
Driftsinntekter -13 978 209 -10 846 786 3 131 423
1.3 Sektor for helse og sosial -868 889
Driftsutgifter 56 656 562 58 755 017 2 098 455
Driftsinntekter -14 604 574 -17 571 918 -2 967 344
1.4 Utviklingsavdelingen -842 345
Driftsutgifter 5 465 581 5 520 881 55 300
Driftsinntekter -1 103 825 -2 001 470 -897 645
1.5 Anleggsdrift 3 029 815
Driftsutgifter 8 529 475 6 581 934 -1 947 541
Driftsinntekter -8 266 107 -3 288 751 4 977 356
1.6 Bygg og eiendom 252 657
Driftsutgifter 11 997 140 10 710 350 -1 286 790
Driftsinntekter -2 542 572 -1 003 125 1 539 447
1.7 Folkevalgte styringsorganer 442 495
Driftsutgifter 693239 1134073 440 834
Driftsinntekter -1 661 0 1 661
1.8 Skatt og rammetilskudd 4 827 854
Driftsutgifter 1 203 174 1 000 000 -203 174
Driftsinntekter -102 715 076 -97 684 048 5 031 028
1.9 Renter og avdrag 1 716 004
Driftsutgifter 6 935 579 11 055 475 4 119 896
Driftsinntekter -844 858 -3 248 750 -2 403 892

Totalt sett viser budsjettkontrollen pr 31. mai 2010: 

Totalt pr 31.mai 2010 Regnskap Budsjett Avvik
Driftsutgifter 146 400 478 151 165 558 4 765 080
Driftsinntekter -145 877 120 -140 929 230 4 947 890

Størstedelen av driftsutgiftene er lønn og pensjon. I oversikten nedenfor er alle faste og variable 
kostnader tilknyttet lønn tatt med.  

Driftsutgifter Regnskap Budsjett Avvik
Lønn 89 900 061 89 440 285 -459 776
Pensjon 11 062 963 12 993 285 1 930 322

Størstedelen av driftsbudsjettet er lønn og sosiale utgifter. Resultatet er godt når vi vet at:
 Utgifter til vann, avløp og flom er på 0,8 mill. 
 Manglende fødselspenger og sykepengerefusjon 0,4 mill
 Merforbruk sektor 1.2 på 1,1 mill kr

Detaljer vil bli beskrevet innenfor hver sektor.
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1. 1 Sektor for administrasjon 

Oversikten for sektoren er:

1.1 Sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik
Driftsutgifter 10 555 242 12 785 222 -2 229 980
lønn 4 302 938 4 341 250 38 312
pensjon 597 003 631 783 34 780
varer og tjenester 5 655 300 7 812 189 2 156 889
Driftsinntekter -1 820 238 -5 284 382 -3 464 144

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Utbetalinger av kontingenter er gjort halvårlig, differanse 0,3 mill kr
 Avsetning lønnsøkning ikke utbetalt, periodisert beløp 2,0 mill kr

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er: 
 Utbytte KLP ikke mottatt, manglende inntekt på 3, 0 mill kr (periodisert beløp) 
 Inntekter fra integreringstilskudd på 0,8 mill kr ikke mottatt

1. 2 Sektor for levekår 

Oversikten for sektoren er:

1.2 Sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik
Driftsutgifter 44 364 486 43 622 606 -741 880
lønn 31 777 170 30 610 197 -1 166 973
pensjon 3 971 867 4 292 177 320 310
varer og tjenester 6 821 015 6 765 862 -55 153
Driftsinntekter -13 978 209 -10 846 786 3 131 423

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Overforbruk Familiesenteret og barnevern på 1,4 mill kr
 Ikke betalt PPT andre kvartal, periodisert mindre utgift på 0,4 mill kr 
 Tilskudd til private barnehager beregnes på slutten av året, det er utbetalt 0,2 mill kr mindre 

enn periodisert utgift 

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er: 
 Barnehagetilskudd fra staten er ihht budsjett for hele året, feil periodisering gir en 

merinntekt på 2,7 mill kr
 Tilskudd til private barnehager beregnes på slutten av året, inntektene er 0,6 mill kr høyere 

enn periodisert inntekt 
 Manglende inntekt til Familiesenteret på 0,4 mill kr
 Refusjonskrav samisk/finsk første halvår ikke mottatt på 0,6 mill kr
 Refusjon barnevern Kvænangen ikke regnskapsført.
 I tillegg er det en del mindre refusjoner som ikke er kommet inn og heller ikke rett 

periodisert.

I forhold til vedtatt budsjett er alle skolene inkludert SFO i balanse. Dessverre har ikke skolene 
hatt riktige budsjett og heller ikke riktige regnskapsrapporter å forholde seg til. 
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Budsjettet til skolene burde sett slik ut:

Budsjettene som skole fikk utarbeidet etter følgende modell:

Dette har medført at skolene har hatt for lave budsjett de første månedene, der budsjettene skulle 
vært tilnærmet som tidligere år. I stedet har de fått budsjett som inkluderer 7/12 av innsparingen 
som først skal gjelde skoleåret 2010-2011. Dette utgjør ca 2,1 mill kr fordelt på alle skolene. 
Regnskapsrapportene for dette skoleåret i 2010 er periodisert med 12/12 og ikke 7/7 som hadde 
vært riktig. Derfor finnes det ikke gyldige regnskapsrapporter for skolene så langt i år. I denne 
budsjettkontrollen har administrasjonen justert for differansene. Administrasjonen vil så snart 
som mulig korrigere høstens budsjett slik at det blir riktig for skolene.

1. 3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren er:

1.3 Sektor for helse og 
sosial Regnskap Budsjett Avvik
Driftsutgifter 56 656 562 58 755 017 2 098 455
lønn 41 785 033 42 538 371 753 338
pensjon 5 019 242 6 263 645 1 244 403
varer og tjenester 9 852 288 9 953 001 -100 713
Driftsinntekter -14 604 574 -17 571 918 -2 967 344

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Enhetene i sektoren har blitt gode til å holde seg innenfor driftsbudsjettene.
 Økonomisk sosialhjelp er i balanse

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er: 
 Avtalen for 2010 og 2011 er ikke ferdigforhandlet med UNN. Manglende periodisert inntekt 

er på 6,3 mill kr
 Utbetaling for ressurskrevende tjenester skjer på grunnlag av kostnader i 2009. Dette utgjør 

en periodisert merinntekt på 2,8 mill 
 Innsparingen grunnet færre sykehjemsplasser er foreløpig tatt kun på sykehjemmet, man må 

derfor se alle sykehjemmene under ett, som for øvrig er i balanse. 

Budsjett 7/12

Innsparing

Justert budsjett
5/12

Opprinnelig budsjett 
7/12

Budsjett 5/12

Innsparing
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1. 4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for avdelingen er:

1.4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik
Driftsutgifter 5 465 581 5 520 881 -55 300
lønn 3 437 824 3 690 612 252 788
pensjon 477 765 542 460 64 695
varer og tjenester 1 549 992 1 287 809 -262 183
Driftsinntekter -1 103 825 -2 001 470 -897 645

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Enheten forholder seg til budsjettet

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er: 
 Enheten har mange prosjekt og tiltak der fakturering, refusjon og tilskudd kommer i løpet av 

året. 

1. 5 Anleggsdrift

Oversikten for avdelingen er:

1.5 Anleggsdrift Regnskap Budsjett Avvik
Driftsutgifter 8 529 475 6 581 934 -1 947 541
lønn 2 830 504 2 410 299 -420 205
pensjon 247 033 409 470 162 437
varer og tjenester 5 451 938 3 762 165 -1 689 773
Driftsinntekter -8 266 107 -3 288 751 4 977 356

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Den unormale vinteren og våren medførte større lønnsutgifter til vann og avløp. En del av 

kostnadene vil bli refundert at naturskadefondet og NVE. Lønnskostnadene er ca 0,6 mill 
høyere enn budsjettert

 Høyere kostnader til snørydding enn periodisert på 0,6 mill kr 
 Høyere kostnader til materiellvedlikehold vann og avløp på 1,2 mill kr

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er: 
 Større inntekter på kommunale avgifter enn budsjettert, dette utgjør 5,0 mill kr

1. 6 Bygg og eiendom

Oversikten for avdelingen er:

1.6 Bygg og eiendom Regnskap Budsjett Avvik
Driftsutgifter 11 997 140 10 710 350 -1 286 790
lønn 5 766 592 5 849 556 82 964
pensjon 750 053 853 750 103 697
varer og tjenester 5 480 494 4 007 044 -1 473 450
Driftsinntekter -2 542 572 -1 003 125 1 539 447
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De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Større kostnader til elektrisk energi og kommunale avgifter enn budsjettert, dette utgjør 0,6 

mill kr
 Den unormale vinteren og våren medførte større lønnsutgifter til vann og avløp. En del av 

kostnadene vil bli refundert at naturskadefondet og NVE. Lønnskostnadene er ca 0,6 mill 
høyere enn budsjettert

 Høyere kostnader til snørydding enn periodisert på 0,6 mill kr 
 Høyere kostnader til materiellvedlikehold vann og avløp på 1,2 mill kr

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er: 
 Kompensasjon MVA drift inntektsføres på hvert budsjettområde i regnskapsrapportene, i 

budsjettet er inntekten på kapittel 1.8.  

1. 7 Folkevalgte styringsorganer 

Oversikten er:

1.7 Folkevalgte styringsorg Regnskap Budsjett Avvik
Driftsutgifter 693 239 1 134 073 440 834
godtgjøring 347 017 653 328 306 311
pensjon 114 583 119 792 5 209
varer og tjenester 231 639 360 953 129 314
Driftsinntekter -1 661 0 1 661

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Utbetaling av godtgjøring gjennomføres i juni

1. 8 Skatt og rammetilskudd 

Oversikten er:

1.8 Skatt og rammetilskudd Regnskap Budsjett Avvik
Driftsutgifter 1 203 174 1 000 000 -203 174
Driftsinntekter -102 715 076 -97 684 048 5 031 028

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 MVA på utgiftene til taksering av eiendomsskatt

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 I august måned får vi ingen overføringer fra staten, mens vi har budsjettert med lik inntekt i 

alle måneder. 
 Skatteinntektene varierer stort fra mnd til mnd, der det varierer fra 100 000 til 14 mill pr 

mnd. Sammenlignet med 2009 har vi skatteinntekter hittil i år som ligger 275 000 under 
2009 nivå og beløpet er stort sett uforandret i perioden januar - mai. Skatt på inntekt og 
formue er 6,9 mill høyere enn periodisert inntekt.

 Inntektene på eiendomskatt er noe høyere enn periodisert inntekt. I løpet av året vil denne 
være i balanse, periodisert inntekt er 1,5 mill høyere enn budsjettert

 Inntektene fra MVA kompensasjon drift er inntektsført på alle enhetene, i budsjettet er den 
fortsatt under skatt og rammetilskudd. Differansen på 3,8 mill skal i budsjettet for enhetene. 
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 Innbyggertilskuddet gis til kommunen med kr 7 135 200 pr mnd i 11 mnd. Vi har budsjettert 
med inntekt på kr 5 945 916 mill i 12 mnd. Pr utgangen av mai har vi en merinntekt på 5,9 
mill kr i forhold til budsjettet. 

 Inntektsutjevningen viser en lavere inntekt enn budsjettert ut i fra KS- prognosemodellen 
som alle kommunene bruker. Vi vil i løpet av de nærmeste dagene få bedre kontroll på 
forventet inntekt i løpet av året. Inntektsutjevningen har en mindre inntekt på 4,5 mill kr.

 Skjønnsmidler fra fylkesmannen gis til kommunen med 738 000 kr i 11 mnd. Vi har 
budsjettert med 615 000 i 12 mnd som gir samme sluttsum. Differansen pga periodiseringen 
er en merinntekt på kr 615 000 kr. 

 Nord-Norge tilskuddet gis til kommunen med kr 1 666 400 i 11 mnd. Vi har budsjettert med 
inntekt på 1 388 667 i 12 mnd. Differansen pr 31. mai er en merinntekt på 1,4 mill. 

 Vi har budsjettert med øvrige generelle statstilskudd som ikke lengre utbetales til 
kommunen. Differansen er en mindreinntekt på 1,6 mill kr.

1. 8 Renter og avdrag 

Oversikten er:

1.9 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Avvik
Driftsutgifter 6 935 579 11 055 475 4 119 896
Driftsinntekter -844 858 -3 248 750 -2 403 892

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Renteutgiftene er budsjettert med samme gjennomsnittsrente gjennom hele året der 

rentenivået ble antatt til å bli høyere i løpet av høsten. Renteutgiftene er 3,7 mill lavere enn 
budsjettert.

 Utgiftene til avdragene på lånene er 0,5 mill høyere enn budsjettert. 
 I budsjettet for 2010 har vi 0,9 mill til dekning av tidligere års underskudd.

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Renteinntektene er også budsjettert med gjennomsnittsrente gjennom hele året. Inntektene er 

2,4 mill lavere enn budsjettert, av dette utgjør utbytte fra Ymber en periodisert inntekt på 1,1 
mill kr.  

Vurdering
Nordreisa kommune har ikke hatt økonomisystem, kompetanse eller ressurser til å utarbeide god 
tertialrapport for 1. kvartal. Dette skyldes forsinkelse av endelig og godkjent budsjett, som igjen 
er en konsekvens av lovlighetskontrollene som hadde innvirkning på budsjettet. I tillegg har 
administrasjonen hatt mye arbeid i forbindelse med innføringen og klagebehandlingen av 
eiendomsskatten. Oppfølgingen av enhetene har derfor ikke vært tilstrekkelig verken av 
systemmessige eller ressursmessige årsaker. 

Denne budsjettkontrollen er uarbeidet med bakgrunn i regnskapsrapportene, manuell innlegging 
i regneark for deretter å sammenfatte hovedtallene. Dette er en svært ressurskrevende 
arbeidsoppgave som bør unngås i framtida. Vi har sett på andre kommuners budsjettkontroller 
og har ikke funnet gode maler på dette. Andre kommuner har ikke samme detaljgrad i 
rapporteringen. Administrasjonen ønsker derfor tilbakemelding på lesbarhet, oversikt og 
innhold. 
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Det positive med budsjettkontrollen er at det oppdages flere forbedringsområder på 
sammenhengen mellom budsjett og regnskapsrapportene. På dette området er det spesielt 
hvordan periodisering av utgifter og inntekter som må forbedres. Samtidig oppdaget vi at verken 
budsjettene eller regnskapsrapportene til skolene har vært korrekt. Administrasjonen vil så snart 
som mulig utarbeide budsjettreguleringer som fanger opp dette slik at vi får kvalitetsmessig 
bedre budsjett og regnskapsrapporter, samt sammenhengen mellom disse. Det vil selvfølgelig 
gjøres innenfor de samme vedtatte økonomiske rammene. 

Budsjettkontrollen viser også at vi har en del utfordringer med enkelte enheter som har 
utfordringer med å holde seg innenfor tildelte økonomiske rammer. Det er spesielt enheter der 
ressursbruken påvirkes av ytre forhold som er utfordringen. Som eksempler kan nevnes pris på 
elektrisk energi, utgifter som følge av spesielle værforhold og stor økning av antall 
barnevernssaker. Administrasjonen ser også at kommunen har et stort forbedringspotensiale i 
budsjettprosessen når det gjelder kommunale avgifter og gebyrer. 

Økonomisk sett viser budsjettkontrollen at Nordreisa kommune er i balanse totalt sett, og faktisk 
har en situasjon med mer inntekter og mindre utgifter enn budsjettert. Vi har startet arbeidet med 
å kunne prognostisere fremtidige utgifter og inntekter i 2010. Det gjenstår enda noen områder 
for å kunne forutsi dette på alle områder. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/8696 -18

Arkiv: 151

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 02.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
42/10 Nordreisa formannskap 10.06.2010
18/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Revidering av budsjett 2010

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 
Pkt tre må endres til: Kr 3.514.579 til dekning av tidligere års underskudd fra 2003 må dekkes 
inn i 2010. Nytt punkt fem: Administrasjonen forholder seg til kommuneloven § 48-4

Rådmannens innstilling med endrings- og tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
 Investeringer på kr 1 750 000.- til skolebygg omdisponeres fra investeringsbudsjettet i 2010. 

 Investeringstiltakene Guleng 3, nytt økonomisystem, hjelpemidler Guleng, scenerigg samfunnshus, 
oppgradering sykehjem og barnehageutredning utsettes. 

 Kr 3 514 579.- til dekning av tidligere års underskudd fra 2003 må dekkes inn i 2010.  

 Akkumulert underskudd fra 2004, 2007, 2008 og 2009 dekkes inn i budsjettene og økonomiplan 
innen 2013.

 Administrasjonen forholder seg til kommuneloven § 48-5.  

Rådmannens innstilling
 Investeringer på kr 1 750 000.- til skolebygg omdisponeres fra investeringsbudsjettet i 2010. 
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 Investeringstiltakene Guleng 3, nytt økonomisystem, hjelpemidler Guleng, scenerigg samfunnshus, 
oppgradering sykehjem og barnehageutredning utsettes. 

 Kr 3 514 579.- til dekning av tidligere års underskudd fra 2003 og merutgifter til vann og avløp på kr 
500 000 dekkes inn av salg av Mellaveien 9 på kr 2 100 000.-, rentekompensasjon på kr 260 000.- og 
konsesjonskraft på kr 1 654 579.-.

 Akkumulert underskudd fra 2004, 2007, 2008 og 2009 dekkes inn i budsjettene og økonomiplan 
innen 2013.  

Saksopplysninger
Revidert nasjonalbudsjett for 2010 hadde ingen økning av skatt- og rammetilskudd til kommunene. Det 
har heller ikke kommet andre signaler om økning av noen øremerkede tilskudd. Eventuelle nye 
momenter som for eksempel innlemming av barnehagetilskudd og ny målrettet finansiering av 
ressurskrevende tjenester vil komme i statsbudsjettet for 2011.

Regjeringen mener at økte energipriser kan motsvares med lavere lønnsvekst i kommunene. Anslaget for 
den samlede kostnadsveksten (deflator) er dermed uendret på 3,1 pst. Lavere lønnsvekst bidrar til lavere 
kommunale skatteinntekter mens den løpende skatteinngangen fortsatt er god. Derfor opprettholdes 
skatteanslaget fra statsbudsjettet i fjor høst. Samlet sett er dermed inntektsrammen uendret i forhold til 
statsbudsjettet som ble vedtatt i fjor høst.

Lønnsoppgjøret er ikke i havn, fra KS sin side er derimot ikke aktuelt å endre på totalrammen. 
Regjeringen sa i fjor høst at kostnader til nye arbeidstidsordninger for helsesektoren skal tas innenfor 
rammen for årets lønnsoppgjør. Administrasjonen har registrert at dette er en del av uenigheten i 
forbindelse med årets lønnsoppgjør, der organisasjonene mener at dette bør gjøres utenfor 
lønnsoppgjøret. Utfallet av lønnsoppgjøret er usikkert, men administrasjonen tror at totalrammen, og 
dermed budsjettet, ikke trenger justering på dette området.  

Nordreisa kommune er nødt til å ha en forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års underskudd, der 
kravet er maks 4 år etter at underskuddet ble opparbeidet. Nordreisa kommune har hatt følgende 
underskudd tidligere år:
 Underskudd 2003 kr   4 465 179.-
 Underskudd 2004 kr 8 538 733.-                          
 Underskudd 2007 kr 2 430 769.-
 Underskudd 2008 kr 8 141 053.-

Kommuneloven § 48-4 sier at:
Underskudd på årsregnskapet som ikke dekkes på budsjett i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til 
dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de 
nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der 
de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd 
etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at 
underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år. 

Utgangspunktet er at vi allerede i 2007 skulle ha nedbetalt underskuddet fra 2003. Når det ikke gikk 
skulle det ha vært nedbetalt i 2008, sammen med underskuddet fra 2004. I 2008 hadde vi derimot et 
underskudd og derfor måtte underskuddet fra 2003 og 2004 ha inndekning i 2009 budsjettet. Dette følger 
med til 2010 budsjettet i og med at kommunen hadde et underskudd på 4,5 mill kr i 2009.
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I budsjettet for 2010 har vi kr 950 600 til dekning av tidligere åre underskudd. I økonomiplanen er det 
inndekning for resterende av tidligere års underskudd, herav 2,4 mill i 2011 og 8,1 mill i 2012. 

Det er ikke realistisk å nedbetale ned underskuddet fra 2003 og 2004 i 2010 budsjettet. Det er derimot 
realistisk å betale ned underskuddet fra 2003.

Styringsrenta og dermed lånerenta har gått opp, men det var det tatt høyde for i budsjettet. 
Pensjonsutgiftene vil øke som følge av lønnsøkningen, men ser ut til å være ihht budsjett. Utgifter som 
følge av ras og flom i vår vil i all hovedsak bli sendt til NVE og naturskadefondet.

Den økonomiske effekten av endring av skolestrukturen er i tråd med vedtaket, men det kan ikke 
forventes større effekt enn forutsatt. 

I KST-sak 11/10 ble kommunens budsjett for 2010 revidert med bakgrunn i manglende inntekter på 
eiendomsskatten. Tertialrapportene inneholder en del nye behov som det ikke er mulig å oppfylle på kort 
sikt, med dagens økonomiske situasjon.  
De viktigste momentene fra tertialrapporteringene viser: 
 Utgiftene til vann og avløp gjennom vinteren bør dekkes inn i revideringen av budsjettet for 2010
 Kvaliteten i rapporteringene må fortsatt forbedres

Det er behov for utbygginger på Storslett skole samt mindre tilpasninger på Moan og Sørkjosen skole for 
at vedtatte endringer i skolestrukturen skal kunne skje. Utvidelse av nybasen på Storslett skole er en 
nødvendighet, da basene er svært små og ikke tilpasset større klasser. Kostnadene til utbyggingen på 
Storslett skole er kr 1 510 000. Tilpasningene på Sørkjosen skole er nødvendig for å skille klassene fra 
Storslett skole og Voksenopplæringen, samt for å utnytte dagens sløydsal til to grupperom. Kostnadene 
til de mest kritiske ombyggingene er kr 150 000. Tilpasningene på Moan skole er nødvendig for å få 
akseptable arbeidsrom til flere lærere som følge av endringene i skolestrukturen. Kostnadene til 
ombygging på Moan skole er kr 90 000. 

For å få inndekning for underskuddet i 2009 må flere ulike alternativer vurderes. Bygging av Leirbukt 
barnehage har ført til full barnehagedekning for de som har krav på barnehageplass. Eiendommen og 
bygningen ”Doktorgården” på elvelandet står tomt etter at Tømmernes gårdsbarnehage flyttet ut. Ved å 
flytte ”Møteplassen” tilbake til elvelandet kan eiendommen i Mellaveien selges. I forbindelse med 
eiendomstakseringen ble eiendommen taksert til 1 680 000 kr. I sentrum er den reelle omsetningsverdien 
25% høyere enn eiendomsskattetakst, dvs at reell omsetningsverdi kan være 2 100 000 kr.   

Kommunelegen har godkjent Sørkjosen skole og Storslett skole etter miljørettet helsevern, bortsett fra 
eldste fløy på Storslett skole. Den eldste fløya på Storslett skole vil det ikke være behov for å bruke 
dersom ombyggingen av nyfløya skjer.  

For å hindre et underskudd i 2010 bør ikke kritiske investeringstiltak utsettes. Dette gjelder Guleng 3, 
nytt økonomisystem, hjelpemidler Guleng, scenerigg samfunnshus, oppgradering sykehjem og 
barnehageutredning. Planleggingen av Guleng 3 er startet opp, med blant annet brukerundersøkelser, 
arealbehov og prioriteringer. Prosjektering vil starte vinteren 2011 og byggestart vil ikke bli iverksatt før 
tidligst sommeren 2011. Det er derfor ikke behov for investerinsgsmidlene til Guleng 3. 

Nordreisa kommune har gjort en henvendelse til NVE og Nord-Troms kraftlag (nå Ymber) vedrørende 
konsesjonskraft fra Kildal og Sikkajokk kraftverk. Det er NVE som avgjør kravet om avgivelse og 
fordeling av konsesjonskraft. Med samme brukstid og uttaksmodell som Nordreisa kommunen har fra 
Kvænangen kraftverk, er det et inntektspotensiale på opptil 2 mill kr i konsesjonskraften for Nordreisa 
kommune. 

Kommunen fikk 28. mai 2010 tilsagn på rentekompensasjon på skolebygg som ikke var forutsatt i 
budsjettet for 2010. Beløpet det er gitt tilsagn på er totalt 36 000 000, med en maksimalramme på kr 
13 085 000, med virkning fra 1. juni 2010. Dette vil utgjøre kr 260 000 i 2010 i merinntekter som vi 
tidligere ikke har budsjettert for.  
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Samlede behov investeringsbudsjettet
Storslett skole 1 510 000.-
Ombygginger Moan skole 90 000.-
Ombygging Sørkjosen skole 150 000.-
Sum samlede behov 1 750 000.-

Inndekning investeringsbudsjettet
Omdisponering fra investeringsbudsjettet 1750 000.-

Samlede behov driftsbudsjettet
Inndekning av tidligere års underskudd 3 514 579.-
Økte utgifter til vann og avløp 500 000.-
Sum samlede behov 4 014 576.-

Inndekning driftsbudsjett
Salg av Mellaveien 9 2 100 000.-
Rentekompesasjon skolebygg 260 000.-
Konsesjonskraft Kildal og Sikkajokk 1 654 579.-
Sum inndekning 4 014 579.-

Vurdering
Revidert nasjonalbudsjett gav ikke kommunene økning i skatt og rammetilskudd og i 
kommuneproposisjonen var det ikke nevnt noe om likestilling av Nord-Norge tilskuddet i tiltakssonen. 

Store investeringer krever en prosess, og det kan være vanskelig å forutsi når de enkelte prosjekt kan 
påbegynnes. Planleggingen av Guleng 3 er ikke kommet så langt at utgiftene vil påløpe i 2010, da det er 
en omfattende prosess som trenger mer tid. Andre investeringstiltak som ikke er kritisk bør utsettes. Det 
er derfor mulig å omdisponere kr 1 750 000 .- i investeringsbudsjettet til skolebygg. 

Inndekningen på kr 3 514 579.- er svært vanskelig midt i et budsjettår. Store endringer innenfor ulike 
sektorer og enheter tar tid og bør ikke iverksettes så lenge andre store prosesser gjennomføres. Vi har 
begynt på budsjettprosessen for 2011, slik at høsten ikke er egnet til store prosesser når det i tillegg skal 
gjennomføres lokale lønnsforhandlinger. En oppsigelsesprosess tar opptil 6 mnd, slik at effekten av 
oppsigelser uteblir i 2010. 

Det er derfor avgjørende å finne andre løsninger så lenge at kommunen ikke har bufre eller reserver i 
vedtatt budsjett for 2010. I løpet av et år skjer det mye, og nye muligheter må vurderes på bakgrunn av 
endringene. Ved å utnytte Nordreisa kommunes bygningsmasse bedre, konsesjonskraft og 
rentekompensasjon vil det være mulig å finne inndekning for tidligere års underskudd fra 2003. 

Underskudd fra 2004, 2007, 2008 og 2009 må vi finne inndekning for i perioden 2011-2013. Det fordrer 
ytterligere tiltak i årene som kommer.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2800 -1

Arkiv: 150

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 02.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
43/10 Nordreisa formannskap 10.06.2010
19/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Foreløpige budsjettrammer budsjett 2011

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
første setning tilføres: med tanke på nødvendig reduksjon av utgiftene allerede for 
2011. 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
I budsjettprosessen for budsjettåret 2011 prioriteres utredninger vedrørende 
spesped, barnevern og hjemmetjenesten. I løpet av første halvår 2011 skal helse, 
pleie og omsorgssektoren gjennomgås for å komme til en enda mer optimal 
organisering, arbeidsfordeling og eventuelt forbedre rutinene

Vedlegg

1 Økonomiinfo 1/2010: Kommuneproposisjonen 2011 (Prop. 124 S, 2009-2010)

Rådmannens innstilling
I budsjettprosessen for budsjettåret 2011 prioriteres utredninger vedrørende spesped, barnevern 
og hjemmetjenesten. I løpet av første halvår 2011 skal helse, pleie og omsorgssektoren 
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gjennomgås for å komme til en enda mer optimal organisering, arbeidsfordeling og eventuelt 
forbedre rutinene

Saksopplysninger

Det har vært et politisk ønske at formannskapet er med i prosessen før administrasjonen legger 
fram et saldert budsjett til politisk behandling. Dette kan gjennomføres i formannskapsmøtene i 
september og oktober. 

Nordreisa kommune er med i ROBEK-nettverk i regi av KS. I den forbindelse vil nettverket 
gjennomføre 2 møter med kommunen. De vil gjennomføre et møte med formannskapet, 
administrasjonen og ledere for aktuelle tjenesteområder i Nordreisa. Det andre møtet legges til 
nettverkssamlingen 13-14. september, der KS ønsker at ordfører, rådmann, økonomisjef og 
opposisjonsleder deltar. Fokus på samlingen er budsjettprosessen i hver kommune.

Dette dokumentet er utarbeidet med bakgrunn i informasjon fra kommuneproposisjonen 2011, 
samt informasjon fra Fylkesmannen og KS. Dokumentet beskriver i korte trekk endringer for 
2011 som kan og vil ha betydning for Nordreisa kommune.

Selve budsjettarbeidet i administrasjonen vil starte opp etter sommerferien gjennom 
budsjettdialog med sektorer og enheter, slik at alle innspill blir tatt med i prosessen. For 
budsjettåret 2010 foregikk all budsjetteringsarbeid i Arena, dette sikret oss langt større kvalitet 
og forståelse av budsjettarbeidet enn tidligere år. 
Regjeringen la 11. mai i år frem St.prp. nr 124 S kommuneproposisjonen for 2011. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjettet for 2011 som legges fram i 
begynnelsen av oktober. 

Hovedtrekk fra kommuneproposisjonen 2011

 Vekst i kommunenes samlede inntekter på 4 - 5 mrd kroner, som tilsvarer 1 ½  prosent.
 Hoveddelen av kommunens inntekter kommer gjennom skatt- og rammetilskudd. For 2011 

vil det andelen av rammetilskudd økes i forhold til skatteandel. Skatteandelen reduseres fra 
45 til 40% samtidig som inntektsutjevning økes fra 59 til 60 % i 2011. For Nordreisa 
kommune som er skattesvak kommune vil endringen lønne seg. 

 Ny kostnadsnøkkel innføres, som har ført til nye endringer i politiske elementer, herunder: 
 Nord-Norge tilskuddet reduseres med 10 %. Reduksjonen blir ennå større hvis man ikke 

legger inn prisregulering på denne i 2011. Likebehandling av kommunene i tiltakssonen 
er ikke omtalt i kommuneproposisjonen. 

 Småkommunetilskuddet reduseres med 1 mill kr.  Dette tilskuddet er for kommuner 
under 3200 innbyggere. 

 Nytt storbytilskudd til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
 Skjønnsrammen (basisskjønnet) for kommunene økes, men vil i stor grad brukes til 

kommuner som taper på omleggingen av kostnadsnøklene.
 Kostnadsnøklene har totalt sett fått en mer sosial profil, likevel kan nevnes
 Vektingen av personer 0-5 år har økt
 Vektingen av personer i aldergruppen 67-89 er blitt redusert
 Vektingen av psykisk utviklingshemmende over 16 år er blitt redusert
 Vektingen av psykisk utviklingshemmende under 16 år er tatt bort
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 Innbyggere med høyere utdanning tilgodeses gjennom kriteriene, det medfører at 
kommuner med lavt utdanningsnivå vil tape på de nye kostnadsnøklene.

 Følgende innlemming av øremerkede tilskudd foreslås:
 Tilskudd til barnehager, herunder ordinært driftstilskudd, skjønnsmidler og tilskudd til 

barn med nedsatt funksjonsevne (totalt 26,3 mrd)
 Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet (NAV)
 Tilskudd til krisesenter

 Kommunale veier er ikke tatt med når man skal beregne kostnadsforskjellene mellom 
kommunene.  Driftskostnadene øker betydelig med ekstreme værforhold. 

 Tall fra kommuneproposisjonen viser en økning for Nordreisa kommune på 4,8 mill kr 
gjennom det nye inntektssystemet, der ca halvparten er systemendringer og resterende er 
skjønnsmidler. Vi har derimot ingen garanti at vi får skjønnsmidler i omfanget som 
beskrives.

 Selv om inntektene til kommunene øker, mener KS at alle frie midler er mer enn bundet opp 
i demografi, renter og pensjonskostnader.

 Etter at kommuneproposisjonen ble lagt fram har KS gjennomført en beregning for 
Nordreisa kommune. Denne viser at Nordreisa kommune får en realnedgang på 0,9 mill i 
skatt og rammetilskudd for 2011 før statsbudsjettet legges fram. Prognosen forutsetter ingen 
endringer i Nord-Norge tilskuddet og at statsbudsjettet kompenserer for lønns- og prisvekst 
og at de totale rammene til barnehagene ikke reduseres.

Andre momenter fra kommuneproposisjonen
 Departementet har igangsatt et arbeid med å forenkle vederlagsforskrifen
 Investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger er foreslått redusert
 Dagens finansieringsordning med skoleskyss endres ikke som følge av de siste års 

skolenedleggelser
 Eventuelle endringer i finansieringsordningen for ressurskrevende tjenester vil bli varslet i 

statsbudsjettet for 2011
 Kommuner som ønsker det kan få overta forvaltningsansvaret for små verneområder, 

forutsatt natur- og forvaltningsfaglig kompetanse
 Ordningen med refusjon fra kommunene til staten av portoutgifter ved utsendelse av 

skatteoppgjøret oppheves. Rammetilskuddet til kommunene reduseres tilsvarende.
 Nytt digitalt radiosamband for nødetatene er under etablering. Investeringskostnadene 

dekkes av staten, mens kommunene skal dekke drift/leie av datalinjer til 
kommunikasjonssentraler, fysisk tilrettelegging av egne lokaler samt opplæring av 
sluttbrukere. 

 Fordeling av spillemidlene overføres til fylkeskommunene, i høringsutkastet skjer 
fordelingen etter folketall

 Obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor innføres. Innen 1. juli 2012 skal kommunene 
bruke samme standardformatet for elektronisk faktura som statlige virksomheter.  

Økonomiske hovedtrekk fra regnskap for 2009

 De største utfordringene i 2009 var innenfor barnevern og vedlikehold samt større utgifter til 
elektrisk energi, renovasjon, private barnehager og skoleskyss enn forutsatt.

 Nordreisa kommune har ikke god nok kontroll på skatt og rammetilskudd, mva, renter og 
avdrag. Vi klarer ikke å synliggjøre konsekvensene av flyttinger av investeringer i tid samt 
rente- og avdragsbelastningen av VAR investeringer.   
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Hovedtrekk fra budsjettkontroll 1. tertial 2010

 Budsjettkontrollen viser at kommunen god kontroll på utgiftssiden
 På inntektssiden har vi fortsatt utfordringer med gode rapporter innenfor øvrige driftsutgifter 

og inntekter. 
 Administrasjonen har ikke ressurser til å få gode nok rapporteringsoversikter og heller ikke 

hatt mulighet til å følge opp enhetene i god nok grad

Innspill fra KS gjennom Effektiviseringsnettverket av ROBEK-kommuner
 I den økonomiske situasjon Nordreisa kommune er i, var det riktig å utnytte 

inntektspotensialet og legge ned skolene, da det er på disse områdene det er enklest å få 
frigjort midler.  

 Nordreisa kommune har liten administrasjon, dette har også Fylkesmannen bekreftet. Med 
liten administrasjon er det ikke mulig å ha fokus på mange ting samtidig som det går 
vanligvis ut over fornying og utvikling. Administrasjonen bør sammen med de politiske 
organene bli enig om noen få fokusområder dersom ikke sentraladministrasjonen økes. 

 Effektiviseringsnettverket i KS har pekt på følgende områder der kommunen kan ha et 
økonomisk potensiale for innsparing (i prioritets rekkefølge)
 Store kostnader til spesped, i 2008 gikk 1/3 av det totale budsjettet til skolene til 

spesped. Før vi kan konkludere på spesped området må vi se på hvilke kostnader som er 
tilknyttet funksjonshemmende og ikke. I tillegg kan det være rutiner mellom kommunen 
og PPT som må vurderes på nytt, herunder mandat, organisering av tiltak, utløsning av 
tiltak og bruk av tildelte rammer. 

 Innenfor barnevern har vi både stort antall saker og store utgifter i forhold til 
sammenlignbare kommuner.

 Innenfor hjemmetjenesten har vi fått informasjon om hvordan vi kan finne ut om 
tjenesten er effektiv eller ikke eller om vi tildeler for mye tjenester i forhold til 
økonomien. 

 I forhold til ”omsorgstrappa” mangler vi tilbudet omsorgsboliger med heldøgns pleie. 
Denne tjenesten er rimeligere enn sykehjemsplasser og kan gi et godt nok tilbud til 
enkelte grupper. 

 Vi har mange sykehjemsplasser i forhold til sammenlignbare kommuner, mens vi 
mangler tilbudet omsorgsboliger med heldøgns pleie. Dette tilbudet bør etableres både 
for funksjonshemmende og eldre. For de funksjonshemmende vil dette forandres 
gjennom bygging av Guleng 3.

 Innenfor barnehagene har vi relativt stor voksentetthet pr oppholdstime sammenlignet 
med andre kommuner. Dette kan tyde på for små barnehager eller at vi ikke har fylt opp 
gruppene til enhver tid. 

 De prioriterte tiltakene kan og bør tas gjennom høstens budsjettprosess.

Tidligere ønsker fra politisk hold  
 Det har lenge vært et ønske å gjennomføre en temadag helse, der administrasjonen 

framskaffer informasjon om sektoren. I den sammenheng bør organisering, arbeidsfordeling 
og arbeidsmetodikk vurderes. Sammenligner vi oss med andre kommuner er det spesielt 
større fokus på forebyggende arbeid og tildelingskontor som er den store forskjellen. I 
forhold til innspillene vi har fått gjennom effektiviseringsnettverket kan ikke vi gjennomføre 
tiltakene samtidig. 
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Vurdering
Ut fra foreløpige prognoser fra KS vil Nordreisa kommune få mindre skatt- og rammetilskudd i 
2011.  Siden vi har utnyttet inntektspotensialet med eiendomsskatt må videre tiltak være 
reduksjoner. Det er særdeles viktig at både politikere, administrasjon og befolkning må være 
forberedt på ytterligere reduksjoner i 2011, både med hensyn til økonomi og 
kompetanseutvikling. 

Gjennom effektiviseringsnettverket har vi fått konkrete forslag på hva vi kan vurdere gjennom 
høstens budsjettprosess. Et annet viktig råd fra nettverket at vi må prioritere hardere og ikke ha 
for bredt fokus, da effekten fort kan bli borte dersom oppfølgingen av tiltakene uteblir. 

Nord-Norge tilskuddet er i kommuneproposisjonen redusert med 10% og likebehandling i 
tiltakssonen er ikke nevnt i proposisjonen. Selv om det skulle endre seg fram til statsbudsjettet 
legges fram, frarådes vi til å forskuttere usikre inntekter i Nord-Norge tilskuddet.

Årsvirkningen av skolenedleggelsene i 2011 ser ut til å bli like stor som forutsatt i 
økonomiplanen.

I 2010 bør vi nedbetale tidligere års underskudd fra 2003. For 2011, 2012 og 2013 må vi 
nedbetale underskuddet fra 2004, 2007, 2008 og 2009.   

Administrasjonen har ikke kapasitet til å gjennomføre doble prosesser som ble konsekvensen av 
budsjettet for 2010. Det har forsinket og umuliggjort god budsjettkontroll i begynnelsen av 
2010. Det er derfor viktig at Nordreisa kommune tidlig starter prosessen med ytterligere 
innsparing, slik at vi får et endelig budsjett for 2011 i løpet av 2010. 
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamanni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.
12.05.2010 2010/2666 - 1

Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref.

Alle kommunene i Troms

Økonomiinfo 1/2010: Kommuneproposisjonen 2011 (Prop. 124 S, 2009-2010)

Regjeringen la i går, 11. mai 2010, frem kommuneproposisjonen for 2011. I dette
informasjonsskrivet gir Fylkesmannen en oversikt over de viktigste momentene i endringene
som er foreslått fra Regjeringen og hvilke konsekvenser endringsforslagene har for
kommunene i Troms. For mer detaljerte opplysninger vises det til Prop.124 S. Det
understrekes også at de endelige resultatene av endringene i inntektssystemet vil fremkomme
i statsbudsjettet for 2011 som legges frem til høsten.

Informasjonsskrivet har følgende struktur:

1. Generelt om kommuneøkonomien 2
2. Revidert nasjonalbudsjett 2010 2

2.1. Inntektsvekstanslaget 2
2.2. Vekst i frie inntekter i 2010 3

3. Kommuneproposisjonen 2011 4
3.1. Innlemming av øremerkete tilskudd 4
3.2. Sammensetning av inntektene — anslag for 2011 5

4. Endringer i inntektssystemet 6
4.1. Utjevning av forskjeller mellom kommunene 6
4.2. Prinsipper for kostnadsnøklene 7
4.3. Hvorfor ny kostnadsnøkkel? 7
4.4. Kort om endringene i kostnadsnøkkelen 7
4.5. Sektorandeler i den nye kostnadsnøkkelen 8
4.6. Kostnadsnøkkel for 2010 8
4.7. Samlet ny kostnadsnøkkel for 2011 9
4.8. Nye delkostnadsnøkler  10

5. Endringer i politiske elementer 14
5.1. Endringer som følge av ny kostnadsnøkkel 14
5.2. Redusert skatteandel  14
5.3. Økt skjønnsramme 14

6. Inntektsgarantitilskuddet 15
7. Ressurskrevende tjenester 15
8. Generelle fordelingsvirkninger av endringene i inntektssystemet 16
9. Konsekvensene for kommunene i Troms 17

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromse

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

Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen

Arkivkode

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms

Side 155



1. Generelt om kommuneøkonomien

God kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet.

Side 2 av 19

Regjeringen har i perioden 2006-2010 gitt kommunene et betydelig økonomisk løft.
Realveksten i kommunesektorens inntekter under denne regjeringen kan anslås til om lag 41
mrd. kroner. Dette er en (real)vekst på om lag 15 %. Om lag halvparten av inntektsveksten er
frie inntekter.

Siden 2005 har det blitt mellom 35 000 og 40 000 flere årsverk i sektoren (en økning på om
lag 3 400 årsverk fra 2008).

Kommunene har brukt de 4 mrd. kr de fikk i tiltakspakken godt. Arbeidsplasser er sikret i en
vanskelig økonomisk situasjon — og kommunale bygg, veier og anlegg vedlikeholdt og
oppgradert. Rapporteringen på bruken av det ekstraordinære tilskuddet viser at over 30 pst. er
brukt på skolebygg og 20 prosent er brukt på samferdsel. Resten fordeler seg ganske jevnt på
de øvrige tjenestene.

Det er for 2011 nødvendig å dempe utgiftsveksten på statsbudsjettet. Regjeringen har likevel
funnet rom for å prioritere kommunesektoren i 2011-budsjettet. Regjeringen legger i
proposisjonen fram forslag om et revidert inntektssystem for kommunene. Forslaget vil gi en
mer rettferdig fordeling og legge bedre til rette for et likeverdig tjenestetilbud rundt i landet.

2. Revidert nasjonalbudsjett 2010

2.1. Inntektsvekstanslaget

Det er kun mindre anslagsendringer i inntektsrammene i forhold til det som ble lagt frem i
statsbudsjettet i fjor høst. Det varslede inntektsnivået for 2010 er i all hovedsak uendret i
revidert nasjonalbudsjett, jf. tabellen under:

Nasj.budsj. 2010 6

RNB 2010

Mrd. kr Pst. Mrd. kr Pst.

1,9 3

2,2 3,5

Tabell 1: Inntektsvekst for kommunesektoren 2010 (realvekst)

1,3
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Lønnsveksten i 2010 anslås nå til 31/4 %., mot 31/2 %. i statsbudsjettet for 2010. (gjennomsnitt
for alle sektorer).

Lavere lønnsvekst bidrar til lavere kostnadsvekst for kommunene, men dette motsvares av
økte energipriser. Anslaget for den samlede kostnadsveksten (deflator) er dermed uendret på
3,1 %.

Lavere lønnsvekst bidrar til lavere kommunale skatteinntekter. Den løpende skatteinngangen
er imidlertid fortsatt god. Samlet sett opprettholdes skatteanslaget fra statsbudsjettet i fjor
høst.

Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SFO innføres høsten 2010. Dette vil
kompenseres over rammetilskuddet (7,3 mill i 2010 - halvårseffekt).

Anslaget på øremerkede tilskudd er nedjustert med om lag 350 mill. kroner. Det skyldes
lavere etterspørsel enn budsjettert etter tilskudd til barnehager, sykehjemsplasser /
omsorgsboliger og rentekompensasjonsordningene. Under rentekompensasjonsordningene er
renteforutsetningene nedjustert. Nedjusteringen av øremerkede tilskudd motsvares av lavere
kommunale utgifter.

2.2. Vekst i frie inntekter i 2010

Tabellen under vises anslag i RNB på på vekst i frie inntekter fra 2009 til 2010 for
kommunene. Beløpene er nominelle.

Kommunene

Tabell 2: Vekst i frie inntekter 2010
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Nominell vekst på 4,5 pst. tilsvarer en realvekst på 1,3 pst. (deflator 3,1 pst.)

3. Kommuneproposisjonen 2011

Det samlede økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2011 vil likevel gi rom for
fortsatt utbygging av det kommunale tjenestetilbudet. I statsbudsjett 2011 vil regjeringen
komme tilbake med en nærmere konkretisering av inntektsrammene for 2011.
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Sammenliknet med statsbudsjettet i fjor høst er anslått nivå på frie inntekter i 2010 uendret.
Det gjelder både rammetilskudd og skatteinntekter. Men siden de faktiske skatteinntektene i
2009 ble lavere enn anslått i budsjettet i fjor høst, så blir veksten fra 2009 til 2010 høyere enn
det som ble anslått i fjor høst.

Etter en periode med aktiv finanspolitikk for å motvirke finanskrisen er det nødvendig å
dempe utgiftsveksten på statsbudsjettet. Det er nødvendig av hensyn til renten, kronekursen
og konkurranseutsatte bedrifter. En langsiktig, bærekraftig budsjettpolitikk er nødvendig av
hensyn til kommende generasjoner.

I kommuneproposisjonen varsles det en vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011
på mellom 4 og 5 mrd. kr (knapt 11/2 pst).

Av veksten i samlede inntekter vil mellom 21/2 og 3 mrd. kroner være frie inntekter (om lag
11/4 pst). Veksten fordeles med 200 mill. kroner til fylkeskommunene, mens resterende del av
veksten går til kommunene. 400 mill. kroner av veksten til kommunene går til kommuner
som taper på omleggingen av inntektssystemet. Innenfor vekstintervallet kan deler av veksten
bli begrunnet i særskilte formål. Dette vil en komme tilbake til i statsbudsjettet til høsten.

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med konsekvenser av den demografiske
utviklingen for kommunesektoren. TBU har anslått kommunesektorens merutgifter i 2011
som følge av den demografiske utviklingen til om lag 2,4 mrd. kroner. Kommunenes
merutgifter anslås til knapt 21/4 mrd. kr, mens fylkeskommunenes merutgifter anslås til om lag
170 mill. kr.

Hoveddelen av merutgiftene knyttet til den demografiske utviklingen må dekkes av veksten i
frie inntekter. Noe av merutgiftene dekkes imidlertid av øremerkede tilskudd og økte
gebyrinntekter.

Veksten i demografikostnader gjør et hopp i 2011. Frem til nå ca. har den årlige veksten vært
på 1,5-2 milliarder, mens den for 2011 anslås til 2,4 milliarder kroner.

3.1. Innlemming av øremerkete tilskudd

Regjeringen foreslår at følgende tilskudd innlemmes i 2011:
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• Tilskudd til barnehager - utgjør 26,3 mrd. kr i 2010.

Dette inkluderer ordinært driftstilskudd, skjønnsmidler og tilskudd til barn med nedsatt
funksjonsevne.

• Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet (Arbeidsdep.): Dette utgjør 769 mill kr i 201 .

Bevilgningen i 2011 gis en særskilt fordeling og holdes dermed utenfor fordelingen etter
ordinære fordelingsnøkler i inntektssystemet. (merk: Dette skyldes at ordningen vil bli
fullt ut innfaset i kommunene i løpet av 2010)

• Tilskudd til krisesenter.

Her innlemmes om lag 231 mill. kr. Dette er bevilgningen for 2010 fratrukket den
midlertidige styrkingen i 2010 på 19 mill. kr
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I statsbudsjettet for 2011 vil regjeringen komme tilbake til innlemmingsbeløp for barnehager
og kvalifiseringsprogrammet, og eventuell innlemming av midler til rusmiddeltiltak (Helse-
og omsorgsdep.).

3.2. Sammensetning av inntektene — anslag for 2011

Kommunesektorens samlede inntekter utgjør ca 332 mrd. kroner i 2010.

Skatteinntekter og rammetilskudd er frie inntekter, og kan disponeres fritt innenfor rammen
av lovverket. Frie inntekter utgjør om lag 68 pst. av samlede inntekter i 2010.

Frie inntekter er den viktigste finansieringen av store kommunale sektorer som skole og
omsorgstjenester. Veksten i de frie inntektene er av stor betydning for det kommunale
tjenestetilbudet på disse sektorene.

Når barnehagetilskuddene legges inn i rammetilskuddet i 2011, vil andelen frie inntekter øke
til om lag 76 pst. Andelen øremerkede tilskudd reduseres fra 12 pst. til 4 pst.

Momskompensasjon kan betraktes som frie inntekter, siden det ikke er bindinger på bruken av
disse inntektene. Skatteinntekter, rammetilskudd og momskompensasjon vil utgjøre 80 pst. av
samlede inntekter.

Dette betyr at kommunesektoren i all hovedsak er rammefinansiert. Dette legger til rette for at
kommunene i større grad kan prioritere ressursbruken mellom ulike formål i tråd med lokale
behov.

Figuren under illustrerer anslag på sammensetningen av inntektene i 2011.
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øremerkede
tilskudd  4  %

4. Endringer i inntektssystemet

Momskomp. 4%

Figur 1: Anslag på sammensetningen av inntektene i 2011

4.1. Utjevning av forskjeller mellom kommunene
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Det er forskjeller mellom kommunene mht. kostnader (bosettingsmønster,
befolkningssammensetning 0.1) og forskjeller i skattegrunnlag som gir opphav til forskjeller i
skatteinntektene.

Gjennom inntektssystemet utjevnes disse forskjellene for at alle kommuner skal settes i stand
til å tilby likeverdige og gode tjenester til sine innbyggere. Forskjellen utjevnes på to vis:

• Ut iftsut'evnin en — full utjevning av forskjeller i ufrivillige kostnader

• Inntektsut'evnin en — delvis utjevning av skatteinntektene

I 2010 er den symmetriske inntektsutjevningen på 59 %. Denne trappes opp til 60 % i
2011.

• Kommuner med skatteinngang under landsgjennomsnittet kompenseres for 60
% av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.
Tilsvarende trekkes kommuner med skatteinngang høyere enn
landsgjennomsnittet med 60 %.

• Tilleggskompensasjon til kommuner med skatteinntekter under 90 % av
landsgjennomsnittet: Disse kommunene får 35 % av differansen mellom egne
skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet.
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I tillegg gis det tilskudd som er regionalpolitisk begrunnet, og dette gir også
inntektsforskjeller.

Inntektssystemet består av 2 elementer: En objektiv del (kostnadsnøkkelen) og en politisk del
(skatteutjevning og regionalpolitiske tilskudd).

4.2. Prinsipper for kostnadsnøklene

Rammetilskuddet skal gis uavhengig av hvordan kommunene innretter seg, og dette har i alle
år vært praksis i inntektssystemet. Rammeoverføringer skal legge til rette for lokalt selvstyre
— at den enkelte kommune skal kunne foreta prioriteringer mellom sektorene ut fra egne
ønsker og behov.

For å ivareta prinsippet om at det ikke skal ligge insentiver eller elementer av refusjon i
inntektssystemet, er det viktigste kravet til kriteriene i kostnadsnøklene at disse skal være
objektive. Det vil si at kommunen selv ikke skal kunne påvirke disse kriteriene med sine
prioriteringer. Kriteriene og vektene fastsettes på grunnlag av statistiske analyser av
variasjonene i kommunenes faktiske utgifter.

4.3. Hvorfor ny kostnadsnøkkel?

4.4. Kort om endringene i kostnadsnøkkelen

Endringene i kostnadsnøkkelen består av:

• Innlemming av barnehagetilskuddet i kostnadsnøkkelen

• Bedre data og nye analyser gir endringer i kostnadsnøklene.

Kostnadsnøklene bygger på statistiske analyser utført av:

I 2009 ble det gjort endringer i de politiske elementene i inntektssystemet for kommunene
(innføring av distriktstilskudd Sør-Norge og veksttilskudd, lavere skatteandel og høyere
inntektsutjevning, avvikling av den kommunale selskapsskatten, nytt inntektsgarantitilskudd).
Samtidig ble det varslet at nye kostnadsnøkler skulle sees i sammenheng med innlemmingen
av det øremerkede tilskuddet til barnehager i 2011.

Dagens kostnadsnøkkel er basert på data fra tidlig 1990-tall (Rattsøutvalget i 1996).
Befolkningssamrnensetningen, bosettingsmønster og levekår har endret seg på de siste 15
årene og dagens kostnadsnøkkel tar ikke hensyn til dette.
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Målet med kostnadsnøkkelen er å utjevne ufrivillige kostnadsulemper i kommunal
tjenesteproduksjon. Det er kommunene som tilbyr de viktigste velferdstjenestene som
grunnskole og pleie- og omsorg. Derfor er det avgjørende at kostnadsnøkkelen er oppdatert.
Når terrenget endrer seg må vi tilpasse kartet.
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- Borgeutvalget — alle sektorer, også barnehage
- Senter for økonomisk forskning (barnehage + grunnskole)
- Statistisk sentralbyrå. Bruk av KOMMODE (en simultan modell som analyserer flere
sektorer samtidig) gir større bredde i analysene.
-Departementet (i samarbeid med fagdepartementene)

4.5. Sektorandeler i den nye kostnadsnøkkelen

Kostnadsnøklene vektes sammen med utgangspunkt i netto driftsutgifter på de ulike
sektorene. Også utgiftsandelen til de ulike sektorene har endret seg veksten på enkelte
sektorer har vært større enn andre.

Kakediagrammet under viser hvor stor utgiftsandel hver enkelt sektor utgjør i den nye
kostnadsnøkkelen. Størrelsen på utgiftsandelene har endret seg i forhold til i den gamle
nøkkelen. Hadde vi laget tilsvarende diagram med utgiftsandelene i dagens nøkkel, hadde
dette diagrammet sett annerledes ut.

4,3%1'2% 3,2%

Figur 2: Sektorandeler i den nye kostnadsnøkkelen

E Pleie og ornsorg

Grunnskole

Barnehage

Adrninistrasjon,
landbruk, miljø

Sosialhjelp

Helse

Barnevern
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Endring i utgiftsandelene gir derfor også fordelingsvirkninger. For eksempel har
grunnskolenøkkelen fått økt vekt. Hvis vi ser bort i fra barnehage, har grunnskolesektoren økt
fra ca. 33 til 35 %. Når vi regner med barnehagesektoren utgjør grunnskolesektoren 29,5 %.

4.6. Kostnadsnøkkel for 2010

Kostnadsnøkkelen for 2010 ser slik ut:
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Tabell 3: Kostnadsnøkkel for 2010

Kostnadsnøkkelen for 2010 består totalt av 19 kriterier.

4.7.  Samlet ny kostnadsnøkkel for 2011

Tabellen under viser forslag til ny samlet kostnadsnøkkel for kommunene, inkludert ny
delkostnadsnøkkel for barnehager, for 2011.
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Kriterium Vekt
Innbyggere 0-2 år 0.0084

Innbyg,gere 3-5 år 0.0934
Innbyggere 6-15 år 0.2944

Innbyggere 16-22år 0.0212

Innbyggere 23-66 år 0.0952
Innbyggere 67-79 år 0.0455
Innb ere 80-89 år  0.0692

Innbyggere 90 år og over 0.0463

landbrukskriteriet 0.0031
Sone 0.0133

Nabo 0.0133

Basiskriteriet 0.0233
Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandinavia 0.0085
Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl. Skandinavia 0.0009
Dødelighetskriteriet 0.0458

Antall barn 0-15 år med enslig forsørger 0.0115

Fattige 0.0062
Uføre 18-49 år 0.0039

Flyktninger uten integreringstilskudd 0.0040
Opphopningsindeks 0.0119

Urbanitetskriteriet 0.0153
PU 16 år og over 0.0460

Ikke-gifte 67 år og over 0.0435

Andel barn 1-2 år uten kontantstøtte 0.0575
Antall innbyggere med hø ere utdanning 0.0184

su m  L0000
Tabell 4: Forslag til ny kostnadsnøkkel

Samlet sett består den nye kostnadsnøkkelen av 25 kriterier. Det er viktig å understreke at
denne kostnadsnøkkelen ikke er direkte sammenlignbar med dagens kostnadsnøkkel siden den
nye inkluderer innlemming av barnhagetilskuddet.

4.8. Nye delkostnadsnøkler

4.8.1. Barnehage

Barn 3-5 år 0,5286

Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0,3572

Utdanningsnivå 0,1142

Sum 1,0000

Tabell 5: Ny delkostnadsnøkkel barnehager
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Kommunal- og regionaldepartementets forslag til delkostnadsnøkkel for barnehage bygger på
nye analyser av variasjonene i kommunenes utgifter til barnehage, utført av Senter for
økonomisk forskning (SØF) på oppdrag fra departementet

Det er lagt til grunn de samme metodene for barnehagenøkkelen som for de øvrige
delkostnadsnøklene i inntektssystemet, og kriterier og tilhørende vekter er bestemt ut fra
statistiske analyser.
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Barn 1-5 år er målgruppen for barnehagene, og det som betyr mest for kommunenes utgifter.
2 kriterier: Barn 3-5 år og barn 1-2 år med kontantstøtte. Utdanningsnivå og kontantstøtte
•fanger opp at etterspørselen etter barnehageplass varierer mellom kommunene. Høy bruk av
kontantstøtte reduserer etterspørselen etter barnehageplass. Høyt utdanningsnivå øker
etterspørselen etter barnehageplass.
Siden sektoren er i endring, bør hele kostnadsnøkkelen vurderes på nytt i løpet av de
nærmeste årene.

Når barnehagetilskuddene nå innlemmes vil dette også gi fordelingsvirkninger, særlig på
grunn av dagens fordeling av de øremerkede skjønnsmidlene til barnehager som utgjør 5,8
mrd. kroner. I denne tildelingen får kommuner som har hatt en sterk utbygging av
barnehagesektoren de siste årene høy uttelling, mens kommuner som var tidlig ute med full
barnehagedekning ikke har fått tilsvarende uttelling for sine plasser. Dette er en fordeling det
ikke vil være mulig å gjenskape gjennom objektive kriterier i inntektssystemet, og det er
heller ikke ønskelig å gjenskape denne fordelingen.

4.8.2.  Grunnskole

Norskfødte med innvandrerforeldre 0,0032
6-15 år, ekskl. Skandinavia

Sum 1,0000

Tabell 6:  Ny  delkostnadsnøkkel grunnskole
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4.8.3. Pleie og omsorg

Tabell  7:  Ny delkostnadsnøkkel pleie og omsorg

4.8.4. Helse

Tabell 8:  Ny  delkostnadsnøkkel helse
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4.8.5. Barnevern

Tabell 9: Ny delkostnadsnøkkel barnevern

4.8.5.1.Sosialhjelp

Tabell 10: Ny delkostnadsnøkkel sosialhjelp

4.8.6. Administrasjon, landbruk og miljø

Tabell 11: Ny delkostnadsnøkkel administrasjon, landbruk og miljø
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5.2.  Redusert skatteandel

Sida 14 av 19

5. Endringer i politiske elementer

5.1. Endringer som følge av ny kostnadsnøkkel

Ny kostnadsnøkkel gir grunnlag for justering av politiske elementer.

Satsen for småkommunetilskuddet reduseres med 1 mill, kr. per kommune. Dette oppveies i
stor grad av økt vekt på basiskriteriet i kostnadsnøkkelen.

Satsene for Nord-Norge- og Namdalstilskuddet reduseres med 10 prosent. Dette begrunnes
med redusert behov for tilskudd til kommunene i nord siden den nye kostnadsnøkkelen bedre
fanger opp utfordringene til disse kommunene.

Det innføres et nytt storbytilskudd til de 4 største byene (Oslo, Bergen, Trondheim,
Stavanger). Dette finansieres gjennom dagens hovedstadstilskudd. Utgjør ca. 316 kroner per
innbygger, men endelig sats vil foreligge i statsbudsjettet med oppdaterte befolkningstall.
Hovedstadstilskuddet avvikles.

Inntektsforskjeller er en av de viktigste årsakene til ulikheter i tjenestetilbudet mellom
kommunene. For å legge til rette for et mer likeverdig tjenestetilbud rundt i landet, reduseres
derfor skattens andel av samlede inntekter fra 45 til 40 pst.

Skattens andel av samlede inntekter reduseres ved en reduksjon i den kommunale skattøren.
(Naturressursskatten blir ikke berørt).

Utjevningen av skatteinntekter mellom kommunene skal også økes til 60 pst. i 2011.
Hensynet til likeverdig tjenestetilbud i alle landets kommuner taler for at utjevning av
forskjeller i skatt mellom kommunene skal være ambisiøs.

Begge disse endringene vil medføre en jevnere inntektsfordeling mellom kommunene

I hovedsak er det kommuner i Oslo- og Stavangerregionen som vil tape på nedjustering av
skatteandelen.

For kommuner over 20 000 innbyggere vil noen kommuner tjene (f.eks. Hamar og
Lillehammer) og andre tape (f.eks. Sola, Bærum og Oslo)

5.3. Økt skjønnsramme

Skjønnsrammen for 2011 er satt til 2 504 millioner kroner, en økning på 368 mill. kr. i forhold
til 2010. Skjønnsrammen fordeler seg på 2 097 millioner kroner til kommunene og 407
millioner kroner til fylkeskommunene.

Side 168



Innenfor skjønnsrammen ligger kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift: 369
millioner kroner til kommunene og 66 millioner kroner til fylkeskommunene. Prisjustert med
forventet lønnsvekst.

Skjønnsrammen økes med 400 mill. kroner av veksten i frie inntekter og fordeles til
kommuner som taper mer enn 100 kroner per innbygger på de nye endringene i
inntektssystemet. Kommunene blir kompensert med ca. 6 av 10 kroner som de taper på
endringene.

Tilskuddet går til ca. 150 kommuner. I kommuneproposisjonen er det vist en foreløpig
beregning. Endelig fordeling vil foreligge i statsbudsjettet basert på oppdaterte tall. Denne
fordelingen vi da ligge fast til neste revisjon av kostnadsnøkkelen.

Som i 2010 er 100 millioner kroner satt av til inntektssvake kommuner i Sør-Norge. KRD vil
sette fylkesrammene, mens fylkesmennene fordeler rammene på enkeltkommuner. KRD vil
komme tilbake med retningslinjer for tildelingen når de sender ut de øvrige retningslinjene for
skjønnet.

6. Inntektsgarantitilskuddet
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Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) skjermer kommuner mot brå nedgang i rammetilskuddet
fra et år til et annet. INGAR sikrer at ingen kommuner har en beregnet vekst i
rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner per innbygger under
beregnet vekst på landsbasis.

Endringene i kostnadsnøklene (inkludert innlemmingen av barnehager), Nord-Norge- og
Namdalstilskuddet, småkommunetilskuddet og storbytilskuddet omfattes av INGAR.

Endringer i skatteandel og sk' nnstilskudd omfattes ikke av 1NGAR

7. Ressurskrevende tjenester

I 2009 var det en økning på 794 tjenestemottakere eller 17,6 pst. i forhold til 2008. I tillegg
økte utgiftene utover innslagspunktet per tjenestemottaker nominelt med 14,6 pst.
På bakgrunn av den sterke veksten i utgiftene satte KRD ut et oppdrag om å utrede den
bakenforliggende årsakene til utgiftsveksten. Fürst og Høverstad ANS fikk oppdraget og
konkluderer med at årsakene er at:

(1) den faktiske kostnadsveksten ble høyere enn prisjusteringen av innslagspunktet,
(2) økt antall mottakere med behov for ressurskrevende tjenester og mer tjenester til den

enkelte som følge av en dreining i type omsorgstjenester som kommunene yter,
(3) tidligere underrapportering fanges opp etter hvert som ordningen blir bedre kjent og
(4) det er feilrapportering av refusjonskrav fra kommuner.
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Utgangspunktet for justeringen av innslagspunktet har tidligere år vært den samlede lønns- og
prisveksten. Siden det bare er lønnsutgifter som kan refunderes, foreslås det å ta utgangspunkt
i lønnsveksten som faktor for å justere innslagspunktet.

Regjeringen skal vurdere ordningen fram mot statsbudsjett til høsten. Hensikten er å se om
det er mulig å gjøre den mer målrettet. Eventuelle endringer vil bli varslet i statsbudsjettet for
2011.

8. Generelle fordelingsvirkninger av endringene i
inntektssystemet

Tabellen under viser de fordelingsmessige virkningene av de foreslåtte endringene i
inntektssystemet.

Ny Isolert Endringer

kostnads- effekt politiske System- 1. års
Kommune nokkel barnehage elenenter virkninger virkning

Tabell 12: Fordelingsvirkninger for kommuner gruppert etter størrelse

Side 16 av 19

Tabellforklarin
Kolonne 1: Viser virkning av ny kostnadsnøkkel
Kolonne 2: Viser isolert effekt av ny delkostnadsnøkkel på barnehage
Kolonne 3: Viser samlet effekt av endringer i politiske elementer
Kolonne 4: Viser systemendringer (samlet effekt av ny kostnadsnøkkel og endring i politiske
elementer)
Kolonne 5: Viser 1 års virkning av systemendringer, inkludert en vekst på 2,5 mrd på
kommunene og virkningen av inntektsgarantitilskuddet

Ser vi på systemvirkningen (summen av overnevnte elementer) tjener kommunegruppene
under 2 059 innbyggere, 2 060 — 3 941 innbyggere, 3 942 — 7 131 innbyggere og Oslo mellom
238 og 295 kroner per innbygger. Kommuner med få innbyggere tjener på basiskriteriet, men
også på at det er tatt inn flere levekårsvariabler i helsenøkkelen. Småkommuner tjener også på
redusert skatteandel. Oslo tjener på ny kostnadsnøkkel, særlig innlemming av barnehager.
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Kraftkommunene kommer best ut. Dette er i hovedsak småkommuner, og de tjener i likhet
med de andre småkommunene godt på den nye kostnadsnøkkelen (dette har blant annet
sammenheng med oppvekting av basiskriteriet). Siden de fleste kraftkommunene har så høye
skatteinntekter at de ikke får småkommunetilskudd, påvirkes de i sum lite av at satsen på
småkommunetilskuddet reduseres. De tjener også på lavere skatteandel siden skatteinntektene
deres kommer fra naturressursskatt som ikke blir berørt av endringene.

Ser vi på systemvirkningene er det de store byene, med unntak av Oslo, som kommer dårligst
ut. Bergen, Trondheim og Stavanger taper til sammen 180 kroner per innbygger. Det er særlig
på kostnadsnøkkelen disse taper. Trondheim og Stavanger taper på innlemmingen av
barnehage skjønnstilskuddet. Bergen, og særlig Stavanger, taper også noe på redusert
skatteandel.

Kommuner med over 20 000 innbyggere kommer i snitt ut i minus (4 kroner per innbygger).
Disse taper i sum på kostnadsnøkkelen (tjener isolert på ny grunnskolenøkkel), men vinner
noe på de andre elementene slik at de går omtrent i null. Dette er en sammensatt gruppe, med
både vinnere og tapere — særlig er det store variasjoner i hvem som tjener og taper på redusert
skatteandel.

9. Konsekvensene for kommunene i Troms

Sicie 17 av 19

Tabellen under viser konsekvensene for Troms med de endringene som er foreslått. Det er
viktig å understreke at dette må betegnes som en illustrasjonsberegning. De endelige tallene
får vi ikke før statsbudsjettet legges frem.
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1. års
virkning,
inkl. INGAR
og vekst på
2,5 mrd.

10
290
356

1 334
702

1 036
1 507
521
468
825

1 194
648

2 001
530
357
508

1 119
348

1 046
373
462

2 116
1 120
491
I 013
1155
552

Tabell 13: Fordelingsvirkninger for kommunene i Troms

Tabellforklarin

• Kolonne 1: Viser innbyggertallet i kommunen pr 1.1.2009
• Kolonne 2: Viser isolert effekt av ny delkostnadsnøkkel på barnehage
• Kolonne 3: Viser samlet virkning av ny kostnadsnøkkel
• Kolonne 4: Viser virkning av endring i småkommunetilskuddet
• Kolonne 5: Viser virkning av redusert Nord-Norge-tilskudd
• Kolonne 6: Viser virkning av innføring av nytt storbytilskudd
• Kolonne 7: Viser effekt av å redusere skatteinntektenes andel av totalinntektene fra 45

% til 40 %.
• Kolonne 8: Viser hvilke kommuner som blir kompensert gjennom skjønnsmidler fordi

de taper mer enn 100 kroner per innbygger som følge av endringene i
inntektssystemet.

• Kolonne 9: Viser systemendringer (samlet effekt av ny kostnadsnøkkel og endring i
politiske elementer)

• Kolonne 10: Viser 1 års virkning av systemendringer, inkludert en vekst på 2,5 mrd på
kommunene og virkningen av inntektsgarantitilskuddet

Vi ser at 12 av 25 kommuner i Troms taper på de systemmessige endringene som er foreslått,
jf. kolonne 9, mens 13 kommer positivt ut.

Storfjord, Sørreisa, Kvæfjord og Salangen kommer best ut,  mens  Ibestad, Kvænangen,
Kåfjord og Bjarkøy kommer dårligst ut  med det opplegget som er presentert.
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Tabell 14: Fordelingsvirkninger for kommuner gruppert etter fylke

Se forklaring til tabellen over for de enkelte kolonnene.

Dersom en ser på de fordelingsmessige virkningene for kommunene gruppert etter fylke er
det 7 fylker som kommer bedre ut enn Troms-kommunene: Finnmark kommer best ut, fulgt
av Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Østfold, Oslo, Nordland og Akershus.

Dårligst kommer Hordaland, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag.

*****************

Med hilsen

Asle Tjeldflåt e.f.
økonomirådgiver

Side 19 av 19
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2385 -5

Arkiv: 231

Saksbehandler:  Arne Wassnes

Dato:                 03.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
44/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010
20/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Ny forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2008 § 33-1

Henvisning til lovverk:
 Forvaltningsloven kap. VII 
 Plan- og bygningsloven 2008 § 33-1
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Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.06.2010 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 for behandling av 
planforslag og konsekvensutredning, bygge- og delingssaker utlagt til offentlig høring i 
tidsrommet 3. – 14. juni 2010 vedtas innfør med ikraftsetting 1. juli 2010

Vedlegg

1 Høringsutkast -  Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2008 § 33-1

2 Annonsering   - Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2008 § 33-1

Rådmannens innstilling

Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 for behandling av 
planforslag og konsekvensutredning, bygge- og delingssaker utlagt til offentlig høring i 
tidsrommet 3. – 14. juni 2010 vedtas innfør med ikraftsetting 1. juli 2010

Saksopplysninger
I ny plan- og bygningslov 2008 er det i § 33-1 gitt hjemmel for kommunestyret å gi forskrift om 
gebyr for behandling av saker etter loven. Tidligere ble gebyrene fastsatt i regulativ uten at dette 
krevde behandling som forskrift. Gebyrene fra budsjettet for 2010 er videreført med unntak av:
    Pkt. 3.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2

o Tekniske installasjoner pbl. § 20-1, f kr. 500,- (nytt gebyr)
o Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) endres fra kr. 8400,-

til kr. 4200,-

I tillegg til videreføring av tabell med gebyr er det laget en verbal del med fellesbestemmelser 
og en generell del for kap. 2 og 3.

For å kunne ha forskriften klar til 1. juli er følgende behandlingstidsplan planlagt:
 3.6.2010 Høringsutkast legges ut på høring i tidsrommet 3.-14. juni etter 

annonsering i Nordlys, Framtid i Nord og kommunens hjemmeside 
www.nordreisa.kommune.no.

 15.6.2010 Behandling av forskriften i driftsutvalget
 24.6.2010 Behandling av forskriften i kommunestyret
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Kommunal- og regionaldepartementet skriver i brev av 5.5.2010:
Kommunens fastsetting av forskrift om gebyr i medhold av ny plan- og
bygningslov g 33-1

Ny byggesaksdel av plan- og bygningsloven vil etter planen tre i kraft 1. juli 2010. Fra samme
dato oppheves dagens hjemmel for fastsetting av forskrift om gebyr (regulativ) i plan- og
bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. I den forbindelse minner departementet om at
kommunene innen nevnte dato bør ha vedtatt nye forskrifter om gebyr i medhold av ny lovs §
33-1.

Kommunenes nye forskrifter om gebyr må være tilpasset det nye søknadssystemet og
hjemmelshenvisningene som nå innføres i den nye plan- og bygningsloven. Forskriftene må
foreligge med ikraftsetting 1. juli 2010 dersom kommunene skal kunne gebyrbelegge den
fortløpende behandlingen av saker innkommet eller oppstått etter denne datoen, jf.
overgangsbestemmelsene i ny lovs § 34-4.

Vi viser for øvrig til departementets brev av 12. juni 2009, som er tilgjengelig på Bolig- og
bygningsavdelingens nettsider, http.//www.krd.dep.no, under tema "Ny plan- og bygningslov"
og oversiktssiden "Nye byggeregler fra 1. juli 2010".

Vurdering:
Utarbeidet forskrift er tilpasset det nye søknadssystemet og hjemmelshenvisningene som nå 
innføres i den nye plan- og bygningsloven.
Ved videreføring av gebyrsatser fra budsjettet for 2010 er ikke priser i gebyrregulativet  vurdert 
på nytt i forhold til selvkost i den enkelte sak. Det administrasjonen har sett i forbindelse med 
utarbeiding av forskriften er at satsene for reguleringsplaner er for lav i forhold til selvkost 
prinsippet. Dette bør diskuteres i forbindelse med budsjettarbeidet for 2011. 

Ved utarbeiding av gebyrforskriften er Tromsø kommunes høringsutkast til tekstdel benyttet.
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FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR 
BEHANDLING AV:

 PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNING,
 BYGGE- OG DELINGSSAKER

HØRINGSUTKAST

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 

GJELDENDE FRA 01.07.2010

NORDREISA KOMMUNE
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INNHOLDSOVERSIKT

Kap. Emne Side 

1 FELLESBESTEMMELSER 3 

2 PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNINGER 4

3 BYGGESAKER 5

4 ULOVLIGE TILTAK – TILSYN 7

5 DELINGSSAKER 8
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1 FELLESBESTEMMELSER
1.1 Betalingsplikt:
Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører 
innenfor teknisk- og utviklingsavdelingens  myndighets- og ansvarsområde. 

1.2 Beregningstidspunkt:
Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad 
eller krav foreligger. 

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:
Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av 
gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der 
dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. 

Hovedkategorier faktura: 

1. Forskuddsfaktura:
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført. 

2. Etterskuddsfaktura: 
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført. 

Innfordring:
Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt 
purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for 
tvangsinnfordring. 

1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid 
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. 
regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: 

A. Kontorarbeid 
Saksbehandler kr 720,-

1.5 Gebyr for sak som trekkes 
Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det 
betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet 
gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

1.6 Nedsettelse av gebyr 
Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. 
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

1.7 Klageadgang 
Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte 
timesatsen, kan ikke påklages. 
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Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på 
søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i 
forvaltningsloven § 28. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

2 PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNINGER
2.1 Generelt 
 Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller. 
 Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. 
 Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er

betalt. 

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger 
Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut 
til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak. 

2.2 Fritak for gebyr 
Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr: 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl.

§ 12- 5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. 
 Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. 

Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. 
 Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5 
 Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1 
 Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5 
 Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er 

til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), 
eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter. 

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner 

Behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner kr 11602

Behandling av endring av reguleringsplaner og
bebyggelsesplan (reguleringsendring):

kr 11602

Mindre vesentlige reguleringsendringer kr 5809

Tillegg for kartarbeid ved reguleringsplaner og 
bebyggelsesplaner:
Fulldigitale plankart på SOSI – format 
Digitale plankart som ikke er på SOSI – format 
Analoge plankart 

kr
kr
kr

0
2773
5667
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2.5 Konsekvensutredninger 
For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal 
det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr.

3. BYGGE- OG DELINGGSAKER:
3.1 Generelt 
• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger. 
• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.
• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. 
• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt 
purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for 
tvangsinnfordring. 
• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt. 

3.1.1 Reduksjon i gebyr 
Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd 
i.f. 

3.1.2 Gebyr ved avslag 
• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for 
vedkommende tiltak. 
• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første 
gangs behandling. 

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid 
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. 
regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 720,-.

3.1.4 Arealberegning 
Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers 
bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende. 

3.1.5 Forhåndskonferanse 
For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes 
Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det 
betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet 
gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyr 
Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. 
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

3.1.8 Klageadgang 
Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte
timesats kan ikke påklages.
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Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på 
søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan-
og bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning.
Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til 
gebyrsats.

3.1.10 Overgangsbestemmelser 
For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal 
behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010. 

3.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1
og § 20-2:

Prisene er inkl mva

Beskrivelse Beløp i kr.

Mindre tiltak på bebygd eiendom - Pbl. § 20-2, BS § 3-1 og BS 
§ 3-2

Kr 3620

Enkelt tiltak, grunnbeløp komplett søknad – Pbl. § 20-1 Kr 4460

Ett-trinns søknad, grunngebyr – Pbl. § 20-1 Kr 6500

Rammetillatelser pr søknad Pbl. § 20-1, § 21-2 og BS § 6-4 Kr 4990

Igangsettingstillatelser pr søknad Pbl. § 20-1 og § 21-2 Kr 4990

Tillegg til grunngebyr:

Boliger, fritidsboliger o.l. <50 m2 BRA jfr NS3940 Kr 0

Boliger, fritidsboliger o.l. >50 m2 BRA jfr NS3940 Kr 0

Næringsbygg / offentlige bygg Kr 2000

Terrengarbeider, anlegg o.l.: anvendt tid Kr 720 pr time

Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 250

Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1 Kr 470

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 470

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes Kr 720 pr time

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 
20-1, f)

Kr 500   ny

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 500

Midlertidig brukstillatelse Kr 1200

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 720
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Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått 
tid

Kr 720

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 720

Dispensasjonssøknader Kr 2220

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 8400

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 4200

Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr. 720 pr. time

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 640

4. ULOVLIGE TILTAK – TILSYN 

4.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen 

4.1.1 For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det 
betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3. 

4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslov-
givningen, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3. 

4.1.3 Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht
regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra 
bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at 
bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr 
iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et 
ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser. 

4.1.4 Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. 
Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når 
vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder. 

4.1.5 Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver. 

4.2 Gebyr ved tilsyn 
4.2.1 Generelt 
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 500.- pr. sak.

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter
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5. DELINGSSAKER 
5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1

Type Beskrivelse Beløp i kr
Delingssaker

Saksbehandlingsgebyr iht til jordloven Kr 750

Saksbehandlingsgebyr iht til dispenasjonssøknader Kr 2220
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
«REF» 2010/2385-3 19573/2010 231 01.06.2010

Annonse:

Ber om at følgende annonse tas inn i Deres avis torsdag 3. juni 2010 med Nordreisa kommunes 
logo:

Høringsutkast til Forskrift om gebyrregulativ for behandling byggesaker, delingssaker og 
reguleringsplaner.

Høringsutkast til Forskrift om gebyrregulativ for behandling av sakene ligger til høring på 
kommunens hjemmeside www.nordreisa.kommune.no og på servicetorget.  Gebyrregulativet 
gjelder for:

• Planforslag og konsekvensutredning
• Bygge- og delingssaker

Gebyrene hjemles i § 33-1 i Plan- og bygningslov av 27. juni 2008 nr. 71.

Innspill til høringsutkastet sendes Nordreisa kommune, Postb. 174  9156 Storslett eller til 
postmottak@nordreisa.kommune.no og må være kommet til kommunen innen 14. juni 2010

Med hilsen

Arne Wassnes
Byggesaksbehandler
Tlf. 77 77 07 51

Side 185



Side 2 av 2

Brevet sendes bare som e-Post

Tilsvarende brev sendt til:
Nordlys Postb. 2515 9272 TROMSØ
Framtid i Nord Postb. 331 9156 Storslett
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5465 -11

Arkiv: K22

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 31.05.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010
21/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 2010-2014

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.06.2010 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune vedtar forslag til Kommunedelplan for 
energi og klima for Nord-Troms 2010-2014. Forslaget sendes 
til kommunestyret for endelig behandling.

Vedlegg

1 Vedlegg: Kommunedelplan, Energi- og klimaplan for Nord 
Troms 2010-2014

2 Høringsuttalelse fra De Grønne, Kåfjord

3 Høringsuttalelser fra Reindriftsforvaltninga og Sametinget

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune vedtar forslag til Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 
2010-2014.
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Saksopplysninger
Forslag til Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 2010-2014 har vært på høring 
fra 26.04-31.05.2010. Det har kommet inn følgende høringsuttalelser:

Høringsuttalelser
Reinsforvaltninga, brev av 07.05.2010: 

Bør være mål om regionale planer innen småkraftutbygging og vindkraft utbygging.

Kommentar fra administrasjonen:
Hvis utbygging er aktuelt vil det komme planer fra kraftutbyggerene. 
Presisering i ”Lokale miljøhensyn”: Reindrifta ønsker forutsigbarhet i forhold til naturinngrep i 
forhold til utbygging av vind og småkraft. Hensyn til dette vil bli tatt i Kommuneplanens 
arealdel der Reindrifta er høringsinstans.

Bedre kartlegging av skogsveier.

Kommentar fra administrasjonen:
I kraft av Kystskogmeldinga og oppfordring fra Fylkesmannen i Troms vil det bli utarbeidet en 
plan for skogsveier. Det vil bli laget kommunevise planer for dette på grunn av lokale 
forskjeller.

Sametinget, brev av 07.05.2010
Ingen merknader

De grønne, Kåfjord e-post 31.05.2010

Planen ser ut til å være en veldig fin med mange gode ønsker og «målsettinger». Hovedmålet er 
en CO2-reduksjon på 20% (i forhold til 1991-nivå) innen 2020. Dette er ikke veldig mye sitt i 
forhold til de klimautfordringene vi står over for, men ut fra de virkemidlene kommunene har til 
rådighet er det et greit mål. Utslippene i Nord-Troms ligger i dag ca 9 % over 1991-nivå. Vi må 
altså senke utslippene med 29 % i løpet av 10 år. 

I regionen har vi to store områder til sammen utgjør hele 59 % av utslippene. Dette er 
veitrafikken og landbruket. Både størrelsen og potensialet for kutt, gjør at det er rimelig å 
vurdere utslippskutt på disse områdene spesielt. I forhold til begge disse har planen som mål å 
senke utslippene med 5 %. Dette skulle utgjøre ca 3 % av totalutslippene. 

Utover dette finner vi ikke konkrete forslag til utslippskutt i planen. Planen har med andre ord 
ingen konkrete forslag for hvor de resterende kuttene på 26 % skal komme. Planen har dermed 
ingen konkrete virkemidler eller indikatorer som styre oss inn mot målet. Kommunene har 
riktignok ikke virkemidler for innsats på alle områder, men man kan likevel spørre seg om hvor 
tallet 20 % kommer fra. Slik det nå ser ut i planen, kan 20 % reduksjon av utslipp innen 2020 se 
ut som ønsketenkning. MDG i Kåfjord mener derfor at planen er altfor dårlig på det 
grunnleggende målet. Tiltakene ikke er tilstrekkelige til å nå de målene man har satt seg. 
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Vegtrafikken

Klimaplanen tar på side 26 som utgangspunkt at siden Nord-Troms er en relativt spredt bebygd 
region, kan det ikke påregnes at kjørte kilometer vil bli redusert i planperioden. Vi mener at 
dette er en altfor passiv innstilling. Klimaproblemene er så alvorlige at også folk i spredtbygde 
strøk må ta sin del av utslippsreduksjonen. Blant annet vil vi peke på at undersøkelser har vist at 
småkjøringen under 3 km står for gjennomsnittlig 30 % av bilkjøringen. Dersom denne typen 
bilkjøring reduseres med 1/3 vil bilkjøringen totalt kunne reduseres med 10 %!

I veilederen til kommunal energi- og klimaplanlegging (1-2007) pekes det på at "i mange av 
landets kommuner står gjennomgangstrafikk på riks- og fylkesveger for en stor del av de mobile 
klimagassutslippene. Dette er noe kommunene har små muligheter til å påvirke. Utslipp fra 
gjennomgangstrafikk bør derfor plasseres i en egen boks og holdes utenfor videre kommunal 
planlegging." Dette kunne man med hell gjort i denne planen også. Men et problem er vel 
antakelig at man ikke vet hvor stor andelen fra gjennomgangstrafikken er. Men veilederen sier 
videre at "For å få et godt bilde av transportomfanget lokalt og hvordan den fordeler seg på 
gjennomgangs- og annen trafikk, kan det være nødvendig å gjennomføre noen egne tellinger 
eller spørreundersøkelser." 

Vi mener at noen slike tellinger eller spørreundersøkelser bør gjøres. Ettersom veitrafikken er en 
av de to store utslippsgruppene i Nord-Troms må vi ha flere detaljer om hvordan dette fordeler 
seg. Ut fra det kan vi også lage bedre målsettinger og tiltak. Ved å trekke ut tungtrafikken og ha 
bedre tall å forholde oss til vil det være mer realistisk å lage nye målsetninger. Når dette er på 
plass tror vi ikke det er urealistisk å minske den regionale biltrafikken med 30 % innen 2020. 

Planen nevner jo blant annet holdningsskapende tiltak i form av kampanjer, carpool og gå/sykle-
aksjoner. I tillegg er det en god målsetning at man skal ha hybrid/elektriske biler i hver 
kommune innen 2014. Her mener vi imidlertid målsetningen bør være flere hybridbiler og tre 
rene elbiler. Når kommunene går foran på dette området vil folk se at elbiler er gode 
alternativer.

I handlingsplanen sies det at man skal jobbe for økt kollektivtrafikk – også innad i regionen, 
men det nevnes ingen konkrete mål. Det er dermed umulig å måle om kommunene jobber med 
dette framover. Dette avspeiler ikke noen spesiell vilje til å jobbe med kollektivtrafikk. Vi 
forventer at kommunene lager seg konkrete mål i forhold til kollektivsatsing (eks. flere 
bussavganger, subsidiering av regionalt buss-selskap etc.).

Planen sier at kommunene skal jobbe for at bredbåndinfrastruktur prioriteres. Men det gis ingen 
konkrete målsetninger. Bredbåndsutbygging kan også være viktig virkemiddel for å senke 
veitrafikken.

Jordbruk 

Når det gjelder jordbruket kommer det ikke klart fram hvordan man skal få 5% reduksjon i 
utslipp innen 2020. Det er et klart mål om at 15% skal legges om til økologisk drift innen 2020, 
men dette vil ikke gi 5 % reduksjon totalt. Det eneste andre konkrete tiltaket vi kan finne er å 
delta i et forprosjekt for biobasert fjernvarmeanlegg for slakteriavfall og husdyrgjødsel innen 
2014 (i regionen). Dermed er tiltakene ikke i tråd med målene. 

Når det gjelder biobasert fjernvarmeanlegg for husdyrgjødsel er dette er i og for seg et godt 
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tiltak, men større anlegg krever transport av gjødsel og innebærer dermed større kostnader og 
utslipp. I tråd med grønn politikk er det som oftest bedre å satse på småskala anlegg på den 
enkelte gård, eventuelt nabosamarbeid. Teknologi for små biogassanlegg finnes, men er 
kostnadskrevende for små gårder. Kommunene kan imidlertid legge til rette for og gi tilskudd til 
etablering av slike anlegg. Målsetningen må være å få i gang minst et slikt anlegg i hver 
kommune innen 2014. 

I planen nevnes det også at "Metangassutslipp kan reduseres gjennom bedre lagring av 
husdyrgjødsel, kombinert med biogassproduksjon". Det kommer ikke klart fram hva det tenkes 
på her. Menes det bedre lagring kun kombinert med biogass eller tenker man på lagring for seg? 
Rankekompostering av husdyrgjødsel er et godt alternativ som minimerer utslipp av metan. Det 
krever en del kunnskaper og er mer mer jevnt arbeidskrevende en biogassanlegg. Tilgjengjeld er 
investeringene bare en brøkdel. Derfor er kursing, tilrettelegging og tilskuddsfinansiering til 
kompostering gode tiltak for å få ned metanutslipp fra jorbruk. 

Planen sier at også det er ønskelig å "redusere bruken av mineralgjødsel og senke 
nitrogeninnholdet i fôr", uten at den sier hvordan. Det sies også at "Ved å ikke bruke 
kunstgjødsel og sprøytemidler, fjernes klimagassutslippene som kan relateres til produksjon og 
transport av disse innsatsfaktorene. Energikrevende transport og produksjon kan også 
reduseres ved at husdyrene utnytter grovfôret og beiter mer slik at innført kraftfôr kan 
reduseres." Heller ikke her sies det noe om hvordan og hvor mye. Vi mener at enda sterkere 
satsing på økologisk jordbruk er den rette medisinen. Vi foreslår at målsetningen settes opp fra 
15 % til 25 % økologisk drift innen 2020.

Forbruk

Som klimaplanen også sier gjelder utslippstallene kun utslipp innenfor kommunegrensene og 
ikke utslippene fra konsum av varer og tjenester hos innbyggerne i kommunene. Planen påpeker 
også at "forbruket av varer og tjenester som Nord-Troms’ befolkning står for gir i tillegg et stort 
klimagassutslipp. Dette fremkommer ikke i utslippsregnskapet." 

Det er svært viktig å jobbe for å redusere det store overforbruket av varer både i 
kommuneadministrasjonene og hos befolkningen. Her legges det opp til flere 
holdningsskapende tiltak. I tillegg kunne planen hatt med et anslag over kommunenes materielle 
forbruk per i dag. En må jo nesten vite hvor man er for å vite om man klarer å redusere forbruket 
framover. 

Utslippstall per person

Ut fra tallene i kap 2.1.3 er det gjennomsnittlige utslippet i Nord-Troms 6,2 tonn per innbygger. 
Dette er betydelig lavere enn gjennomsnittet for Norge totalt, som er 11,5 tonn. I realiteten 
ligger vi nok ikke så veldig mye lavere enn landsgjennomsnittet. Dette kommer av at innenriks 
flytrafikk (over 100 meter) og utslipp fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen er tatt med i de 
nasjonale tallene og ikke i kommunene. Dette utgjør sannsynligvis 2-3 tonn per person. Det skal 
legges til at også nordtromsinger foretar en del flyreiser utenfor Norge og dette telles jo ikke 
med i regnskapet.

Energibruk

Når det gjelder energibruk har planen både god gjennomgang av status og gode målsetninger. 
Energiforbruket i kommunal bygningsmasse skal reduseres med 10 % innen 2014, og
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20 % i 2020. Ettersom vannkraft er så dominerende vil dette ikke få store direkte konsekvenser 
for klimautslipp. Likevel er jo energiøkonomisering veldig viktig for å slippe unødig 
naturskadelig kraftutbygging og eventuelt for at overskudd på elkraft skal kunne erstatte 
forurensende kullkraftverk. Her kunne det kanskje vært greit å ha en oversikt over hvor store 
indirekte utslipp elkraft gir og hvor store indirekte utslippskutt en 20 % reduksjon av 
energibruket i kommunale bygninger vil utgjøre. Med tall som 0,3 - 1 kg CO2 per kWh som det 
opereres med i noen sammenhenger, skulle det kunne være fint som motivator. 

Det er veldig positivt at kommunene vil Miljøfyrtårn- sertifisere alle kommunale enheter innen 
2020. Når det gjelder tiltak i planen om kommunene skal oppfordrer næringslivet til å 
Miljøfyrtårn-sertifisere seg er det også bra. Vi mener imidlertid at målsetningen burde økes fra 
to til fem bedrifter per kommune i perioden. 

Kommentar fra administrasjonen:
Uttalelsen fra De Grønne i Kåfjord inneholder flere kommentarer, noen forslag til nye tiltak og 
noen økte målsettinger.  Forslagene er ikke behandlet i prosjektgruppa. Det foreslås derfor at 
forslagene tas opp til drøfting under den politiske behandlinga. 

Innspill fra administrasjonen

Politiker PCer:
Innkjøp av bærbare PCer til Kommunestyret, Formannskapet og hovedutvalgene (Driftsutvalget 
og Levekårsutvalget). Dette skal forenkle og styrke papirløshet i kommunene.

Forslaget har flere aspekter. Klimamessig vil det redusere papirforbruket med 80.000 ark, se 
oversikt under. ( en palle med papir inneholder 120.000 ark) Videre vil det redusere arbeidet 
med kopiering, pakking og utsending for servicetorget med ca 25 dagsverk.

Økonomisk vil det være tosidig. For å dekke alle fast medlemmene i dagens Kommunestyre, 
Formannskap, Driftsutvalg og Levekårsutvalg. Må det investeres i 27 bærbare PCer. 

Hvis en tar med første vara for hvert parti i kommunestyret og første vara fra hver koalisjon i 
utvalgene må det investeres 30 PCer.

Hvis en tar med både første og andre vara for hvert parti i kommunestyret og første og andre 
vara fra hver koalisjon i utvalgene må det investeres 38 PCer.

Anslått kostnad pr PC ligger på i underkant av 4000 kr.  Hvis en setter avskrivingstid lik en 
kommunestyreperiode på 4 år Vil en få følgende kostnadsalternativer:

Kostnad kr 4000 x 27 = kr 108.000. Pr år 27.000
Kostnad kr 4000 x 30 = kr 120.000. Pr år 30.000
Kostnad kr 4000 x 38 = kr 152.000. Pr år 38.000

I dag kopieres sakspapirene opp før møtene. Protokoll etter møtene sendes ut elektronisk. Under 
er det satt opp en oversikt over papirbruk for tosidig kopier for hvert møte.

Kommunestyret 10.000 kopier pr møte, 5 møter pr år = 50.000 kopier/25.000 ark 
Formannskapet 2.400 kopier pr møte, 10 møter pr år = 24.000 kopier/12.000 ark
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Driftsutvalget 3.400 kopier pr møte, 10 møter pr år = 34.000 kopier/17.000 ark
Leverkårsutvalget 5.600 kopier pr møte, 10 møter pr år = 56.000 kopier/28.000 ark

For alle møtene er det beregnet et gjennomsnitt på 200 kopier/100 ark pr møte.

Kostnader for kjøp av papir, etiketter er beregnet til 10 øre pr ark og kopiering (toner, faste 
avtaler og service for kopimaskinen) er beregnet til 30 øre pr kopi.

Besparelser blir da:
Kommunestyret 50.000 kopier a 0,30 = 15.000 kr  + 25.000 ark a 0,10 = 2500 kr 
Formannskapet 24.000 kopier a 0,30 = 7.200 kr + 12.000 ark a 0,10 = 1200 kr
Driftsutvalget 34.000 kopier a 0,30 = 10.200 kr +17.000 ark a 0,10 = 1700 kr
Leverkårsutvalget 56.000 kopier a 0,30 = 16.800 kr + 28.000 ark a 0,10 = 2.800 kr
Besparelse for ark og kopiering blir da: 57.400 kr

Til kommunestyret blir det sendt ut 14 forsendinger med post. Hver sending koster 60 kroner.
Totalkostnad for porto blir da 14 forsendelser x 5 møter x 60 kr i porto = 4.200 kr.

Totale besparelser blir da:
Besparelse for ark og kopiering blir da: 57.400 kr
Besparelser i porto        4.200 kr 
Sum      61.600 kr 

Arbeidet med kopiering og utsending for Kommunestyret er beregnet til ca 2 dager pr møte. For 
Formannskapet, Driftsutvalget og Levekårsutvalget er det beregnet arbeidstid på en halv dag pr 
møte, til samme 5 dager pr møte. Totalt gir dette en besparelse på 25 arbeidsdager. I januar i fjor 
ble oppgavene med utsending av melding om vedtak etter politiske møter flyttet fra 
Servicetorget til hver enkelt saksbehandler. Hvis denne reformen gjennomføres vil disse 
oppgavene kunne flyttes tilbake til servicetorget og derved frigjøre kapasitet for 
saksbehandlerne.

For IKT avdelinga vil ordninga derimot gi merarbeid. Vi tenker oss enkle bærbare pcer med 
Officepakken og Adobe reader. Alle sakspapirer blir i dag sendt ut pr e-post til alle 
medlemmene. Vi mener derfor det ikke er nødvendig å bekoste e-post eller internettkostnader. 
Hvis det er noen som ikke har bredbåndtilgang foreslår en at kommunen kjøper inn abonnement 
for trådløst bredbånd.
Vi forutsetter at kommunen kjøper inn PCene og låner disse ut til politikerne. Vi forutsetter at de 
skal holde i en kommunestyreperiode, dvs en avskrivningstid på 4 år. Hvis noen slutter før 4 år, 
leveres PCen inn. 
Hovedjobben for IKT avdelinga vil derfor bli i forbindelse med innkjøp av maskinene. Videre 
kan det bli noe vedlikehold. For å sikre at alle har maskiner til hvert møte foreslås det at det 
kjøpes inn 2-3 maskiner som kan stå i reserve. En kan også vurdere om 2.vara og evt vara lenger 
nede på lista, henter maskiner på Servicetorget hvis de blir innkalt. (Pr i dag må 2.vara hente 
sakspapirene på Servicetorget, hvis de blir innkalt)

   
Oppsummering:
Innføring av politiker pcer til Kommunestyret, Formannskapet, Driftutvalget og 
Leverkårsutvalget vil årlig gi en investeringskostnad på 40.000 kr, men samtidig vil det gi en 
besparelse inne papir, kopiering, porto og servicer på 60.000 kr.
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Arbeidsmessig vil det spare Servicetorget for ca 25 dagsverk, mens det vil gi noe ekstra arbeid 
for IKT avdelinga. 

Vurdering
Under høringsperioden har det kommet inn tre uttalelser, fra Reindriftsforvaltninga, Sametinget 
og De Grønne, Kåfjord. Uttalelsene fra Reindriftsforvaltninga er kommentert og vil bli 
innarbeidet i andre planen. Sametinget hadde ingen merknader. Uttalelsen fra De Grønne i 
Kåfjord inneholder noen kommentarer, noen forslag til nye tiltak og noen økte målsettinger. 
Forslagene er ikke behandlet i prosjektgruppa. Det foreslås derfor at forslagene tas opp til 
drøfting under den politiske behandlinga.
Administrasjonens forslag om innføring av politiker pcer viser både en klimaeffekt og en 
økonomisk gevinst. Samlet vil det også redusere arbeidsmengden i administrasjonen.
Rådmannen tilrår derfor at fremlagte forslag til Kommunedelplan, Energi- og klima for Nord-
Troms 2010-2014 godkjennes og sendes til Kommunestyret for endelig behandling.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 20.04.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune vedtar forslag til Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 
2010-2014
I kraft av denne planen vedtar kommunen at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn
sammen med samarbeidende kommuner i Nord-Troms. Høringsfrist settes til 31.mai 2010

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven.

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune vedtar forslag til Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 
2010-2014
I kraft av denne planen vedtar kommunen at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn
sammen med samarbeidende kommuner i Nord-Troms. Høringsfrist settes til 31.mai 2010

Saksopplysninger
Tidligere vedtak:
Rådmannsutvalget: 26.01.2009
Diftsutvalgets sak 48/09 Oppstart arbeidet med Energi- og klimaplan for Nordreisa

Bakgrunn
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Kommunene i Nord-Troms gikk sammen vinteren 2008 om å utarbeide en energi og klimaplan 
for hele regionen. Samarbeid på tvers av kommunegrensene i Nord-Troms har etter hvert blitt 
naturlig.

Enova kan under visse vilkår yte støtte til utarbeidelse av en slik plan, under forutsetning av at 
planen utarbeides som en kommunedelplan og har støtte på toppnivå i kommunene. Vi har fått 
tilsagn på 100.000,- kr til planarbeidet per kommune. Støttebeløpet utbetales etter at Enova har 
godkjent sluttrapport for prosjektet. Nordreisa kommune er prosjekteier for alle 6 Nord-Troms 
kommunene.

Energi og Klima har vært temaer som ikke har vært systematisert i en plan i noen av 
kommunene. Denne planen skal føre kommunene inn i en bevisst bærekraftig fremtid, med 
energi og klima som fokus i det daglige arbeidet. Rådmannsutvalget har vært styringsgruppe for 
planen.

Denne Energi og Klimaplanen gjelder for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Prosjektgruppa har bestått av representanter fra disse kommunene 
og nære samarbeidspartnere og kompetansegivere i dette arbeidet har vært Alta Kraftlag, Nord-
Troms Kraftlag, Troms Kraft og Avfallsservice AS. Prosjektledelsen har vært satt til prosjektet 
Planforum for Nord-Troms ved Halti Næringshage AS. Disse har bidratt til et løft av 
kompetansen omkring klima og energi i kommunene i Nord-Troms. 

Det har vært flere prosesser i forbindelse med utarbeidelsen av denne planen. I tillegg til lokale 
arbeidsgrupper har vi avholdt ”I Nord-Troms er vi helt GRØNN”- seminar der referansegruppe 
(Miljøvernorganisasjoner, næringsliv, barn og ungdom, innbyggere, ordførere og politikere), 
styringsgruppe og prosjektgruppe har bidratt med sine ideer til handlingsplan og tiltak for 
regionen. Under seminaret hadde vi oppsummering av status for Nord-Troms og inspirerende 
foredrag fra Eid kommune og deres satsing på fornybar energi. Den ferdige Energi og 
Klimaplanen for Nord-Troms ble også lagt frem ved et seminar der temaet var: ”Fra plan til 
handling”. Her var igjen referansegruppe, prosjektgruppe, styringsgruppe og andre interesserte 
samlet. Hovedpunkter fra planen vil også bli lagt fram på regionrådets representantskaps møte 
27. april 2010. 

Etter høring og politisk behandling foreslås planen innarbeidet i kommunenes handlingsplaner. 
Planen må revideres innen 2014 for å konkretisere tiltak som skal gjennomføres etter 2014. 
Årlig revidering og rapportering av planen inngår i støtteordningen fra Enova, som kommunene 
har forpliktet seg til allerede.

Det anbefales at Regionrådet, ved ordførerene i Nord-Troms, tar et koordineringsansvar og 
danner arbeidsgruppe når det gjelder gjennomføring og resultatrapportering. Videreføring av 
prosjektgruppa er et alternativ.

Status:
I Nord-Troms er det 6 kommuner. Disse har til sammen et utslipp på 101 845 tonn i 2007.  Det 
vil si 6,2 tonn per innbygger.  Samlet energiforbruk  er 349,73 GWh i 2005. Det utgjør 2250 
KWh per innbygger. Forbruk i kommunale bygg er 25,9 GWh.
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Visjon:
”Nord-Troms benytter bare fornybar energi, og utslippet av klimagasser ligger på et bærekraftig 
nivå”.

Hovedmål:
 Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014.
 Redusere totale klimagassutslippene med 20 % sett i forhold til 1991 nivå innen 2020.
 Jobbe for økt bruk av fornybar energi i regionen

Hovedmålet for 2020 samsvarer med regjeringens mål om å redusere klimagassutslippene med 
30 % innen 2020 (ref. 1990) når 2/3 skal tas innenlands. 

Vurdering:
Gjennom planprosessen har 4 hovedområder vært fokus:
 Klimagassutslipp
 Energiforbruk
 Energiforsyning
 Holdningsskapende arbeid

Disse arbeidsområdene inneholder mål, strategier og tiltak. Jfr planen og vedlegg til planen.

Klimagassutslipp:
Klimaendringene vil berøre en rekke samfunnssektorer både nasjonalt, regionalt og lokalt. 
Norge er et langstrakt land med store lokale klimaforskjeller, og klimaendringene vil derfor slå 
ulikt til i de forskjellige landsdelene. For å gi et bilde av hvordan framtidens klima beregnes å
bli, brukes ordet klimaframskrivinger, også kalt Klimascenarioer. På grunn av usikkerhet i 
klimaframskrivningene, gir ikke rapporten ett svar på hvordan temperatur og nedbør i Norge vil 
endre seg fram mot 2100: Den angir en lav, en middels og en høy framskrivning. For Norges 
gjennomsnittstemperatur gir den lave framskrivningen en oppvarming på 2,3 grader, den 
midterste 3,4 grader og den høye 4,6 grader. Temperaturøkningen vil få flere konsekvenser. 
Snøsesongen vil i mange lavlandsområder bli to til tre måneder kortere dersom temperaturen 
øker med 3,4 grader. Hvis nedbøren følger den høye framskrivningen, blir det 40–50 prosent 
mer vinternedbør i store deler av landet. Havnivået vil stige langs hele kysten vår. I Norge vil 
temperaturøkningen blant annet påvirke faktorer som vekstsesong, vannføring, snø og ismengde 
og utbredelse av skadedyr. Den beregnes å bli størst om vinteren og minst om sommeren. Det er 
store forskjeller mellom de ulike regionene. Temperaturen beregnes å øke mest i Nord-Norge, 
med mellom 3 til 5,4 grader i Finnmark. Det forventes mer nedbør i hele landet i 
årsgjennomsnitt. Lav framskrivning tilsier at årsnedbøren i Norge vil øke med 5 prosent mot 
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slutten av århundret, mens høy framskrivning gir en økning på 30 prosent. 
Middelframskrivningen gir en økning på 18 prosent.

”Klima i Norge. 2100 – Hva skjer?” NOU Klimatilpassing, 2009.

For Nord-Troms vil utfordringene først og fremst ligge i økt skredfare, både snø is og jordskred. 
Fiskebestander kan flytte nordover som følge av høyere temperaturer i havområdene i Nord-
Norge. Økt vekstsesong kan føre til bedre produksjoner, men også til utbredelse av skadedyr. 
Faren for regnflom vil øke i vassdrag. Kortere perioder med snø vil føre til mer frostskader og 
issvuller. Skogbruket vil kunne få økte arealer da skoggrensa vil krype oppover og nordover. 
Dette gir økt biomasse, men også muligheter for økt infestering av barkebiller og andre 
skadedyr.

Skal man komme ned på bærekraftig nivå bør Nord-Troms samlet redusere sine utslipp med 69 
153 tonn frem til 2050.  Nord-Troms kommunene har ikke store utslipp hvis man sammenlikner 
med mange andre kommuner. Dette på grunn av at man ikke har stor industri eller andre 
næringer med store utslipp.  Derimot har kommunene utfordringer i forhold til økt bilbruk og 
utslipp fra landbruket.

Delmål:
 Stabilisere klimagassutslipp fra veitrafikk innen 2014. Redusere dette med 5 % innen 

2020 sett i forhold til 1991 nivå.
 Påvirke og gjøre gode tiltak for reduksjoner av utslipp fra et levende landbruk. 

Reduksjoner på 5 % i 2020 sett i forhold til 1991 nivå.
 Mål om gjenvinningsgrad i regionen på 70 % innen 2014, ihht Avfallsservice AS sine 

målsetninger

Energiforbruk:
EU’s energidirektiv stiller krav til effektiv energibruk i bygg samt legger opp til en 
energimerking av alle bygg. Dette direktivet følges nå opp blant annet med forslag til endringer i 
byggeforskriftene hvor målet er 30% reduksjon i energibehovet for bygg.
I nylig vedtatt forskriftsendring til plan og bygningsloven (forskrift av 22.1.97 nr.33) heter det 
bl.a. om energi;

”§ 8-2 Energikrav
Byggverk skal utføres slik at det fremmer lavt energibehov. Byggverk skal lokaliseres, plasseres 
og/eller utformes med hensyn til energieffektivitet, avhengig av lokale forhold.”

Nordreisa kommune har allerede satt i gang tiltak for å redusere på energiforbruk og utslipp av
klimagasser. Kommunen vil ha nytte av en kommunal energi- og klimaplan ved at energi- og
klima systematisk settes på dagsorden, både i kommunal regi, næringsliv og privat sektor. Det er 
realistisk at kommunene kan spare opptil 25-45 % på energibruk i egne bygg ved å ha en 
strategisk plan på dette området. For Nordreisa kommune vil dette kunne utgjøre ca kr 1 mill per 
år.

Kommune Innsparingspotensial 
egne bygg i kWh

I kroner per år basert på en 
strømpris på gj.snitt 0,5 kr 
per kWh

Innsparinger årlig i prosent

Nordreisa : 2 040 385 1 020 192,5 29,7 %
Lyngen 648 036 324 018 27,5 %
Kvænangen 1 282 998 641 499 34,9 %
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Skjervøy 2 262 762 1 131 381 36,7 %
Storfjord 1 220 187 610 093,5 43,8 %
Kåfjord 2 037 639 1 018 819,5 43,7 %

En slik plan vil bidra til å kartlegge egne muligheter og tiltak – og ikke minst synliggjøre at
Nordreisa kommune tar et selvstendig ansvar. Den vil også kunne være et verktøy for å vurdere 
behov og muligheter til mer kostnadseffektive energisystemer og lokal verdiskapning, heve 
kompetansen i kommunen og profilere kommunen som en grønn og bærekraftig kommune.

Delmål:
 Redusere energiforbruket i den kommunale bygningsmasse med 10 % innen 2014 sett i 

forhold til 2008, 20 % i 2020. 

Energiforsyning 
Regjeringen har vedtatt en energiomlegging på 10 % innen 2010 med basis i elektrisitetsforbruk 
2001. Dette målet er senere (-06) økt til ca 25% innen 2016. Denne omleggingen er fordelt på 
varme fra fornybare ressurser, vind og reduksjon i bruk av olje med like andeler frem til 2010. 
Det er så langt ikke satt mål eller krav til den enkelte kommune.

Delmål:
 Øke andel av stasjonær energibruk som dekkes av fornybar energi fra 11 % i 2005 til 15 

% i 2014, og 20 % i 2020.

Holdningsskapende arbeid 
Det holdningsskapende arbeidet er svært viktig om vi skal lykkes i klimapolitikken. Folkevalgte 
organ på ulike nivå kan vedta målsettinger. Men de har direkte innflytelse bare på deler av det 
som skal iverksettes. Det må skapes forståelse blant folk for nødvendigheten av de tiltak som 
igangsettes. Bare på den måten vil det være mulig å sette i gang den brede samfunnsdugnaden 
som må til for å få aksept for at det vil bli nødvendig med betydelige klimagassreduksjoner til 
beste for framtidige generasjoner.

Delmål:
 Kommunene skal jobbe for at kommunens innbyggere, ansatte, barn og næringsliv skal 

få større forståelse for hvilken betydning lokalt klimaarbeid har på globalutvikling, og 
dette arbeidet skal være fremtredende i kommunenes handlinger med andre.

Strategier
For å nå de foreslåtte mål og visjon, foreslås følgende strategier:

Strategier for stasjonær energibruk og energiforsyning
Kommunene skal jobbe for at:
 Kommunene går sammen for å inngå Energisparekontrakter (EPC).
 Kommunal bygningsmasse er energieffektive.
 Privat næringsliv og innbyggere i regionen skal få kunnskaper om og hjelp til å spare 

energi og penger.
 Alle kommunale enheter skal miljøfyrtårn sertifiseres.
 At kommunenes innbyggere er kjent med støtteordninger for fornybar energi.
 Kommunenes ENØK planer revideres og utføres så fremt det er økonomisk 

hensiktsmessig.
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 Kommunene gjennomgår sine bygg for å kartlegge behov og søke om forprosjekt midler 
til varmeplan for bygg.

 Utfasing av oljefyring som hovedvarmekilde.
 Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesøknader for større områder skal 

inneholde kartlegging evt. varmeplan for området basert på mulighetene for fornybar 
energi. Muligheter for tilknytting til eksisterende, eller oppretting av nytt varmeanlegg 
skal synliggjøres i planene. 

 Tilknyttingsplikt i konsesjonsområde for energisentraler skal vurderes. Ny teknisk 
forskrift, TEK07, fastsetter at bygninger skal utstyres med varmeanlegg slik at 
fjernvarme kan nyttes. Dette vil videre føre til at nybygg med enkelthet kan knyttes til 
varmesentraler.

 Alle nye bygg skal tilfredsstille kravene for Lavenergiboliger; under 100-120 kWh/ kvm.
 Byggebransjen skal så fullt det er mulig påvires til at nye boliger i regionen er lavenergi 

boliger eller passivhus.

Strategier for areal og transport:
Kommunene skal jobbe for:
 å redusere klimagassutslipp fra transport i egen organisasjon.
 at det i fremtiden skal være mulig å forsyne elektriske biler og tanke biodrivstoff i 

regionen.
 redusert klimagassutslipp fra transport i regionen generelt.
 flere fjernvarmepunkter fra fornybar kilde der det er økonomisk lønnsomt og 

hensiktsmessig.
 tiltak for reduksjon av veitrafikk skal prioriteres. Holdningsskapende tiltak i form av 

kampanjer, carpool, gå-, sykle- aksjoner, skal være medvirkende til nedgang i utslipp fra 
veitrafikk.

 kommunene skal jobbe for at det skal være mulig å lade elektriske biler og fylle 
biodrivstoff i regionen.

Strategier for prosessutslipp, avfall og forbruk: 
Kommunene skal jobbe for at landbruket kan:
 redusere bruken av mineralgjødsel.
 senke nitrogeninnholdet i for.
 øke bruk av biodiesel i landbrukets maskiner.
 Bruke en god landbruksplan. 

Kommunene skal bidra med:
 økt skogplanting.
 jobbe for at andelen økologiske gårdsbruk skal øke, og for at kortreist mat skal være en 

prioritering.

Kommunenes strategier for reduksjon av avfall og forbruk:
 redusert forbruk i egen organisasjon.
 redusert forbruk hos befolkningen for øvrig.
 økt fokusering på bærekraftig og veloverveid innkjøp.
 Kommunene selv skal fremgå som et godt eksempel, og jobbe for at all virksomhet 

innen kommunenes handlingsrom skal være energieffektivt og miljøvennlig.
 Kommunene skal jobbe for miljøfyrtårnsertifisering av alle sine enheter.
 Kommunene skal være med på å få til økt kildesortering og informasjon om 

kildesortering
 Det skal strebes for at alle leverandører til kommunene skal inneha en miljøprofil.
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 Økt gjenvinning skal være en prioritering.
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Forord 

 

Kommunene i Nord-Troms gikk vinteren 2008 sammen om å utarbeide en Energi- og klimaplan 

for hele regionen. Samarbeid på tvers av kommunegrensene i Nord-Troms har etter hvert blitt 

naturlig. 

Energi og klima har vært temaer som ikke har vært systematisert i en plan i noen av kommunene. 

Denne planen skal føre kommunene inn i en bevisst bærekraftig fremtid, med energi og klima 

som fokus i det daglige arbeidet. Enova SF har gitt økonomisk tilskudd til utarbeidelsen av denne 

planen. Rådmannsutvalget har vært styringsgruppe for planen. 

Energi- og klimaplanen gjelder for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyng-

en og Storfjord. Prosjektgruppa har bestått av representanter fra disse kommunene og nære sam-

arbeidspartnere, og kompetansegivere i dette arbeidet har vært Alta Kraftlag, Nord Troms Kraft-

lag, Troms Kraft og Avfallsservice AS. Prosjektledelsen har vært satt til prosjektet Planforum for 

Nord-Troms ved Halti Næringshage AS. Lokale arbeidsgrupper og referansegruppa var kompe-

tansebaser som arbeidet har vært avhengig av. Alle disse har bidratt til et løft av kompetansen 

omkring klima og energi i kommunene i Nord-Troms. Vi vil gjerne takke dem for velvillig delta-

kelse, interesse og kunnskaper.  

Det har vært flere prosesser i forbindelse med utarbeidelsen av denne planen. I tillegg til lokale 

arbeidsgrupper har vi avholdt seminaret I Nord-Troms er vi helt GRØNN, der referansegruppe 

(miljøvernorganisasjoner, næringsliv, barn og ungdom, innbyggere, ordførere og politikere), sty-

ringsgruppe og prosjektgruppe har bidratt med sine ideer til handlingsplan og tiltak for regionen. 

Under seminaret hadde vi en oppsummering av status for Nord-Troms og inspirerende foredrag 

fra Eid kommune og deres satsing på fornybar energi. Den ferdige Energi- og klimaplanen for 

Nord-Troms ble også lagt frem ved et seminar der temaet var EPC /Energisparekontrakter som 

verktøy i det kommunale ENØK arbeidet. Her var igjen referansegruppe, prosjektgruppe, sty-

ringsgruppe og andre interesserte invitert.  

Etter høring og politisk behandling foreslås planen innarbeidet i kommunenes handlingsplaner. 

Planen må revideres innen 2014 for å konkretisere tiltak som skal gjennomføres etter 2014. 

Det anbefales at Nord-Troms Regionråd ved ordførerne i Nord-Troms tar et koordineringsansvar 

og danner arbeidsgruppe når det gjelder gjennomføring og resultatrapportering. 

 

For styringsgruppen    For prosjektgruppe og referansegruppe 

 

 

Liv-Wigdis Smith     Beate Brostrøm 

leder, Rådmannskollegiet Nord-Troms  prosjektleder, Halti Næringshage AS 
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Sammendrag og anbefalinger 

 

Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutford-

ringen verdenssamfunnet står overfor. FNs klimapanels fjerde hovedrapport fra 2007 anslår at en 

begrensning av temperaturøkningen til 2,0–2,4 °C vil kreve at de globale klimagassutslippene i 

2050 ligger 50–80 % under nivået i år 2000. Dette vil kreve raske og store utslippsreduksjoner 

utover Kyoto-protokollens forpliktelser, også i Norge. Anbefalinger for å ha en bærekraftig utvik-

ling når det gjelder klimagassutslipp er et gjennomsnitt i verden på 2 tonn per person i 2050. 

Den norske regjeringen har gjennom klimameldingen (St.meld. nr. 34) og Klimaforliket skissert 

ambisiøse målsettinger for Norges klimapolitikk. Blant annet skal Norge bli karbonnøytrale innen 

2030. Og innen 2020 skal klimagassutslippene reduseres med 30 %. 2/3 av utslippsreduksjonene 

skal tas hjemme i Norge. Det betyr at vi blant annet må foreta utslippsreduksjon der folk bor, dvs. 

i alle kommuner i Norge. 

Denne klimaplanen tar utgangspunkt i at Nord-Troms med sine vel 16 000 innbyggere utgjør et 

felles bolig- og arbeidsmarked. Nord-Tromskommunene kan på mange måter beskrives i gene-

relle vendinger fordi man har forholdsvis lik geografisk og demografisk sammensetting. Kommu-

nene samarbeider allerede om avfallshåndtering og har de samme muligheter for energiutnytt-

else. Ferdselsåren går gjennom de fleste kommuner og kystområder er felles for alle. 

Energi- og klimaplanen omfatter områder der det er naturlig å samarbeide, som holdnings-

skapende arbeid for klimagassutslipp og energieffektivisering i tillegg til kartlegging, analyser av 

kommunens muligheter for utvidet bruk av fornybare energikilder og bedre energiutnyttelse.  

Planen har en tidshorisont frem til 2020, mens tidshorisonten når det gjelder konkrete tiltak er 

2015. Planen må revideres igjen innen 2015 for å konkretisere tiltak som skal gjennomføres etter 

2015. 

En energi- og klimaplan for kommunene skal belyse forhold knyttet til områder som har relevans 

for energi- og klimagassutslipp (Enova, 2008). Det vil si: 

• Energibruk i ulike sektorer 

• Utslipp av klimagasser i ulike sektorer 

• Tilgang til lokale/fornybare energiressurser 

• Vurdering av framtidige energi- og klimaløsninger 

• Avfallsmengde og gjenvinning 

• Tiltak og handlingsplan 

 

Planen blir et viktig redskap som gir kommunen 

• langsiktige og bærekraftige strategier 

• tiltak innenfor energieffektivisering og energiforsyning 

• underlag for beslutninger som involverer energibruk og klimaspørsmål 

• underlag for beslutninger som involverer avfallshåndtering og gjenvinning 
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• kompetanseheving innen forebygging av og beredskap overfor klimaendringer 
  Kilde: Enova 2008, CICERO 2005 

Som både politisk aktør, myndighetsutøver, tjenesteyter og eiendomsbesitter har kommunen fle-

re roller i klimaarbeidet. At den lokale satsingen balanseres mot det lokale handlingsrom, er en 

forutsetning for realiserbare ambisjoner. Kommunens rolle kan deles inn i tre: 

• Eier og driftsorganisasjon 

• Myndighet 

• Motivator 

 

I Nord-Troms er det seks kommuner. Disse har til sammen et utslipp på 101 845 tonn i 2007. Det 

vil si 6,2 tonn per innbygger. Samlet energiforbruk er 349,73 GWh i 2005. Det utgjør  2250 kWh 

per innbygger. Forbruk i kommunale bygg er 25,9 GWh. 

 

Generell oversikt per innbygger 
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Kommune Tonn per innbygger 2007 

Kvænangen 9,9 

Storfjord 8,6 

Kåfjord 7,3 

Nordreisa 7,0 

Lyngen 5,0 

Skjervøy 2,2 

Nord-Troms 6,2 

Troms 4,6 

Norge 11,6 

KWh per innbygger 2005 

1855,2 

1933,82 

1739,51 

2004,64 

2480,85 

2165,93 

2064,38 

3213,04 

2517,37 
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Visjon 
” N o r d - T r o m s  b e n y t t e r  b a r e  f o r n y b a r  e n e r g i  o g  u t s l i p p e t  

a v  k l i m a g a s s e r  l i g g e r  p å  e t  b æ r e k r a f t i g  n i v å ”  

 

Hovedmål 

• Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014. 

• Redusere de totale klimagassutslippene med 20 % sett i forhold til 1991-nivå innen 2020. 

• Jobbe for økt bruk av fornybar energi i regionen. 

 

Hovedmålet for 2020 samsvarer med regjeringens mål om å redusere klimagassutslippene med  

30 % innen 2020 (ref. 1990) når 2/3 skal tas innenlands.  

 

Klimagassutslipp 

Delmål klimagassutslipp 

• Stabilisere klimagassutslipp fra veitrafikk innen 2014. Redusere dette med 5 % innen 2020 

sett i forhold til 1991-nivå. 

• Påvirke og gjøre gode tiltak for reduksjoner av utslipp fra et levende landbruk. Reduksjoner 

på 5 % i 2020 sett i forhold til 1991-nivå. 

• Gjenvinningsgrad skal øke med 30 % innen 2014, iht. Avfallsservice AS’ målsettinger. 

• Kommunene bør ha et forbruk og omsetning av økologisk og lokal mat på 15 % innen 2020.  
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 Foto: Nina Figenschau 
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Status klimagass 

Utslippet av klimagasser for Nord-Troms lå i 2007 på 8,6 % over 1991-nivå. Tilsvarende for Norge 

var ca. 15,5 %. Klimagassutslippene fordelte seg på kildene som vist i figuren under. Biltrafikk var 

den største bidragsyteren til klimagassutslippene. 

 

Klimagassutslipp i Nord-Troms i prosent, kildefordelt 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal man komme ned på bærekraftig nivå, bør Nord-Troms samlet redusere sine utslipp med 

69 153 tonn frem til 2050. Nord-Tromskommunene har ikke store utslipp hvis man sammen-

ligner med mange andre kommuner. Dette på grunn av at man ikke har stor industri eller andre 

næringer med store utslipp. Derimot har nok kommunene utfordringer i forhold til økt bilbruk og 

landbruk.  

Kommunen kan spesielt påvirke utslipp fra bygninger, industri, transport, landbruk og avfall. 

Planlegging av arealbruk og infrastruktur utgjør en vesentlig del av kommunens handlingsrom. 

Kommunen kan påvirke i forhold til omlegging av energiløsninger.  

Det er et potensial for å redusere klimagassutslippene med 20 % innen 2020 sett i forhold til  

referanseåret 1991.  

 

Landbruket 

Metan fra drøvtyggere og lagring av husdyrgjødsel står for omtrent halvparten av utslippene in-

nen landbruket, mens lystgass fra nitrogenomdanning i jord står for resten, generelt på lands-

basis. Mulighetene som jordbruket har for å redusere i disse utslippene er begrenset, men noen 

kutt er mulige. 
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Prossessutslipp: 

landbruk 29,1 %

Annet 

prosessutslipp
Biltrafikk: 29,71 %

Godstrafikk: 

12,72 %

Stasjonær 

forbrenning: i alt 

9,81 %
Motorredskap: 

12,26 %

Annen mobil 

forbrenning

Luftfart
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De landbruksproduksjonene som produserer mest metan er grovfôrbaserte husdyrproduksjoner. 

Samtidig som klimaet i området er kaldt, vil prosessene for omdanning av plantematerialet i jor-

da gå saktere, noe som kan føre til omdanning til lystgass. Ved å ikke bruke kunstgjødsel og 

sprøytemidler, fjernes klimagassutslippene som kan relateres til produksjon og transport av disse 

innsatsfaktorene. Energikrevende transport og produksjon kan også reduseres ved at husdyrene 

utnytter grovfôret og beiter mer slik at innført kraftfôr kan reduseres. 

Et sterkere fokus på kløver og plantemangfold i tillegg til husdyrgjødsel øker tilførselen av orga-

nisk materiale til jorda, noe som bidrar til at mer karbon kan lagres i jorda. 

 

Skogbruk 

I Kyoto-protokollen er det åpnet for å ta CO2-opptak i skogen med i klimaregnskapet. I første om-

gang er dette avgrenset til å gjelde netto endringer i utslipp minus opptak av klimagasser som 

skyldes menneskeskapte endringer i arealbruk og skogbruk satt i gang etter 1990. Inntil videre 

blir dermed ikke den samlede tilveksten i skogen medregnet.  

Til tross for at den store karbonbindingen som skjer i skogen ikke kan krediteres klimaregnskapet 

er det viktig at skogbruket sin rolle i klimasammenheng blir synliggjort lokalt. Økt bruk av trevir-

ke både til oppvarming, som bygningsmateriell, mulig Bioenergi og i ulike andre produkt vil være 

klimagunstige gjennom lang tids binding av karbon. Dette er også gunstig når det erstatter pro-

dukt som blir framstilt med mer energikrevende tilvirkningsprosesser, slik som t.d. betong, gips-

plater, aluminium og stål.  

Nord-Troms har følgende arealfordeling: 

• Totalt: 9363 km2  

• Skog: 1628 km2 som er 17,4 % av det totale arealet i Nord-Troms og 22 % av skogsarealet i    

Troms fylke 

• Dyrket mark: 56,5 km2 

 

Veitrafikk 

Vi kan se av analysene av tallene for utviklingen av mobil forbrenning at tallene for utslipp gene-

relt sett har økt med 41 % i perioden 1991–2007. Hvis vi ser nærmere på de aktuelle kildene, kan 

vi se at biltrafikk er det som forurenser mest. Dette kommer naturligvis av at kommunene er 

gjennomfartsåre for både bil og gods på europaveiene E6 og E8. Trenden er at folk bytter ut ben-

sinbiler med dieselbiler (dieselbiler har økt i omfang med 206 % i nevnte periode). Biltrafikk 

generelt har økt med 7,4 % i perioden 1991–2007, og befolkningstallene for denne perioden har 

gått ned med 7,5 %.  

Det ventes at personbilparken etter hvert vil bli modernisert og at klimagassutslippene som følge 

av dette vil bli vesentlig redusert fra hvert kjøretøy. Siden Nord-Troms er en relativt spredt be-
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bygd region, kan det ikke påregnes at kjørte kilometer vil bli redusert. Resultatet kan bli at det 

totale utslippet fra personbiler bare blir svakt redusert dersom ikke hybridbiler blir vanlige. Gods-

trafikken vil sannsynligvis øke langs E6/E8 de kommende år.  

Nord-Troms har en spredt befolkning. Kollektivtrafikk er en utfordring fordi man har flere sent-

rum og det er kostbart å tilpasse for alle.  

 

Bebyggelse og tettsteder. Nord Troms 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningsutsikter finnes i Vedlegg B: Klima i Nord-Troms for henholdsvise kommuner. 

 

Avfall  

Avfallsservice AS har en strategi i perioden frem til 2013 mht. å innfri reglene i deponiforbudet. 

Utgangspunktet er en samlet mengde på 7054 tonn til deponi i 2008. 

I samtaler med Avfall Norge og andre deponieiere fremkommer det at det kan være omkring 30 % 

uorganisk avfall av den samlede mengden som legges i deponiet. Dette er fraksjoner som tidligere 

har vært vanskelig å skille ut, f.eks. rivningsavfall som inneholder en god del uorganisk materiale 

som stein, plast, glass osv. Alt av trevirke sorteres nå ut og inngår i egne returordninger.  
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Mat og matproduksjon 

Bruk av økologisk mat støtter opp om miljøvennlig matproduksjon. Økologisk landbruk har lave-

re utslipp av klimagasser per daa, spesielt fordi man ikke bruker den energikrevende kunstgjødse-

len og andre kunstig framstilte tilsetningsstoffer. Det er liten bruk av økologisk mat i offentlig 

sektor. 

Ved å ikke bruke kunstgjødsel og sprøytemidler, fjernes klimagassutslippene som kan relateres til 

produksjon og transport av disse innsatsfaktorene. Energikrevende transport og produksjon kan 

også reduseres ved at husdyrene utnytter grovfôret og beiter mer slik at innført kraftfôr kan redu-

seres. 

Lokal mat er CO2-vennlig i den forstand at det er kort frakt mellom produsent og forbruker. Per i 

dag er det ikke stort mangfold av lokalprodusert mat, og det har ikke vært i aktiv bruk på større 

institusjoner. 

Kunnskap om klimamerking og kosthold er med på å bidra til økt fokus på bruk av klimavennlig 

mat. Lokal og økologisk mat er viktige momenter å ta hensyn til i en innkjøpsavtale. Lokale pro-

dusenter bør henvises til en arena i kommunen dersom det ønskes å levere lokal mat.  

Kommunene bør ha et forbruk og en omsetning av økologisk og lokal mat på 15 % innen 2020.  

 

Strategier 

• Kommunene skal jobbe for at andelen økologiske gårdsbruk skal øke og for at kortreist mat 

skal være en prioritering. 

• Tiltak for reduksjon av veitrafikk skal prioriteres. Holdningsskapende tiltak i form av kam-

panjer, carpool og gå/sykle-aksjoner skal være medvirkende til nedgang i utslipp fra  

veitrafikk. 

• Kommunene skal jobbe for at det skal være mulig å lade elektriske biler og fylle biodrivstoff 

i  regionen. 

• Økt gjenvinning skal prioriteres. 

 

Kommunen kan spesielt påvirke utslipp fra bygninger, industri, transport, landbruk og avfall.  

Planlegging av arealbruk og infrastruktur utgjør en vesentlig del av kommunens handlingsrom. 

Kommunen kan påvirke i forhold til omlegging av energiløsninger.  

Det er et potensial for å redusere klimagassutslippene med 20 % innen 2020 sett i forhold til  

referanseåret 1991.  
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Energiforbruk 

Delmål energiforbruk 

Redusere energiforbruket i den kommunale bygningsmassen med 10 % innen 2014 sett i forhold 

til 2008 og 20 % i 2020. 

 

Status energiforbruk 

Når det gjelder energiforbruket er det en kjensgjerning at alle kommunene forbruker mer energi 

enn nødvendig. Som Norge generelt er kommunene påvirket av at elektrisitet og strøm er billig og 

at vi har ren og bærekraftig strøm fra vannkraft. Denne holdningen viser seg ikke bare gjennom  

overforbruk, men også hvis man ser nærmere på byggeskikk, organisering og infrastruktur for  

alternativ, fornybar varme. Nordreisa kommune har begynt å knytte noen av sine bygg til bio-

energi fra flis. Storfjord har bygd et nytt rådhus som er klarlagt for tilknytning til alternativ var-

mekilde – vannbåren varme. Lyngen kommune har gjort forsøk på utnyttelse av bergvarme til 

oppvarming av skole. 

Det som likevel er tilfellet for de fleste kommuner i regionen, er at selv om man ønsker fornybar 

energi og å få reduserte kostnader på oppvarming/kjøling av bygg, er verken bygg eller infra-

struktur for varme til stede. Dette betyr at konvertering av bygg til vannbåren varme blir en kost-

bar affære som de fleste kommuner ikke har råd til slik de økonomiske rammene er i dag. 

Når man ser videre på kommunenes totale energiforbruk, ser man at det er elektrisk energi som 

er den største energikilden. 

 

Energiforbruk fordelt på kilder, Nord-Troms i prosent, 2005  
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Ved 83 % av all energiforbruk er kilden elektrisitet.  

Kommunene i Nord-Troms har 66 bygg per 2008. Energiforbruket i noen bygg er uvanlig høyt. 

Gjennomsnittlig forbruk per m2 er 231 kWh. Målet for alle bygg bør være 165 kWh per m2, som er 

rammekravene i Teknisk forskrift TEK 07. Kommunene har innsparingspotensial på 35 %, noe 

som vil si en samlet innsparing i regionen på ca. 4,5 millioner kroner per år. 

I Nord-Troms er det et potensial for innsparinger på energiforbruk på bygg på 35 %. Kommunene 

kan oppnå betydelige besparelser i energiforbruket i egne bygg. I tillegg er de store innkjøpere og  

utbyggere, og har derfor betydelig påvirkning på andre bygningsforvaltere – og på leverandører 

og rådgivere i bygningsbransjen. Kommunesektoren har dermed stor innflytelse på energibruk og  

klimagassutslipp, både i egne og andres nye bygninger. 

Siden strømprisene har vært relativt lave i Norge, bruker nordmenn strøm til oppvarming i langt 

større grad enn andre land, men økningen i strømprisene de siste årene har forandret dette noe. 

Strømprisene for norske husholdninger er nå nesten på samme nivå som i andre nordiske land  

bortsett fra Danmark, der de betalte rundt 2 kroner per kWh i 2005. Mens 69 % av alle hushold-

ninger i Norge hadde elektriske ovner eller varmekabler som hovedoppvarming i 2001, var denne 

andelen nede i 62 % i 2004. Dette er dels erstattet med bruk av varmepumpe og vedovn. Se mer 

om nasjonale og internasjonale føringer i Vedlegg A: Statlige planer og retningslinjer. 

 

Gjennomsnittlig forbruk per m2 i kommunale bygg, Nord-Troms 2008 
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Type bygg Forbruk per m2 

Skolebygg 229 

Barnehager 252 

Helsebygg 281 

Administrasjonsbygg 211 

Kultur/idrett 211 
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Strøm forbruk fordelt på sektorer kommunale bygg, Nord-Troms samlet 

 

Strategier 

• Kommunenes ENØK-planer revideres og utføres så fremt det er økonomisk hensiktsmessig. 

• Kommunene gjennomgår sine bygg for å kartlegge behov og søke om forprosjektmidler til  

varmeplan for bygg. 

• Utfasing av oljefyring. 

• Energiforbruket skal strebes etter å ligge på gjennomsnittlig 165 kWh per m2 per år. 

 

Lønnsomhetskrav 

ENØK-tiltak i kommunale bygg med 5,5 % internrente i tiltakenes levetid gjennomføres (intern-

rente i forhold til kalkylrente iht. SSB på norske statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid 

+ 1 %). Ut fra dagens rammebetingelser aksepteres det en viss merkostnad ved overgang til fjern-

varme/fornybar energi. Et anslag kan være en merkostnad på ca. 5 % (ca. 5 øre/kwh). 20 % av be-

sparelsen ved ENØK-tiltak (korrigert for energipris, temperatur og arealutvikling) tilføres enhete-

ne som bruker byggene for å stimulere til ytterligere energisparing. 

 

Energiforsyning 

Energikilder som kan utnyttes mer er blant annet vindkraft, småkraft og bioenergi. Nytt av året er 

regjeringens økte satsing på energiomlegging. Dette sammen med innføring av energidirektivet 

og den nye PBL med tilhørende TEK, vil legge sterke føringer for energivalg i kommunene. Fra 

å ha en nasjonal målsetting på energiomlegging på 10 % innen 2010, økes målet nå til 30 TWh 

innen 2016. 30 TWh tilsvarer 25 % av det totale elektrisitetsforbruket i Norge med basis i 2001. 

Energi produseres og brukes. Det ideelle er at dette gjøres på samme sted, men i mange tilfeller 

er det stor avstand mellom produksjon og utnyttelse og energien må derfor overføres gjennom en 

energiinfrastruktur. Dette medfører at investeringene i mange tilfeller blir for høye og energi-
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løsningen uaktuell å gjennomføre. Når det gjelder elektrisitet er det utbygget en infrastruktur 

som kan utnyttes ved videre utbygginger, mens ved andre løsninger som fjernvarme er det i store 

deler av landet ikke bygget ut et slikt nett. 

83 % av all energiforsyning kommer fra elektrisitet. Men mange bygg har oljefyrkjeler. Fordelen 

med dette er at alle disse byggene har infrastruktur for vannbåren varme og med enkle midler kan 

kobles på alternativ fornybar energi. Kommunene har flere planer om konvertering til fornybare 

energikilder, noe som vil bli kommentert nærmere i handlingsplanen. Det er planer i de fleste 

kommuner om å legge om til fornybar energi (se Vedlegg D: Tiltaksliste bygg). 

 

Delmål energiforsyning  

Øke andel av stasjonær energibruk som dekkes av fornybar energi fra 11 % i 2005 til 15 % i 2014 

og 20 % i 2020. 

 

Status energiforsyning 

Per i dag er Nord-Troms selvforsynt med vannkraft (Nord-Troms sitt samlede behov er per i dag  

323 GWh, og det blir produsert ca. 3 TWh i regionen). Likevel er det en økende interesse for  

alternativ energi, og utvikling av dette vil ses godt i Nord-Troms. Bioenergi , vindkraft og små-

kraft er satsinger som vi allerede ser starten på. Det er i tillegg et utbredt ønske å bruke varme-

pumper av forskjellig slag som både gir bedre energiutnyttelse i tillegg til å bruke alternative kil-

der, f.eks. jord, berg, sjøvarmepumper. Nord-Troms skisserer i denne planen ambisiøse mål for 

økt produksjon av alternativ energi. Kraftlagene som opererer i regionen har i tillegg sine mål for 

produksjon av alternativ energi. Nord-Troms Bioenergi AS ble stiftet 29.01.2008 av skogeiere i 

Nordreisa med formål å drive salg av energi i form av varmtvann som produseres av skogflis. 

Nordreisa kommune sendte i oktober 2008 ut anbudskonkurranse på varmeleveranse til Sonja-

tun, Storslett skole og svømmehallen. Nord-Troms Bioenergi vant konkurransen. Byggingen av 

ledningsnett og varmesentral ble gjort sommeren og høsten 2009, og anlegget ble startet opp i 

slutten av november samme år.  

Nordreisa kommune skal satse stort på bioenergi til sine kommunale bygg.  
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CO2-ekvivalenter: 

Enhet for å sammenligne ulike klimagassers 

virkning på klimaet. Alle klimagasser normeres 

til karbondioksid – CO2. Dette for å gjøre det 

lettere å måle klimagassers virkning på miljøet. 

CO2 normeres til en verdi på 1, metan 21 og 

lystgass 310. Brukes i klimagassregnskap. 

Klimagasser: 

Den naturlige drivhuseffekten skyldes tilstede-

værelse av skyer og såkalte klimagasser: Vanndamp 

(H2O), karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass 

(N2O), ozon (O3). I tillegg kommer kunstige klima-

gasser som fluorkarboner (HFK, PFK) og svovel-

heksafluorid (SF6). I denne rapporten har vi kon-

sentrert oss om de tre største bidragsyterne av kli-

magasser: karbondioksid, metan og lystgass. 

Bærekraftig nivå: 

FNs klimapanel anslår at vi ikke kan ha mer enn 

2 tonn CO2-ekvivalenter utslipp per innbygger i 

verden for å unngå høyere temperaturendringer. 
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Strategier 

• Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesøknader for større områder skal inneholde 

kartlegging ev. varmeplan for området basert på mulighetene for fornybar energi. Mulighe-

ter for tilknytting til eksisterende eller oppretting av nytt varmeanlegg skal synliggjøres i 

planene.  

• Tilknytningsplikt i konsesjonsområde for energisentraler skal vurderes. Ny teknisk forskrift, 

TEK 07, fastsetter at bygninger skal utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan benyt-

tes. Dette vil videre føre til at nybygg med enkelhet kan knyttes til varmesentraler. 

 

Holdningsskapende arbeid 

Det holdningsskapende arbeidet er svært viktig hvis vi skal lykkes i klimapolitikken. Folkevalgte 

organer på ulike nivå kan vedta målsettinger, men de har direkte innflytelse bare på deler av det 

som skal iverksettes. Det må skapes forståelse blant folk for nødvendigheten av de tiltak som 

igangsettes. Bare på den måten vil det være mulig å sette i gang den brede samfunnsdugnaden 

som må til for å få aksept for at det vil bli nødvendig med betydelige klimagassreduksjoner til bes-

te for framtidige generasjoner. 

 

Delmål holdningsskapende arbeid  

Kommunene skal jobbe for  at kommunens innbyggere, ansatte, barn og næringsliv skal få større 

forståelse for hvilken betydning lokalt klimaarbeid har på den globale utviklingen, og dette arbei-

det skal være fremtredende i kommunenes handlinger med andre. 

 

Status holdningsskapende arbeid 

Det viser seg at det i dag ikke er noe strategisk holdningsskapende arbeid fra kommunenes side. 

Denne planen vil ivareta dette viktige arbeidet, som kan vise seg å være det viktigste og vanske-

ligste temaet i Energi- og klimaplanen. Det er startet på arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifisering av 

enheter i kommunene, og noen kommuner er medlemmer av Klimaklubben og andre opplys-

ningskilder, men arbeidet er ikke organisert og er avhengig av lokale interesse. 

 

Strategier 

• Kommunene selv skal fremstå som et godt eksempel og jobbe for at all virksomhet innen 

kommunenes handlingsrom skal være energieffektivt og miljøvennlig. 

• Kommunene skal jobbe for Miljøfyrtårn-sertifisering av alle sine enheter. 

• Det skal strebes for at alle leverandører til kommunene skal inneha en miljøprofil. 
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1. Klimautfordringen 

 

Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen 

verdenssamfunnet står overfor. Det er bevist at klimaet har endret seg som følge av utslipp og  

klimagasser.  

FNs klimapanel har fastslått at det er menneskeskapte utslipp som forårsaker temperatur- og  

klimaendringer. Siden starten på den industrielle revolusjon, har temperaturen på jorden steget med 

0,8 °C og havnivået har steget med 17 cm. Disse endringene anses å være små, men med økningen i 

utslipp som utviklingen ser ut til å medføre, har verdenssamfunnet dramatiske konsekvenser i vente.  

Klimapanelets fjerde hovedrapport fra 2007 anslår at en begrensning av temperaturøkningen til  

2,0–2,4 °C vil kreve at de globale klimagassutslippene i 2050 ligger 50–80 % under nivået i år 2000. 

Skal vi oppnå så store kutt, må klimagassutslippene kuttes radikalt i både industriland og  

utviklingsland. 

Alvoret i situasjonen krever raske utslippsreduksjoner. Dette vil medføre et stort reduksjonsbehov 

utover Kyoto-protokollens forpliktelse – også for Norge. Utslippene i Norge lå i 2006 omtrent på 

samme nivå som i 2000. I 2020 vil vi ligge 10 % over disse hvis det ikke innføres nye virkemidler og 

tiltak. Dette er langt fra behovet som klimapanelet skisserer på 50–85 % innen 2020. 

I Klimapanelets rapport pekes det på at tiltak rettet mot energibruk i bygg, transport og industri vil 

være vesentlige for å nå de ambisiøse klimamålene.  

EU-kommisjonen la 10. januar 2007 fram en meddelelse om energipolitikk for Europa hvor det 

blant annet foreslås følgende: 

• Forbedring av energieffektiviteten med 20 %. 

• EU samlet kutter sine CO2-utslipp med 20 % innen 2020 i forhold til 1990-nivå og med 30 % in-

nen 2030. 

• 20 % av all energi skal komme fra fornybar energi innen 2020. 

• Minimum 10 % biodrivstoff innen 2020. 

 

Den norske regjeringen har gjennom klimameldingen skissert ambisiøse målsettinger for Norges 

klimapolitikk. Målene ble ytterligere skjerpet i Klimaforliket 23. januar 2008: 

• Mellom 2008 og 2012 skal Norge overoppfylle Kyoto-avtalen med 10 %. 

• Innen 2020 skal Norge redusere globale utslipp tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 1990. 

• Innen 2030 skal vi bli karbonnøytrale. Det betyr at alle gjenværende utslipp i Norge skal opp-

veies gjennom utslippsreduksjoner i andre land. 

 

Regjeringens klimaforlik innebærer at to tredjedeler av utslippsreduksjonene skal gjennomføres i 

Norge.  
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Det betyr at slagordet ”tenke globalt, handle lokalt” må komme til sin rett  

hvis vi skal klare å møte klimautfordringene i framtiden.  

 

Vi må foreta utslippsreduksjoner der folk bor, dvs. i alle kommuner i Norge. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging ble fastsatt ved kongelig resolusjon 

4. september 2009 i medhold av plan- og bygningsloven nr. 71 om planlegging og byggesaks-

behandling. Denne setter krav til kommunene i Norge om å ta sitt hensyn til Klimautfordringen ved 

å pålegge alle kommuner om å ha en egen energi- og klimaplan. 

Kommunene har ulike roller og virkemidler i sektorer som er ansvarlige for store klimagassutslipp, 

og de er store aktører i de fleste lokalsamfunn. Ca. 20 % av de nasjonale utslippene i Norge er knyttet 

til kommunal virksomhet. Norske kommuner eier 25 % av alle næringsbygg i Norge og står for 1/3 av 

energibruken innen sektoren. 

 Kilde: Enova, Alle kommuner bør ha en energi- og klimaplan, 2008 
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2. Klimagassutslipp, energiforbruk og energiressurser 

 

2.1 Klimagassutslipp  
 

2.1.1 Kildefordeling 

Utslippene er fordelt på tre hovedkilder: 

• Stasjonær forbrenning omfatter utslipp fra all forbrenning av energivarer (utslippsbærere) i 
ulike typer stasjonære utslippskilder. Det er i hovedsak direktefyrte ovner der energivarer blir 
forbrent for å skaffe varme til en industriprosess, fyrkjeler der energivarene blir brukt til å var-
me opp vann til damp, småovner der olje eller ved forbrennes til oppvarming av bolig eller 
fakling der en energivare forbrennes uten at energien utnyttes. Det er ikke noe krav for en sta-
sjonær forbrenningskilde at energien i energivaren utnyttes. 

• Prosessutslipp omfatter alle utslipp som ikke er knyttet til forbrenning. Det er industri-
prosesser, fordampning eller biologiske prosesser, utslipp fra husdyr, fordampning ved bensin-
distribusjon, gjæringsprosesser i næringsmiddelindustrien, utslipp fra gjødsel og avfalls-
deponier og fordampning ved bruk av løsemidler. Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i 
metallproduksjonen føres her. Veistøv (asfaltstøv) er også inkludert i utslippsoversiktene. Be-
regningene av veistøvmengden er dokumentert i Bang m.fl. (1999).  

• Andre prosessutslipp av svevestøv er ikke beregnet i modellen. 

• Mobil forbrenning omfatter utslipp fra all forbrenning av energivarer knyttet til transport-
midler og mobile motorredskap. Dette gjelder forbrenning av bensin, diesel og andre drivstoff 
til veitrafikk, jernbane, skip, fly, snøscootere og motorredskap som traktorer, gressklippere og 
motorsager. For luftfart er det bare luftfart under 100 meter som er fordelt til de enkelte kom-
munene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nina Figenschau 
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2.1.2 Feilkilder og usikkerhet 

Metoden for kommunefordeling av utslipp (Daasvatn m.fl., 1994) er under stadige forbedringer et-
ter som mer relevant regionalstatistikk blir tilgjengelig og vi får større kjennskap til lokale forhold. 
Vi vil advare mot å betrakte tallene som absolutte og presse mer informasjon ut av dem enn de er 
beregnet for. SSB har foreløpig ikke utarbeidet estimater over usikkerhet i tallmaterialet, men som 
en tommelfingerregel kan vi antyde at tall på desimalnivå og forskjeller mellom kommuner på un-
der 10 % for forskjellige kilder generelt er usikre, noe avhengig av kilde og komponent.  

Utslippene innenfor kommunegrensene i de seks kommunene i Nord-Troms (Kvænangen, Nord-

reisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord) utgjorde ca. 0,18 % av Norges totale utslipp av klima-

gasser i 2007. Utslippet av klimagasser for Nord-Troms lå i 2007 på 8,6 % over 1991-nivå. Tilsvaren-

de for Norge var 15,5 %. Klimagassutslippene fordelte seg i 2007 på kildene som vist i figur 4. 

 

Figur 4) Klimagassutslipp i Nord-Troms fordelt på kilder, 2007, i prosent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utslippstallene som blir presentert i rapporten er kun utslippene innenfor de administrative grense-
ne til en kommune og ikke utslippene fra konsum av varer og tjenester hos innbyggerne i kommune-
ne – selv om kommunene har dette som fokus i handlingsplanen. Forbruket av varer og tjenester 
som Nord-Troms’ befolkning står for gir i tillegg et stort klimagassutslipp. Dette fremkommer ikke i 
utslippsregnskapet. 

Skjervøy kommune har 2,2 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger i utslipp per 2007. Dette tilsvarer 
anbefalingene fra FNs klimapanel, der de  mener at vi må strebe etter å få ned utslippene til 2 tonn 
per innbygger i 2050.  
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2.1.3 Status for klimagassutslipp i Nord-Troms 

De største utslippene – hvis man ser på tallene alene – kommer fra Nordreisa kommune, som er 
den største kommunen både arealmessig og i befolkning. Nordreisa er en stor kommune med klart 
definert sentrum. Samtidig er det innbyggere i alle grendene. Sett ut fra sentrum er det 3–5 mil til 
utkanten av kommunen/kommunegrensen. Ca. 40 % av befolkningen i Nordreisa bor utenfor det 
definerte sentrum. Dermed blir transportbehovet stort – ikke bare i drift av kommunale tjenester, 
men også generelt sett.  

 

Figur 5) Totalt utslipp per kommune i 1000 tonn CO2-ekvivalenter i 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale forutsetninger gjør at variasjonene i type utslipp er stor i regionen. Skjervøy som har et for-

holdsvis tett sentrum/bebyggelsesområde og har ikke like store utslipp fra veitrafikk, mens Nord-

reisa som den største kommunen både areal- og befolkningsmessig har fire ganger mer utslipp på 

trafikk. Hvis man deler inn utslippene per innbygger, kan hver og en se hvor utfordringene ligger. 

Mobil forbrenning er den største posten.  

 

Tabell 2) Tonn CO2 ekvivalenter per innbygger fordelt på kommuner, 2007 
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Figur 6) Utviklingen fordelt på kildene mobil forbrenning, prosessutslipp og stasjonær forbrenning, 

1991–2007 

 

Totale utslipp for Nord-Troms har økt med 8,6 % fra 1991 til 2007. I 2050 bør nivået ligge 50–80 % 
under 2000-nivå. Det vil si at Nord-Troms bør redusere sine totale utslipp med minimum 65 000 
tonn CO2-ekvivalenter.  

For å redusere disse tallene, har kommunene en ambisiøs handlingsplan med tiltak som skal ta kom-
munene inn i en mer bærekraftig fremtid. Kommunene i Nord-Troms har tatt for seg de store syn-
derne for å rette sterkere tiltak der det er størst behov. 

 

2.1.4 Landbruket 

Metan fra drøvtyggere og lagring av husdyrgjødsel står for omtrent halvparten av utslippene innen 
landbruket, mens lystgass fra nitrogenomdanning i jord står for resten generelt på landsbasis. Mu-
lighetene som jordbruket har for å redusere i disse utslippene er begrenset, men noen kutt er mulige. 

Landbruksproduksjonene som finnes i Nord-Troms er grovfôrbaserte husdyrproduksjoner, som er 
den typen som produserer mest metan. Samtidig som klimaet i området er kaldt, vil prosessene for 
omdanning av plantematerialet i jorda gå saktere, noe som kan føre til omdanning til lystgass. 

Metangassutslipp kan reduseres gjennom bedre lagring av husdyrgjødsel, eventuelt kombinert med 
biogassproduksjon. Færre drøvtyggere ville gitt en dårlig resursutnytting i et område som Nord-
Troms, med mye arealer og utmarksområder. 
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Lystgass dannes under delvis anaerobe forhold i jorda. Jordstruktur og vanninnhold henger nøye 
sammen med lufttilgang, og er sammen med nitrat i jorda de viktigste faktorene som bestemmer 
hvor mye lystgass som dannes. Hovedparten av de nitrogenholdige kunstgjødseltypene inneholder 
nitrat som nitrogenkilde. Det gjelder også de såkalte NPK-gjødslene. 

 

Figur 7) Klimagasskilde prosessutslipp i Nord-Troms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.1 Muligheter for redusert klimagassutslipp i landbruket 

Ved å ikke bruke kunstgjødsel og sprøytemidler fjernes klimagassutslippene som kan relateres til 
produksjon og transport av disse innsatsfaktorene. Energikrevende transport og produksjon kan 
også reduseres ved at husdyrene utnytter grovfôret og beiter mer slik at innført kraftfôr reduseres. 
Biologisk nitrogenfiksering via belgvekster som sørger for nitrogen inn i økologiske systemer produ-
serer ikke lystgass. Økologisk landbruk har også en generelt lavere nitrogentilførsel og økobonden 
har større motivasjon til å ta vare på nitrogenet fordi dette er en knapp ressurs etter de kravene som 
blir stilt i Økologiforskriften. Et sterkere fokus på kløver og plantemangfold i tillegg til husdyrgjødsel 
øker tilførselen av organisk materiale til jorda, noe som bidrar til at mer karbon kan lagres i jorda. 
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2.1.4.2 Skogbruk og klimaregnskapet  

I Kyoto-protokollen er det åpnet for å ta CO2-opptak i skogen med i klimaregnskapet. I første om-
gang er dette avgrenset til å gjelde netto endringer i utslipp minus opptak av klimagasser som skyl-
des menneskeskapte endringer i arealbruk og skogbruk satt i gang etter 1990. Inntil videre blir der-
med ikke den samlede tilveksten i skogen medregnet.  

Skogbrukets rolle i klimapolitikken er sterkt omdiskutert, dels på basis av politisk uenighet og dels 
på grunn av ulike faglige meninger. Etter klimakonferansen i Bonn sommeren 2001 har regjeringen 
presisert at man i norsk klimapolitikk har valgt å ikke medregne den generelle skogtilveksten i kli-
magassregnskapet.  

Til tross for at den store karbonbindingen som skjer i skogen ikke kan krediteres klimaregnskapet, 
er det viktig at skogbrukets rolle i klimasammenheng blir synliggjort lokalt. Økt bruk av trevirke 
både til oppvarming, som bygningsmateriell, til mulig bioenergi og i ulike andre produkter vil være 
klimagunstig gjennom lang tids binding av karbon. Dette er også gunstig når det erstatter produkter 
som blir framstilt med mer energikrevende tilvirkningsprosesser, slik som f.eks. betong, gipsplater, 
aluminium og stål.  

Nord-Troms har følgende arealfordeling: 

• Totalt: 9363 km2 
• Skog: 1628 km2 som er 17,4 % av det totale arealet i Nord-Troms og 22 % av skogarealet i    

Troms fylke 
• Dyrket mark: 56,5 km2 
 
Se mer i Vedlegg A: Statlige planer og retningslinjer. 

Foto: Nina Figenschau 
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2.1.5 Veitrafikk 

Vi kan se av analysene av tallene for utviklingen av mobil forbrenning at tallene for utslipp generelt 
sett har økt med 41 % i perioden 1991–2007. Hvis vi ser nærmere på de aktuelle kildene, kan vi se at 
biltrafikk er det som forurenser mest. Dette kommer naturligvis av at kommunene er gjennom-
fartsåre for både bil og gods på europaveiene E6 og E8. Trenden er at folk bytter ut bensinbiler med 
dieselbiler (dieselbiler har økt i omfang med 206 % i nevnte periode). Biltrafikk generelt har økt med 
7,4 % i perioden 1991–2007, og befolkningstallene for denne perioden har gått ned med 7,5 %.  

Velstandsutviklingen i befolkningen er også en medvirkende årsak til den økende biltrafikken. Det 
var ikke vanlig at husstandene hadde biler før ut på 1970-tallet. I dag er situasjonen at hvert hus-
standsmedlem har minst ett kjøretøy, og mange har flere. Dette fører naturlig til økte klimagass-
mengder. 

 

2.1.5.1 Framtidig utvikling i mobilt forbruk 

Det ventes at personbilparken etter hvert vil bli modernisert og at klimagassutslippene som følge av 
dette vil bli vesentlig redusert fra hvert kjøretøy. Siden Nord-Troms er en relativt spredt bebygd regi-
on, kan det ikke påregnes at kjørte kilometer vil bli redusert. Resultatet kan bli at det totale utslippet 
fra personbiler bare blir svakt redusert dersom ikke hybridbiler blir vanlige. Godstrafikken vil sann-
synligvis øke langs E6/E8 de kommende årene.  

Dersom jernbanen i Storfjord kommune blir realisert, må det påregnes at godstrafikken til/fra Ski-
botn vil øke vesentlig mens biltrafikken over grensen til Finland vil bli tilsvarende redusert.  

 

Figur 8) Utslipp fra  mobilforbrenning i Nord-Troms per 2007 
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I Norge står biltrafikken på årsbasis for 80 % av NO2-utslippene, 90 % av CO-utslippet og ca. 44 % av 
PM10-utslippet (partikler mindre enn 10 mikrometer i diameter).  

PM10-andelen gjelder kun for eksosutslippene. I tillegg kommer oppvirvlet vegstøv, som til tider kan være 
mange ganger større enn eksosutslippene.  

Den viktigste delen av nitrogenoksidene sett fra et helsemessig synspunkt er NO2. I utslippet forekommer 
det meste av NO2-utslippet som NO. NO reagerer raskt med ozon i atmosfæren og blir til NO2. Videre vil 
NO2 på noe større skala sammen med sollys bidra til fotokjemisk dannelse av ozon.  

Kilde: Forskrift om lokal luftkvalitet, 2004 

2.1.5.2 Spesifisering mobil forbrenning 

Mobil forbrenning er den største kilden til forurensing av luft og klimagassutslipp i Nord-Troms. Vi 
skal se nærmere på begrepet og på de ulike kategoriene.  

Mobil forbrenning får det meste av sin energi fra fossile kilder. Statistikken som er laget på dette  
området er hentet fra Miljøstatus i Norge, som er Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens  
forurensningstilsyn (SFT) sitt samarbeidsprosjekt (se mer på www.miljostatus.no). 

Mobil forbrenning er en fellesbetegnelse for all forbrenning som gjør det mulig for oss å forflytte 
oss. Kategoriene er delt inn slik: 

 

Figur 9) Kategorier for mobil forbrenning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nærmere beskrivelse av klimastatus og historisk utvikling i de enkelte kommunene finnes i rap-
portens Vedlegg B: Klima i Nord-Troms. 
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2.1.6 Strategi for avfall og materialgjenvinning 

Avfallsservice AS har en strategi i perioden frem til 2013 mht. å innfri reglene i deponiforbudet. Ut-
gangspunktet er en samlet mengde på 7054 tonn til deponi i 2008. 

I samtaler med Avfall Norge og andre deponieiere fremkommer det at det kan være omkring 30 % 
uorganisk avfall av den samlede mengde som legges i deponiet. Dette er fraksjoner som tidligere har 
vært vanskelig å skille ut, f.eks. rivningsavfall som inneholder en god del uorganisk materiale som 
stein, plast, glass osv. Alt av trevirke sorteres nå ut og inngår i egne returordninger. 

Avfallsservice har investert i en sorteringsmaskin som sorterer ut avfall som kan sendes til gjenvin-
ning eller forbrenning. Sorteringen skjer nå i selve deponiet og fungerer meget bra. I løpet av 2010 
eller 2011 er det planlagt investert i en ny sorteringshall på området. Reguleringsplanen er under ut-
arbeidelse. 

Det er nå lagt opp til en kampanje for å øke sorteringsgraden fra husholdningene. I mars 2009 ble 
det sendt ut en egen informasjon som belyser gevinsten ved å øke sorteringsgraden. Kommunene vil 
være med i kampanjen. Avfallsservice har investert i et GPS-system for å få bedre oversikt over kun-
dene og abonnementstyper. De vil bruke dette systemet aktivt i arbeidet med å øke sorteringsgraden. 
Systemet sikrer sanntidskommunikasjon mellom bilene og administrasjonen. Ved hjelp av bilder vil 
Avfallsservice dokumentere sorteringsgraden. Den videre strategien i dette arbeidet er: 

• Kunngjøre kontroll av sortering. 
• Avfallsservice vil i første omgang ha fokus på sammensetningen av de fargede posene i hver 

søppeldunk. Senere vil de fokusere på innholdet i den hvite posen for få ut matavfall og papir 
som sorteres ut i egne fraksjoner. 

• Vurdere gratis utlevering av poser i løpet av høsten 2009. 
 
I mai 2008 begynte Avfallsservice et arbeid mot næringslivskundene for å få til bedre sortering. Det-
te arbeidet intensiveres denne våren og skal være et samarbeid med kommunene. Deres prisprofil 
legger opp til å holde en forholdsvis lav pris på sortert avfall, og prisen på restavfall har økt betydelig 
fra sommeren 2008. Hovedfokuset er å få ut matavfall, papir, papp og plast. Deres kunder er positi-
ve til denne satsingen. Den videre strategien i dette arbeidet er: 

• De kundene som ikke har kildesortering, vil få krav om dette. Frist for gjennomføring er 
juni 2010. 

 
Fokus vil være på fraksjonene matavfall, papp/papir og plast. I perioden etter juni 2010 vil mengden 
organisk avfall til deponi reduseres betydelig frem til man oppnår målsettingen om mindre enn 10 % 
organisk avfall i deponiet innen 31. desember 2012. 
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I tabellen er det lagt opp til at Avfallsservice vil prioritere restavfall fra husholdningene (hvit pose) 
og sikterest fra kompostanlegget i Skibotn til forbrenning. Dersom det er mulig vil de prioritere å 
kjøre mest mulig av sikteresten til forbrenning, og da redusere annet brennbart avfall. 

Avfallsservice AS, ”Søknad om dispensasjon fra forbud om deponering”, 2008 

Tabell 2) Avfall til deponi, innveid 2008, tonn       
                
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Produksjonsavfall 3646 2546 1450 1450 1450 0 

Uorganisk avfall 30%   540 1094 1094 1094 1094 

Trevirke   625 0 0 0 0 0 

Hvite poser   1772 1295 636 36 0 0 

Avfall fra sortering 41 41 41 41 0 0 

Sikterest   970 770 170 20 0 0 

                

Sum avfall til deponi    7054  5192  3391  2641  2544  1094 

       

Reduksjon sikterest  50 100 100 100 100 

Materialgjenvinning 30 %   510 1084 1094 1094 1094 

Materialgjenvinning 40 %   177 354 594 591 709 

Til forbrenning   500 1500 2000 2100 3432 
        

SUM TOTALT      6429 6429 6429 6429 6429 

Unntak for 2013 hvor alt organisk er sendt til forbrenning.       

Produksjonsavfall reduseres med 30 % ved økt materialgjenvinning.     

Av samlet mengde produksjonsavfall er 30 % uorganisk.       

Av samlet mengde hvite poser reduserer vekten med 40 % ved økt materialgjenvinning. 

Mengden sikterest reduseres med 10 % gjennom forbedret produksjon.   
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2.1.7 Mat og matproduksjon 
 

Landbruket 

Metan fra drøvtyggere og lagring av husdyrgjødsel står for omtrent halvparten av utslippene innen 
landbruket, mens lystgass fra nitrogenomdanning i jord står for resten, generelt på landsbasis. Mat-
jorda er jordklodens største CO2-lager, og gjennom grasdrift og rett forvaltning kan klimaeffekten bli 
større enn for skog. 

Landbruket i Nord-Troms er hovedsakelig basert 
på grovfôrbaserte husdyrproduksjoner. Det meste 
av oppdyrket areal består av grovfôrproduksjon i 
regionen. Det er derfor viktig å etterstrebe en ba-
lanse mellom utslipp av metan gjennom husdyr-
enes og grasproduksjonens evne til å lagre CO2.   

Metangassutslipp kan reduseres gjennom bedre 
lagring av husdyrgjødsel, eventuelt kombinert 
med biogassproduksjon. Færre drøvtyggere ville 
gitt en dårlig resursutnytting i et område som 
Nord-Troms, med mye arealer og utmarks-
områder. Det er derfor viktig at utmark også blir 
godt utnyttet. 

Lystgass dannes under delvis anaerobe forhold i 
jorda. Jordstruktur og vanninnhold henger nøye 
sammen med lufttilgangen, og er sammen med 
nitrat i jorda de viktigste faktorene som bestemmer hvor mye lystgass som dannes. Hovedparten av 
de nitrogenholdige kunstgjødseltypene inneholder nitrat som nitrogenkilde. Det gjelder også de så-
kalte NPK-gjødslene. 

Innkjøp og omsetning 

Bruk av økologisk mat støtter opp om miljøvennlig matproduksjon. Økologisk landbruk har lavere 
utslipp av klimagasser per daa, spesielt fordi man ikke bruker den energikrevende kunstgjødsla og 
andre kunstig framstilte tilsetningsstoffer. Det er liten bruk av økologisk mat i offentlig sektor. 

Lokal mat er CO2-vennlig i den forstand at det er kort frakt mellom produsent og forbruker. Per i dag 
er det ikke stort mangfold av lokalprodusert mat, og det har ikke vært i aktiv bruk på større institu-
sjoner. 

Muligheter for redusert klimagassutslipp ved innkjøp og produksjon av mat 

Ved å ikke bruke kunstgjødsel og sprøytemidler, fjernes klimagassutslippene som kan relateres til 
produksjon og transport av disse innsatsfaktorene. Energikrevende transport og produksjon kan 
også reduseres ved at husdyrene utnytter grovfôret og beiter mer slik at innført kraftfôr reduseres. 

Biologisk nitrogenfiksering via belgvekster som sørger for nitrogen inn i økologiske systemer produ-

Foto: John Johansen  
(prosjekt Økoløft i kommunene  

Kåfjord og Nordreisa) 
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serer ikke lystgass. I økologisk landbruk er det en generelt lavere nitrogentilførsel, der økobonden 
har en større motivasjon til å ta vare på nitrogenet fordi dette er en knapp resurs etter de kravene 
som blir stilt i Økologiforskriften. 

Et større fokus på kløver og plantemangfold i tillegg til husdyrgjødsel øker tilførselen av organisk 
materiale til jorda, noe som bidrar til at mer karbon kan lagres i jorda. Bedre jordstruktur sørger for 
bedre infiltrasjonsevne og vannlagringskapasitet. God jordstruktur sikrer lufttilgang også ved ned-
bør, noe som bidrar til å minske lystgassutslipp. Dette er også viktig siden det gir mer stabile avling-
er både i våte og tørre perioder. 

Å unngå oppdyrking av myr og skape dårlig jordstruktur samt etterstrebe en dyrkingsmetode etter 
økologiske prinsipper, er viktige momenter for å holde klimautslippene og lagrene i balanse. 

Det økologiske arealet i hver kommune bør økes til 15 % innen 2020 iht. målsettingen i Soria Moria-
erklæringen II. Dette vil være med på å redusere klimagassutslippene i landbruket med 5 %. 

Innkjøp og omsetning 

Kunnskap om klimamerking og kosthold er med på å bidra til økt fokus på bruk av klimavennlig 
mat. Lokal og økologisk mat er viktige momenter å ta hensyn til i en innkjøpsavtale. Lokale produ-
senter bør henvises til en arena i kommunen dersom de ønsker å levere lokal mat.  

Kommunene bør ha et forbruk og en omsetning av økologisk og lokal mat på 15 % innen 2020.  

 

Foto: Karl-Idar Berg 
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2.2 Status stasjonært energiforbruk 
 

Norge avviker fra resten av IEA-landene når det gjelder ENØK/energiøkonomisering (IEA: Interna-
tional Energy Agency, rådgivende innen energipolitikk for 28 medlemsland). Norge har hengt etter i 
utvikling og arbeid med effektivisering av energiforbruk inntil det stagnerte helt mellom 1973 og 
1990. Men på 1990-tallet har Norge hatt en bedre utvikling enn de andre landene når det kommer til 
bolig, tjenesteyting og til en viss grad innen transportsektoren. I og med at Norge kom sent i gang 
med energieffektivisering, har vi et stort potensial for forbedring. NVE anslår at man med enkle, 
kortsiktige løsninger kan redusere elektrisitetsforbruket med 10–15 % i offentlig sektor og 5–10 % i 
privat sektor.  

Kilde: NVE, 2003; CICERO, 2005 

 

Potensialet for bruk av fornybar energi er stort i Nord-Norge, og også i Nord-Troms. Nord-Norge er i 

dag selvforsynt med fornybar vannkraft, ifølge Nordnorsk konjunkturbarometer 2009. Utfordrin-

gene er likevel mange. Manglende infrastruktur er en av dem. Ledningsnettet slik det er i dag, har 

liten kapasitet i forhold til det voksende behovet. Fornybar energi er ikke ansett som lønnsomt uten 

offentlig støtte. Den store uforløste energikilden er vurdert å være vindkraft, som har et stort poten-

sial i hele landsdelen med muligheter for å produsere 3 TW innen 2010. 

Totalt stasjonær energiforbruk i 2005 for Nord-Troms var på 338 GWh. Figur 9 viser energiforbru-

ket fordelt på de ulike energibærerne (kilde: Lokale energiutredninger, Kraftlagene, SSB). Kommu-

nale bygg har et årlig forbruk på 25,9 GWh per 2008. 

 

Figur 13) Stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere, Nord-Troms, 2005 
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Elektrisitet er den største kilden i Nord-Troms og står for 83,8 % av forbruket. 

 

Figur 14) Stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper, uten elektrisitet, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette utgjør 55,7 GWh av det totale 349 GWh. Resterende GWh er energi fra elektrisitet. 

 

Figur 15) Elektrisitet fordelt på brukergrupper, Nord-Troms samlet, 2008 
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2.3 Energiforbruk i kommunale bygg 
 
Kommunene forbruker per 2008 ca. 25,9 GWh per år til egne bygg. De aller fleste – 79,5 % av kom-
munale bygg – blir varmet opp med elektrisk strøm. 

I Nord-Troms er det et potensial for innsparinger på energiforbruk på bygg på 35 %. Kommunene 
kan oppnå betydelige besparelser i energiforbruket i egne bygg. I tillegg er de store innkjøpere og ut-
byggere, og har derfor betydelig påvirkning på andre bygningsforvaltere – og på leverandører og 
rådgivere i bygningsbransjen. Kommunesektoren har dermed stor innflytelse på energibruk og kli-
magassutslipp, både i egne og andres nye bygninger. 

Siden strømprisene har vært relativt lave i Norge, bruker nordmenn strøm til oppvarming i langt 
større grad enn i andre land, men økningen i strømprisene de siste årene har forandret dette noe. 
Strømprisene for norske husholdninger er nå nesten på samme nivå som i andre nordiske land – 
med unntak av Danmark, der de betalte rundt 2 kroner per kWh elektrisitet i 2005. Mens 69 % av 
alle husholdninger i Norge hadde elektriske ovner eller varmekabler som hovedoppvarming i 2001, 
var denne andelen nede i 62 % i 2004. Dette er dels erstattet med bruk av varmepumpe og vedovn 
(se mer om nasjonale og internasjonale føringer i Vedlegg A: Statlige planer og retningslinjer). 

Nord-Troms har som resten av landet store innsparingsmuligheter. Grovt regnet skal det være mulig 
med opptil 35 % reduksjon over hele regionen. Med dagens teknologi er det fullt mulig å oppnå lav-
energibygninger med under 100 kWh per m2. Rammekrav i den nye tekniske forskriften TEK 07 er 
maks 165 kWh per m2. Beregninger over innsparinger på bygg i Nord-Troms er vurdert ut fra at end-
ring av bygg kan gjøre det mulig å oppnå 165 kWh per m2 i bygg. 

I Nord-Troms er det per 2008 13 bygg i regionen som er i henhold til rammekravene. Det er kun fire 
kommunale bygg i regionen som tilfredsstiller krav til lavenergibygg: Lyngenhallen, Oksvik skole og 
Lyngsdalen skole i Lyngen kommune og Familiesenteret i Nordreisa kommune. 66 bygg er med i be-
regningen. Lønnsomheten må være overveiende for å kunne gjøre investeringer på infrastruktur og 
renovasjon av bygg.  

 

2.3.1 Forbruket 

En undersøkelse SSB har gjort om energibruk i statsforvaltningen viser at det var høyest energibruk 

i sykehusbygninger (304 kWh/m2), mens rene kontorbygg innenfor statlig forvaltning i gjennom-

snitt brukte 207 kWh/m2. Det er mange relativt store bygninger som er med i denne undersøkelsen. 

Totalt oppvarmet areal i denne bygningsmassen er om lag 4,5 millioner m2, fordelt på blant annet 

sykehus, universiteter og rene kontorbygninger. Den store energibruken per m2 i sykehusbygg har 

blant annet sammenheng med stort innslag av energikrevende apparater samt at bygningene brukes 

lenger. Mens helsebygninger som sykehus har heldøgnsdrift, er gjennomsnittlig brukstid for statlige 

kontorbygninger drøyt 9 timer per døgn. 

I tillegg til brukstid og mengden av energikrevende apparater og utstyr, påvirker også isolasjon, ven-

tilasjonssystemer, belysning og energioppfølgingssystemer energibruken i bygningene. Hvor energi-

bevisste de som bruker byggene er, har også betydning. Hvor i landet bygningen ligger, spiller også 

inn fordi utetemperaturen påvirker behovet for oppvarming. I kontorbygninger var energibruken i 
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statlig forvaltning 207 kWh/m2, og de var dermed blant bygningstypene med lavest spesifikk energi-

bruk.  

Brukstiden på drøyt 9 timer per døgn er lavere enn for en del andre bygningstyper. Gjennomsnittlig 

brukstid for alle bygningene i denne undersøkelsen var om lag 17 timer per døgn. Tallene fra statis-

tikken Energibruk, tjenesteytende næringer viser at kontorbygninger i statlig forvaltning hadde lave-

re energibruk per m2 oppvarmet areal enn andre kontorlokaler. Mens kontorbygninger i statsforvalt-

ningen brukte 207 kWh/m2, var energibruken i kontorbygninger i andre virksomheter 249 kWh/m2.  

Hvis vi ser nærmere på bygg i Nord-Troms, viser tallene det samme bildet. 

 

Tabell 3) Gjennomsnittlig forbruk per kvm i kommunale bygg. I Nord-Troms Per 2008 

 

Figur 16) Strømforbruk fordelt på sektorer kommunale bygg, Nord-Troms samlet 

 

Type bygg Forbruk per m2 

Skolebygg  229 

Barnehager  252 

Helsebygg  281 

Administrasjonsbygg  211 

Kultur/idrett  211 
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2,9

Skolebygg

Helsebygg

Administrasjonsbygg

Barnehager

Kultur/idrett

Annet

35 

Side 234



Tabell 4) Oversikt over bygg med høyest elektrisitetsforbruk per m2, per 2008 

Disse byggene har meget høyt forbruk per m2. Her kan man med enkle midler gjøre ENØK-tiltak for 
å oppnå store inntjeninger. 

 

Eksempeltiltak for innsparinger Gir årlig besparelse i kWh/m2 BRA 
Yttervegg: øke isolasjon til 20 cm 7 
Tak: øke isolasjon til 35 cm 2 
Vindu: til uverdi fra 1,4 til 1,2 6 
Balansert ventilasjon med gjenvinningseffekt på 80 % 4 
Lekkasjetall fra 4,0 h-1 til 2,5 h-1 15 
SUM 36 

Kilde: BWG homes 

 

Bygg 
Forbruk kWh  

per m2/år 
Bygg 

Forbruk kWh  

per m2/år 

Hatteng skole  414 Oteren barnehage 315 

Kjækan skole  477 Badderen barnehage 347 

Kjækan gymsal  319 Kåfjord helsesenter 447 

Gargo  518 Sonjatun helsesenter 338 

Riebangardi  
barnehage  

319 Skjervøy helsesenter 372 

Sørkjosen barnehage  354 Skoleveien 2 445 

Kommunehuset  
Lyngen 

355 Ungdommens hus, 
Nordreisa 

322 
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2.3.2 Innsparingsmuligheter 

2.3.2.1 Nordreisa 

Tabell 5) Nordreisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2 Kvænangen 

Tabell 6) Kvænangen 

Bygg 

Forbruk 

kWh  

per m2/år 

Innsparings-

muligheter  

i kWh 

Innsparinger  

per år i kroner 

(energipris 50 øre) 

Sonjatun helsesenter 338 1 160 695 580 347 

Ungdommens hus 322 40 240 20 120 

Sørkjosen skole  276 176 777 88 388 

Sørkjosen barnehage 354 50 364 25 188 

Nordreisahallen 246 128 464 64 232 

Totalt   778 275 

Bygg 

Forbruk 

kWh  

per m2/år 

Innsparings-

muligheter  

i kWh 

Innsparinger  

per år i kroner 

(energipris 50 øre) 

Kjækan skole 477 135 720 67 860 

Kvænangen barne- og ungdomsskole 226 207 278 103 639 

Gargo 518 553 864 276 932 

Rådhuset 270 259 668 129 834 

Totalt   578 265 
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2.3.2.3 Skjervøy 

Tabell 7) Skjervøy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4 Kåfjord 

Tabell 8) Kåfjord 

 

 

Bygg 

Forbruk 

kWh  

per m2/år 

Innsparings-

muligheter  

i kWh 

Innsparinger  

per år i kroner 

(energipris 50 øre) 

Skjervøy ungdomsskole 239 498 526 249 263 

Skjervøy barneskole 225 168 801 84 400 

Skoleveien 2 445 454 576 227 288 

Skjervøy helsesenter 372 900 433 450 216 

Totalt   935 207 

Bygg 

Forbruk 

kWh  

per m2/år 

Innsparings-

muligheter  

i kWh 

Innsparinger  

per år i kroner 

(energipris 50 øre) 

Olderdalen skole 229 195 520 97 760 

Manndalen skole 264 185 708 92 854 

Riebangardi barnehage 319 53 190 26 595 

Kåfjord helsesenter 447 1 101 377 550 688 

Kåfjord rådhus 244 171 290 85.645 

Totalt   853 542 
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2.3.2.5 Lyngen 

Tabell 9) Lyngen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.6 Storfjord 

Tabell 10) Storfjord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønnsomheten for tiltak kan videre regnes ut med Enovas ENØK Lønnsomhetsprogram.  
Se mer på http://naring.enova.no/file.axd?fileid=1334. 

Bygg 

Forbruk 

kWh  

per m2/år 

Innsparings-

muligheter  

i kWh 

Innsparinger  

per år i kroner 

(energipris 50 øre) 

Lenangen skole 368 386 500 193 250 

Solhov barnehage 255 19 700 9 350 

Kommunehuset Lyngen 355 170 578 85 289 

Totalt   287 889 

Bygg 

Forbruk 

kWh  

per m2/år 

Innsparings-

muligheter  

i kWh 

Innsparinger  

per år i kroner 

(energipris 50 øre) 

Hatteng skole 414 597 443 298 721 

Oteren barnehage 315 43 811 21 905 

Åsen omsorgssenter 295 159 414 79 707 

Totalt   400 333 
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2.4 Energiforsyning 
 
83 % av all energiforsyning kommer fra elektrisitet, men mange bygg har oljefyrkjeler. Fordelen med 

dette er at alle disse byggene har infrastruktur for vannbåren varme og med enkle midler kan kobles 

på alternativ fornybar energi. Kommunene har flere planer om konvertering til fornybare energi-

kilder. Dette vil kommenteres nærmere i handlingsplanen. Det er planer i de fleste kommuner om å 

legge om til fornybar energi (se Vedlegg D: Tiltaksliste bygg). 

Energikilder som kan utnyttes mer er blant annet vindkraft, småkraft og bioenergi. Nytt av året er 

regjeringens økte satsing på energiomlegging. Dette sammen med innføring av energidirektivet og 

den nye PBL med tilhørende TEK vil legge sterke føringer for energivalg i kommunene. Fra å ha en 

nasjonal målsetting på energiomlegging på 10 % innen 2010, økes målet nå til 30 TWh innen 2016. 

30 TWh tilsvarer 25 % av det totale elektrisitetsforbruket i Norge med basis i 2001. 

Energi produseres og brukes. Det ideelle er at dette gjøres på samme sted, men i mange tilfeller er 
det stor avstand mellom produksjon og utnyttelse, og energien må derfor overføres gjennom en 
energiinfrastruktur. Dette medfører at investeringene i mange tilfeller blir for høye slik at energi-
løsningen blir uaktuell å innføre. Når det gjelder elektrisitet, er det utbygget en infrastruktur som 
kan utnyttes ved videre utbygginger, mens ved andre løsninger som fjernvarme er det i store deler 
av landet ikke bygget ut et slikt nett. 

 

2.4.1 Vannkraft 

Elektrisk energi er omdannet energi fra kilder som vann, kjernekraft, varme og gass. I Norge er det 
vann som anvendes gjennom vannkraftverk. Den elektriske energien må overføres til forbruker via 
et eget nett gjennom små tap til omgivelsene. Bolig, næringsbygg og annen infrastruktur er fullsten-
dig avhengig av elektrisk strøm i dag til belysning og strømforsyning av apparater som støvsuger, 
komfyr, TV, video, PC osv. Oppvarming av boliger og næringsbygg bruker hovedsakelig også elektri-
sitet som energikilde, noe som er et særpreg i Norge i forhold til land i Europa. Mini- og mikrokraft-
verk er små vannkraftverk som er blitt populære de siste årene. 

Fordeler 
• Allerede etablert en infrastruktur. 
• God erfaring. 
• Kostnadseffektiv metode. 
• Med hensyn til utslipp av miljøhemmende gasser, er dette en meget god løsning. 
 

Ulemper 
• Infrastrukturen krever arealmessig stor plass. 
• Vann som kilde til elektrisitet er en knapphetsfaktor i Norge. 
• Ikke politisk stemning per i dag for å bygge ut nye større vannkraftverk. 

 

Kilde: Lokal energiutredning Nordreisa kommune 2007, Nord Troms Kraftlag 
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2.4.2 Bioenergi 

Denne energien produseres ved forbrenning av biomasse 
som f.eks. organisk avfall, ved, skogsflis, bark, treavfall, hus-
dyrgjødsel, halm, biogass fra kloakkrenseanlegg og deponi-
gass fra avfallsdeponier. Foredlet biobrensel er typisk pellets 
og briketter, og er mer energieffektiv enn tradisjonell ved. 

Regjeringens mål er 4 TWh vannbåren varme innen 2010. 

Det største potensialet med hensyn til vekst ser man innen 
avfallsforbrenning, der det i 2001 ble produsert ca. 800 
GWh. 

 

2.4.2.1 Muligheter for bioenergi i Nord-Troms 

Ideen til satsing på bioenergi kom på årsmøtet til Nordreisa 
skogeierlag i mars 2006. I april samme år dro en av møte-
deltakerne på studietur til Gardermoen og Sverige, og kom 
hjem med mye informasjon og entusiasme. 

En håndfull skogeiere i Nordreisa kommune holdt entusiasmen ved like ved å holde flere møter og 
kurs gjennom vinteren 2006/2007. I september 2007 reiste en stor delegasjon på studietur til  
Energigården på Brandbu. Dette var en tur som var viktig i forhold til avgjørelsen om etablering av 
anlegg. 

Nord-Troms Bioenergi AS ble stiftet 29.01.2008 av skogeiere i Nordreisa, med formål å drive salg av 
energi i form av varmtvann produsert av skogflis. Nordreisa kommune sendte i oktober 2008 ut an-
budskonkurranse på varmeleveranse til Sonjatun, Storslett skole og svømmehallen. Nord-Troms 
Bioenergi vant konkurransen.  

Byggingen av ledningsnett og varmesentral ble gjort sommeren og høsten 2009, og anlegget ble  
startet opp i slutten av november samme år.  

Nordreisa kommune skal satse stort på bioenergi til sine kommunale bygg (se også Vedlegg A: Stat-
lige planer og retningslinjer, Landbruket en del av løsningen på klima?) 

 

Bioenergi i Sverige 

Sveriges utslipp av klimagasser gikk 
ned med 9 % fra 1990 til 2007. 

I samme periode økte Sveriges BNP 
med 48 %. Historisk har økonomisk 
vekst gitt økte utslipp av klimagasser. 
Men her fremholdes det fra svensk 
hold at den sterke økningen i bio-
energianvendelse i samme periode 
forklarer nedgangen i klimagass-
utslippene.  

Bioenergiforbruket i Sverige økte fra 
79 TWh (1990) til 120 TWh (2007) i 
nevnte periode.  

Kilde: Svebio 

Foto: Nina Figenschau 
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2.4.3 Petroleumsprodukter 

Denne energien produseres ved forbrenning av fyringsolje (lett/tung) og parafin, og varmen kan 
distribueres gjennom luft eller et vannbåren anlegg via et sentralt eller lokalt distribusjonsanlegg. 

Fordeler 
• Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket. 
• Lave driftskostnader. 
 

Ulemper 
• Gamle anlegg representerer en forurensning. 
 

2.4.4 Spillvarme 

Under produksjonen til industribedrifter blir det ofte sluppet ut spillvarme til luft eller vann uten at 
dette utnyttes til andre formål. Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av bygninger eller opti-
malisering av industriprosessen. 

Fordeler 
• Utnytter allerede produsert energi. 
• Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander og høy temperatur på spillvarmen. 
 

Ulemper 
• Brudd i produksjonen hos industrien kan gi brudd i varmeleveransen hvis det ikke er byg-

get alternativ energiforsyning. 
• Ved lange overføringsavstander er det svært ofte ikke lønnsomt. 
• Studier angir at det realistiske nivået for utnytting av spillvarme er langt lavere enn poten-

sielt tilgjengelig energimengde; sannsynligvis vil bare 0,15 TWh kunne realiseres. 
 

2.4.5 Solenergi 

Sola er en fornybar energikilde som gir tilstrekkelig varme til at menneskene kan leve på jorden. 
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Men å bygge en kostnadseffektiv omforming av solenergi til spesielt elektrisitet i storskala, har man 
enda ikke lykkes med. 

Energiløsningen som typisk anvendes i dag 
• Elektrisitetsproduksjon. 
• Oppvarming av huset ved bevisst valg av bygningsløsning. 
• Varmeproduksjon og overføring gjennom et varmefordelingssystem. 
 

Fordeler 
• Utnytter en evigvarende energikilde. 
• Naturlig å anvende i områder der vanlige energikilder ikke er lett tilgjengelige, som van-

lig elektrisitet på hytter og fritidshus. 
 

Ulemper 
• Høye kostnader ved å etablere solceller for energiforsyning. 
 

2.4.6 Naturgass 

Norge har store reserver som kan utnyttes innenlands, men som eksporteres i stor skala til utlandet i 
dag. Gass er en ikke-fornybar energikilde som hentes opp fra grunnen (i Norge: sjøen) og overføres 
via gassrør til deponier via ilandføringssteder. Gassen kan fordeles til forbruker via en utbygd infra-
struktur eller via tankbil. Gassen forbrennes på stedet og produserer varme, eller varme kan distri-
bueres via et vannbåret distribusjonssystem. Gass kan også selvfølgelig være kilden til elektrisitets-
produksjon eller kombinasjoner av varme og elektrisitet. 

Fordeler 
• Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander. Det er derfor naturlig å distri-

buere gassen allerede ved ilandføringsstedet. 
 

Ulemper 
• Ikke fornybar energikilde. 
• Økonomien er avhengig av lengde på nødvendig rørdistribusjon. 
• Kan representere en miljømessig belastning (CO2). 

 

2.4.7 Vindkraft 

Vind er en energikilde som fortrinnsvis produserer elektrisitet. Vindkraftverk må plasseres på steder 
som gir stabil energi og hvor det ligger til rette for å koble seg til annen elektrisitetsoverføring. 

Fordeler 
• Fornybar energikilde. 
• Mulighet å produsere betydelige mengder med elektrisitet fra vindkraft i Norge. Teore-

tisk verdi er 76 TWh, mens myndighetenes mål innen 2010 er 3 TWh. 
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Ulemper 
• Gir et inngrep i landskapet – estetisk innvirkning. 
• Høyere produksjonskostnad enn vannkraft i dag, 

men økning i prisene i et knapt marked og høyere 
avgifter kan endre på dette. Bruk av grønne serti-
fikater på sikt er også et alternativ.  

 

2.4.8 Sjøvannsvarmepumper 

Dette forutsetter for en vanlig enebolig at avstanden til sjøen 
ikke er mer enn 100 meter. Rørene må ligge på steder der de 
ikke ødelegges av ankring. Slanger med frostsikker væske sen-
kes ned i sjøen og henter opp lagret solenergi. For å spare 
10 000 kWh trengs anslagsvis 200 meter rør. Varmeutbyttet 
er normalt bedre enn for jordvarme.  

Det aller beste er om slangene kan ligge i bunnslammet, der 
temperaturen er enda litt høyere enn i vannet. Jo større dyp, 
jo mer stabil temperatur gjennom hele året. Rørene legges i 
stor nok dybde til at rørene får ligge i ro for oppankring, is og 
bevegelser i vannmassene. 

Fordeler 
• Sjøvann har høy og stabil temperatur, og er en 

meget god varmekilde. 
• Sjøvann er en temperaturstabil kilde også midtvinters. 
• Kan dekke 80–90 % av det årlige energibehovet. 
 

Ulemper 
• Begroing utenpå rørene kan være et problem, især i sjøvann. 
• Fare for slitasje på kollektoren og derav følgende havari. 

 

Merk 
• Lengste avstand fra huset og ned til sjøen er normalt 100 meter. Blir det lenger, vil kost-

nader og varmetap øke. 
• Anlegget dimensjoneres og ledningene legges så dypt at isdannelser utenpå rørene ikke 

oppstår. Når is legger seg utenpå rørene, reduseres varmeopptaket. 
• I strandsonen blir det stor slitasje. Dekk godt til slik at rørene ikke ødelegges. 
• Kostnadene for sjøvannspumper vil vanligvis være fra 50 000 kroner og opp til 110 000, 

avhengig av størrelse på fabrikat og leverandør. Anleggsprisen for kollektor i sjø vil vari-
ere med forholdene.  

• Varmepumper kan også utnytte energi fra jord, grunnvann, berg og luft. 
 

Vindkraft i Nord-Norge 

Norge utnytter bare 0,05 % av sitt po-
tensial for vindkraft. Likevel anbefa-
ler ikke Balbir Balbir Singh, forsker 
ved Samfunns- og næringslivsforsk-
ning (SNF) ved NHH, at det bygges 
ut vindkraft i Nord-Norge. 
 
Det blåser tilstrekkelig nord i landet, 
så det er ikke vinden som er proble-
met. Problemet ligger i overførings-
begrensninger på nettet. Når utbyg-
gingen kommer over en viss størrelse, 
øker behovet for forsterkninger i net-
tet ettersom mer kraft skal transpor-
teres bort fra området. Singh mener 
man ikke kan investere i vindkraft i 
Nord-Norge uten samtidig å investere 
i nettet – det samme overførings-
nettet som kundene i Nord-Norge al-
lerede i dag betaler ekstra for, sam-
menlignet med innbyggere lenger sør 
i landet.  

 
http://www.kraftnytt.no/default.asp?

page=21878&article=32276, 01.03.2010 
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2.4.9 Småkraft 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  har laget kart over alle kommunene i Norge som be-
skriver potensialet for mikro- og minikraftverk i kommunen. Kommunene Tromsø, Storfjord og Kå-
fjord er de kommunene med størst potensial i Troms. Det er da ikke tatt med potensialet i vernede 
områder. 

Her er kommunen og fylkeskommunen sentrale aktører når det gjelder reguleringsplaner, fallrettig-
heter og kommunal behandling av de konsesjonssøknadene som kommer inn gjennom NVE fra ak-
tører som ønsker å bygge ut sin lille bekk eller elv. For å se hvor disse potensielle kraftverkene er, 
kan man gå inn på NVEs hjemmeside (http://www.nve.no) under Energi og Småkraftverk i meny-
en øverst på siden, eller velg NVE Atlas og gå direkte til kart over kommunen (http://arcus.nve.no/
website/nve/viewer.htm eller http://arcus.nve.no/website/potensial%5Fsmaakrv/viewer.htm). 

 

2.5 Framtidig energibehov og planer for forsyning 

Per i dag er Nord-Troms selvforsynt med vannkraft (Nord-Troms sitt samlede behov er per i dag 
323 GWh, og det blir produsert ca. 3 TWh i regionen). Likevel er det en økende interesse for  
alternativ energi, og utvikling av dette vil ses godt i Nord-Troms. Bioenergi , vindkraft og småkraft er 
satsinger som vi allerede ser starten på. Det er i tillegg et utbredt ønske om å bruke varmepumper av 
forskjellig slag som både gir bedre energiutnyttelse i tillegg til å bruke alternative kilder (eks. jord-, 
berg-, sjøvarmepumper). 

 

2.5.1 Forventet energibruk i Nord-Troms 

Figur 17) Forventet energiforbruk i Nord-Troms perioden 2000-2015 
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2.5.2 Framtidige planer for energiforsyning 

Nord-Troms skisserer i denne planen ambisiøse mål for økt produksjon av alternativ energi. Kraft-
lagene som opererer i regionen har i tillegg sine mål for produksjon av alternativ energi. 

 

2.5.2.1 Langdalselva 

Småkraft AS har fått konsesjon på Langdalselva på Alteidet. Realisering av dette betyr innmating av 
3,5 MW og 11 GWh i 22 kV-nettet til Alta Kraftlag. Det tilsvarer forbruket til 550 boliger. Kraftverket 
i Langdalselva vil utnytte et fall på 235 meter over en strekning på om lag 2,3 km. Det er laget en av-
tale med Småkraft om bidrag til nettforsterkning dersom både dette og Langfjordhamn i Loppa rea-
liseres. Lese mer om prosjektet på http://www.nve.no/modules/module_109/
publisher_view_product.asp?ientityID=11184.  

 

2.5.2.2 Vindkraft Rieppi (Skibotn) 

Troms Kraft Produksjon AS planlegger å bygge et nytt vindkraftverk i Rieppi (Skibotn). Produk-
sjonen skal etter planen bli 240 GWh (80 MVA). For å transportere kraften ut av området, må det 
bygges en 13 km linje (132 kV) mot Skibotn kraftverk. Denne linjen vil følge eksisterende 22 kV-
linje, og kobles til i utendørsanlegget (132 kV) til Skibotn kraftverk. Flere detaljer rundt dette arbei-
det vil foregå på regionalt nivå og er nærmere omtalt i den regionale Kraftsystemutredningen. Den 
omtales derfor ikke noe nærmere i denne utredningen. 

Les mer om den regionale Kraftsystemutredningen på http://viadora.troms-kraft.no/vie/
PDF_filer/ksu_tkn_2004.pdf.  
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2.6 Samarbeid og holdningsskapende arbeid 

2.6.1 Samarbeid mellom aktører 

Det har vist seg at samarbeid på tvers av kommunegrenser og barrierer mellom offentlig og privat er 
mulig i Nord-Troms. Prosjektet Energi- og klimaplan for Nord-Troms har vist at dette er mulig. 
Denne planen er utviklet i samarbeid mellom samtlige kommuner i Nord-Troms, kraftlagene som 
driver i regionen, det regionale avfallsselskapet Avfallsservice AS og Halti Næringshage AS gjennom 
prosjektet Planforum for Nord-Troms.  

Det er ønskelig at prosjektgruppen består som et regionalt energi- og klimaforum. Kommunenes del-
takere vil også lede det lokale klimaarbeidet i kommunene. Revidering og rapportering av Energi- og 
klimaplanen vil foregå gjennom dette forumet. Kraftlagene og Avfallsservice AS er deltakende i dette 
forumet, men vil ha rådgivende funksjon. Disse inviteres spesielt. Det er oppfordret at disse sam-
arbeidspartnerne sertifiserer seg som Miljøfyrtårn. Arbeidet med Miljøfyrtårn som påbegynnes i alle 
kommuner vil føre til flere samarbeidende grupper. 

Det skal ses på muligheten for å danne et regionalt vaktmesterforum. I dette forumet skal det være 
rom for kompetanseheving og strategier for energieffektivisering av kommunale bygg. 

 

2.6.2 Holdningsskapende arbeid 

Det viser seg at det i dag ikke er noe strategisk holdningsskapende arbeid fra kommunenes side. 
Denne planen vil ivareta dette viktige arbeidet, som kan vise seg å være det viktigste og vanskeligste 
temaet i Energi- og klimaplanen. Det er startet på arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifisering av enheter 
i kommunene og noen kommuner er medlemmer av Klimaklubben og andre opplysningskilder, men 
arbeidet er ikke organisert og er avhengig av lokal interesse. 

Det holdningsskapende arbeidet er svært viktig hvis vi skal lykkes i klimapolitikken. Folkevalgte or-
ganer på ulike nivå kan vedta målsettinger, men de har direkte innflytelse bare på deler av det som 
skal iverksettes. Det må skapes forståelse blant folk for nødvendigheten av de tiltak som igangsettes. 
Bare på den måten vil det være mulig å sette i gang den brede samfunnsdugnaden som må til for å få 
aksept for at det vil bli nødvendig med betydelige klimagassreduksjoner til beste for fremtidige  
generasjoner. 

 

2.6.2.1 Kampanjer 

1. Økt gjenvinning 
• Samarbeidskampanje i regi av Avfallsservice AS. Kommunene har i sin handlingsplan at 

de skal bidra til informasjon og delta aktivt i kampanjen.  

2. Forbruk 
• Kommunene skal ha fokus på økologisk, lokal mat og sikre at innkjøp er gjort i henhold til 

handlingsplanens intensjon om miljøvennlig handel.  
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3. Årlig sykle/gå-kampanje 
• Det skal arrangeres en årlig sykle/gå-kampanje for kommunenes innbyggere og kommu-

nens egne ansatte. 

 

2.6.2.2 Miljøfyrtårn-sertifisering 

Kommunene forplikter seg til Miljøfyrtårn-sertifisering av sine enheter som følger av planen. Dette 
vil føre til økt kontroll av energiforbruk, økt gjenvinning og kollektivt løft om klimaarbeidet i kom-
munene. 

 

2.6.2.3 Opplysning og tilrettelegging 

Kommunene skal via sine nettsider informere 
om følgende gode energi- og klimatiltak: 

• Samkjøring. 
• Støtteordninger for alternativ ener-

gi. 
• Støtteordninger for energieffektivi-

sering. 
• Markedsføre frivillighetssentraler. 
• Markedsføre bruktbutikker. 
• Rådgivning til landbruket. 

 
Kommunene skal jobbe for: 

• Biodiesel også i Nord-Troms. 
• Det skal søkes om ladepunkter for elektriske biler. 
• Arbeid for økt kollektivtrafikk, også innad i regionen. 
• Påvirke skolene til å engasjere barna i programmer som f.eks. Regnmakerne, Miljødetek-

tiver, Nysgjerrigper. 
• Dyrke et godt samarbeid med Polarmiljøsenteret og Nordnorsk vitensenter med formål å 

kunne tilby barn og ungdom spreke, miljørettede temadager. 
• Utrede mulighetene for at kraftlagene i regionen kan bistå innbyggerne og privat nærings-

liv med en energikonsulent. 
• Hjemmekontor og hjemmekontordager skal være en mulighet for arbeidstakere som øns-

ker dette. 
• Digitale medier skal være et middel for å redusere tjenestereiser.  
• Sykkelstativer i kommunesentrene, med mulighet for lånesykler. 
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3. Visjon og mål 

  

3.1 Visjon 
” N o r d - T r o m s  b e n y t t e r  b a r e  f o r n y b a r  e n e r g i  o g   

u t s l i p p e t  a v  k l i m a g a s s e r  l i g g e r  p å  e t  b æ r e k r a f t i g  n i v å . ”  

 

3.2 Hovedmål 

• Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014. 

• Redusere de totale klimagassutslippene med 20 % sett i forhold til 1991-nivå innen 2020. 

• Jobbe for økt bruk av fornybar energi i regionen. 

 

3.3 Delmål 

3.3.1 Klimagassutslipp 

• Stabilisere klimagassutslipp fra veitrafikk innen 2014. Redusere dette med 5 % innen 

2020 sett i forhold til 1991-nivå. 

• Påvirke og gjøre gode tiltak for reduksjoner av utslipp fra et levende landbruk. Reduksjo-

ner på 5 % i 2020 sett i forhold til 1991-nivå. 

• Gjenvinningsgrad skal øke med 30 % innen 2014, iht. Avfallsservice AS sine målsettinger. 

 

3.3.2 Energiforbruk 

• Redusere energiforbruket i den kommunale bygningsmassen med 10 % innen 2014 sett i 

forhold til 2008 samt 20 % i 2020. 

 

3.3.3 Energiforsyning  

• Øke andelen av stasjonært energibruk som dekkes av fornybar energi fra 11 % i 2005 til 

15 % i 2014 samt 20 % i 2020. 

 

3.3.4 Holdningsskapende arbeid  

• Kommunene skal jobbe for at kommunens innbyggere, ansatte, barn og næringsliv skal få 

større forståelse for hvilken betydning lokalt klimaarbeid har på den globale utviklingen, 

og dette arbeidet skal være fremtredende i kommunenes handlinger med andre. 

 

Hovedmålet for 2020 samsvarer med regjeringens mål om å redusere klimagassutslippene med 

30 % innen 2020 (ref. 1990) når 2/3 skal tas innenlands.  
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4. Strategier 

 
  
4.1 Stasjonært energiforbruk og energiforsyning 

Kommunene skal jobbe for at 

• kommunal bygningsmasse er energieffektiv 

• privat næringsliv og innbyggere i regionen skal få kunnskaper om og hjelp til å spare 

energi og penger 

• alle kommunale enheter skal Miljøfyrtårn-sertifiseres 

• kommunenes innbyggere er kjent med støtteordninger for fornybar energi 

 

Videre jobbes det med: 

• Kommunenes ENØK-planer revideres og utføres så fremt det er økonomisk hensiktsmes-

sig. 

• Kommunene gjennomgår sine bygg for å kartlegge behov og søke om forprosjektmidler til 

varmeplan for bygg. 

• EPC skal brukes som verktøy i regionalt samarbeid. 

• Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesøknader for større områder skal innehol-

de kartlegging ev. varmeplan for området basert på mulighetene for fornybar energi. Mu-

ligheter for tilknytning til eksisterende eller oppretting av nytt varmeanlegg skal synlig-

gjøres i planene.  

• Tilknytningsplikt i konsesjonsområder for energisentraler skal vurderes. Ny teknisk for-

skrift, TEK 07, fastsetter at bygninger skal utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme 

kan nyttes. Dette vil videre føre til at nybygg med enkelhet kan knyttes til varmesentraler. 

• Alle nye bygg skal tilfredsstille kravene for lavenergiboliger – under 100–120 kWh/m2. 

• Byggebransjen skal så fullt det er mulig påvirkes til at nye boliger i regionen er lavenergi-

boliger eller passivhus. 

• Det skal ikke være oljefyring i nye bygg. Oljefyr skal utfases som nødenergikilde nr. 2.  

Utfasingen skal skje innen 2015. 

 

 
4.2 Areal og transport 

Kommunene skal jobbe for 
 

• å redusere klimagassutslipp fra transport i egen organisasjon 

• at det i fremtiden skal være mulig å forsyne elektriske biler og tanke biodrivstoff i regi-

onen 

• redusert klimagassutslipp fra transport i regionen generelt 

• økt bruk av manuelt arbeid 

• flere fjernvarmepunkter fra fornybare kilder der det er økonomisk lønnsomt og hensikts-

messig 
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Det skal også jobbes for: 

• Tiltak for reduksjon av veitrafikk skal prioriteres. Holdningsskapende tiltak i form av 

kampanjer, carpool og gå/sykle-aksjoner skal føre til nedgang i utslipp fra veitrafikk. 

• Kommunene skal jobbe for at det skal være mulig å lade elektriske biler og fylle biodriv-

stoff i regionen.  

 

 

4.3 Prosessutslipp, avfall og forbruk  

Kommunene skal jobbe for at landbruket kan 

• redusere bruken av mineralgjødsel og senke nitrogeninnholdet i fôr 

• økt bruk av biodiesel i landbrukets maskiner 

• landbruksplan 
  

Kommunenes strategier for reduksjon av forbruk: 

• Redusert forbruk i egen organisasjon. 

• Redusert forbruk hos befolkningen for øvrig. 

• Økt fokusering på bærekraftig og veloverveid innkjøp. 
 

Kommunene skal også strebe etter  

• å være med på å få til økt kildesortering og informasjon om kildesortering 

• å jobbe for at andelen økologiske gårdsbruk øker og for at kortreist mat prioriteres 

• at økt gjenvinning prioriteres 

• å jobbe for økt skogplanting 

• at kommunene selv fremgår som et godt eksempel og jobber for at all virksomhet innen 

kommunenes handlingsrom skal være energieffektiv og miljøvennlig 

• å jobbe for Miljøfyrtårn-sertifisering av alle sine enheter 

• at alle leverandører til kommunene skal inneha en miljøprofil 

• 30 % økt materialgjenvinning innen 2013 
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4.4 Lønnsomhetskrav 

ENØK-tiltak i kommunale bygg med 5,5 % internrente i tiltakenes levetid gjennomføres (internrente 

ift. kalkylrente iht. SSB på norske statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid + 1 %). Ut fra da-

gens rammebetingelser aksepteres det en viss merkostnad ved overgang til fjernvarme/fornybar 

energi. Et anslag kan være en merkostnad på ca. 5 % (ca. 5 øre/kWh). 20 % av besparelsen ved 

ENØK-tiltak (korrigert for energipris, temperatur og arealutvikling) tilføres enhetene som bruker 

byggene for å stimulere til ytterligere energisparing. 

Planen skal gjennomføres gjennom handlingsprogrammene til de respektive kommunene og gjen-

nom samarbeid med andre aktører. Når det gjelder kostnadskrevende tiltak, tas det forbehold om 

kommunens økonomiske situasjon. Dette gjelder ikke tiltak som tilfredsstiller lønnsomhetskravene 

beskrevet ovenfor, fordi disse tiltakene bør gjennomføres uansett. Se mer om lønnsomhetsutregning 

på http://naring.enova.no/file2.axd?fileID=dba2d38f-0de2-4957-9aa8-3df92b36de10. 

Se beregningsverktøy på http://beregning.enova.no/applicant/newapplication.aspx. 

Eksempel lønnsomhetsberegning 

Et tiltak har en investering I0 på kr 100 000 og en årlig nettobesparelse B på kr 25 000. Tiltakets økonomiske 

levetid er 10 år. Ved en nominell rente nr = 7,0 % og en inflasjon b på 3,0 %, beregnes kalkulasjonsrenten til 

3,9 %: 

Kalkulasjonsrenten r =  nr – b   = 0,07-0,03 =   0,039 = 3,9 % 

               1+ b         1 + 0,03 

Tilbakebetalingstiden TT = I0    = 100 000 =   4 år 

                      B         25 000 

Nåverdi NV = B . 1-(1+r)-n   - I0  = 103 786 kr  

        r       

Nåverdikvoten NVK =   NV     = 103 786 kr  =  1,04 

                I0         100 000 kr 

Inntjeningstiden IT: B . 1-(1+r)-n   - I0 = 0, hvor iterasjon gir IT= 4,4 år  

           r 

Internrenten IR B . 1-(1+r)-n   - I0 = 0, hvor iterasjon gir IT= 22 %  

            r 

Største lønnsomme investering Imaks = B . 1-(1+r)-n    = 203 749 kr 

                       r 

Tiltak med NV høyere enn 1 er lønnsomme. 

Kilde: Enova 
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5. Handlinger og tiltak 

 

Når det gjelder tiltak med vesentlige økonomiske konsekvenser, tas det forbehold om kommunens 

økonomi. Dette gjelder ikke tiltakene som oppfyller lønnsomhetskravene i kap. 4.4. 

Se detaljert handlingsplan i Vedlegg C: Handlingsplan og tiltak. 

Se detaljert tiltaksliste for kommunale bygg i Vedlegg D: Tiltaksliste bygg. 

 

 

6. Lokale miljøhensyn 

 

Tiltak som reduserer bruken av kull og olje vil som oftest ikke bare ha positiv betydning for klimaet, 

men også for lokal luftkvalitet. Det er innlysende at tiltak som reduserer behovet for transportmidler 

kan ha samme effekt. Det er likevel også mulige konfliktområder mellom mål om energiomlegging, 

økt produksjon av fornybar energi og lokale miljøhensyn. 

Kilde: Enova, Veileder 2 
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Tabell 11) Oversikt lokale miljøhensyn i forhold til energikilde 

 

 

Energikilde Lokale miljøhensyn 

Bioenergi Nord-Troms er ikke vant med store skorsteiner med røyk. Dette opp-

leves som sjenerende av naboer. Biodiversitet kan rammes. Skogs-

forvaltningen må være god for å hindre avskoging og samtidig unngå 

importering av virke for å unngå økt transport. 

Vindkraft Reindrift, rovfugl og vilt kan rammes av vindkraftutbygging. Store 

naturinngrep. 

Småkraft Store naturinngrep. Reindrift og vilt kan rammes. 

Sjøvarmepumpe Gjengroing, vedlikehold. 

Konsesjonskraft Salg av konsesjonskraft fører til manglende vilje til energisparinger. 

Gjenvinning Økt tungtransport. 

Forbrenning av avfall Høye avgifter på forbrenning i Norge fører til at avfallet blir solgt i 

utlandet. Dette fører igjen til økt tungtrafikk. 

Biodrivstoff Det foregår en etisk diskusjon om produksjon av biodiesel spesielt, 

fordi det tar opp landbruks- og skogsareal som ellers ville blitt brukt 

til matproduksjon/CO2-lagring. Man bør være kritisk og velge pro-

dukter som utvinnes av avfall fra landbruk og skogbruk med opp-

rinnelse fra Norge eller naboland. 

7. Vedlegg 

 

Vedlegg A: Statlige planer og retningslinjer 

Vedlegg B: Klima i Nord-Troms 

Vedlegg C: Handlingsplan og tiltak 

Vedlegg D: Tiltaksliste bygg  
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Ordforklaringer 

 
Arealplan Del av kommuneplan, lovpålagt. Fastlegger hvordan arealene skal utnyttes, for eksempel 
husbygging, hyttebygging, industri, landbruk osv.  
 
Biobrensel Brensel som har sitt utgangspunkt i biomasse. Kan foreligge i fast, flytende eller gass-
aktig form. Eks. ved, pellets, briketter, flis, bark, biodiesel osv.  
 
Bioenergi Energi fra nye fornybare ressurser som ved, tre, flis, halm, avfall (den delen av avfallet 
som er biologisk materiale: mat, papir osv.), biogass. CO2-utslipp ved forbrenning av bioenergi reg-
nes ikke med i klimagassutslipp fordi bioenergi er fornybar.  
 
Biogass Gass som dannes ved nedbryting av organisk avfall uten oksygentilgang, f.eks. i et avfalls-
deponi eller i egne råtnetanker. Hovedbestanddelen er metan.  
 
Brukstid Forholdet mellom energibruk eller produksjon per år (kWh) og maksimal effekt (kW). Ut-
trykkes som ekvivalent antall timer per år ved full kapasitetsutnyttelse.  
 
Drivhuseffekten Atmosfærens evne til å slippe gjennom kortbølget stråling (solstråler) og absor-
bere langbølget stråling (varmestråler) fra jorda. Det skilles mellom den naturlige og menneske-
skapte drivhuseffekten.  
 
Energi Evne til å utføre arbeid eller varme, produkt av effekt og tid. Enhet kilowattimer (kWh) eller 
joule (J). Finnes i en rekke former: potensiell, kinetisk, termisk, elektrisk, kjemisk, kjernefysisk osv.  
 
Energibærer Betyr en aktuell ressurs som utnyttes til energiformål. Eksempler: olje, ved, flis, vind, 
sol. I bygninger kan også vann og luft være energibærere: radiatoranlegg, ventilasjonsoppvarming.  
 
Energitekniske definisjoner 1 wattime (Wh) = 3600 wattsekunder (Ws); 1 kilowattime (kWh) = 
1000 Wh; 1 megawattime (MWh) = 1000 kWh; 1 gigawattime (GWh) = 1000 MWh; 1 terawattime 
(TWh) = 1000 GWh.  
 
Energiledelse Energiledelse er den del av virksomhetens ledelsesoppgaver som aktivt sikrer at 
energien utnyttes effektivt.  
 
Energiplan Plan for fylker og kommuner for utnyttelse av energiressurser, produksjon, forsyning 
og bruk. Varmeplaner kan inngå som del av energiplaner.  
 
Energiressurs Forekomst av en energiressurs uten hensyn til tekniske eller økonomiske mulig-
heter til utvinning.  
 
Energistrategi Fremgangsmåte (arbeidsmetoder og tiltak) for å nå energimål.  
 
Enova Enova SF ble etablert i 2001 for å bidra til å styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging 
av energibruk og energiproduksjon i Norge. De tar initiativ til og fremmer mer effektiv energibruk, 
økt produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass. Dette gjøres hovedsakelig 
gjennom programmer rettet mot de områdene hvor det kan dokumenteres størst effekt i form av 
spart, omlagt eller produsert energi. Enovas virksomhet finansieres gjennom et energifond, og Eno-
vas energifond finansieres med påslag på nettariffen som etter 1. juli 2004 er på 1 øre per kWh. 
 
Fjernvarme Varme i form av varmt vann som fordeles til forbrukere via distribusjonsnett. Fjern-
varme kan forsyne tettsteder, deler av byer eller en hel by fra en eller flere varmesentraler.  
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Forbrenning Omforming av kjemisk bundet energi til varmeenergi ved kjemiske reaksjoner. Bren-
selets hydrogen og karbon reagerer med oksygen ved høy temperatur.  
 
Fornybare energikilder Solenergi, vannkraft, bioenergi, vindkraft, bølgekraft, jordvarme. Alle 
disse har sin kilde i solenergien og har et kort kretsløp og fornyelsestid.  
 
Fossilt brensel Dette er fellesnavnet for karbonholdige materialer med biologisk opprinnelse som 
har gjennomgått omdannings- og lagringssprosser i jordskorpen og som kan utnyttes som brensel. 
Olje, bensin, parafin, kull, propangass, naturgass osv. Fossilt brensel er ikke fornybart, i motsetning 
til bioenergi.  
 
Klimagasser Gasser som påvirker klimasituasjonen: karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass 
(N2O), perfluorkarboner (PFK), svovelhexafluorid (SF6) og hydrofluorkarboner (HFK). Gassene slip-
per gjennom inngående solvarme, men tar opp en del av den utgående varmestrålingen fra jorden. 
De fleste klimagassene finnes naturlig, og livet på jorden er avhengig av denne prosessen som også 
kalles drivhuseffekten.  
 
Nye fornybare energikilder Begrepet brukes for å skille ut storskala vannkraft. Selv om dette i 
høyeste grad er en fornybar energiform, regnes teknologien som fullt kommersielt utviklet.  
 
Nyttiggjort energi Den andelen av energien som utnyttes til det formålet som er hensikten med 
forbruket. Virkningsgrader i f.eks. oljekjeler og bilmotorer medfører at mye av energien går tapt. 
Tapt energi regnes ikke med i nyttiggjort energi.  
 
Mobilt forbruk og utslipp Forbruk i mobile kilder, typisk biler, lastebiler, traktorer, lystbåter og 
yrkesbåter osv. og utslipp fra disse.  
 
Prosessutslipp Omfatter alle utslipp til luft som ikke er knyttet til forbrenning. Det er industri-
prosesser, fordamping eller biologiske prosesser, utslipp fra husdyr, m.v.  
 
SD-anlegg Sentralt Driftskontrollanlegg: Med SD-anlegg menes at tekniske bygningsinstallasjoner 
som bl.a. ventilasjonsanlegg og varmeanlegg fjernstyres ved hjelp av datamaskiner. Fordelen med 
bruk av SD-anlegg kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: redusert energiforbruk på grunn av 
riktig bruk/driftstid for anleggene; umiddelbar varsling/alarm ved feil på anlegg; bedre innemiljø på 
grunn av mindre driftsforstyrrelser; reduserte kapitalkostnader fordi levetiden på tekniske anlegg 
forlenges.  
 
Stasjonært forbruk og utslipp Forbruk i bygninger og produksjonsprosesser. Eksempelvis olje- 
og gassfyrkjeler i større bygninger, i villaer, i industriprosesser eller parafinovner til oppvarming av 
bolig.  
 
SFT Statens forurensningstilsyn.  
 
SSB Statistisk sentralbyrå.  
 
Vannbåren varmeanlegg Et varmeanlegg hvor vann er energibærer.  
 
Virkningsgrad Forholdet mellom utnyttet energi og tilført energi.  
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Kilder og referanser 
 
 

Prosjektgruppen  

Referansegruppen 

Troms Kraft  

Alta Kraftlag 

Nord Troms Kraftlag 

Avfallsservice 

Teknisk avdeling i kommunene 

ENOVA  

Halti Næringshage som har stått for prosjektledelsen 

Lokale energiutredninger for alle seks kommuner 

Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen 

Strategisk næringsplan for Nord-Troms 

NIBR Notat 2008:109: Befolkningsutsikter og flytting i Nord-Troms  

Statkraft  

NVE  

Forskrift om lokal luftkvalitet, 2004 

NOU Klimatilpasning, 2009: Klima i Norge. 2100 – Hva skjer? 

Stortingsmelding nr. 34 (2006-2007)  

Stortingsmelding nr. 39 (2008-2009) 

www.ssb.no: Energiforbruk i kommunen  

www.sft.no: Reduksjon av klimagassutslipp i Norge - en tiltaksanalyse for 2010 og 2020  

Avfallsservice AS, 2008: Søknad om dispensasjon fra forbud om deponering 

BWG homes 

www.statenskartverk.no 

www.miljostatus.no  

www.lundogco.no/lvk 

www.ebl.no  

www.tromsfylke.no  

www.swebio.se  

Food an agriculture organization of the united nations, Review of evidence on drylands pastoral systems and 

climate change, Berit Swensen, Økologisk Landbruk nr. 4, desember 2009 (s. 42-43) 

Økologisk landsforening, www.okologi.dk/klima  
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VEDLEGG A: Statlige planer og retningslinjer Energi og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 

 

Vedlegg A  
 
 

Vedlegg A .................................................................................................................................................. 1 
Virkemidler, statlige planer og utredninger .............................................................................................. 2 
Avgifter ............................................................................................................................................... 2 
Energiloven.......................................................................................................................................... 2 
Statlig planretningslinje av kronprinsregentens resolusjon av 4. september 2009 ............................................ 3 
Offentlig støtte...................................................................................................................................... 4 
Forurensingsloven ................................................................................................................................ 4 
Klimameldingen (St.meld. nr. 34) – 17.2 Nye tiltak for kommunalt klimaarbeid ............................................... 5 
Klimaforliket ........................................................................................................................................ 5 
Ny plan- og bygningslov ......................................................................................................................... 6 
Nye tekniske forskrifter (TEK).................................................................................................................. 6 
Energimerking av bygninger ................................................................................................................... 7 
Lovforslag på offentlig høring .................................................................................................................. 7 
Hva står i veien for videre utbygging av fornybar energi?.............................................................................. 8 
Landbruket en del av løsningen på klima .................................................................................................. 8 

 

 

Slettet: 8

S
id

e 2
5
8



VEDLEGG A: Statlige planer og retningslinjer Energi og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 

 

Virkemidler, statlige planer og utredninger  

Avgifter  
De viktigste og mest effektive virkemidlene på kort sikt ligger på nasjonalt og internasjonalt nivå gjennom avgifter på 
energibruk og klimagassutslipp (også kalt ”grønne skatter”). CO2-avgiften sammen med klimakvotesystemet er nok 
Norges hovedvirkemiddel i klimapolitikken. En oversikt over dagens grønne skatter kan du lese mer om på 
hjemmesidene til finansdepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/andre/Saravgifter/Dagens-
gronne-skatter.html?id=439338. 
 

Energiloven  
I henhold til energilovens § 5-1 kreves det generelt konsesjon for fjernvarmeanlegg. Fjernvarmeanlegg med en effekt på 
over 10 MW kan ikke bygges eller drives uten konsesjon. Det samme gjelder ombygging og utvidelse av fjernvarme-
anlegg. Departementet fastsetter hvor stor ytelse eller hvor mange abonnenter et fjernvarmeanlegg skal ha for at loven 
kommer til anvendelse. Det er derimot adgang til å søke konsesjon også for mindre anlegg dersom dette er ønskelig 
med tanke på å få adgang til tilknytningsplikt for anlegget. Den som får innvilget konsesjon, får enerett på leveranse av 
fjernvarme i det aktuelle området. Energiloven har ingen bestemmelser om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg; 
denne plikten er gitt i plan- og bygningsloven.  
 
EUs RES-direktiv 
I 2007 slutter Norge seg til EUs RES-direktiv (Råds- og parlamentsdirektiv 2001/77/EC om fremming av elektrisitet 
produsert fra fornybare energikilder) som unionen vedtok i 2001. Direktivets formål er at konsumet av fornybar 
elektrisitet skal øke og utgjøre 22,1 % av EU-landenes totale elkonsum i 2010, mot 13,9 % i referanseåret 1997. Dette 
målet er utledet fra EUs overordnede mål om at 12 % av totalt energiforbruk i 2010 skal komme fra fornybare 
energikilder. Målet er også knyttet opp til EUs strategi for klimapolitikk, siden en overgang til fornybar energi 
reduserer klimagassutslippene. Direktivet legger opp til at hvert land har spesifisert sine nasjonale indikative mål og at 
det i hvert land er etablert virkemidler som bidrar til måloppnåelsen. Norge har lagt opp til et indikativt mål på 90 % 
fornybar elektrisitet i 2010. 
 
Fornybare energikilder som vindkraft, solkraft og havenergi har tidligere ikke vært, og er ennå ikke, konkurranse-
dyktige i forhold til konvensjonell kraftforsyning. Bioenergi og geotermisk energi kan mange ganger være konkurranse-
dyktige for varmeproduksjon, og i enkelte tilfeller for kraftproduksjon. Tyskland, Japan og USA har de siste ti årene 
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VEDLEGG A: Statlige planer og retningslinjer Energi og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 

 

brukt store summer på markedsintroduksjon av vindkraft og solceller. Denne satsingen har gjort det mulig for 
leverandørene å rasjonalisere produksjonen, og som nevnt i de respektive teknologikapitlene har investerings-
kostnadene for disse falt. Samtidig har prisene på olje og elektrisk energi steget kraftig siden 2000. Alle disse faktorene 
har bedret konkurransekraften til fornybar energi. Regjeringen lanserte i Stortingsmelding nr. 11 (2006–2007) en 
støtteordning for utbyggere av fornybare energikilder. Per 2007 er støttesatsene satt til  

 8 øre/kWh til vindkraft 
 10 øre/kWh til umodne teknologier og elektrisitetsproduksjon basert på bioenergi  
 4 øre/kWh til vannkraftproduksjon som representerer de første 3 MW av den installerte effekten i anleggene. 
Ordningen omfatter også opprusting av eksisterende vannkraft. 

 
Det vil bli utbetalt støtte til anleggene i 15 år. Kraftprisen kan svinge betydelig, og det er stor usikkerhet om hvilket 
nivå den vil ligge på om 15 år. Derfor er det innført en avkortingsregel i støtteutmålingen. Støtten avkortes med 
0,6 øre/kWh for hvert øre den gjennomsnittlige systemprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool overstiger 
45 øre/kWh i løpet av ett år. Ordningen skal tre i kraft fra 1. januar 2008, og skal være i samsvar med 
statsstøttereglene i EØS-avtalen. 
 

Statlig planretningslinje av kronprinsregentens resolusjon av 4. september 2009 
Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp samt økt miljøvennlig energiomlegging. Som det fremgår av 
St.meld. nr. 34, har kommunene ulike roller og besitter virkemidler i sektorer som er ansvarlige for store klimagass-
utslipp i Norge. Kommunene er både politiske og kommersielle aktører, tjenesteytere, myndighetsutøvere, innkjøpere 
og eiendomsbesittere, og har ansvar for planlegging og tilrettelegging for gode levesteder for befolkningen. Kommunene 
kan derfor bidra til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til 
miljøvennlige energiformer. 
 
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å 

a. sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 
b. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 
c. sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere 

klimagassutslipp 
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VEDLEGG A: Statlige planer og retningslinjer Energi og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 

 

Offentlig støtte  
Det er i dag mulig å få offentlig støtte fra Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge, ENOVAs støtteprogrammer innen 
klima- og energiplaner, varme og Bygg, Bolig og Anlegg samt Husbanken for pilotprosjekter med fokus på miljø innen 
bygg- og boligsektoren.  
 
Bioenergiprogrammet (Innovasjon Norge) har som hovedmålsetting å videreutvikle bioenergi som forretningsområde for 
jord- og skogbruksnæringen. Se for øvrig www.innovasjonnorge.no.   
 
ENOVA støtter varmeprosjekter, Bygg, Bolig og Anlegg samt klima- og energiplaner. Detaljer om programmene finnes 
på ENOVAs hjemmesider (www.enova.no). Støtteprogrammet Bygg, Bolig og Anlegg er et felles støtteprogram for  

 energibruk i eksisterende bygninger  
 energibruk i nye bygg og boliger  
 anlegg  

 
Tilskuddet fra Enova skal være utløsende for prosjektet – dvs. at de ikke er lønnsomme uten støtten – og derved kan 
ikke allerede igangsatte prosjekter få støtte. Støtten vil normalt ikke overstige 30 % av investeringen. Støttenivået vil 
normalt ligge mellom 0,2–0,5 kr/kWh. Energireduksjon og/eller energiomlegging må kontraktfestes.  
 
Støtteprogrammet Varme støtter infrastruktur for fjernvarme, nyetablering av fjernvarmeanlegg og lokale 
energisentraler. Støtteprogrammet for lokale energisentraler er åpent for alle virksomheter som ønsker å konvertere til 
fornybare energikilder. Det er ingen nedre grense for energisentralenes størrelse, og alle virksomheter i offentlig og 
privat sektor kan søke om støtte.  
 
Husbanken skal være en drivkraft og en innovativ veiviser for å realisere nasjonale miljømål i bolig- og byggesektoren. 
Forsøks- og pilotprosjekter med ekstra høyt ambisjonsnivå har mulighet for tilskudd og lån på inntil 80–90 % av 
kostnadene. Mer informasjon finnes på Husbankens hjemmesider (www.husbanken.no).  
 

Forurensingsloven  
Denne loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning, redusere eksisterende forurensning, redusere 
mengden avfall og fremme en bedre behandling av avfall. Lov om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) gjelder for de fleste forurensningskildene, bortsett fra transportsektoren. Hovedregelen er at 
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VEDLEGG A: Statlige planer og retningslinjer Energi og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 

 

forurensende virksomhet må ha konsesjon (individuell tillatelse) fra forurensningsmyndighetene (Statens 
forurensingstilsyn, SFT). Dette betyr at man må søke om utslippstillatelse til luft og vann og av støy før man etablerer 
større biobrenselanlegg. Det er noe uklart hvor stort anleggene må være før det er nødvendig med utslippstillatelse. Det 
er blant annet avhengig av hvor anlegget er tenkt plassert i forhold til befolkningstettheten. Man bør ta kontakt med 
SFT for å avklare slike spørsmål.  
 
Klimameldingen (St.meld. nr. 34) – 17.2 Nye tiltak for kommunalt klimaarbeid  
I Klimameldingen foreslår regjeringen en rekke tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i Norge. Følgende er 
relevant for kommunene:  

 Fra 2009 blir det forbud mot å deponere biologisk nedbrytbart avfall.  
 Forbud mot installering av oljekjeler i nye bygninger fra 2009.  
 Det etableres en ny støtteordning til konvertering av oljekjeler til fornybar varme.  
 Øke kapitalen i Grunnfondet for energieffektivisering og fornybar energi med inntil 10 milliarder kroner innen 
2012.  

 Målrettet og koordinert virkemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi med inntil 14 TWh.  
 Fortsette arbeidet for bedre kollektivtilbudet, blant annet gjennom å fortsette styrkingen av jernbanen.  
 Utrede om hele eller deler av transportsektoren bør omfattes av et kvotesystem.  
 Arbeide for at internasjonal flytrafikk og skipsfart innlemmes i fremtidige klimaavtaler.  
 Regjeringen vil invitere de største byene til samarbeid for å redusere de lokale klimagassutslippene, spesielt fra 
veitrafikk, oppvarming og avfallsbehandling.  

 
Klimaforliket  
Klimaforliket er betegnelsen på et politisk kompromiss fra 2008 om Norges miljø- og klimapolitikk mellom regjerings-
partiene SV, Ap og SP og opposisjonspartiene H, KrF og V. Grunnlaget for forhandlingene var regjeringens klima-
melding og opposisjonens kravliste på 61 punkter. Et av de viktigste punktene i forliket er at Norge skal satse på å bli 
karbonnøytralt i 2030 i stedet for i 2050.  
 
Andre viktige punkter:  

 2/3 av utslippsreduksjonene skal skje nasjonalt.  
 Statlige avgifter på autodiesel og bensin vil bli satt opp.  

S
id

e 2
6
2



VEDLEGG A: Statlige planer og retningslinjer Energi og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 

 

 Forskning på fornybar energi skal trappes kraftig opp med 70 millioner kroner i 2008, 300 millioner i 2009 og til 
minimum 600 millioner kroner i 2010, og skal opp på samme nivå som offentlige tilskudd til oljeforskningen.  

 Det norske bidraget til å stoppe avskoging i utviklingsland økes med ca. 3 milliarder kroner hvert år.  
 Norge skal gjenoppta forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater.  
 Jernbanen skal gjennom økte bevilgninger øke mer enn veksten innen investeringene på veg i 2009. 250 
millioner friske kroner kommer allerede i 2009.  

 Belønningsordningen for storbyer som satser på kollektivtransport blir fordoblet under forutsetning av at det 
inngås bindende avtaler om tiltak for å redusere biltrafikken.  

 Det settes av 150 millioner kroner til et demonstrasjonsprogram for utvikling av havvindmøller og andre umodne 
energiteknologier.  

 Den offentlige bilparken skal være klimanøytral innen 2020.  
 Hydrogenbiler skal få slippe gratis gjennom bomringen og ha gratis offentlig parkering.  
 Oljefyring til oppvarming av bygg skal fases ut gjennom støtteordninger og lovforbud, og energibruken i bygg 
skal ned.  

 
Ny plan- og bygningslov 
Plan- og bygningsloven er et av de mest langsiktige klimavirkemidlene vi har i Norge i dag. Loven gir kommunene 
ansvar for arealplanlegging og tilrettelegging av transportsystem. Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven vil først 
og fremst kunne bidra til å redusere utslipp fra transport gjennom å se lokaliseringen av boliger, arbeidsplasser og 
ulike tjenester i sammenheng med tilbudet om kollektivtrafikk og stasjonær energibruk ved å legge til rette for 
fjernvarme.  
 
Regjeringen vil sikre at kommunale virkemidler i større grad bidrar til å redusere utslippene av klimagasser i Norge. 
Samtidig skal det kommunale virkemiddelapparatet styrkes slik at kommunene kan stille krav til andre aktører om 
bestemte energi- og transportløsninger.  
 
Nye tekniske forskrifter (TEK)  
Nye energikrav i de tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) kom på plass fra 1. februar 2007, med en 
overgangsperiode frem til 1. august 2009 hvor man kan velge det nye eller det tidligere regelverket. De nye kravene vil 
redusere det totale energibehovet i nye bygninger med gjennomsnittlig 25 %.  
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Fremtidens bygninger skal isoleres bedre i yttervegg, tak og gulv, og utstyres med langt bedre vinduer enn i dag. Å 
unngå kuldebroer og å oppnå god lufttetthet blir viktige energitiltak. De nye kravene fordrer stor nøyaktighet for å få til 
god nok utførelse. De nye reglene tar også utgangspunkt i at 70 % av varmen i ventilasjonsluften kan gjenvinnes og 
brukes til oppvarming.  
 
En viktig del av forskriften er krav om at alle bygninger skal lages slik at omtrent halvparten og minimum 40 % av 
varmebehovet kan dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og fossilt brensel. Dette gjelder både varme til luft 
og varmtvann. Typiske løsninger for å oppfylle kravet kan være varmepumper, nær- og fjernvarme, solfangere, biokjel, 
pelletskaminer og vedovner. Det gis unntak for bygninger med særlig lavt varmebehov eller i tilfeller der kravet gir 
merkostnader for forbruker over hele byggets levetid.  
 
I konsesjonsområder for fjernvarme, der kommunen har fattet vedtak om tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven 
§ 66a, skal bygget tilrettelegges slik at fjernvarme kan nyttes.  
 
Energimerking av bygninger  
Bygningsenergidirektivet er et EU-initiativ som har som mål å bidra til økt energieffektivitet i bygningsmassen. I Norge, 
som i mange andre europeiske land, utgjør energibruken i bygg en stor del av landets totale energibruk. Her hjemme 
utgjør dette 40 %, og myndighetene mener det finnes et betydelig effektiviseringspotensial.  
 
Hensikten med å energimerke bygg er å bidra til økt energieffektivitet i bygningsmassen. Dette skal gjøres ved å  

 synliggjøre byggets energibehov og eventuelt reelle energibruk overfor brukere av bygget  
 gi anbefalinger om tiltak for å redusere energibruken  

 
Studier tyder på at byggebransjen har lite fokus på energieffektive bygg. Ved oppføring av nybygg fokuseres det på 
attraktivitet i markedet (beliggenhet, utsikt og lignende), investeringskostnad og forskriftskrav. Erfaringer viser at 
næringsbygg og boliger kan bygges betydelig mer energieffektive ved hjelp av moderate tilleggsinvesteringer.  
 

Lovforslag på offentlig høring  
I juni 2007 ble endringer i energiloven og et høringsnotat sendt ut på høring. Notatet beskriver hvordan ordningen 
foreslås gjennomført. Endelig utforming av ordningene vil først være klar etter at Stortinget har vedtatt lovendringen og 
dernest at forskrifter er vedtatt.  
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I tilknytning til loven vil det bli utarbeidet forskrifter. Forskriftene gir nærmere føringer for praktisk gjennomføring av 
loven. Dette gjelder både energimerking og inspeksjoner samt opplæring av konsulentene som skal utføre merking og 
energivurdering.  
 

Hva står i veien for videre utbygging av fornybar energi? 
Det internasjonale energibyrået IEA peker ikke bare på fornybare energikilder som klimavennlige tiltak i fremtidens 
samfunn. I rapporten "World Energy Outlook 2006" peker de på at forbruket av fossilt brensel med overveiende 
sannsynlighet kommer til å øke, uansett hvor optimistiske scenarioene er. Dette skyldes at hoveddelen av økningen 
kommer i Kina og India, som kommer til å basere sin forbruksøkning i det alt vesentligste på kull. Derfor peker IEA på 
CO2-fangst og -deponering som en viktig metode for å redusere klimagassutslippene. Også kjernekraft blir holdt frem 
som et vesentlig bidrag. 
 

Landbruket en del av løsningen på klima? 
Utdrag fra St. meld. nr. 39 (2008–2009): 

Regjeringens mål for primærnæringene og avfallssektoren, jf. klimameldingen, er at eksisterende og nye virke-
midler i primærnæringene og avfallssektoren utløser en reduksjon i klimagassutslippene med 1,0–1,5 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter innen 2020 i disse sektorene i forhold til Statens forurensningstilsyns tiltaksanalyse fra 2007.  

 
I 2006 sto landbruket for drøyt 60 % av utslippene innen denne sektoren, mens avfall og fiskeri sto for henholdsvis 
21 og 18 %. Konkrete tiltak innenfor de ulike områdene skal vurderes ut fra kostnadseffektivitet, gjennomførings-
muligheter og styringseffektivitet. Landbruket kan bidra positivt til å løse klimautfordringene.  
 
Som et ledd i oppfølgingen av klimameldingen og klimaforliket, fremmer regjeringen derfor en stortingsmelding om 
landbruket og klimautfordringene. Det er beregnet at landbruket står for om lag 9 % av Norges utslipp av klimagasser. 
Landbrukets utslipp av CO2 fra bruk av fossile energikilder er inkludert i dette. Utslippene er særlig knyttet til 
husdyrhold, gjødsling og jordarbeid. For å sikre legitimitet og utvikling, må landbruket ta ansvar for å redusere klima-
gassutslippene.  
 
Regjeringen mener at flere enkelttiltak som kan iverksettes på kort sikt i sum kan bidra til en reduksjon av klimagass-
utslippene fra landbruket. Et hovedmål vil være å redusere klima- og miljøbelastningen per produsert enhet av ulike 
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varer, under hensyn til at også ulike matvarer har ulik næringsverdi. Det er også et mål å øke opptaket av CO2 i 
landbruket gjennom målrettede tiltak.  
 
Skog og skogsjord utgjør viktige karbonlagre. Det er viktig å ta vare på og utvikle disse videre. Skog i vekst tar opp 
CO2, og aktiv forvaltning av skogressursene kan bidra til å øke dette opptaket. I Norge tar skogen årlig opp vel 
halvparten av de menneskeskapte klimagassutslippene. 
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Nord-Troms 
 
NIBR har gjort et notat om forventede befolkningsutsikter for Nord-Troms (NIBR notat 2008: 109). Her anslår de en 
fortsatt befolkningsnedgang i regionen. Nord-Troms taper mot andre regioner, og flyttestrømmen går i hovedsak mot 
byer i Nord-Norge og storbyer sørpå. Det er i tillegg avtakende barnekull, noe som gjør at regionen er mer sårbar for 
befolkningsnedgang. Fra å ha 18 000 innbyggere i 1986, har Nord-Troms per i dag 16 296 innbyggere. NIBR anslår i 
sitt notat at det vil følge en videre nedgang (se tabell 1). 
 
Tabell 1) Befolkningsutvikling i Nord-Troms, NIBR notat 2008: 109 
        2015 

 1999 2003 2007 2008 2009 2010 2011 Min. Max. 

I ALT  16 674 16 579 16 346 16 071 16 195 16 217 16 053 14 840 15 670 

 
Klimatilpasning og konsekvenser i Nord-Troms 
Klimaendringene vil berøre en rekke samfunnssektorer både nasjonalt, regionalt og lokalt. Norge er et langstrakt 
land med store lokale klimaforskjeller, og klimaendringene vil derfor slå ulikt ut i de forskjellige landsdelene. For å gi et 
bilde av hvordan fremtidens klima beregnes å bli, brukes ordet klimafremskrivinger, også kalt Klimascenarioer. På 
grunn av usikkerhet i klimafremskrivningene, gir ikke rapporten ett svar på hvordan temperatur og nedbør i Norge vil 
endre seg frem mot 2100 – de angir en lav, en middels og en høy fremskrivning (figur 1). For Norges gjennomsnitts-
temperatur gir den lave fremskrivningen en oppvarming på 2,3 grader, den midterste 3,4 grader og den høye 4,6 
grader.  
 
Temperaturøkningen vil få flere konsekvenser. Snøsesongen vil i mange lavlandsområder bli to til tre måneder kortere 
dersom temperaturen øker med 3,4 grader. Hvis nedbøren følger den høye fremskrivningen, blir det 40–50 % mer 
vinternedbør i store deler av landet. Havnivået vil stige langs hele kysten vår. I Norge vil temperaturøkningen blant 
annet påvirke faktorer som vekstsesong, vannføring, snø- og ismengde og utbredelse av skadedyr. Den beregnes å bli 
størst om vinteren og minst om sommeren. Det er store forskjeller mellom de ulike regionene. Temperaturen beregnes 
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å øke mest i Nord-Norge, med mellom 3–5,4 grader i Finnmark. Det forventes mer nedbør i hele landet i 
årsgjennomsnitt. Lav fremskrivning tilsier at årsnedbøren i Norge vil øke med 5 % mot slutten av århundret, mens høy 
fremskrivning gir en økning på 30 %. Middelfremskrivningen gir en økning på 18 %. 

”Klima i Norge. 2100 – Hva skjer?” NOU Klimatilpasning, 2009. 
 
For Nord-Troms vil utfordringene først og fremst ligge i økt skredfare, både snø-, is- og jordskred. Fiskebestander kan 
flytte nordover som følge av høyere temperaturer i havområdene i Nord-Norge. Økt vekstsesong kan føre til bedre 
produksjoner, men også til utbredelse av skadedyr. Faren for regnflom vil øke i vassdrag. Kortere perioder med snø vil 
føre til flere frostskader og issveller. Skogbruket vil kunne få økte arealer siden skoggrensen vil krype oppover og 
nordover. Dette gir økt biomasse, men også muligheter for økt infestering av barkebiller og andre skadedyr. 
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Kvænangen kommune 
 
Kvænangen er den nordligste av kommunene i Nord-Troms. Kommunen hadde per 01.01.2007 et folketall på 
1354 innbyggere. Kommunen opplever nedgang i folketallet. 
 
Næringsvirksomheten i Kvænangen har lenge vært basert på primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske, men de 
fleste ansatte i kommunen jobber i servicenæringen. Oppdrettsnæringen har de siste årene blitt en viktig næring i 
kommunen og det satses en del på utvikling av reiselivet  
 
Kort historisk tilbakeblikk  
I forbindelse med bygging av Kvænangen kraftverk, har kommunen rett til uttak og salg av konsesjonskraft tilsvarende 
10 % av produksjonen begrenset til det normale kraftforbruket i kommunen. En reduksjon av strømforbruket i 
kommunen vil derfor kunne medføre at inntektene blir redusert.  
 
Dagens situasjon  
Folketallet er blitt redusert mye de siste årene og er nå på 1354 personer. Tidligere var det mer spredt bosetting, men 
de siste årene har bosettingen blitt mer sentralisert og boligbyggingen foregår stort sett i de kommunale boligfeltene i 
Burfjord og Badderen. Primærnæringene har gått tilbake, men oppdrettsnæringen har vært i sterk vekst. Det øvrige 
næringsliv har vært stabilt og kommunen har ikke store miljøutfordringer. 
 
Politiske vedtak  
Kommunestyret vedtok i 2005 en ENØK-plan med følgende formål: 

• Redusere energikostnadene i Kvænangen kommune gjennom ENØK-tiltak. 
• 5 % reduksjon av energikostnadene totalt i kommunen innen utgangen av 2005.  
• 20 % reduksjon av energikostnadene totalt i kommunen innen utgangen av 2010. 

 
Kvænangen har følgende planer om utbygging: nytt TTPU-bygg, 1000 m2, utbygging/renovering av skole og barnehage, 
private planer for hotellbygging, nytt boligfelt. 
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Sammendrag 
I Kvænangen har de totale utslippene gått opp ca. 16,5 % prosent fra 1991 til 2007. Innbyggertallet for Kvænangen er 
blitt redusert noe i perioden. Utslippet per person er i dag på 9,8 tonn CO2-ekvivalenter/år/innbygger, inkludert 
industri (tilsvarende for Norge er 11,6 tonn og for Troms 4,6 tonn). Dette er det høyeste utslippet per innbygger i Nord-
Troms hvis man deler utslippet kommunevis. 
 
Mobil forbrenning er den største bidragsyteren til klimagassutslipp i Kvænangen per 2007 (økt med 49 %). De totale 
utslippene fra Kvænangen utgjør 13,2 % prosent av utslippene i Nord-Troms. 
 
Tabell 2 viser utviklingen av klimagassutslipp fordelt på de ulike sektorene i perioden 1991 til 2007 vist i 1000 tonn 
CO2-ekvivalenter. 
  
Tabell 2) Klimagassutslipp fordelt på sektorer i perioden 1991–2007 
 
Kvænangen kommune  

 
1991 

 
1995 

 
2000 

 
2005 

 
2007 

 
Endring  

1991–2007 

Stasjonært forbruk: Private husholdninger, andre 
næringer og industri og bergverk 

0,747 0,640 0,477 0,423 0,445 - 40 % 

Prosessutslipp: Landbruk, avfall og annet  6,223 5,951 6,320 6,445 5,915 - 5 % 

Mobil forbrenning 4,705 5,504 6,201 6,022 7,025 + 49 % 

Totalt utslipp  11,676 12,094 12,999 12,891 13,385 + 14,5 % 
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Figur 1) Klimagassutslipp i Kvænangen, kildefordelt 2007  
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Som man kan se av figur 1, er dette hovedsynderne innen klimagassutslipp sett i nedadstigende rekkefølge: 

• Landbruk 32,3 % 
• Biltrafikk 22,8 % 
• Motorredskap 12,1 % 
• Luftutslipp avfallsdeponier 11,3 % 
• Godstrafikk 10,6 % 
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Stasjonær forbrenning  
Utslippene fra private husholdninger har hatt en nedgang på 40 % i perioden 1991–2007. Nedgang i bruk av 
oljeprodukter til oppvarming har nok bremset veksten. Forbruk av fyringsolje, gass og andre brensler til oppvarming av 
boliger, annen næring og stasjonær forbrenning i industri vil bl.a. være avhengig av prisutviklingen på elektrisitet og 
olje og på den generelle økonomiske aktiviteten.  
 
Figur 2) Stasjonær forbrenning fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 3) Historisk utvikling stasjonær forbrenning, Kvænangen 1991–2007 
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Stasjonær forbrenning har en markant nedgang i CO2-utslippene etter år 2000. Dette skyldes nok i hovedsak overgang 
til bruk av mer elektrisk kraft som følge av endring og nybygging innenfor rekenæringen. Før 2000 var det i stor grad 
olje som ble brukt. 
 

S
id

e 2
7
5



VEDLEGG B: Klima i Nord-Troms Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 

 

Figur 4) Stasjonær forbrenning fordelt på kilder, per 2007 
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51,8 % av utslippene fra stasjonær forbrenning kommer fra husholdninger.  
 

S
id

e 2
7
6



VEDLEGG B: Klima i Nord-Troms Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 

 

Mobil forbrenning 
Mobil forbrenning er den største bidragsyteren til klimagassutslippene i Kvænangen per 2007 (økt med 49 %).  
 
Figur 5) Mobil forbrenning fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Sterkest vekst når det gjelder klimagassutslipp fra mobil forbrenning er fra kategorien Annet. Dette skyldes at man i 
2006 tok inn tall for motorredskaper; det var ikke tall for dette tidligere år. Videre ser man at trenden for kjøretøy er 
forholdsvis like gjeldende for Kvænangen som for andre kommuner i landet for øvrig. Vi bytter i stor del fra bensin-
kjøretøy til dieselkjøretøy. Dieselkjøretøy har økt 192 % i denne perioden. Bensinkjøretøy har gått ned med 38 %. 
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Figur 6) Utviklingen av totalt klimagassutslipp fra mobil forbrenning i Kvænangen, tall i 1000 tonn CO2-ekvivalenter 
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I kategorien Annet er det motorredskaper som står for den største delen av økningen. Dette er fordi motorredskaper 
først ble målt i 2006. 
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Figur 7) Mobil forbrenning fordelt på kilder, per 2007 
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Annet utgjør 29 %, hvorav motorredskaper står for 70 % og snøskuter, småbåter etc. 30 %.  
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Prosessutslipp 
 
Figur 8) Prosessutslipp fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 9) Historisk utvikling prosessutslipp, tall i 1000 tonn CO2-ekvivalenter, Kvænangen 1991–2007 
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Prosessutslipp har totalt gått ned med 5 %.  
 
Figur 10) Prosessutslipp fordelt på kilder, per 2007 
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Kåfjord kommune 
 
Kåfjord ligger på østsiden av Lyngenfjorden i Nord-Troms. Kommunen har over generasjoner vært en møteplass for 
samisk, finsk og norsk kultur – en kulturell møteplass som både bygdene i kommunen og innbyggerne er preget av. 
 
Kåfjord er også innfallsporten til Finlands høyeste fjell, Halti. Det er kortere vei til å besøke dette fjellet om man går via 
Kåfjord enn via eksisterende infrastruktur i Finland. 
 
I perioden 1897–1921 var det gruvedrift i Ankerlia i Indre Kåfjord hvor det ble utvunnet kobbermalm. For å utvinne 
malmen brukte man svovelkis, og svovelgassene førte til en forholdsvis stor forurensning av indre deler av Kåfjord. I 
tillegg førte også utvinning av malmen til nedhogst av skogen. 
 
Kåfjord har i dag et innbyggertall på ca. 2250. Bebyggelsen er i stor grad konsentrert om de tre sentrene Olderdalen, 
Birtavarre og Manndalen. Kommunen er en av åtte kommuner som tilhører forvaltningsområdet for samisk språk, der 
norsk og samisk er likestilte språk. Kåfjord kommune er den største arbeidsgiveren, og ellers består det private 
næringsliv av mange små foretak. Landbruk og fiske har alltid vært og er fortsatt en viktig næring for kommunen. I 
tillegg satser Kåfjord kommune på kulturbasert turisme, der man ønsker å utnytte styrken i den lokale kulturen på et 
bærekraftig vis. Kåfjord er et livskraftig og levende lokalsamfunn som bygger på egen kultur og egne tradisjoner. 
Kommunen har ut fra sin egenart satset på kultur som næring, og har flere kulturarbeidsplasser. 
 
Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal være sertifisert som Miljøfyrtårn for alle sine virksomheter innen 
01.01.2012. Sertifiseringen gir muligheter til å spare penger på drift og det vil gi kommunen en god miljøprofil. Kåfjord 
kommune har åpnet for at både private og offentlige virksomheter kan bli sertifisert som Miljøfyrtårn gjennom vedtak i 
kommunestyret 18.12.2006 (saksnr. 0066/06). Hensikten med vedtaket er å sikre miljøvennlig drift og sette sterkt 
fokus på helse, miljø og sikkerhet. Miljøfyrtårn-sertifisering vil sette dette i kontinuerlig fokus.  
 
Per i dag har kommunen en Miljøfyrtårn-bedrift – Riddu Riđđu-festivalen – som kan vise til at de var den første 
festivalen i Norge som ble sertifisert som Miljøfyrtårn (2004). 
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Miljøfyrtårn-ordningen bygger på et lokalt samarbeid mellom kommune og bedrifter – et Lokalt Agenda 21-tiltak 
(LA21). LA21 er en invitasjon til kommunene om å bidra til at alle lokalsamfunnets aktiviteter skjer innenfor naturens 
bæreevne, ut fra en rettferdig fordeling av jordens ressurser. Kommunestyret vedtok 22.11.1999 (saksnr. 0071/99) å 
ta et ansvar for miljøet og slutte seg til Fredrikstaderklæringen der hovedbudskapet er at kommunene må ta ansvar for 
å komme i gang med LA21. 
 

Sammendrag 
I Kåfjord har de totale utslippene gått opp ca. 7,6 % i perioden 1991–2007. Innbyggertallet for Kåfjord har vært stabilt i 
perioden. Utslippet per person er i dag på 7,3 tonn CO2-ekvivalenter/år/innbygger, inkludert industri (tilsvarende for 
Norge er 11,6 tonn og for Troms 4,6 tonn).  
 
Mobil forbrenning er den største bidragsyteren til klimagassutslipp i Kåfjord per 2007 (økt med 25,5 %). De totale 
utslippene fra Kåfjord utgjør 16 % av utslippene i Nord-Troms. 
 
Tabell 3 viser utviklingen av klimagassutslipp fordelt på de ulike sektorene i perioden 1991–2007 vist i 1000 tonn CO2-
ekvivalenter. 
  
Tabell 3) Klimagassutslipp fordelt på sektorer i perioden 1991–2007 
 
Kåfjord kommune  

 
1991 

 
1995  

 
2000 

 
2005 

 
2007  

 
Endring  

1991–2007 

Stasjonært forbruk: Private husholdninger, andre næringer 
og industri og bergverk 

1,018 0,879 0,688 0,600 0,546 - 46,3 % 

Prosessutslipp: Landbruk, avfall og annet  5,868 5,930 5,749 5,549 5,387 - 8,2 % 

Mobil forbrenning 8,283 8,930 8,908 9,288 10,396 + 25,5 % 

Totalt utslipp  15,170 15,739 15,346 15,436 16,328 + 7,6 % 
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Figur 11) Klimagassutslipp i Kåfjord, kildefordelt 2007  
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Som man kan se av figur 11, er dette hovedsynderne innen klimagassutslipp sett i nedadstigende rekkefølge: 
 

• Landbruk 32 % 
• Biltrafikk 31 % 
• Godstrafikk 19,8 % 
• Motorredskap 12 % 
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Stasjonær forbrenning  
Utslippene fra private husholdninger har hatt en nedgang på 46 % i perioden 1991–2007. Nedgang i bruk av 
oljeprodukter til oppvarming har nok bremset veksten. Forbruk av fyringsolje, gass og andre brensler til oppvarming av 
boliger, annen næring og stasjonær forbrenning i industri vil bl.a. være avhengig av prisutvikling på elektrisitet og olje 
og på den generelle økonomiske aktiviteten.  
 
Figur 12) Stasjonær forbrenning fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 13) Historisk utvikling stasjonær forbrenning, Kåfjord 1991–2007 
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Figur 14) Stasjonær forbrenning fordelt på kilder, per 2007 
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53,5 % av utslippene fra stasjonær forbrenning kommer fra husholdninger.  

Mobil forbrenning 
Mobil forbrenning er den største bidragsyteren til klimagassutslipp i Kåfjord per 2007 (økt med 25,5 % ).  
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Figur 15) Mobil forbrenning fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Vi kan se av analysene av tallene for utviklingen av mobil forbrenning i Kåfjord at tallene for utslipp generelt sett har 
økt med 25,5 %. Trenden er som i resten av regionen at folk bytter ut bensinbiler med dieselbiler (dieselbiler har økt i 
omfang med 153 % i perioden). Utslipp fra biltrafikk generelt har gått ned med 11 % i perioden 1991–2007, og 
befolkningstallene for denne perioden er redusert med 19,5 %.  
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Figur 16) Utviklingen av totalt klimagassutslipp fra mobil forbrenning i Kåfjord, tall i 1000 tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 17) Mobil forbrenning fordelt på kilder, per 2007 
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Formatert: Utheving

Slettet: Biltrafikk utgjør 
48,7 %¶
Godstrafikk 31,2 %¶
Motorredskap har 19 % ¶
Skip og båter 3,6 %¶
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Prosessutslipp 
 
Figur 18) Prosessutslipp fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 19: Historisk utvikling Prosessutslipp. Tall i 1000tonn CO2 ekvivalenter. Kåfjord i perioden 1991- 2007 
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Prosessutslipp er blitt mindre i perioden 1991–2007 (- 8,2 %). Landbruket er den store synderen her.  
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Figur 20) Prosessutslipp fordelt på kilder, per 2007 
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Landbruket står for 97 % av prosessutslippene. 
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Lyngen kommune 
 
Kort historisk tilbakeblikk  
Lyngen ligger på den om lag 1500 km² store Lyngenhalvøya i den nordlige delen av Troms fylke. Det meste av arealet i 
kommunen består av fjell, og området er et av de mest markante i Nord-Norge med sine kvasse tinder, store isbreer og 
trange daler. De mektige fjellene gjør at klimaforholdene veksler sterkt innenfor området; det er forskjell mellom øst og 
vest i Lyngen. Det høye fjellpartiet virker som en barriere som ”stopper” mye av nedbøren som kommer vestfra, slik at 
en større andel faller ned på vestsiden og gjør østsiden tørrere. Lavlandet kan regnes som kystpreget, med en midlere 
årsnedbør på rundt 600 mm på Lyngseidet og 850 mm i Ullsfjord (Alm og Sortland, 1990). Fjellene mottar langt større 
nedbørsmengder. 
 
Det er bare en kraftstasjon i Lyngen kommune. Den baserer seg på vannkraft, og Rottenvikvatnet er demmet opp og 
Storelva lagt i rør. Kraftstasjonen ble bygd i årene 1952–1957. Det bygges ny kraftstasjon i området. Etter ferdigstilling 
av den nye kraftstasjonen, vil det gi en kraftproduksjon på 21,0 GWh/år mot dagens 6,8 GWh/år. I og med at det 
meste av fjellområdet er vernet som landskapsvernområde, vil det ikke bli foretatt nye utbygginger i kommunen så 
fremt ikke teknologien endrer seg slik at man kan ha inntaket nedenfor vernegrensen.  
 
Dagens situasjon 
Lyngen kommune hadde pr 01.01.2009 et folketall på 3166 innbyggere. Bosettingen i området var lenge avtakende, 
men det ser kanskje ut til at denne trenden er snudd siden folketallet har hatt en svak oppgang senere årene. Det 
meste av bosettingen i Lyngen er spredt. Det er imidlertid tre områder som kan kvalifiseres som tettsteder: Furuflaten, 
Lyngseidet og Nord-Lenangen. 
 
Næringslivet i kommunen 
Opprettholding og utvikling av arbeidsplasser er av de viktigste faktorene for å opprettholde bosettingen. Figur 21 
nedenfor viser at Lyngen har et sammensatt næringsliv fordelt på flere næringer. Tallverdiene øverst på søylene angir 
antall årsverk. Tallgrunnlaget for figuren er fra 2004, og fiskerikrisen i Ytre Lyngen i 2005 har ført til en reduksjon på 
mer enn 50 årsverk. Dette innebærer tap av enda flere arbeidsplasser (ca. 80), siden flere personer jobbet fra 0,5 til 0,9 
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årsverk. Noen av de arbeidsplassene som gikk tapt med rekeindustrien, som har tatt seg opp igjen etter flere 
etableringer av nye selskap. Reiselivsnæring inngår i ”private tjenester”. 
 
Lyngen har en del industri, og det antas at noe av denne industrien har utslipp av klimagasser. Det er et sterkt 
industrimiljø på Furuflaten og Lyngen plastfabrikk på Lyngseidet er i full drift. 
 
Figur 21) Næringslivet i Lyngen  
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Ca. 80 % av Lyngen kommunes areal er vernet etter naturvernloven. Kommunen har følgende verneområder: 

• Lyngsalpan landskapsvernområde 
• Karnes naturreservat 
• Årøya landskapsvernområde 
• Sørlenangsbotn naturreservat 
• Stormyra naturreservat 
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Det er en del gjennomfart gjennom kommunen. Det er mange som benytter seg av ferge og RV71 mellom Olderdalen og 
Fagernes i Tromsø (E8). Dette korter avstanden mellom Tromsø og nordfylket betraktelig. Det er særlig om sommeren 
at man merker trafikken mellom Lyngseidet og Svensby, men også i tilknytning til helgen. 
 

Sammendrag 
I Lyngen er de totale utslippene gått opp ca. 8,9 % fra 1991–2007. Innbyggertallet for Lyngen har vært stabilt i 
perioden. Den siste tiden – fra 2005 til 2007 – ser man derimot at trenden for totalt utslipp har gått ned 4 %. Utslippet 
per person er i dag på 5 tonn CO2-ekvivalenter/år/innbygger, inkludert industri (tilsvarende for Norge er 11,6 tonn og 
for Troms 4,6 tonn).  
 
Mobil forbrenning er den største bidragsyteren til klimagassutslippene i Lyngen per 2007 (økt med 25 %). De totale 
utslippene fra Lyngen utgjør 16 % av utslippene i Nord-Troms. 
 
Tabell 4 viser utviklingen av klimagassutslipp fordelt på de ulike sektorene i perioden 1991–2007 vist i 1000 tonn CO2-
ekvivalenter. 
  
Tabell 4) Klimagassutslipp fordelt på sektorer i perioden 1991–2007 
 
Lyngen kommune  

 
1991 

 
1995  

 
2000 

 
2005 

 
2007  

 
Endring  

1991–2007 

Stasjonær forbruk: Private husholdninger, andre næringer 
og industri og bergverk 

2,661 2,717 2,693 2,559 1,243 - 53,3 % 

Prosessutslipp: Landbruk, avfall og annet  5,843 6,432 6,961 6,878 7,012 + 20 % 

Mobil forbrenning 6,228 6,867 6,441 7,334 7,790 + 25 % 

Totalt utslipp  14,732 16,016 16,094 16,771 16,044 + 8,9 % 
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Figur 22) Klimagassutslipp i Lyngen kommune, kildefordelt 2007  
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Som man kan se av figur 22, er dette hovedsynderne innen klimagassutslipp sett i nedadstigende rekkefølge: 
 

• Landbruk 42 % 
• Biltrafikk 22,44 % 
• Motorredskap 10,55 % 
• Godstrafikk 7,16 % 

 

S
id

e 2
9
5



VEDLEGG B: Klima i Nord-Troms Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 

 

Stasjonær forbrenning  
Utslippene fra private husholdninger har hatt en nedgang på 53 % i perioden 1991–2007. Nedgang i bruk av 
oljeprodukter til oppvarming har nok bremset veksten. Forbruk av fyringsolje, gass og andre brensler til oppvarming av 
boliger, annen næring og stasjonær forbrenning i industri vil bl.a. være avhengig av prisutvikling på elektrisitet og olje 
og på den generelle økonomiske aktiviteten.  
 
Figur 23) Stasjonær forbrenning fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 24) Historisk utvikling stasjonær forbrenning, Lyngen 1991–2007 
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Stasjonær forbrenning har en nedgang i CO2-utslippene. Dette skyldes nok i hovedsak overgang til bruk av mer 
elektrisk kraft som følge av endring og nybygging innenfor rekenæringen. Før 2000 var det i stor grad olje som ble 
brukt. 
 
Figur 25) Stasjonær forbrenning fordelt på kilder, per 2007 
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41 % av utslippene fra stasjonær forbrenning kommer fra husholdninger.  
 

Mobil forbrenning 
Mobil forbrenning er den største bidragsyteren til klimagassutslippene i Lyngen per 2007 (økt med 25 %).  
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Figur 26) Mobil forbrenning fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Vi kan se av analysene av tallene for utviklingen av mobil forbrenning i Lyngen at tallene for utslipp generelt sett har 
økt med 20 %. Hvis vi ser nærmere på de aktuelle kildene, kan vi se at biltrafikk og godstrafikk ikke har økt så 
betraktelig som vi forventet. Trenden er som i resten av regionen at folk bytter ut bensinbiler med dieselbiler (diesel-
biler har økt i omfang med 212 % i perioden). Biltrafikk generelt har økt med 8,5 % i perioden 1991–2007, og 
befolkningstallene for denne perioden er redusert med 11 %.  
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Figur 27) Utviklingen av totalt klimagassutslipp fra mobil forbrenning i Lyngen, tall i 1000 tonn CO2-ekvivalenter 
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I kategorien Annet er det motorredskaper som står for den største økningen.  
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Figur 28) Mobil forbrenning fordelt på kilder, per 2007 
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Prosessutslipp 
 
Figur 29) Prosessutslipp fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 30) Historisk utvikling prosessutslipp, tall i 1000 tonn CO2-ekvivalenter, Lyngen 1991–2007 
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Prosessutslipp har totalt økt med 20 %. Landbruket er den store synderen her.  
 
Figur 31) Prosessutslipp fordelt på kilder, per 2007 
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Landbruket står for 96 % av prosessutslippene. 
 

S
id

e 3
0
2



VEDLEGG B: Klima i Nord-Troms Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 

 

Nordreisa kommune 
 
I Nordreisa har de totale utslippene gått opp ca. 10 % fra 1991 til 2007. Innbyggertallet for Nordreisa har vært meget 
stabilt i perioden. Utslippet per person er i dag på 7 tonn CO2-ekvivalenter/år/innbygger, inkludert industri 
(tilsvarende for Norge er 11,6 tonn og for Troms 4,6 tonn).  
 
Befolkningsutvikling 1990–2009 
Folketallet i Nordreisa har i perioden 1990–2009 variert mellom i overkant av 4900 og ca. 4600. For perioden nådde 
folketallet en topp i 1997 med i alt 4914 innbyggere og laveste innbyggertall i 2008 med 4665. 
 
Figur 32) Folketallsutvikling 1990–2009, Nordreisa 
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Nordreisa er en stor kommune med et klart definert sentrum i Storslett og Sørkjosen. Samtidig er det innbyggere i alle 
grendene. Sett fra sentrum er det 3–5 mil til utkantene av kommunen/kommunegrensene.  
 
Befolkningsstrukturen mht. hvor folk bor har også endret seg i perioden. I 1990 bodde 50 % av befolkningen i 
sentrum, mens andelen i 2009 har økt til ca. 60 %. Fremskrivninger mot 2015 tyder på en fortsatt ”bølgebevegelse” i 
befolkningen, men samtidig at befolkningen blir relativt sett eldre enn i dag.  
 
Figur 33) Befolkning i prosent i områder, 1990 
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Figur 34) Befolkning i prosent i områder, 2009 
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Transport 
På grunn av kommunestørrelsen og bosettingsstrukturen, er det grunnlag for å hevde at transportbehovet er stort 
både til drift av kommunale tjenester, men også generelt sett. 
 
Andre særegenheter 
Nordreisa har om lag 300 km med rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring. Det er betydelig interesse for denne 
aktiviteten og stor tetthet av kjøretøy. Statistikken viser at antall kjøretøy (beltemotorsykler) har økt jevnt i perioden 
1990–2008.  
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Figur 35) Antall registrerte beltemotorsykler, 1990–2008 
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I Kåfjord var det til sammenligning ca. 380 registrerte beltemotorsykler i 2008. 
 
Nordreisa med Storslett har som en av kun tre kommuner i landet status som både nasjonalparkkommune og 
nasjonalparklandsby. 
 

Sammendrag 
Veitrafikk er den største bidragsyteren til klimagassutslippene i Nordreisa per 2007 (økt med 27 %). De totale 
utslippene fra Nordreisa utgjør 32,8 % av utslippene i Nord-Troms og er dermed den kommunen med mest utslipp i 
regionen. Dette henger sammen med at folketallet er noe høyere og at Nordreisa også er den kommunen i Nord-Troms 
som har størst areal og dermed lengre avstander. I tillegg til dette har Nordreisa en del regionale tilbud stasjonert i 
kommunen samt flyplass. Nordreisa har ikke mye industri, og landbruket er den største bidragsyteren mht. prosess-
utslipp. 
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Tabell 5 viser utviklingen av klimagassutslipp fordelt på de ulike sektorene i perioden 1991–2007 vist i 1000 tonn CO2-
ekvivalenter. 
  
Tabell 5) Klimagassutslipp fordelt på sektorer i perioden 1991–2007 
 
Nordreisa kommune  

 
1991 

 
1995  

 
2000 

 
2005 

 
2007  

 
Endring  

1991–2007 

Stasjonært forbruk: Private husholdninger, andre 
næringer og industri og bergverk 

2,91 2,22 1,89 1,63 1,53 - 47,0 % 

Prosessutslipp: Landbruk, avfall og annet  15,02 15,22 14,40 11,85 14,00 - 6,8 % 

Veitrafikk  10,51 11,25 11,79 12,82 13,76 + 30,9 % 

Skip, fly og motorredskap  2,16 2,91 3,72 4,16 5,09 + 135,6 % 

Totalt utslipp  30,62 31,62 31,82 30,47 34,39 + 12,3 % 
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Figur 36) Klimagassutslipp i Nordreisa kommune, kildefordelt 2007  
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Som man kan se av figur 36, er dette hovedsynderne innen klimagassutslipp sett i nedadstigende rekkefølge: 
 

• Landbruk 30,5 % 
• Biltrafikk 29,7 % 
• Tungtrafikk og motorredskap, begge med 11,8 % 
• Annen mobil forbrenning 6,7 % 
• Annet prosessutslipp 5 % 
• Annen stasjonær forbrenning 2,5 % 
• Husholdning 2 % 
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Utfordringen for Nordreisa er at en stor andel av den offentlige bygningsmassen baserer sin oppvarming på strøm ved 
panelovner. Noen bygg (Sonjatun og noen skoler) har vannbåren varme. Utfordringen her blir store kostnader ved 
omlegging til vannbåren varme. 
 
Kommunen jobber med energiomlegging, og Sonjatun og Storslett skole vil legge om til oppvarming fra bioenergi i løpet 
av høsten 2009. For det nye boligområdet Rovdas vil tilknytning til fjernvarme bli vurdert. Det jobbes med utredning 
om oppsett av vindmøller i kommunen. Avgjørelsen vil ikke bli tatt på 1–2 år. 
 

Stasjonær forbrenning 
Utslippene fra private husholdninger har hatt en nedgang på ca. 67 % i perioden 1991–2007. Nedgang i bruk av 
oljeprodukter til oppvarming har nok bremset veksten. Forbruk av fyringsolje, gass og andre brensler til oppvarming av 
boliger, annen næring og stasjonær forbrenning i industri vil bl.a. være avhengig av prisutvikling på elektrisitet og olje 
og på den generelle økonomiske aktiviteten.  
 
Figur 37) Stasjonær forbrenning fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 38) Historisk utvikling stasjonær forbrenning, Nordreisa, 1991–2007 
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At skiferfabrikken ble nedlagt i 2005 er trolig grunnen til at utslipp fra industri og bergverk i 2005 og 2007 ligger på 0.  
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Figur 39) Stasjonær forbrenning fordelt på kilder, per 2007 
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Under Andre næringer ligger primærnæringene, bygg og anlegg samt tjenesteyting.  
 

Mobil forbrenning 
Veitrafikk er den største bidragsyteren til klimagassutslippene i Nordreisa per 2007 (økt med 27 %). Den største 
veksten i utslipp er i kategorien skip, fly og motorredskaper, som har økt med 500 %. Økningen i luftfart mener vi 
skyldes overgang fra flytypen Dash 7 til Dash 8, som er et langt større fly, samt en liten økning i ruteavgangene.  
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Figur 40) Mobil forbrenning fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter. 
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Sterkest vekst i utslippene har det vært fra transport. Veitrafikk alene har vokst med ca. 27 %. Lettere bensinkjøretøy 
har gått ned mens dieselkjøretøy har økt. Her mener vi at kommunen følger en større trend ved at flere biler i dag 
selges med diesel og færre med bensin. 
 
Økningen av tyngre dieselkjøretøy skyldes at langt mer gods nå fraktes med lastebil. Engroslagre i Finnmark er lagt 
ned og andel gods med båt har gått ned, og dette medfører langt mer gods på lastebil.  
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Figur 41) Utviklingen av klimagassutslipp fra mobil forbrenning i Nordreisa, tall i 1000 tonn CO2-ekvivalenter 
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Det har vært en nedgang på 20 % i utslipp fra avfall og landbruk. Dette skyldes blant annet utslippsreduserende tiltak 
på avfallsanlegg.  
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Figur 42) Mobil forbrenning fordelt på kilder, per 2007 
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Prosessutslipp 
 
Figur 43) Prosessutslipp fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 44) Historisk utvikling prosessutslipp, tall i 1000 tonn CO2-ekvivalenter, Nordreisa 1991–2007 
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Figur 45) Prosessutslipp fordelt på kilder, per 2007 
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Skjervøy kommune 
 
Skjervøy er en kystkommune bestående hovedsakelig av øyene Skjervøy, Arnøy, Kågen, Laukøy, Vorterøy og deler av 
Uløy. Kommunen har ca. 2900 innbyggere. De fleste – ca. 2400 – bor på tettstedet Skjervøy, ca. 400 på Arnøy og resten 
på de andre øyene. 
 
Skjervøy har tradisjonelt vært en fiskerikommune. I dag er hovednæringen fiskeri, havbruk, fiskeindustri, verft, 
kassefabrikk og entreprenørvirksomhet. Det er etter at rekenæringen trakk seg ut av Skjervøy etablert et stort 
lakseslakteri med kapasitet til å slakte ca. 200 tonn per skift. Det er også et lakseslakteri i Lauksundet og 
hvitfiskprodusenter i Årviksand og Skaret på Arnøy. Fiskeindustrien medfører stor belastning på veinettet i form av 
tungtrafikk. Alt som produseres på lakseslakteriene transporteres ut på vei. Hvitfiskprodusentene transporterer en god 
del med båt, men også de mye på vei.  
 
Industrien i Skjervøy trenger til dels mye energi. I hovedsak er dette strøm til drift av anleggene samt at kasse-
fabrikken trenger store mengder energi til sin produksjon. Som følge av industrivirksomheten får man relativt store 
utslipp, noe som er med på å øke klimautslippene for Skjervøy kommune. 
 
Skjervøy kommune er medlem av ”Klimaklubben” i regi av Grønn hverdag. 
 
Det foreligger ingen umiddelbare utbyggingsplaner i Skjervøy kommune. Helsesenteret trenger utbygging, men er satt 
på ”vent” til bedre økonomiske tider. Det er planer om å bruke varmepumpe fra sjø til oppvarming av skoler.  
 

Sammendrag 
I Skjervøy kommune har de totale utslippene gått opp ca. 16,5 % fra 1991 til 2007. Innbyggertallet for Skjervøy har 
vært ganske stabilt i perioden. Utslippet per person er i dag på 2,2 tonn CO2-ekvivalenter/år/innbygger, inkludert 
industri (tilsvarende for Norge er 11,6 tonn og for Troms 4,6 tonn).  
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Veitrafikk er den største bidragsyteren til klimagassutslippene i Skjervøy per 2007 (økt med 71,5 %). De totale 
utslippene fra Skjervøy utgjør 6,64 % av utslippene i Nord-Troms, og kommunen er dermed den med lavest utslipp i 
regionen.  
 
Tabell 6 viser utviklingen av klimagassutslipp fordelt på de ulike sektorene i perioden 1991–2007 vist i 1000 tonn CO2-
ekvivalenter. 
  
Tabell 6) Klimagassutslipp fordelt på sektorer i perioden 1991–2007 
 
Skjervøy kommune  

 
1991 

 
1995  

 
2000 

 
2005 

 
2007  

 
Endring  

1991–2007 
Stasjonært forbruk: Private husholdninger, andre 
næringer og industri og bergverk 

1,525 2,033 2,382 1,018 0,847 - 44,5 % 

Prosessutslipp: Landbruk, avfall og annet  1,159 0,918 0,774 0,608 0,597 - 48,5 % 

Mobil forbrenning 3,069 3,538 3,646 4,429 5,261 + 71,5 % 

Totalt utslipp  5,753 6,489 6,802 6,054 6,705 + 16,5 % 
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Figur 46) Klimagassutslipp i Skjervøy kommune, kildefordelt 2007  
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Som man kan se av figur 46, er dette hovedsynderne innen klimagassutslipp sett i nedadstigende rekkefølge: 
 

• Biltrafikk 27 % 
• Skip/båter avgasser 20 % 
• Motorredskap 19 % 
• Husholdninger 7,3 % 
• Godstrafikk 7 % 
• Annen mobil forbrenning 5,7 % 
• Landbruk 4,5 % 
• Annet prosessutslipp 4,2 % 
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Stasjonær forbrenning  
Utslippene fra private husholdninger har hatt en nedgang på ca. 44,5 % i perioden 1991–2007. Nedgang i bruk av 
oljeprodukter til oppvarming har nok bremset veksten. Forbruk av fyringsolje, gass og andre brensler til oppvarming av 
boliger, annen næring og stasjonær forbrenning i industri vil bl.a. være avhengig av prisutvikling på elektrisitet og olje 
og på den generelle økonomiske aktiviteten.  
 
Figur 47) Stasjonær forbrenning fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 48) Historisk utvikling stasjonær forbrenning, Skjervøy 1991–2007 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1991 1995 2000 2005 2007

Industri bergverk

Andre næringer

Private husholdninger

 
Stasjonær forbrenning har en markant nedgang i CO2-utslippene etter år 2000. Dette skyldes nok i hovedsak overgang 
til bruk av mer elektrisk kraft som følge av endring og nybygging innenfor rekenæringen. Før 2000 var det i stor grad 
olje som ble brukt. 
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Figur 49) Stasjonær forbrenning fordelt på kilder, per 2007 
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58 % av utslippene fra stasjonær forbrenning kommer fra husholdninger.  
 

Mobil forbrenning  
Veitrafikk er den største bidragsyteren til klimagassutslippene i Skjervøy per 2007 (økt med 71,5 %).  
 

S
id

e 3
2
2



VEDLEGG B: Klima i Nord-Troms Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 

 

Figur 50) Mobil forbrenning fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Sterkest vekst når det gjelder klimagassutslipp fra mobil forbrenning er fra kategorien Annet. Dette skyldes at man i 
2006 tok inn tall for motorredskaper; det var ikke tall for dette tidligere år. Videre ser man at trenden for kjøretøy er 
forholdsvis like relevant for Skjervøy som for andre kommuner i landet for øvrig. Vi bytter i stor del fra bensinkjøretøy 
til dieselkjøretøy. Dieselkjøretøy har økt med 147 % i denne perioden. Bensinkjøretøy har gått ned, men ikke så 
betydelig som i resten av Nord-Troms. 
 
Skjervøy vil få en økning på mobil forbrenning etter 2007 som følge av etablering av lakseslakteri på Skjervøy, noe som 
medfører mye tungtrafikk. All slaktet laks fraktes ut med trailer. I tillegg er det økning på andre områder i forhold til 
trailertrafikk. 
 
På tross av at utviklingen på Skjervøy går fra mindre båttransport til mer transport på vei, øker utslippene i kategorien 
Skip, båter og avgasser.  
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Figur 51) Utviklingen av totale klimagassutslipp fra mobil forbrenning i Skjervøy, tall i 1000 tonn CO2-ekvivalenter 
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I kategorien Annet er det motorredskaper som står for den største økningen. 
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Figur 52) Mobil forbrenning fordelt på kilder, per 2007 
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Prosessutslipp 
 
Figur 53) Prosessutslipp fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 54) Historisk utvikling prosessutslipp, tall i 1000 tonn CO2-ekvivalenter, Skjervøy 1991–2007 
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Figur 55) Prosessutslipp fordelt på kilder, per 2007 
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Storfjord kommune 
 
Kort historisk tilbakeblikk  
Storfjord kommune har vært egen kommune siden 1. juli 1930. Folketallet har variert fra en topp på 1942 innbyggere i 
1958 til et bunnivå på 1726 i 1973. Etter dette har folketallet vært ganske jevnt mellom ca. 1870 og 1930. 
  
Elektrisitetsnettet ble utbygd på 1950-tallet av Lyngen Kraftlag as. Før dette var det kun et par gårder som hadde 
strøm fra egne minikraftverk. I den første tiden benyttet de fleste strømmen kun til lys og bare delvis til matlaging. All 
energibruk i boliger og andre bygninger før 1950-tallet var basert på ved, kull og koks. På 1960- og 1970-tallet ble 
oljefyrte anlegg tatt i bruk i en del større kommunale bygninger og i en del private boliger.  
 
Hovednæringene i kommunen har vært småbruk/fiske kombinert med anleggsarbeid helt til slutten av 1970-tallet. 
Etter dette har det vært nedgang i kombinasjonsnæringene, samtidig som offentlig sektor har økt betydelig i omfang. 
Fellesvaskeriet på Oteren (nå Breeze Troms as) ble satt i drift i 1979. Der ble det særlig etablert mange 
kvinnearbeidsplasser. Hotellnæringen hadde fra 1970-tallet og langt ut på 1990-tallet stor drift og mange kvinnelige 
ansatte. Skibotnsenteret ble bygd tidlig på 1980-tallet, og der har det også vært mange kvinnearbeidsplasser. Disse 
nye arbeidsplassene har vært viktige for å opprettholde bosettingen i kommunen.  
 
Privatbilismen var nesten fraværende i kommunen helt til 1960-årene. Det var kun noen få privatpersoner som eide 
biler i tillegg til de som hadde taxiløyve og lastebiler. Hovedårsaken til dette var at det var rasjonering på biler etter 
krigen og at de fleste innbyggerne heller ikke hadde økonomi til å kjøpe bil.  
 
Det ble ikke foretatt systematisk nedbrenning av bygninger i Storfjord i 1944/1945. Noen boliger ble imidlertid brent, 
mens andre ble ramponert slik at de ikke kunne brukes. Dette betyr at en del av boligene i kommunen er fra før 
krigen, men de fleste er bygd etter krigen. De byggene som ble oppført før krigen og frem til slutten av 1960-tallet, er 
svært dårlig isolert og er dermed energikrevende. Situasjonen ble bedre på 1970- og 1980-tallet, men også de byggene 
har dårlig isolering etter dagens krav.  
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Skibotn kraftverk og Lavkajohka kraftverk ble satt i drift i 1980. Kraftstasjonene har en midlere årsproduksjon på 
378 GWh (kilde: Wikipedia). 
 
Storfjord kommune tok i bruk allmenningskai i Skibotn ca. 1978. Til å begynne med var det en del leveranser av 
bygningsmaterialer og gjødsel over kaia. De siste 15–20 årene har det kun vært 2–3 skipsanløp i året. Det er ikke 
annen skipstrafikk på fjorden, bortsett fra noen sjarker som driver fjordfiske. 
 
Kommunen har bygd småbåthavner i Skibotn og på Kvesmenes med plass til ca. 100 båter til sammen. Havnene 
driftes av foreninger.  
 
Dagens situasjon 
Næringslivet i kommunen 
Hovednæringer i Storfjord er turisme, torskeoppdrett, offentlig virksomhet og servicenæring. Breeze Troms as på 
Oteren er et vaskeri som betjener Universitetssykehuset i Tromsø og andre institusjoner og sykehus i nærheten. De 
utfører også vaskeritjenester for private bedrifter. Jordbruk er i tilbakegang, men er fremdeles en viktig næring.  
 
Politiske vedtak  
Storfjord kommunestyre har vedtatt arealplan for kommunen 02.08.2007. I denne er det bl.a. avsatt nye 
utbyggingsområder til boliger, ervervsvirksomhet, hytter osv. De avsatte områdene har til sammen 

• ca. 628 dekar ervervsområde (industri og lignende) 
• ca. 577 dekar boligområde 
• ca. 440 hyttetomter 

 
Boligfeltene ligger i de fleste tilfeller i sentrumsområdene i Skibotn, Hatteng og Oteren. Det samme gjelder 
ervervsområdene, men det er også planlagt områder som ligger langt utenfor sentrum, f.eks. på Lullesletta i 
Skibotndalen. Hyttefeltene er spredt over hele kommunen.  
 
Jernbane 
Det er store jernmalmfelt i Finland fra Kolari og oppover mot Norge. Storfjord kommune har som mål at det skal 
bygges jernbane fra Kolari til Skibotn med utskipningshavn for malm.  
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Vei 
Storfjord kommune har vedtatt kommunedelplan for ombygging av E6/E8 på strekningen Balsfjord grense–Hatteng. 
Kommunen ønsker at denne veiomleggingen forbi Oteren skal bli gjennomført så snart som mulig. 
 
Statens vegvesen arbeider med planer for opprusting av E8 opp Skibotndalen. Vegarbeidet vil sannsynligvis bli 
igangsatt i løpet av kort tid. 
  
Det er stor gjennomgangstrafikk, siden både E6 og E8/mellomriksvegen til Finland går gjennom kommunen. Det er 
sannsynligvis større trailertrafikk over E8 gjennom Skibotndalen enn over Bjørnefjell.  
 
Elektrisk kraft 
Etter beregninger utført av NVE, har Storfjord størst potensial for utbygging av småkraftverk i Troms med ca. 
410 GWh. Dette er mer enn den samlede kraftproduksjonen i kommunen i dag. Kommunen har utarbeidet en 
småkraftplan som er retningsgivende for videre planlegging av småkraftverk. Flere småkraftverk er under planlegging 
og mange saker er allerede sendt på høring. I småkraftplanen er det antydet at det er realistisk å gjennomføre 13–16 
prosjekter med en produksjonskapasitet på ca. 150–200 GWh. Investeringskostnadene vil bli på ca. 600 millioner 
kroner. 
 

Sammendrag 
I Storfjord har de totale utslippene gått opp ca. 11,8 % fra 1991 til 2007. Innbyggertallet for Storfjord har økt med 4 % 
i perioden. Utslippet per person var i 2007 på 8,5 tonn CO2-ekvivalenter/år/innbygger inkludert industri (tilsvarende 
for Norge er 11,6 tonn og for Troms 4,6 tonn).  
 
Mobil forbrenning er den største bidragsyteren til klimagassutslippene i Storfjord per 2007 (økt med 31,5 %). Storfjord 
har to store Europaveier – E8 og E6. Begge disse veiene vil i årene som kommer bli utbedret for flere hundre millioner 
kroner. De totale utslippene fra Storfjord utgjør 16 % av utslippene i Nord-Troms. 
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Tabell 7 viser utviklingen av klimagassutslipp fordelt på de ulike sektorene i perioden 1991–2007 vist i 1000 tonn CO2-
ekvivalenter. 
 
Tabell 7) Klimagassutslipp fordelt på sektorer i perioden 1991–2007 
 
Storfjord kommune  

 
1991 

 
1995  

 
2000 

 
2005 

 
2007  

 
Endring  

1991–2007 

Stasjonært forbruk: Private husholdninger, andre 
næringer og industri og bergverk 

0,963 0,856 0,804 0,688 0,762 - 37,1 % 

Prosessutslipp: Landbruk, avfall og annet  4,238 3,489 3,538 3,579 3,350 - 20,9 % 

Mobil forbrenning 9,453 9,932 9,951 11,059 12,437 + 31,5 % 

Totalt utslipp  14,654 14,278 14,294 15,325 16,392 + 11,8 % 
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Figur 56) Klimagassutslipp i Storfjord kommune, kildefordelt 2007  
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Som man kan se av figur 56, er dette hovedsynderne innen klimagassutslipp sett i nedadstigende rekkefølge: 
 

• Biltrafikk 41,94 % 
• Godstrafikk 20,2 % 
• Landbruk 17,78 % 
• Motorredskap 11,96 % 
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Tiltak 
Biltrafikk og godstrafikk representerer mer enn 60 % av de totale klimagassutslippene i Storfjord. Ettersom det går to 
stamveger og en riksveg gjennom kommunen, er det ingen enkel sak for kommunen alene å gjøre tiltak for å redusere 
utslippene. Bilparken i Norge vil bli kraftig modernisert i løpet av de neste 10 årene, med den følge at utslippene fra 
enkeltkjøretøy vil bli kraftig redusert.  
 
Kommunen kan redusere egne utslipp ved følgende tiltak: 

• Redusere bruk av bil i tjenesten der det er mulig, ved f.eks. samkjøring, bruk av telefonmøter, videokonferanser 
og lignende bruk av moderne hjelpemidler. 

• Bruke biler med lave utslipp av CO2.  
• Handle mest mulig i nærområdet for å unngå lange transportavstander. 
• Bedre vedlikehold av kommunale veier. 
• Husholdningene kan i mye større grad enn i dag handle i nærbutikkene. Dette vil redusere utslippene betydelig, 

samtidig som nærbutikkene sikres bedre økonomiske vilkår.  
 

Stasjonær forbrenning 
Utslippene fra private husholdninger har hatt en nedgang på 37 % i perioden 1991–2007. Nedgang i bruk av 
oljeprodukter til oppvarming har nok bremset veksten. Forbruk av fyringsolje, gass og andre brensler til oppvarming av 
boliger, annen næring og stasjonær forbrenning i industri vil bl.a. være avhengig av prisutvikling på elektrisitet og olje 
og på den generelle økonomiske aktiviteten.  
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Figur 57) Stasjonær forbrenning fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 58) Historisk utvikling stasjonær forbrenning, Storfjord 1991–2007 
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Stasjonær forbrenning har en nedgang i CO2-utslippene og det er ingen registrerte utslipp fra industri fra 2007. 
Hovedårsaken til nedgangen i utslipp fra husholdninger skyldes at mange har investert i varmepumper og dermed kun 
bruker elektrisitet og ved til oppvarming. En annen årsak er at nyere boliger er bedre isolert og dermed krever mindre 
energi til oppvarming. 
 
Figur 59) Stasjonær forbrenning fordelt på kilder, per 2007 
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38,35 % av utslippene fra stasjonær forbrenning kommer fra husholdninger.  
 
Tiltak 
Storfjord kommune ønsker å gjennomføre følgende tiltak for å redusere egne utslipp fra stasjonær forbrenning: 

• Oppvarming av Hatteng skole bygges om fra olje til varmepumpe basert på bergvarme.  
• Oppvarming av Vestersidasenteret bygges om fra olje/el til varmepumper, enten luft til luft eller bergvarme. 
• Det vurderes om andre nærliggende bygninger kan kobles til vannbåren varme. 
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Mobil forbrenning 
Mobil forbrenning er den største bidragsyteren til klimagassutslippene i Storfjord per 2007 (økt med 31,5 % siden 
1991).  
 
Figur 60) Mobil forbrenning fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Vi kan se av analysene av tallene for utviklingen av mobil forbrenning i Storfjord at tallene for utslipp generelt sett har 
økt med 31,5 %. Hvis vi ser nærmere på de aktuelle kildene, kan vi se at biltrafikk er det som forurenser mest. Dette 
kommer naturligvis av at kommunen er gjennomfartsåre for både bil og gods på Europaveiene E6 og E8. Trenden er 
som i resten av regionen at folk bytter ut bensinbiler med dieselbiler (dieselbiler har økt i omfang med 199 % i 
perioden). Biltrafikk generelt har økt med 4,9 % i perioden 1991–2007, og befolkningstallene for denne perioden har 
økt med 4 %.  
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Velstandsutviklingen i befolkningen er også en medvirkende årsak til den økende biltrafikken. Det var ikke vanlig at 
husstandene hadde biler før ut på 1970-tallet. I dag er situasjonen at hvert husstandsmedlem har minst ett kjøretøy, 
og mange har flere. Dette fører naturlig til økte klimagassmengder. 
 
Fremtidig utvikling i mobilt forbruk 
Det ventes at personbilparken etter hvert vil bli modernisert og at klimagassutslippene som følge av dette vil bli 
vesentlig redusert fra hvert kjøretøy. Siden Storfjord er en relativt spredt bebygd kommune, kan det ikke påregnes at 
kjørte kilometer vil bli redusert, men heller øke i omfang som en følge av økning i folketallet. Resultatet kan bli at det 
totale utslippet fra personbiler bare blir svakt redusert dersom ikke hybridbiler blir vanlige. Godstrafikken vil 
sannsynligvis øke langs E6/E8 de kommende årene.  
 
Dersom jernbanen blir realisert, må det påregnes at godstrafikken på bil til/fra Skibotn vil øke vesentlig, mens 
biltrafikken over grensen til Finland vil bli tilsvarende redusert.  
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Figur 61) Utviklingen av totale klimagassutslipp fra mobil forbrenning i Storfjord, tall i 1000 tonn CO2-ekvivalenter 
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I kategorien Annet er det motorredskaper som står for den største delen av økningen.  
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Figur 62) Mobil forbrenning fordelt på kilder, per 2007 
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Tiltak 
Storfjord kommune kan medvirke til å redusere mobile utslipp ved følgende tiltak: 

• Det skal stilles utslippskrav ved leasing av biler til kommunal bruk. 
• Kommunen bør handle lokalt så langt det er mulig. 
• Kjøring utenom kommunens grenser samordnes mer effektivt. 
• Det avvikles telefonmøter eller videomøter der det er mulig. 
• Redusert papirforbruk/redusert forbruk (fører til mindre transportbehov). 
• Redusert forbruk generelt. 
• Påvirkning av egne innbyggere. 
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Prosessutslipp 
 
Figur 63) Prosessutslipp fordelt på klimagasskilde, tall i tonn CO2-ekvivalenter 
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Figur 64) Historisk utvikling prosessutslipp, tall i 1000 tonn CO2-ekvivalenter, Storfjord 1991–2007 
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Prosessutslipp har totalt gått ned med 20,9 %. Landbruket er den store synderen her.  
 
I Storfjord har de fleste gårdsbruk historisk sett vært små og har gitt lav avkastning. Dette førte til at kun et fåtall 
småbrukere hadde råd til å investere i traktorer og andre maskinredskaper. Mange hadde imidlertid små tohjuls-
traktorer. Etter hvert som mindre småbruk ble nedlagt, ble jordene leid ut til bønder som hadde større bruk og som 
hadde råd til å anskaffe maskinelt utstyr. Disse gårdsbrukene vokste og det ble investert i nye driftsbygninger og flere 
husdyr, og ikke minst ble det investert i flere traktorer og mer utstyr slik at brukene ble selvhjulpne. Dette førte igjen 
til at de måtte ha større arealer for å skaffe mer vinterfôr og større inntekter. Da det ikke var flere egnede jordstykker 
igjen å høste i Storfjord, måtte mange bønder høste arealer i nabokommunene Balsfjord og Målselv, noe som førte til 
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mye kjøring og lange transportavstander. Tendensene de senere årene er at bøndene sambruker maskiner og utstyr 
mer enn tidligere for å holde kostnadene nede.  
 
I de senere årene er flere og flere småbruk med sauedrift nedlagt. Hovedgrunnen er endringer i produksjonstilskudds-
ordningen, der et minste omsetningskrav ble satt for å være berettiget til tilskudd, men også rovdyrplagene har spilt 
inn. Også større bruk er tatt ut av drift og husdyrtallet er på vei ned. Denne utviklingen vil sannsynligvis fortsette og 
vil føre til nedgang i bruk av traktorer og elektrisk kraft. Landbruksutslippene vil etter dette sannsynligvis bli vesentlig 
redusert i de kommende årene som en følge av driftsnedleggelser og mindre behov for å høste langt fra hoved-
eiendommene. 
 
Figur 65) Prosessutslipp fordelt på kilder, per 2007 
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Landbruket står for 87 % av prosessutslippene.  
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I dette vedlegget skisseres strategiområder og tilhørende tiltak for å nå målene i energi- og klimaplanen. Tiltakene forutsettes 

gjennomført i perioden 2010–2014 med mindre annet er spesifisert. Tiltakene iverksettes gjennom kommunenes handlings-

program. Det er satt at delmålene vil føre til oppfyllelse av hovedmålene. Når det gjelder tiltak med vesentlige økonomiske 

konsekvenser, tas det forbehold om kommunenes økonomiske situasjon. Forbehold gjelder ikke tiltak som tilfredsstiller 

lønnsomhetskrav i kapittel 4.4 i Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010–2014. 

  

Delmål 
Tiltak 

nr. 
Handlinger Ansvar Effekt Utført 

 

3.3.1 

 

T.3.3.1.1 

T.3.3.1.2 

 

T.3.3.1.3 

 

T.3.3.1.4 

 

T.3.3.1.5 

 

T.3.3.1.6 

T.3.3.1.7 

T.3.3.1.8 

T.3.3.1.9 

 

Kommunene jobber for at bredbåndinfrastruktur skal prioriteres. 

Hvis det er i arbeidstakers interesse, skal hjemmekontor/hjemmekontordager være en 

mulighet. 

Kommunene skal være pådrivere for at minst 10 regionale møter avholdes med digitale 

midler i 2010, 20 møter årlig i 2011-2014.  

Nettmøter, nettkurs og kurs via lyd/bilde skal prioriteres. Minst 10 møter/ kurs i 2010, 

20 møter årlig i 2011-2014. 

Endring av / reduksjoner i utslipp fra drivstoff i kommunalbilpark på sikt. Minst en 

elektrisk/ hybrid bil innen 2010. Minst 3 innen 2014. 

Minst en ladestasjon for elektriske biler i hver kommune. 

Påvirke oljeselskapene om å selge biodrivstoff også på bensinstasjoner i Nord-Troms. 

Jobbe for økt kollektivtrafikk – også innad i regionen.  

Jobbe for utbedringer og avkorting av veier i Nord-Troms.   
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Delmål 
Tiltak 

nr. 
Handlinger Ansvar Effekt Utført 

 

3.3.1 

 

T.3.3.1.10 

T.3.3.1.11 

T.3.3.1.12 

 

T.3.3.1.13 

 

T.3.3.1.14 

T.3.3.1.15 

T.3.3.1.16 

T.3.3.1.17 

 

 

Nettside for registrering av mulig samkjøring blir laget. 

Bygge ut flere sykkel- og gangstier.  

Gode sykkelparkeringer ved arbeidsplasser og i sentrum. Tilgjengelige 

kommunesykler/-sparker for besøkende.  

Bilbruk skal debatteres og settes på dagsordenen ved å arrangere årlig regional sykle/ 

gå-kampanje. 

Påvirke til økt andel økologisk landbruk. Øke til 15 % omgjort areal i 2020. 

Fokusere på organisering av leiejord slik at kjøreavstandene blir kortere. 

Økologisk landbruk skal inn i landbruksplanen.  

Delta i forprosjekt for biobasert fjernvarmeanlegg for slakteriavfall og husdyrgjødsel. 

Et prosjekt innen 2014 i regionen. 
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Delmål 
Tiltak 

nr. 
Handlinger Ansvar Effekt Utført 

 

3.3.1 

 

T.3.3.1.18 

T.3.3.1.19 

T.3.3.1.20 

 

T.3.3.1.21 

 

T.3.3.1.22 

T.3.3.1.23 

T.3.3.1.24 

 

T.3.3.1.25 

 

 

T.3.3.1.26 

 

T.3.3.1.27 

 

 

 

Stimulere til økt skogplanting.  

Skrivere skal stilles inn på automatisk tosidig utskrift. 

Økt andel lokale og/eller økologiske produkter ved innkjøp til kommunene. 15 % innen 

2020. 

Kommunene skal se til at klima og miljø ivaretas i rammeavtaler, og se til at varer 

innehar miljømerking eller at tjenesteytere har en miljøfordelaktig profil. 

Kommunene påser at emballasjehåndtering er en del av anbud ved innkjøp. 

Jobbe for at det skal være en gjenbruksbutikk i hver kommune. 

Kommunene blir medlem av klimaklubben og markedsfører denne gjennom sine 

nettsider. 

Kommunene jobber i samarbeid med Avfallsservice AS for økt gjenvinningsgrad i 

kommunen, husholdninger og hos næringslivet. Mål om gjenvinningsgrad i regionen 

på 70 % innen 2014. 

Kommunene oppfordrer næringslivet til å Miljøfyrtårn-sertifisere seg. To bedrifter i 

perioden. 

Kommunene samarbeider med Avfallsservice AS i kampanje om kildesortering. 

Konkurranse for ungdom om å lage kildesorteringsfilm som kan være på nettsidene. 
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VEDLEGG C: Handlingsplan og tiltak Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 
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Digitalisering av korrespondanse: elektroniske lønnsslipper, elektroniske søknader, 

(eks. byggsøk), papirløs innsending, efaktura, innskanning og behandling av inngående 

faktura, ev. pålogging via MinSide til AltInn, utbygging av intranett. 
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VEDLEGG C: Handlingsplan og tiltak Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 
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Kommunene går sammen for å inngå Energisparekontrakter (EPC). 

Tiltak beskrevet i Vedlegg D som ikke er i Energisparekontrakter, skal gjennomføres 

så fremt det er økonomisk hensiktsmessig. 

Sørge for optimal drift av tekniske installasjoner, varme og ventilasjon. 

Energiforbruket i kommunalbygningsmasse skal reduseres med 10 % innen 2014, og 

20 % i 2020. 

Mulighetene for at kraftlagene i regionen kan bistå innbyggerne og privat næringsliv 

med en energikonsulent skal redegjøres. 

Kommunene opplyser via sine nettsider om støtteprogrammer og anbefalninger til 

husholdninger og bedrifter. 

Energi- og klimaplanen for Nord-Troms legges ut på nettsidene til kommunene, og 

alle gode tips og ideer kan kanaliseres gjennom denne siden. 
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VEDLEGG C: Handlingsplan og tiltak Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 
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Alle nye kommunale større bygg skal ha vannboren varme. Det skal tilstrebes at 

alternativ energikilde (jfr.: 2.4 i planen) benyttes. 

Bioenergi skal vurderes innført i forhold til alle kommunens store bygninger. 

Varmepumpe skal vurderes i forhold til renovering av kommunale bygg. 
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VEDLEGG C: Handlingsplan og tiltak Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010–2014 
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Miljøfyrtårn- sertifisere kommunale enheter. 30 % av kommunale enheter innen 2014 

og 100 % innen 2020. 

Påvirke skolene til å engasjere barna i programmer som for eksempel Regnmakere, 

Miljødetektiver, Nysgjerrigper. Alle 4 klasser skal være engasjert i et prosjekt årlig. 

I samarbeid med Polarmiljøsenteret og Nordnorsk vitensenter skal det arrangeres en 

årlig temadag på emnet: energi og klima for barn og ungdom.  

Det opprettes et regionalt energi- og klimaforum som skal ivareta Energi- og 

klimaplanens handlingsdel og være ansvarlig for revidering og rapportering.  

Det skal opprettes et regionalt vaktmesterforum som skal ivareta kommunenes 

bygningsmasse, der kompetansen skal heves på energi og miljø.  

Markedsføre Nord-Troms sin nye grønne profil ved å distribuere miljøhandlenett til 

alle husstander i Nord-Troms. 

Nord-Troms deltar i årlig kampanje Earth Hour! 
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Type bygg Byggeår
Areal

 (m2)

Totalt 

energi 

forbruk 

(kWh/år)

Spesifikt 

forbruk 

(kWh/m2/
år)

Tempe-

ratur 

korrigert 

(kWh/m2/
år)

Innsparings-

potensiale i 

forhold til 

spesifikt 

forbruk. I 
forhold til 
TEK 07. i 
kWh/år

Mulig årlig 

forbruk

Energi-

kilder opp 

varming

Andel 

vannbåren 

varme (0-

100%)

Tiltak

Skolebygg

Kjækan skole 1956 435 204804 477 507 135 720 69 084 Strøm 80 % Vurderer å legge ned skolen 
Hatteng skole 1959/71 2403 993938 414 446 597 443 396 495 El/olje 95 % Bergvarme ev. bioenergi, isolering, vinduer, 

SD-anlegg
Lenangen skole 1971 1900 700000 368 397 386 500 313 500 Strøm
Kjækan gymsal 1970 182 58187 319 345 28 028 30 159 Strøm 0 %
Sørkjosen skole 1950 1598 440447 276 297 176 777 263 670 El. kjel, 

radiatorer, 
panelovner, 
el. 
varmekabler, 
balansert 
ventilasjon, 
eswa

75 % Bioenergi, varmepumpe, lysstyring, 
tilleggsisolering, utskifting av vinduer, dører

Manndalen 
skole

55/77 1867 493763 264 285 185 708 308 055 El 0 %

Skjervøy 
ungdomsskole/ 
id-hall/sv-hall

1975 6695 1603201 239 258 498 526 1 104 675 EL/olje 100 % Varmestyring, belysning, opplæring

Olderdalen 
skole

60/68/94 3055 699872 229 247 195 520 504 352 El 0 %

Kvænangen 
barne- og 
ungdomsskole

1971 3398 768997 226 244 207 278 561 719 Strøm 0 % Varmepumpe, vindusskift, panelovner

Skjervøy 
barneskole

1952 2800 630801 225 243 168 801 462 000 EL/olje 95 % Varmestyring

Arnøyhamn 
skole/sv-hall

1954/69 2900 649631 224 242 171 131 478 500 EL/olje 90 % Varmestyring, bassengtrekk

Trollvik skole 55/92/98 1166 256390 220 237 64 130 192 260 El 0 %
Spildra skole 1970 166 35638 215 231 8 248 27 390 Strøm 0 %
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Sørstraumen 
skole

1982 537 113119 211 227 24 514 88 605 Strøm 0 % Vurderer salg av skolen

Rotsundelv 
skole

1950-
1960

1953 372596 191 206 50 351 322 245 Oljefyr, 
elkjel. 
radiatorer, 
panelovner, 
balansert 
ventilasjon

70 % Bioenergi, varmepumpe, lysstyring, bioenergi, 
tilleggsisolering, utskifting av vinduer, dører

Sappen skole 1950 - 
1960

800 134160 168 181 2 160 132 000 Oljefyr, el. 
oppvarm 
kolbe i vvb. 
Radiatorer, 
panelovner

80 % Bioenergi og vannborenvarme skal vurderes, 
Varmepumpe, lysstyring, tilleggsisolering, 
utskifting av vinduer, dører

Moan skole 1998 1653 267307 162 Elektrisk 
oppv., 
varmekabler 
og 
panelovner, 
balansert 
ventilasjon

0 % SD-anlegg, behovsstyrt ventillasjon, lysstyring

Skibotn skole 1936/ 2050 299646 146 El 0 % SD-anlegg
Elvevoll skole 1936/83 1672 244244 146 El/olje 40 % Bergvarme, isolering, SD-anlegg
Årviksand skole 1949 995 145022 146 El 0 % Sentralstyring av varme, skifte vinduer
Storslett skole 1958 - 

2009
6235 887617 142 El. kjel, el. 

Oppvarming, 
gulvvarme, 
radiatorer, 
balansert 
ventilasjon

95 % Bioenergi, lysstyring, tilleggsisolering, 
utskifting av dører og vinduer i gammel del

Oksfjord skole 1950-
1960

1044 132765 127 Oljefyr, 
elkjel., 
radiatorer, 
panelovner, 
balansert 
ventilasjon

80 % Bioenergi, varmepumpe, lysstyring, 
tilleggsisolering, utskifting av vinduer, dører

Oksvik skole 1961 1100 100000 91 Oljefyr
Lyngsdalen 
skole

1962 600 50000 83 Oljefyr
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Barnehage

Sørkjosen 
barnehage

1990 266 94254 354 382 50364 43890 Panelovner, 
balansert 
ventilasjon

0 % Bioenergi og vannboren varme skal utredes, 
varmepumpe, lysstyring, tilleggsisolering, 
utskifting av vinduer, dører

Badderen 
barnehage

1980 182 63240 347 375 33210 30030 Strøm 0 % Varmepumpe, styring av varmekabler og 
panelovner

Riebangardi 
barnehage

2006 346 110280 319 344 53190 57090 El 95 %

Oteren 
barnehage

1979/91 293 92156 315 339 43811 48345 El 0 % Tilleggsisolere, skifte vinduer, SD-anlegg

Olderdalen 
barnehage

80/89 289 86760 300 324 39075 47685 El 0 %

Birtavarre 
barnehage

80/92 336 98754 294 317 43314 55440 El 0 %

Gullstien 
barnehage/SFO

1957 370 97623 264 284 36573 61050 Strøm 0 %

Alteidet 1960 155 40173 259 279 14598 25575 Strøm 0 %
Vågen 
barnehage

1983 260 67297 259 279 24397 42900 0 % Varmepumper

Solhov 
barnehage

1985 220 56000 255 274 19700 36300 Strøm

Burfjord 
barnehage

1981 241 57635 239 258 17870 39765 Strøm 0 %

Sonjatun 
barnehage

1960-
1970

380 90587 238 257 27887 62700 Panelovner, 
varmepumpe 
luft/luft

0 % Bioenergi og vannborenvarme skal vurderes, 
bioenergi og vannbåren varme skal vurderes, 
varmepumpe, lysstyring, tilleggsisolering, 
utskifting av vinduer, dører

Høgegga 
barnehage

1990 333 77640 233 251 22695 54945 Panelovner, 
el. 
Varmekabler

0 % Lysstyring

Furuslottet 
barnehage

1987/96 323 73026 226 244 19731 53295 El 0 % Tilleggsisolere, skifte vinduer, SD-anlegg

Sør-Lenangen 
barnehage

1973 200 45000 225 243 12000 33000 Strøm

Eidekroken 
barnehage

1992 389 85271 219 236 21086 64185 0 %
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Fossen 
barnehage

62/89 375 73080 195 210 11205 61875 El 0 %

Årviksand 
barnehage

1982 226 43067 191 205 5777 37290 0 % Varmestyring

Rødtoppen 
barnehage

1980 200 35000 175 189 2000 33000 Strøm

Knøttelia 
barnehage

1976 500 85000 170 183 2500 82500 Strøm

Lyngsdalen 
barnehage

2008 211 35000 166 179 185 34815 Strøm

Djupvik 
barnehage

58/83 790 128880 163 El 0 %

Storslett 
barnehage

1970-
1975

280 42635 152 Panelovner 0 % Bioenergi og vannbåren varme skal vurderes, 
varmepumpe, lysstyring, tilleggsisolering, 
utskifting av vinduer, dører

Helsebygg

Gargo 1954/03 1568 812584 518 545 553864 258720 Strøm 100 % Varmepumpe, styring, vindusskift, isolering
Kåfjord 
helsesenter

-97 3908 1746197 447 470 1101377 644820 El 0 %

Skoleveien 2 1965 1624 722536 445 468 454576 267960 100 % Skifte varme og ventillasjon
Skjervøy 
helsesenter

2000 4360 1619833 372 391 900433 719400 100 % Varmepumpe, styring, vindusskift, isolering

Sonjatun 
helsesenter

1977 6705 2267020 338 356 1160695 1106325 El.kjel, 
oljefyr, 
radiatorer, 
balansert 
ventilasjon, 
gulvvarme, 
panelovner

100 % Bioenergi, SD-anlegg, tilleggsisolering, 
utskifting av vinduer og dører

Åsen 
omsorgssenter

   1983/91 1228 362034 295 310 159414 202620 El 0 % Tilleggsisolere, skifte vinduer, SD-anlegg

Skibotn 
omsorgssenter

1991 787 229381 291 307 99526 129855 El 0 % Tilleggsisolere, skifte vinduer, SD-anlegg

Marielund 90 637 180974 284 299 75869 105105 El 0 %
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Sonjatun 
omsorgssenteret 

2003 1484 290310 196 206 45450 244860 Vannbåren 
varme, 
panelovner, 
balansert 
ventilasjon

100 % Bioenergi, SD-anlegg, lysstyring

Lenangen bo- 
og servicesenter

1983 800 150000 188 197 18000 132000 Strøm

Lyngstunet 2006 6000 650000 108 Olje, strøm
Sonjatun bo og 
kultur

2000 2085 219534 105 Vannbåren 
varme, 
panelovner, 
balansert 
ventilasjon

100 % Bioenergi, SD-anlegg, lysstyring

Familiesenteret 2008 459 35100 76 Panelovner, 
balansert 
ventilasjon

0 % Bioenergi og vannbåren varme skal vurderes, 
SD-anlegg, lysstyring

Ytre Kåfjord 
eldresenter

88 543 33000 61 El 0 %

Administra-

sjonsbygg

Kommunehuset, 
Lyngen

1958 900 319078 355 373 170578 148500 Oljefyr

Rådhuset, 
Storfjord

1971/09 1800 579478 322 339 282600 296878 El 73 % Jordvarme, varmepumpe ev. biobrenselanlegg

Kommunehuset, 
Kvænangen

1982 2476 668208 270 284 259668 408540 Strøm 0 % Vindusskift, nye lysrør, varmepumpe, styring

Kåfjord rådhus 68/90 2160 527690 244 257 171290 356400 El 0 %
Meieribygget, 
Nordreisa

1950 1700 273110 161 Panelovner, 
vifter

0 % Bioenergi og vannbåren varme skal vurderes, 
lysstyring, tilleggsisolering, utskifting av 
vinduer og dører

Helsehuset, 
Storfjord

1956/83 1556 247554 159 El/olje 33 % Tilleggsisolere, skifte vinduer, SD-anlegg

Skjervøy rådhus 1951 2450 371486 152 0 %
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Kommunehuset, 
Nordreisa

1949 - 
2009

2030 282687 139 Panelovner, 
balansert 
ventilasjon

0 % Bioenergi og vannbåren varme skal vurderes, 
lysstyring, tilleggsisolering, utskifting av 
vinduer og dører

Kultur-

/idrettsbygg

Ungdommens 
hus, Nordreisa

1950 256 82480 322 347 40240 42240 Panelovner Bioenergi og varmepumpe, lysstyring, 
tilleggsisolering, utskifting av dører og vinduer

Storslett 
samf.hus/ 
svømmehall

1950-
1960

1734 493912 285 307 207802 286110 Panelovner, 
balansert 
ventilasjon

0 % Lysstyring, tilleggsisolering, utskifting av 
vinduer og dører, varmepumpe, varmeveksler

Olderdalen 
basseng/ 
samfunnshus

71/96 977 258166 264 285 96961 161205 El 0 %

Halti, Nordreisa 2000 1500 374875 250 269 127500 247375 Panelovner, 
balansert 
ventilasjon

0 % Bioenergi og vannbåren varme skal vurderes, 
tilleggsisolering, tetting av dører og vinduer 

Nordreisahallen 1989 1585 389989 246 365 128464 261525 Panelovner, 
balansert 
ventilasjon

0 % Bioenergi og vannbåren varme skal vurderes, 
lysstyring, tilleggsisolering, utskifting av 
vinduer og dører, varmepumpe, varmeveksler

Skjervøy 
kulturhus

1992 1245 223460 179 193 18035 205425 0 %

Skibotn 
samfunnshus

1978 1345 239587 178 192 17662 221925 El 0 % Tilleggsisolere, skifte vinduer, SD-anlegg

Ungdomsklubb, 
Lyngen

1962 400 50000 125 Strøm

Lyngenhallen 1996 2000 180000 90

SUM 112 671 26 840 766
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Uttalelse til Kommunedelplan for energi og klima i Nord-
Troms

Planen ser ut til å være en veldig fin med mange gode ønsker og «målsettinger». Hovedmålet 
er en CO2-reduksjon på 20% (i forhold til 1991-nivå) innen 2020. Dette er ikke veldig mye 
sitt i forhold til de klimautfordringene vi står over for, men ut fra de virkemidlene 
kommunene har til rådighet er det et greit mål. Utslippene i Nord-Troms ligger i dag ca 9 % 
over 1991-nivå. Vi må altså senke utslippene med 29 % i løpet av 10 år. 

I regionen har vi to store områder til sammen utgjør hele 59 % av utslippene. Dette er 
veitrafikken og landbruket. Både størrelsen og potensialet for kutt, gjør at det er rimelig å 
vurdere utslippskutt på disse områdene spesielt. I forhold til begge disse har planen som mål å 
senke utslippene med 5 %. Dette skulle utgjøre ca 3 % av totalutslippene. 

Utover dette finner vi ikke konkrete forslag til utslippskutt i planen. Planen har med andre ord 
ingen konkrete forslag for hvor de resterende kuttene på 26 % skal komme. Planen har 
dermed ingen konkrete virkemidler eller indikatorer som styre oss inn mot målet. 
Kommunene har riktignok ikke virkemidler for innsats på alle områder, men man kan likevel 
spørre seg om hvor tallet 20 % kommer fra. Slik det nå ser ut i planen, kan 20 % reduksjon av 
utslipp innen 2020 se ut som ønsketenkning. MDG i Kåfjord mener derfor at planen er altfor 
dårlig på det grunnleggende målet. Tiltakene ikke er tilstrekkelige til å nå de målene man har 
satt seg. 

Vegtrafikken

Klimaplanen tar på side 26 som utgangspunkt at siden Nord-Troms er en relativt spredt 
bebygd region, kan det ikke påregnes at kjørte kilometer vil bli redusert i planperioden. Vi 
mener at dette er en altfor passiv innstilling. Klimaproblemene er så alvorlige at også folk i 
spredtbygde strøk må ta sin del av utslippsreduksjonen. Blant annet vil vi peke på at 
undersøkelser har vist at småkjøringen under 3 km står for gjennomsnittlig 30 % av 
bilkjøringen. Dersom denne typen bilkjøring reduseres med 1/3 vil bilkjøringen totalt kunne 
reduseres med 10 %!

I veilederen til kommunal energi- og klimaplanlegging (1-2007) pekes det på at "i mange av 
landets kommuner står gjennomgangstrafikk på riks- og fylkesveger for en stor del av de 
mobile klimagassutslippene. Dette er noe kommunene har små muligheter til å påvirke. 
Utslipp fra gjennomgangstrafikk bør derfor plasseres i en egen boks og holdes utenfor videre 
kommunal planlegging." Dette kunne man med hell gjort i denne planen også. Men et 
problem er vel antakelig at man ikke vet hvor stor andelen fra gjennomgangstrafikken er. Men 
veilederen sier videre at "For å få et godt bilde av transportomfanget lokalt og hvordan den 
fordeler seg på gjennomgangs- og annen trafikk, kan det være nødvendig å gjennomføre noen 
egne tellinger eller spørreundersøkelser." 
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Vi mener at noen slike tellinger eller spørreundersøkelser bør gjøres. Ettersom veitrafikken er 
en av de to store utslippsgruppene i Nord-Troms må vi ha flere detaljer om hvordan dette 
fordeler seg. Ut fra det kan vi også lage bedre målsettinger og tiltak. Ved å trekke ut 
tungtrafikken og ha bedre tall å forholde oss til vil det være mer realistisk å lage nye 
målsetninger. Når dette er på plass tror vi ikke det er urealistisk å minske den regionale 
biltrafikken med 30 % innen 2020. 

Planen nevner jo blant annet holdningsskapende tiltak i form av kampanjer, carpool og 
gå/sykle-aksjoner. I tillegg er det en god målsetning at man skal ha hybrid/elektriske biler i 
hver kommune innen 2014. Her mener vi imidlertid målsetningen bør være flere hybridbiler 
og tre rene elbiler. Når kommunene går foran på dette området vil folk se at elbiler er gode 
alternativer.

I handlingsplanen sies det at man skal jobbe for økt kollektivtrafikk – også innad i regionen, 
men det nevnes ingen konkrete mål. Det er dermed umulig å måle om kommunene jobber 
med dette framover. Dette avspeiler ikke noen spesiell vilje til å jobbe med kollektivtrafikk. 
Vi forventer at kommunene lager seg konkrete mål i forhold til kollektivsatsing (eks. flere 
bussavganger, subsidiering av regionalt buss-selskap etc.).

Planen sier at kommunene skal jobbe for at bredbåndinfrastruktur prioriteres. Men det gis 
ingen konkrete målsetninger. Bredbåndsutbygging kan også være viktig virkemiddel for å 
senke veitrafikken.

Jordbruk 

Når det gjelder jordbruket kommer det ikke klart fram hvordan man skal få 5% reduksjon i 
utslipp innen 2020. Det er et klart mål om at 15% skal legges om til økologisk drift innen 
2020, men dette vil ikke gi 5 % reduksjon totalt. Det eneste andre konkrete tiltaket vi kan 
finne er å delta i et forprosjekt for biobasert fjernvarmeanlegg for slakteriavfall og 
husdyrgjødsel innen 2014 (i regionen). Dermed er tiltakene ikke i tråd med målene. 

Når det gjelder biobasert fjernvarmeanlegg for husdyrgjødsel er dette er i og for seg et godt 
tiltak, men større anlegg krever transport av gjødsel og innebærer dermed større kostnader og 
utslipp. I tråd med grønn politikk er det som oftest bedre å satse på småskala anlegg på den 
enkelte gård, eventuelt nabosamarbeid. Teknologi for små biogassanlegg finnes, men er 
kostnadskrevende for små gårder. Kommunene kan imidlertid legge til rette for og gi tilskudd 
til etablering av slike anlegg. Målsetningen må være å få i gang minst et slikt anlegg i hver 
kommune innen 2014. 

I planen nevnes det også at "Metangassutslipp kan reduseres gjennom bedre lagring av 
husdyrgjødsel, kombinert med biogassproduksjon". Det kommer ikke klart fram hva det 
tenkes på her. Menes det bedre lagring kun kombinert med biogass eller tenker man på 
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lagring for seg? Rankekompostering av husdyrgjødsel er et godt alternativ som minimerer 
utslipp av metan. Det krever en del kunnskaper og er mer mer jevnt arbeidskrevende en 
biogassanlegg. Tilgjengjeld er investeringene bare en brøkdel. Derfor er kursing, 
tilrettelegging og tilskuddsfinansiering til kompostering gode tiltak for å få ned metanutslipp 
fra jorbruk. 

Planen sier at også det er ønskelig å "redusere bruken av mineralgjødsel og senke 
nitrogeninnholdet i fôr", uten at den sier hvordan. Det sies også at "Ved å ikke bruke 
kunstgjødsel og sprøytemidler, fjernes klimagassutslippene som kan relateres til produksjon 
og transport av disse innsatsfaktorene. Energikrevende transport og produksjon kan også 
reduseres ved at husdyrene utnytter grovfôret og beiter mer slik at innført kraftfôr kan
reduseres." Heller ikke her sies det noe om hvordan og hvor mye. Vi mener at enda sterkere 
satsing på økologisk jordbruk er den rette medisinen. Vi foreslår at målsetningen settes opp 
fra 15 % til 25 % økologisk drift innen 2020.

Forbruk

Som klimaplanen også sier gjelder utslippstallene kun utslipp innenfor kommunegrensene og 
ikke utslippene fra konsum av varer og tjenester hos innbyggerne i kommunene. Planen 
påpeker også at "forbruket av varer og tjenester som Nord-Troms’ befolkning står for gir i 
tillegg et stort klimagassutslipp. Dette fremkommer ikke i utslippsregnskapet." 

Det er svært viktig å jobbe for å redusere det store overforbruket av varer både i 
kommuneadministrasjonene og hos befolkningen. Her legges det opp til flere 
holdningsskapende tiltak. I tillegg kunne planen hatt med et anslag over kommunenes 
materielle forbruk per i dag. En må jo nesten vite hvor man er for å vite om man klarer å 
redusere forbruket framover. 

Utslippstall per person

Ut fra tallene i kap 2.1.3 er det gjennomsnittlige utslippet i Nord-Troms 6,2 tonn per 
innbygger. Dette er betydelig lavere enn gjennomsnittet for Norge totalt, som er 11,5 tonn. I 
realiteten ligger vi nok ikke så veldig mye lavere enn landsgjennomsnittet. Dette kommer av 
at innenriks flytrafikk (over 100 meter) og utslipp fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen 
er tatt med i de nasjonale tallene og ikke i kommunene. Dette utgjør sannsynligvis 2-3 tonn 
per person. Det skal legges til at også nordtromsinger foretar en del flyreiser utenfor Norge og 
dette telles jo ikke med i regnskapet.

Energibruk

Når det gjelder energibruk har planen både god gjennomgang av status og gode målsetninger. 
Energiforbruket i kommunal bygningsmasse skal reduseres med 10 % innen 2014, og

20 % i 2020. Ettersom vannkraft er så dominerende vil dette ikke få store direkte 
konsekvenser for klimautslipp. Likevel er jo energiøkonomisering veldig viktig for å slippe 
unødig naturskadelig kraftutbygging og eventuelt for at overskudd på elkraft skal kunne 
erstatte forurensende kullkraftverk. Her kunne det kanskje vært greit å ha en oversikt over 
hvor store indirekte utslipp elkraft gir og hvor store indirekte utslippskutt en 20 % reduksjon 
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av energibruket i kommunale bygninger vil utgjøre. Med tall som 0,3 - 1 kg CO2 per kWh 
som det opereres med i noen sammenhenger, skulle det kunne være fint som motivator. 

Det er veldig positivt at kommunene vil Miljøfyrtårn- sertifisere alle kommunale enheter 
innen 2020. Når det gjelder tiltak i planen om kommunene skal oppfordrer næringslivet til å 
Miljøfyrtårn-sertifisere seg er det også bra. Vi mener imidlertid at målsetningen burde økes 
fra to til fem bedrifter per kommune i perioden. 

Mvh
Tor Mikalsen

Talsperson
Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/577 -9

Arkiv: 026

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 04.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
22/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Interkommunalt plansamarbeid; Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og 
Kåfjord.

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Interkommunalt plansamarbeid; Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord.
2 Kommuneplansamarbeid i Nord-Troms. NIBR, NOTAT 2009:112

Rådmannens innstilling
Under forutsetning av finansiering av prosjektet (i 3 år), inngår Nordreisa kommune et 
interkommunalt samarbeid etter vedlagt modell. Det forutsettes minimum 25 % ekstern 
finansiering av plansamarbeidet. Dersom vi ikke oppnår denne finansieringen vil saken 
eventuelt fremmes for ny behandling i kommunene.

Saksopplysninger
Kommunene i Nord Troms har over lang tid hatt utfordringer på plansiden både i forhold til 
lovpålagte oppgaver og utviklingsoppgaver kommunene står ovenfor. Spesielt på kommune- og 
arealplannivå ligger kommunene langt etter landsgjennomsnittet. Kapasiteten totalt sett er veldig 
liten og det er store utfordringer med å få tak i kompetanse. Innføring av ny plan og bygningslov 
i 2009 fører i tillegg til større krav til kommune- og arealplanlegging i kommunene.

Nordreisa kommune søkte med dette som bakgrunn på Fylkesmannens skjønnsmidler til et 
samarbeidsprosjekt innenfor arealplanarbeid med Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord i 2008. 
Prosjektet ble omdefinert i prosjektperioden, og ble et prosjekt for å se på mulighetene til å 
etablere et plansamarbeid.

Prosess
Med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen som ble drøftet på rådmanns og ordfører nivå ble det 
lyst ut et anbud for å gjennomføre et forprosjekt som (om forprosjektet fant det formålstjenlig) 
skulle danne grunnlag for politisk behandling og etablering av et tettere samarbeid innenfor 
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fagfeltene planlegging, kart/GIS og oppmåling. Prosjektet ønsket eksterne aktører med høy 
kompetanse på området til å gjennomføre oppdraget. 

NIBR (norsk institutt for by og regionsforskning) fikk oppdraget og gjennomførte våren 2009 
møter og samtaler med aktører i alle fire kommunen (politikere, rådmenn, ordførere, fagfolk). 
De leverte en rapport juni 2009, som beskiver status og drøfter mulige løsninger for et 
samarbeid. Rapporten konkluderer med at kommunene trenger et «løft» på plansiden og uten et 
samarbeid kan dette bli svært utfordrende for den enkelte kommune, men peker samtidig på at 
interkommunalt samarbeid heller ikke er uproblematisk. Økonomi, organisering og lokalisering 
er utfordringer som krever grundig drøfting.

Rapporten ble drøftet i de enkelte kommunene og ble tatt opp på et drøftingsmøte med rådmenn, 
ordførere og planansvarlige i de enkelte kommunene høsten 2009. Det ble satt ned en 
arbeidsgruppe bestående av planleggere i de enkelte kommunene til å konkretisere forslagene i 
NIBR rapporten til et fullstendig løsningsalternativ som kunne gjennomføres. Arbeidsgruppa 
leverte et forslag til løsning for etablering av et interkommunalt samarbeid desember 2009. 
Arbeidsgruppas forslag inneholder organisering av samarbeidet med vedtekter til et 
interkommunalt plansamarbeid, arbeidsoppgaver som skal løses i samarbeidet, ressurser som 
trengs for løsing av oppgaver og økonomi. De enkelte delene drøftes. I tillegg har rapporten et 
forslag til fremdriftsplan. Med dette løsningsforslaget mener arbeidsgruppa at de har løst 
utfordringene i forhold til organisering, lokalisering og økonomi.

Modellen er diskutert av rådmennene og er tatt opp på møte med fylkeskommunen.
Fylkeskommunen har gitt positive signaler til å støtte plansamarbeidet.

Sammendrag av «Modell for samarbeid»

Arbeidsgruppa foreslår en modell der plansamarbeidet først etableres som et treårig prosjekt 
med en delt organisasjonsmodell der det ansettes ressurser i planavdelingen for å utføre 
arbeidsoppgavene avdelingen skal løse. Etter tre år går prosjektet over til drift om kommunene 
fortsatt ønsker samarbeidet. Plansamarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 
interkommunalt samarbeid. Forslag til vedtekter er i hovedsak hentet fra ”Plankontoret” et av få 
interkommunale plankontor som fungerer i Norge i dag. Plansamarbeidet driftes som en 
avdeling og leder rapporterer til et styre. Alle ansatte, ansettes direkte i prosjektet. Ansatte i de 
enkelte kommunene som skal inn i planavdelingen permitteres fra sin nåværende stilling og 
ansettes i prosjektet i den prosent stilling som vil være naturlig. Ekstra ressurser ansettes direkte 
i prosjektet. Avdelingen er desentralisert med kontorer i alle kommuner i tillegg til et felles 
kontor.  Planavdelingen vil bestå av fem årsverk, en avdelingsleder og fire planleggere, der hver 
planlegger har hovedansvaret for en kommune. Hovedoppgaven til planavdelingen vil være at 
alle kommuner skal få reviderte / nye arealplaner, i tillegg vil avdelingen overta arbeid med 
reguleringsplanlegging og annen planlegging. Plansamarbeidet vil i tillegg kunne brukes av 
kommunene til prosjekt og prosessledelse, utredning, rådgivning og annet, planavdelingen vil ha 
høy kompetanse og vil kunne bli et nyttig strategisk virkemiddel for kommunene og regionen 
som helhet. Arbeidsgruppa foreslår at kart og oppmålingsarbeid tas ut av samarbeidet. Her er det 
et samarbeid i dag, samarbeidet fungerer delvis bra og ved å gå igjennom og revidere 
samarbeidsavtalene vil det kunne være en enklere og vel så god løsning.

Det søkes om tilskudd til etablering i prosjektperioden. Den økonomiske modellen bruker en 
fordelingsnøkkel med en fast del 40 % og en del basert på innbyggertal 60 %. Kostnaden per 
kommune forutsatt tilskudd tilsvarer en 100 % stillingsressurs, noe mindre for mindre 
kommuner og noe mer for større kommuner. 
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Økonomi / finansiering
Budsjettet er basert på driftsutgifter for planavdelinga med fem årsverk etter vedtektene i 
vedlegg 2.

Utgifter: 1 år 3 år
Prosjektledelse og lønn 2500000 7500000
Kontorhold 75000 225000
Administrative utgifter 500000 1500000
Andre utgifter / uforutsett 300000 900000
Sum utgifter 3375000 10125000

Finansieringskilde:
Kommunal andel 2000000 6000000
Tilskudd* 1375000 4125000
Sum finansiering 3375000 10125000

* Det søkes om tilskudd på til sammen 1 375 000 per år i prosjektperioden. 1 000 000 fra 
fylkeskommunen og 375 000 fra fylkesmannens skjønnsmidler.

Dette vil gi en kostnad per kommune per år; Med tilskudd på 1 375 000, som er det 
prosjektet søker om og med fordeling av utgifter 40 % fast og 60 % innbyggere vil dette gi 
årlige beløp per kommune tilsvarende det som står med utheva skrift i nederste tabell.

Økonomisk modell
Stillinger enhetspris Sum

Lønn 5 500000 2500000
Administrative kostnader 1 375000 375000
Div kost per ansatt 5 100000 500000
Sum 3375000
Forutsatt tilskudd - 3 år 1 1375000 1375000
Til fordeling 2000000

Fordeling 40 % fast - 60 % innbygger
Fast andel 40 % 800000 per kommune 200000
Innbyggere 1200000

Innbyggertall 01.01.09 11157 per innbygger 107,56

Innbyggere 60 % andel Total
Kåfjord 2236 240494 440494
Skjervøy 2897 311589 511589
Nordreisa 4694 504866 704866
Kvænangen 1330 143049 343049
Sum 11157 1200000 2000000

Ved 25 % finansiering vil dette gi en kostnad per kommune per år: Med tilskudd på 843750 
som tilsvarer 25 % finansiering, vil dette gi årlige utgifter tilsvarende det som står med utheva 
skrift i nederste tabell.

Økonomisk modell
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Stillinger enhetspris Sum
Lønn 5 500000 2500000
Administrative kostnader 1 375000 375000
Div kost per ansatt 5 100000 500000
Sum 3375000
Forutsatt tilskudd - 3 år 1 843750 843750
Til fordeling 2531250

Fordeling 40 % fast - 60 % innbygger
Fast andel 40 % 1012500 per kommune 253125
Innbyggere 1518750

Innbyggertall 01.01.09 11157 per innbygger 136,13

Innbyggere 60 % andel Total
Kåfjord 2236 304376 557501
Skjervøy 2897 394355 647480
Nordreisa 4694 638972 892097
Kvænangen 1330 181046 434171
Sum 11157 1518750 2531250

En planlegger har en årlig driftskostnad på rundt 700 000 per år med lønn, pensjon og 
administrative kostnader.

Vurdering

Rådmannen legger følgene til grunn for sin innstilling. 
 Formålet med samarbeidet er at alle kommunene i samarbeidet skal innen 

prosjektperioden ha reviderte kommune og arealplaner, samarbeidet skal i tillegg 
effektivisere og øke kvaliteten på plantjenester som inngår i samarbeid. 

 Samarbeidet kan bare i mindre grad tilføres kommunale økonomiske ressurser utover 
driftsbudsjettet.

 Samarbeidet må ha en sterk forankring i kommunen.

Modellen for samarbeidet, med en delt / desentralisert organisering gir god forankring i den 
enkelte kommune. Dette gir «nærhet» mellom den enkelte kommune og planavdelingen, selv 
om den enkelte administrasjon vil miste «styringa» av planleggerne. Administrasjonen vil 
likevel gjennom den årlige virksomhetsplanlegginga ha styring. En felles planavdeling vil føre 
til et større og mer robust fagmiljø, dette vil ha positive konsekvenser i forhold til rekruttering 
av kompetanse til regionen. Gode fagmiljø er den viktigste faktoren for å rekruttere 
spesialkompetanse viser undersøkelser gjennomført av KS. Fordelene med den desentraliserte 
modellen, med både nærhet til den enkelte kommune og fordelene med et større fagmiljø løser 
flere av utfordringene med å inngå i et interkommunalt samarbeid. Nærheten til den enkelte 
kommune får gjør det blant annet unødvendig å diskutere lokalisering. For at avdelingen skal ha 
sjanse til å fungere som en avdeling og samtidig være i de enkelte kommunene må 
felleskontorer lokaliseres i sentrum av de fire kommunene. 

Størrelsen på avdelingen er tilpasset arbeidsoppgavene som er overført til avdelingen. Det virker 
derfor realistisk at formålet med samarbeidet kan nås med de ressurser som modellen legger opp 
til.
Modellen legger opp til en finansiering av samarbeidet der kommunene med ansatte med 
relevant kompetanse kan overføre personellressurser som en del av finansieringa. I 
prosjektperioden på tre år søkes det tilskudd fra fylkeskommune og fylkesmann tilsvarende 
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utgifter til prosjektleder og administrasjon. Det betyr at den årlige totalkostnaden for de fire 
kommunene i prosjektperioden tilsvarer utgifter til fire stillinger, ca en stilling per kommune. 
Med overføring av personellressurser vil dette bli rimelig og vil ligge innenfor de kommunale 
økonomiske rammene.
Denne samarbeidsmodellen løser utfordringene ved å etablere et interkommunalt plansamarbeid 
på en god måte.
Uten et interkommunalt samarbeid vil den enkelte kommunen slite med komme opp på et 
akseptabelt faglig og ressursmessig nivå. Kommunene vil dermed ha store utfordringer med å 
utarbeide overordnet planverk. Konsekvensene av dette er mange, men i korte trekk vil mangel 
av overordnet planverk føre til mer fragmentert forvaltning og tregere og mer tilfeldig samfunns 
og kommuneorganisasjonsutvikling. Den nye plan og bygningsloven stiller dessuten større krav 
til overordnet planlegging i kommunene. Det vil derfor kunne bli problematisk for kommuner i 
framtiden å drive «tilfeldig» areal og samfunnsutviklingsarbeid som ikke er forankret i 
overordnet planverk.
Samarbeidsløsning vil øke effekten, heve kompetansen, heve tjenestetilbudet og gi kommunene 
et godt strategisk verktøy til å drive lokal og regional utvikling. Konsekvensene ved ikke å 
etablere et samarbeid kan bli store. Kostnaden ved å etablere samarbeidet er relativt liten.
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Interkommunalt plansamarbeid; Kvænangen, Skjervøy, 
Nordreisa og Kåfjord.

Forslag til løsning for etablering av et interkommunalt plansamarbeid.

        
     Kåfjord   Skjervøy   Nordreisa  Kvænangen
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FORORD

Arbeidsgruppa har på oppdrag fra rådmannsutvalget kommet med dette forslaget til løsning for 
etablering av et interkommunalt samarbeid. Arbeidsgruppa består av Bernt Mathiassen 
(Kvænangen), Rune Benonissen (Nordreisa) Yngve Volden (Skjervøy) og Eirik Djupvik 
(Kåfjord).

Som det kommer frem av forprosjektet(NIBR notat 2009:112) og som vi også var klar over før 
denne så er plannivået i regionen på et lavt nivå. Kapasiteten i den enkelte kommune er lav og 
kommunene har utfordringer med å få tak i kompetanse. Arbeidsgruppa mener at med denne 
modellen vil alle kommunene sikres at det er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for hver enkelt 
kommune til plan og planrelaterte oppgaver. Totalt sett vil også en slik interkommunal 
planavdeling kunne være et viktig regionalt strategisk verktøy.

SAMMENDRAG

Arbeidsgruppa foreslår en modell der plansamarbeidet først etableres som et treårig prosjekt med 
en delt organisasjonsmodell der det ansettes ressurser i planavdelingen for å utføre 
arbeidsoppgavene avdelingen skal løse. Etter tre år går prosjektet over til drift om kommunene 
fortsatt ønsker samarbeidet. Plansamarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 
interkommunalt samarbeid. Forslag til vedtekter er i hovedsak hentet fra ”Plankontoret” et av få 
interkommunale plankontor som fungerer i Norge i dag. Plansamarbeidet driftes som en avdeling 
og leder rapporterer til et styre. Alle ansatte, ansettes direkte i prosjektet. Ansatte i de enkelte 
kommunene som skal inn i planavdelingen permitteres fra sin nåværende stilling og ansettes i 
prosjektet i den prosent stilling som vil være naturlig. Ekstra ressurser ansettes direkte i 
prosjektet. Avdelingen er desentralisert med kontorer i alle kommuner i tillegg til et felles kontor.
Arbeidsgruppa foreslår at kart og oppmålingsarbeid tas ut av samarbeidet. Her er det et 
samarbeid i dag, samarbeidet fungerer delvis bra og ved å gå igjennom og revidere 
samarbeidsavtalene vil det kunne være en enklere og vel så god løsning. Hovedoppgaven til 
planavdelingen vil være at alle kommuner skal få reviderte / nye arealplaner, i tillegg vil 
avdelingen overta arbeid med reguleringsplanlegging og annen planlegging. Plansamarbeidet vil i 
tillegg kunne brukes av kommunene til prosjekt og prosessledelse, utredning, rådgivning og 
annet, planavdelingen vil ha høy kompetanse og vil kunne bli et nyttig strategisk virkemiddel for 
kommunene og regionen som helhet. Det søkes om tilskudd til etablering i prosjektperioden. 
Den økonomiske modellen bruker en fordelingsnøkkel med en fast del 40 % og en del basert på 
innbyggertal 60 %. Kostnaden per kommune forutsatt tilskudd er +/- en stillingsressurs. En slik 
samarbeidsløsning vil øke effekten, heve kompetansen, heve tjenestetilbudet og gi kommunene et 
godt strategisk verktøy til å drive lokal og regional utvikling.
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1.0 ORGANISERING.

Figur 1. Organisasjonskisse

Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 interkommunalt samarbeid. 
Kommunestyrene gjør vedtak å sette ned et styre for løsning av felles oppgaver. Samarbeidet 
organiseres i første omgang som et treårig prosjekt, der hovedarbeidsoppgaven er å revidere / 
lage arealplaner for alle fire kommuner. Etter tre år bør prosjektet evalueres og gå over til fast 
drift om samarbeidet fungerer. 

Planavdelingen driftes som en avdeling og leder rapporterer til styret. Styret består av rådmenn i 
alle kommuner, samt et eksternt styremedlem. Dette styremedlemmet bør ha god kjennskap til 
fagområdet, samt regional utvikling. 

De enkelte kommunene har anledning til å overføre personell som en del av finansieringa. Alle 
som jobber i avdelinga skal ansettes her. Ansatte som overføres fra kommunene til avdelinga,
permitteres fra sin nåværende stilling og ansettes / engasjeres i prosjektet i den prosent stilling 
som vil være naturlig. Ressurser utover interne lyses ut som prosjektstillinger og ansettes direkte i 
prosjektet.

Intensjonen er at hver enkelt kommune har en egen kontaktperson i samarbeidet som har 
hovedansvaret for denne kommunen. Kontaktpersonen skal ha kontor dager i kommunen. Og 
møter i kommunestyret / planutvalg når saker fra planavdelingen er oppe. Det vil si at avdelinga 
er desentralisert med kontorer i hver kommune i tillegg til et felles kontor. 

Forholdene ligger godt til rette for at ei desentralisert avdeling vil fungere. Kommunene har felles 
sak/arkiv system, kart / GIS system i tillegg har alle god tilgang på videokonferanseanlegg. 

Virksomheten utfører primæroppgaven gjengitt i avsnitt 2.0.

Styre
Skjervøy
kommune

Kåfjord
kommune Nordreisa

kommune

Kvænangen
kommune

Inter-
Kommunal
Planavdeling
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Det interkommunale plansamarbeidet drives etter vedtektene under.

1.1 Vedtekter 

Vedtektene er i hovedsak hentet fra ”plankontoret”. 

§ 1   Samarbeidet
Planavdelingen er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Kvænangen 
kommune, Nordreisa kommune, Skjervøy kommune og Kåfjord kommune er deltakere i 
samarbeidet. De samarbeidende kommuner stiller kvartalsvis til rådighet a konto beløp i 
henhold til vedtatt budsjett og kostnadsfordeling (§ 13). Beløpet overføres til 
vertskommunens kommunekasse. 

§ 2    Rettslig status
Planavdelingen er ikke et eget rettssubjekt. Vertskommunen har det juridiske ansvar.

§ 3    Vertskommune
Nordreisa kommune er vertskommune og hovedkontoret ligger på Storslett. 
Vertskommunen skaffer nødvendig areal til hovedkontoret. Vertskommunen har ansvar 
for administrative oppgaver med lønn og regnskap m.v. 

§ 4    Formål
Planavdelingen har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og 
andre tjenester som naturlig faller sammen med dette. 

§ 5    Organisering av samarbeidet
Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: styret og daglig leder. 

§ 6    Styret
Planavdelingen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av rådmenn med 
planavdelingsleder lokalt som varamedlem i deltagerkommunene og ett medlem (med 
personlig varamedlem) som oppnevnes av deltakerkommunene i fellesskap. Styret 
velges for 4 år. Valg følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder 
for 2 år. 

§ 7    Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved 
votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemmegivning avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når alle kommunene er 
representert.

Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. 
Styrets medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett) når det er ønske om det. 
Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen 
underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes styret og 
kommunene. 
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Styret skal ansette og si opp plankontorets personell samt avgjøre personalsaker som 
angår daglig leder. Styret skal vedta budsjett, regnskap og årsmelding skal avlegges, 
fastsettes og sendes kommunene innen de frister som gjelder etter kommuneloven. 
Styret har ikke anledning til å ta opp lån. 

§ 8     Møtegodtgjøring
Møtegodtgjøring utbetales i henhold til vertskommunens reglement. 

§ 9    Daglig leder
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave 
utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som 
er fattet av styret. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har 
tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at 
vedkommende ikke skal kunne møte. 

§ 10 Organisering av tilsynsfunksjoner 
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 
virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til 
styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte 
bestemme.

§ 11 Personvern og offentlighetsloven 
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av 
personvern skal gjelde for samarbeidet. 

§ 12 Arbeidsgiveransvar
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i 
samarbeidet med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Planavdelingens 
personale har de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og 
fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. Planavdelingen følger 
vertskommunens personalpolitikk.

Styrets leder sammen med daglig leder utgjør forhandlingsutvalget ved lokale 
lønnsforhandlinger og ivaretar samarbeidets interesser under lokale forhandlinger. Styret 
vedtar selv forhandlingsresultatet. Styret har delegeringsmyndighet i disse sakene. 
Styret fastsetter rammene og lønn til daglig leder. 

§ 13 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering

Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % 
og en variabel del basert på innbyggertall på 60 %. 

§ 14 Eiendeler 

Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til 
gjenstand for avskrivninger i samsvar med de til en hver tid gjeldende 
økonomibestemmelser og kommunal regnskapsskikk. 

§ 15 Ved eventuell oppløsning

Dersom samarbeidet avsluttes settes det opp et regnskap over alle investeringer. 
Utstyret kjøpes ut til gjeldende verdi av vertskommunen eller en av de andre 
samarbeidende kommunene.
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§ 16 Regnskap og revisjon 
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon 
av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapets 
regnskap skal revideres av vertskommunens revisor. Eventuelt overskudd i regnskapet 
avsettes til disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av 
disposisjonsfond dekkes av deltakerne. Dersom disposisjonsfondet er tømt tas dette opp 
med deltakerkommunene. 

§ 17 Endring av vedtektene
Disse vedtektene gjelder fra (oppstartsdato). Forslag om vedtektsendringer skal 
behandles av styret før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra 
det tidspunkt de er godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene. 

2.0 ARBEIDSOPPGAVER

Generelt
Samarbeidet mellom kommunene må i praksis dimensjoneres ut fra hvilke oppgaver som er tenkt 
lagt i samarbeidet. I tidligere faser av prosessen er samarbeidet definert til å omfatte hovedtema 
arealplan, kart/gis og oppmåling. Det foreslås at kart / gis og oppmåling taes ut av prosjektet, 
men at en går igjennom oppgavene og det samarbeidet som foreligger i dag og reviderer disse. 
Ved ikke å ta inn disse arbeidsoppgavene vil det være lettere for ”planavdelingen” å ha fokus på 
planarbeidet, som er der hovedutfordringen ligger.

Vi synes det er viktig at den eventuelt nye ordningen dekker de kommunale behov på mer enn 
bare kommuneplanens arealdel som sådan. Det betyr at de stillingene som ligger i samarbeidet 
skal virke mot hver av kommunene i forhold til ”tilliggende oppgaver” som naturlig kan relateres 
til en planavdeling. Det vil bli styret og daglig leder sin oppgave å avgrense arbeidsfeltet innenfor 
det overnevnte i forhold til tilgjengelig fagkompetanse og ut fra de behov som eierkommunene til 
en hver tid har. Disse spesifikke behovene må meldes inn fra rådmann i enkeltkommuner til 
styret og daglig leder i tilknytningen til ”planavdelingens” virksomhetsplanlegging. Ut fra det 
overnevnte må hver kommune vurdere behov for ”lokale” ressurser i tillegg til det som inngår i 
plansamarbeidet.”

Under følger en oversikt over oppgaver i grovt samt en vurdering av hva som bør ligge i 
samarbeidet og hva som bør anses som intern-kommunale oppgaver, altså som løses utenfor
samarbeidet. Dette er den totale arbeidsporteføljen og avdelingen vil ikke kunne løse alle 
kommunenes behov til en hver tid. Avdelingens virksomhetsplan vil prioritere hvilke 
arbeidsoppgaver som skal løses fra år til år.

Kommuneplan / kommuneplanens arealdel
 Planstrategi (i den nye plan og bygningsloven) er i dag noe uklart. Vil sannsynligvis følge 

samme prosedyre som for Kommuneplanens samfunnsdel, men kanskje enda tydeligere 
et Rådmannsansvar.

 Utarbeidelse av kommunens arealplan fra oppstart: Planprogram, analyser/utredninger, 
politisk prosess, forankringsprosess, saksbehandling.

 Revisjoner av vedtatte planer: Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, 
forankringsprosess, saksbehandling.

 Kommunedelplaner: Tematisk eller geografisk, herunder kystsoneplaner. Planprogram, 
analyser/utredninger, politisk prosess, forankringsprosess, saksbehandling

 Kommuneplanens samfunnsdel er som hovedregel en primæroppgave for hver
kommune. Altså ikke i plansamarbeidet. Det er naturlig at ”planavdelingen” bidrar med å 
samordne ressurser over kommunegrenser og bidrar i arbeidet.

Side 374



7

Dette eventuelt på oppdrag fra den enkelte kommune særskilt.
Reguleringsplaner
 Utarbeidelse av kommunale planer. Under visse forbehold av at det er

stillingsressurser/fagkompetanse i plankontoret til å gjennomføre dette.
 Prosjektledelse på planer som har eksterne fagressurser involvert.
 Saksbehandling av private reguleringsplaner
 Ajourhold av digitalt planregister
 Utarbeidelse av digitalt planarkiv 

Eksterne planer
 Omfatter deltakelse i prosesser for utarbeidelse av arealplaner fra andre statlige fagetater eks 

Statens Vegvesen, Kraftlinjer mv
Andre kommunale planer og utredninger
 Stedsutvikling. Styring av prosess for utarbeidelse av slike planer.
 Gjennomføres som egne prosjekter definert av den enkelte kommune.
 Utomhusplaner, nærmiljø / parkanlegg.
 Planer / utredninger som utgjør faggrunnlag for annen planlegging eks energi og

miljøplaner, ROS-analyser, biologisk mangfold mv. Gjennomføres som egne prosjekter 
definert av den enkelte kommune eller i samarbeid.

Under følger arbeidsoppgaver som mer eller mindre ligger inne i det eksisterende kart/GIS
samarbeidet. Det foreslås at disse videreføres i dette samarbeidet, men at samarbeidsavtalene 
gjennomgås og revideres. 
Drift av felles kartsystem- utviklingsarbeid
 Funksjon som omfatter service og løpende vedlikehold av programvare og system inn 

mot leverandør
 Lokal support for brukere (superbruker)
 Utvikling av bruken av verktøyet inn mot kommunens organisasjon for øvrig.

Eksempelvis kobling mellom sakssystem og kartsystem, koblinger mellom andre 
fagsystem og kartsystem (vann- og avløp, komtek, matrikkel osv)

 Produksjon av data, analyser av datasett til hjelp for planleggere/andre.
 Kommunenes part inn mot Geovekstsamarbeid og liknende

Oppmåling
En primæroppgave for kommuner.
 Oppmålingsoppgaven i felt omfatter kartforretning/oppmåling i henhold til gjeldende 

lovverk.
 Løpende oppdatering av lokal matrikkel.

3.0 RESSURSER

Det er en forutsetning at de totale ressursene øker i regionen. Ressursene er stipulert fra
arbeidsoppgavene i avsnitt 2.0. Lista er satt opp etter prioriterte behov, der første prioritet er 
øverst. Ressursene er stipulert etter antatt behov. Arbeidsmengden vil variere gjennom året og 
leder vil fordele ressursene der behovene er størst. Den totale kapasiteten vil derfor være 
vesentlig for at oppgavene skal kunne løses. Er det ledig kapasitet så meldes dette til styret, og 
nye planer, utredninger eller lignende kan påbegynnes. 
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Ressurser i "planavdelingen" per kommune til sammen
Arealplan 0,65 2,6
Reguleringsplan 0,4 1,6
Andre planer og utredninger 0,1 0,4
Administrasjon / ledelse 0,4
Totalt 5

Arealplan 
Det stipuleres at det trengs i snitt 0,65 årsverk per kommune for å gjennomføre arbeidet som 
ligger under arealplan totalt 2,6 årsverk. Arealplanarbeidet vil måtte organiseres på en slik måte at 
prosessene kan kjøres tilnærmet parallelt med en liten forsinkelse i forhold til hverandre i alle 
kommuner, da noen deler av prosessen er mer ressurskrevende enn andre. Det forventes at i år 3 
av prosjektet vil dette arbeidet kreve noe mindre ressurser.
Reguleringsplan
Totalt 1,6 årsverk for arbeidet som ligger under reguleringsplan. Arbeidet under regulering vil 
variere mye fra kommune til kommune, men som et utgangspunkt 0,8 årsverk totalt for 
behandling av private reguleringsplaner og ajourhold av planregister og etablering av planarkiv. 
og 0,8 årsverk totalt for utarbeidelse av nye reguleringsplaner i kommunal regi. Den nye loven 
stiller strengere krav til utarbeidelse av ”områdeplaner”- større reguleringsplaner, da disse skal 
utarbeides av kommunene. Arealplanen vil avdekke behovet for ”områdeplaner” og det forventes 
at behovet for slike planer vil øke. I tillegg forventes det at deltagelse i eksterne planer vil kreve 
noe ressurser, da spesielt en del vegprosjekter i regionen er under planlegging.  
Andre planer og utredninger
Det vil være et behov for planlegging av offentlige uteområder, gjennomføring av 
stedsutviklingsprosesser, utredninger og analyser av forskjellig slag. Dette er oppgaver 
planavdelingen vil kunne løse. Dette vil ikke være primæroppgavene, men løses ved kapasitet og 
gjennom dialog mellom daglig leder og styre. Det avsettes 0,4 årsverk til disse oppgavene. 
Etterspørselen etter disse tjenestene vil være større, men det antas at det vil være noe fleksibilitet i 
arbeidsmengde / ressurser for primæroppgavene som i perioder kan frigjøres til disse oppgavene.

3.1 Kompetanse og fagprofil
Den interkommunale planavdelingen kan og bør stille krav om høyt kvalifisert bemanning. Det 
viser seg at kommunene hver for seg har vanskelig for å rekruttere og/eller beholde denne type 
kompetanse. Erfaringer fra for eksempel OIP (Ofoten interkommunale plankontor) og 
”plankontoret” (Rennebu) viser at et interkommunalt plankontor er attraktive arbeidsplasser for 
høyt kvalifiserte fagfolk i regionen. Det antas at region vil få større muligheter til å rekruttere og 
beholde høy kompetanse på fagfeltet ved en interkommunal planavdeling. Kommunene vil 
dermed kunne disponere denne kompetansen uten å være avhengig av å kjøpe slike tjenester 
utenfra.

Fagprofilen knyttes direkte til oppgavene, primært oppgavene skissert i avsnitt 3.0, men også 
fremtidige relevante oppgaver;

- Prosjekt og prosessledelse
- Planlegging, primært areal, samfunnsplanlegging og uteområder
- Saksbehandling plan og bygningslov
- Rådgiving
- Utredning
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- Stedsutvikling
- Kart / GIS
- Anbud / innkjøpskompetanse

Relevant utdanning / kompetanse kan være; Samfunnsplanlegging, arealplanlegging, 
landskapsarkitektur, geografi, GIS, naturforvaltning, ingeniør / sivilingeniør (med relevant 
fagprofil / erfaring), arkitekt.

4.0 ØKONOMI

Den økonomiske modellen er basert på avsnitt 3.0. ressurser. Totalsummen er årlige utgifter til 
lønn og drift av samarbeidet og må innbetales til vertskommunen for eksempel kvartalsvis. De
reelle kostnaden for kommunen vil være mindre. Planavdelingen overføres arbeidsoppgaver og 
den enkelte kommunen kan derfor redusere i sine driftsbudsjett. I praksis vil kommuner som 
overfører personal ressurser til samarbeidet redusere sine budsjett tilsvarende den 
stillingsprosenten som overføres, mens kommuner som ikke / eller i mindre grad tilfører 
personalressurser i mindre grad vil kunne redusere budsjetter. 

Felles for alle kommuner bør kostnader til konsulenttjenester på området reduseres betraktelig. 
Vi mangler datagrunnlag for å tallfeste hvor mye, men kan til eksempel vise til en rapport fra OIP 
(Ofoten interkommunale plankontor) 2001,der beregninger viser at arbeidstimer regnet ut ifra
1400 årlige faktureringstimer per medarbeider at kostnaden per time vil være ca 40 % mindre for 
en interkommunal arbeidstime enn en konsulent time.  

Inntekter; Det vil være en inntektspost for behandling av reguleringsplaner og andre gebyrbelagte 
tjenester etter pbl. som plankontoret skal behandle. Det er i dag store forskjeller på 
gebyrregulativene i den enkelte kommune, men felles for alle er at disse tjenester er underpriset i 
regionen. Det anbefales at det lages et fellesgebyrregulativ ved opprettelse av planavdelingen. Det 
vil også være en inntektspost der planavdelingen leder eller bistår i prosjekter for eksempel større 
stedsutviklingsprosjekt i de enkelte kommuner, her belastes prosjektene og ikke planavdelingas 
driftsbudsjett.

Utgifter; I tillegg til driftskostnader på personell vil det følge noe administrative kostnader på 
vertskommunen, disse må prises og fordeles etter samme modell. Mulige investeringer til nye 
programvare eller teknisk utstyr må diskuteres med styret. Materiell som tilhører avdelinga 
avskives etter gjeldende økonomibestemmelser og kjøpes ut til gjeldende verdi av 
vertskommunen eller en av de andre samarbeidende kommunene. 

Modellen bruker en fordelingsnøkkel, med en fast del og en del basert på innbyggertall. Det er 
satt opp to forslag en 30/70 og en 40/60. Fordelingsnøkkelen kan diskuteres, da det er vanskelig 
å anta hva den reelle arbeidsmengden per kommune vil bli. I begge modellene vil til eksempel 
kostnadene for Nordreisa være over det doble av Kvænangen. Arbeidsgruppa mener forskjellen i 
arbeidsmengde ikke er så stor og vil derfor legge fordelingsnøkkel 40/60 til grunn.
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Modell 1A, er basert på et årlig tilskudd over 3 år på 500 000, mens 1B er basert på et årlig 
tilskudd på 1 000 000..

Til eksempel vil Nordreisa kommune ha en årlig utgift på ca 100 000 (gitt at 1 årsverk = 600 000)
forutsatt at de går inn med 100 % stillingsressurser i modell 1B 40/60.

Modell 1a) Tilskudd 500 000 per år i 3 år.

Økonomisk modell
Stillinger enhetspris sum

Lønn 5 500000 2500000
Administrative kostnader 1 375000 375000
Div kost per ansatt 5 100000 500000
Sum 3375000
Forutsatt tilskudd - PL 3 år 1 500000 500000
Til fordeling 2875000

Eksempel fordeling 30 % fast - 70 % innbygger
Fast andel 30 % 862500 per kommune 215625
Innbyggere 2012500

Innbyggertall 01.01.09 11157 per innbygger 180,38

Innbyggere 70 % andel Total
Kåfjord 2236 403329,75 618954,75
Skjervøy 2897 522560,95 738185,95
Nordreisa 4694 846703,86 1062328,86
Kvænangen 1330 239905,44 455530,44
Sum 11157 2012500,00 2875000,00

Eksempel fordeling 40 % fast - 60 % innbygger
Fast andel 40 % 1150000 per kommune 287500
Innbyggere 1725000

Innbyggertall 01.01.09 11157 per innbygger 154,61

Innbyggere 60 % andel Total
Kåfjord 2236 345711,21 633211,21
Skjervøy 2897 447909,38 735409,38
Nordreisa 4694 725746,17 1013246,17
Kvænangen 1330 205633,23 493133,23
Sum 11157 1725000,00 2875000,00
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Modell 1B) Tilskudd 1 000 000 per år i 3 år. 

Økonomisk modell
Stillinger enhetspris sum

Lønn 5 500000 2500000
Administrative kostnader 1 375000 375000
Div kost per ansatt 5 100000 500000
Sum 3375000
Forutsatt tilskudd - 3 år 1 1000000 1000000
Til fordeling 2375000

Eksempel fordeling 30 % fast - 70 % innbygger
Fast andel 30 % 712500 per kommune 178125
Innbyggere 1662500

Innbyggertall 01.01.09 11157 per innbygger 149,01

Innbyggere 70 % andel Total
Kåfjord 2236 333185,44 511310,44
Skjervøy 2897 431680,78 609805,78
Nordreisa 4694 699451,02 877576,02
Kvænangen 1330 198182,76 376307,76
Sum 11157 1662500,00 2375000,00

Eksempel fordeling 40 % fast - 60 % innbygger
Fast andel 40 % 950000 per kommune 237500
Innbyggere 1425000

Innbyggertall 01.01.09 11157 per innbygger 127,72

Innbyggere 60 % andel Total
Kåfjord 2236 285587,52 523087,52
Skjervøy 2897 370012,10 607512,10
Nordreisa 4694 599529,44 837029,44
Kvænangen 1330 169870,93 407370,93
Sum 11157 1425000,00 2375000,00
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5.0 FREMDRIFT

a) Rådmannsutvalg / regionrådsmøte
b) Kommunestyresak alle kommuner, budsjettjusteringer
c) Styret nedsettes, juni 2010
d) Lyser ut stillinger
e) Ansetter / engasjerer / permitterer interne stillinger
f) Kontorlokaler anskaffes
g) Oppstart oktober 2010

VEDLEGG

1. NIBR notat 2009:112: 
http://www.nibr.no/uploads/publications/e338fcde22ee126bea08ed9465593c70.pdf

2.
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NIBR-notat:2009:112 

Forord 

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra de fire kommunene Kvænangen, Kåfjord, 
Nordreisa og Skjervøy i Nord-Troms. De fire kommunene ønsket gjennom et 
forprosjekt å utrede mulighetene for et interkommunalt samarbeid innenfor 
områdene plan, kart/GIS og oppmåling. NIBR har gjennomført forprosjektet i 
samarbeid med kommunene. I april 2009 gjennomførte vi samtaler med alle fire 
kommunene og dette notatet er et resultat av disse samtalene og de innspill vi har fått 
på notatutkast i mai. Primærkontakt for kommunene har vært arealplanlegger Rune 
Benonisen i Nordreisa kommune.  

Fra NIBRs side har Terje Skjeggedal og Kjell Harvold arbeidet med prosjektet, med 
den sistnevnte som prosjektleder.  

 

Oslo, juni 2009 

Berit Nordahl  
Forskningssjef 
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Sammendrag 

Kjell Harvold og Terje Skjeggedal 
Kommuneplansamarbeid i Nord-Troms 
NIBR-notat:2009:112  

Et plansamarbeid mellom de fire kommunene i Nord-Troms som har vært i fokus i 
dette prosjektet vil være fornuftig av flere grunner. Planstatusen er lav i dag. En 
kommune - Kåfjord- har verken kommuneplanens samfunnsdel eller arealdel, og de 
tre andre – Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen – har relativt gamle kommuneplaner. 
Det er med andre ord behov for et ”løft” på dette feltet i Nord-Troms. Samtidig kan 
enkeltkommunene bare regne med begrenset støtte fra fylkesnivået på dette feltet de 
nærmeste årene. I tillegg har kommunene hver for seg gjennomgående relativt lav 
bemanning på planområdet.   

Det å etablere et interkommunalt samarbeid er imidlertid ikke uten videre uproble-
matisk. Økonomi, organisering, lokalisering er utfordringer som krever en grundig 
gjennomdrøftning lokalt. I kapittel 3 i notatet drøfter vi mulige organisasjonsmessige 
løsninger for et slikt samarbeid. Det lanseres to konkrete modeller: I den ene 
opereres det med en modell der alle planressursene for de fire kommunene er samlet. 
I den andre modellen – ”delt løsning” - er de administrative ressursene dels lagt i den 
enkelte kommune, dels i et felles plansamarbeid. Uansett hvilken modell som velges, 
vil den videre prosessen bli viktig, dersom en velger å gå videre med arbeidet med et 
interkommunalt samarbeid. Fire punkter bør særlig framheves:  

1. På bakgrunn av de drøftninger som er gjort i dette forprosjekt og kommunenes 
egne vurderinger, bør det foretas det en prinsipiell drøftning i kommunene i juni 
2009, med sikte på å avklare at alle kommunene er enige om at et interkommunalt 
samarbeid er en hensiktsmessig tilnærming.  

2. Hvis kommunene ønsker å gå videre med et samarbeid, bør en så snart som mulig 
etablere en liten prosjektorganisasjon som får i mandat å komme med løsninger. 
En må så komme tilbake til kommunestyrene med et konkret opplegg. Realistisk 
sett kan dette sannsynligvis tidligst skje i slutten av andre halvår 2009.  

3. Et slik interkommunalt samarbeid er av interesse langt utenfor Nord-Troms. En 
bør derfor vurdere å søke om midler til prosjektutredningen i andre halvår 2009, 
for eksempel fra fylkeskommunen og/eller fylkesmannen. 

4. Et interkommunalt samarbeid kan i første omgang gjøres tidsbegrenset, for 
eksempel i en periode på fire til fem år – med evaluering underveis og til slutt. Det 
kan også være hensiktsmessig at samarbeidet får klare mål mht. gjennomføring, for 
eksempel at en i løpet av en bestemt periode skal ha utarbeidet kommuneplanens 
arealdel for alle de involverte kommunene.  
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1 Utgangspunkt 

1.1 Ramme for utredningen 

Utgangspunktet for dette forprosjektet er den prosjektbeskrivelse Kåfjord, Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen i samarbeid har utformet i notatet Kommunesamarbeid, plan, 
kart/GIS og oppmåling, datert 25.02.09. I dette notatet heter det at de fire kommunene 
har intensjoner knyttet til etablering av praktisk samarbeid. Dette samarbeidet har 
vært drøftet på rådmanns- og ordførernivå. Gjennom denne forprosessen er det  

drøftet overordnede intensjoner knyttet til et nærmere samarbeid. 
Dette skal utvides nærmere gjennom et forprosjekt våren 2009. 

Videre heter det at forprosjektet skal danne grunnlag for politisk behandling om 
eventuelt faktisk etablering av et tettere samarbeid innenfor fagfeltet planlegging, 
kart/GIS og oppmåling. Politisk behandling forventes gjort innen utgangen av juni 
2009.    

NIBRs utgangspunkt for arbeidet var – på bakgrunn av dette notatet av 25.02.09 – at 
det var  

1. en klar vilje i alle fire kommunene for et samarbeid 
2. at kommunene ønsket en svært rask behandling av samarbeidet 

 
Det notatet som her presenteres, lanserer løsninger som gjør at en kan komme ”i 
mål” i tråd med kommunenes beskrivelse.  

Ut fra våre møter og samtaler med aktører i alle fire kommune, er vi imidlertid i tvil 
om prosjektet på lang sikt er tjent med en forsering av den videre saksbehandlingen. 
Vi har registrert en viss usikkerhet både blant noen ansatte og noen folkevalgte rundt 
flere viktige spørsmål i dette samarbeidet. Det bør også understrekes at det på mange 
av disse spørsmålene fins mer enn ett svar. Et viktig poeng må være at en finner 
løsninger som både folkevalgte og ikke minst ansatte som blir berørt av dette, er 
komfortable med. Det er derfor fornuftig at dette arbeidet har fått form av et 
forprosjekt (jf. beskrivelsen fra kommunene av 25.02.09).    

I tråd med dette vil det være hensiktsmessig at en nå foretar en overordnet drøfting i 
de fire kommunene nå i juni for å avklare om det er grunnlag for et videre samarbeid. 
Deretter kan en eventuelt bruke andre halvår 2009 for å avklare/få på plass en 
konkret samarbeidsmodell.  
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Det er selvsagt også fullt mulig å ha et kommunesamarbeid mellom to eller tre av 
kommunene, hvis det skulle vise seg at en eller to kommuner faller fra etter den 
prinsipielle politiske debatten i juni. På den andre siden er det også mulig med en 
utvidelse av samarbeidet, til for eksempel å omfatte alle de seks kommunene i Nord-
Troms-regionen.      

For å illustrere en mulig framdrift, forutsatt at kommunene slutter seg til et samarbeid 
i juni, er det i vedlegg 1 satt opp en tabell som illustrer noen viktige milepæler, hvis 
en velger å gå videre med prosjektet:  

1.2 Rapportens videre gang  

Vi har lagt vekt på å skrive en relativ kort utredning, med to hovedkapitler. I det 
neste kapitlet omtaler vi hovedpunkter i de utfordringer vi mener kommunene i 
Nord-Troms står over for. Deretter (i kapittel 3) drøfter vi ulike løsningsalternativ.  

Vår utredning er basert på skriftlige dokumenter, informasjon fra ulike nettsider (bl.a. 
de fire kommunenes egne nettsider) og ikke minst med intervju/samtaler med 
ansatte/folkevalgte i alle de fire kommunene. Disse intervjuene fant sted i uke 18 
(27-30. april 2009).     
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2 Interkommunalt samarbeid: 
Utfordringer  

2.1 Planstatus i de fire kommunene 

De fire Nord-Troms kommunene har gjennomgående en klart svakere planstatus enn 
det mest av landet for øvrig. Kravet i plan- og bygningsloven er at alle kommuner 
skal ha en kommuneplan og at revidering av kommuneplanen skal vurderes i hver 
kommunestyreperiode. Tabellen nedenfor viser planstatus i nord-tromskommunene 
basert på KOSTRA (KOmmune-Stat-Rapportering, http://www.ssb.no/kostra)    

Tabell 2.1 Planstatus i kommunene i Nord-Troms: Vedtaksår for kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel 

Vedtaksår kommuneplan Kommune 
Samfunnsdel Arealdel 

Kåfjord 
 

- - 

Skjervøy 
 

2001 1992 

Nordreisa 
 

1991 2002 

Kvænangen 
 

1981 1994 

Kilde: http://www.ssb.no/kostra.no  

Som det framgår av tabellen mangler Kåfjord helt kommuneplan, mens alle de tre 
andre kommunene – i følge kostra-tallene – har relativt gamle planer. Gamle, eller 
manglende, kommuneplaner betyr imidlertid ikke at det ikke lages reguleringsplaner. 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall vedtatte reguleringsplaner i de fire 
kommunene.  
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Tabell 2.2 Antall vedtatte reguleringsplaner i rapporteringsåret i kommunene i Nord-Troms. 
Totalt antall og antall fremmet som private forslag i parentes      

Kommune 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Kåfjord 
 

- - 2 2 2 - - - 

Skjervøy 
 

0 2 3 2 (2) 2 0 0 0 

Nordreisa 
 

5 4 5 3 (3) 4 (4) 6 (5) 5 (5) 4 (4) 

Kvænangen 
 

0 1 3 1 0 0 4 (4) 4 (4) 

Kilde: http://www.ssb.no/kostra.no  

Ifølge kostratallene har det altså blitt vedtatt et betydelig antall reguleringsplaner i de 
fire kommunene, selv om det overordede plansystemet mangler eller er utdatert. En 
del reguleringsplaner har også blitt fremmet som private forlag de siste årene. Som 
det framgår av tabellen gjelder dette særlig Nordreisa og Kvænangen. En slik 
utarbeidelse av private reguleringsplaner kan bli mer problematisk nå etter at ny plan- 
og bygningslov har trådt i kraft (fra 1. juni 2009 – se for øvrig også avsnitt 2.4 
nedenfor).  I følge den nye loven får kommunene større ansvar for utføring av 
reguleringsplanlegging. Her ligger det med andre ord en skjerping av kommunens 
ansvar i reguleringsplanleggingen.   

2.2 Veiledning fra fylkesnivå 

I mange fylker har fylkesnivået; fylkesmann og fylkeskommune, relativt god 
bemanning. Dette gjør fylkesnivået i stand til å yte støtte til kommune i 
planleggingen. Ikke minst småkommuner benytter seg gjerne av den støtten de kan få 
på denne måten. Denne muligheten synes å være noe mindre i Troms enn i mange 
andre fylker. Dette synes ikke minst å gjelde fylkeskommunen, som har et særlig 
veiledningsansvar overfor kommunene i plansammenheng (jf. også NIBR-notat 
2008:121).  

En av de ansatte vi snakket med på kommunenivå, ga nettopp uttrykk for at de fikk 
liten støtte fra fylkesnivå:  

Vi har en dårlig plankultur hos oss. Delvis skyldes dette at fylkesnivået i 
liten grad følger opp. Jeg føler at vi har fått lov til å leve i en boble uten 
krav om planlegging. Dermed blir den nye plan- og bygningsloven 
(som trer i kraft 1. juni 2009) en stor utfordring for oss. 

2.3 Personellsituasjonen i kommunene 

Vårt inntrykk av personellsituasjonen på plan, kart, GIS, oppmåling i de fire 
kommunene kan grovt sett oppsummeres i to hovedpunkter:  

Side 390



9 

NIBR-notat:2009:112 

1. På den ene siden har alle kommunene noen ansatte med relevant 
utdannelse/kompetanse. Ofte har disse lang ansiennitet i den kommunen de 
jobber i nå.  

2. Samtidig opplever kommunene - med mulig unntak av Nordreisa - at de 
mangler vesentlig planpersonell og at de pga liten størrelse er veldig sårbar, når 
personell slutter      

Det sistnevnte poenget kunne også, i følge en vi snakket med, føre til at samarbeidet 
mellom kommunene ble mindre:  

I en av de andre kommunene ble det ansatt en med spesialkompetanse, 
som også vi kunne ha nytte av. Vi hadde en del kontakt og samarbeid 
nettopp fordi vi så nytten av faglig utveksling. Når vedkommende 
forsvant, forsvant mye av samarbeidet. 

(…) 

Generelt er vi veldig sårbare i hele Nord-Troms. Det er gjerne bare en 
eller et par personer som har en bestemte spesialkompetanse.  

”Poteter” 

”Potet” var et begrep planansatte i flere kommuner benyttet når de omtalte seg selv: 
Man var med andre ord en person som kunne benyttes til mange ulike oppgaver. Det 
å kunne jobbe med et bredt spekter av utfordringer, ble sett på både som en fordel 
og en ulempe:  

Å være ”potet” gjør jobben interessant, og i mange tilfeller tror jeg også 
det er effektivt i forhold til søkere/brukere ute i kommunen. I stedet 
for å måtte forholde seg til mange personer i 
kommuneadministrasjonen, kan de som henvender seg til oss forholde 
seg til et fåtall, ja kanskje bare én saksbehandler.   

Samtidig er det klare ulemper ved dette. I stedet for å fokusere på det 
overordnede planarbeidet, som vi absolutt burde, blir det bare fokus på 
”presserende” dag-til-dag-jobbing. Jeg ser mange viktige planoppgaver 
her i kommunen, som bare blir liggende nede, nettopp fordi vi er for 
mye ”poteter”. 

Mye av problemet i nord-tromskommunene ligger kanskje nettopp i dette potet-
dilemmaet. Planfunksjonene blir i stor grad liggende på noen svært få personer og 
disse må prioritere de mest akutte oppgavene. Dermed blir viktige overordnede 
oppgaver liggende.  

Kommunene kommer dermed inn i en ond sirkel: fordi en hele tiden må fokusere på 
”akutte” oppgaver, blir en stadig mer akterutseilt når det gjelder håndtering av 
strategiske spørsmål.  

Dermed må en bruke enda mer tid på detaljoppgaver, for eksempel fordi det stadig 
blir flere søknader om dispensasjon (etter plan- og bygningslovens paragraf 7). I følge 
kostra-tallene har Kvænangen kommune innvilget 268 søknader om nybygg i årene 
etter årtusenskiftet (2000-2008). Dette er et svært høyt tall, og arbeidet med disse 
dispensasjonene må ha gått på bekostning av andre oppgaver.       

Side 391



10 

NIBR-notat:2009:112 

Små enheter 

Fordi saksbehandlerne innenfor planlegging i alle fire kommunene er allroundere - 
eller ”poteter” - er det også vanskelig for den enkelte å anslå hvor mye 
vedkommende bruker på en bestemt arbeidsoppgave:  

Nesten alt jeg gjør, har med areal/planlegging/forvaltning å gjøre, men 
å anslå hvor mye jeg benytter på en bestemt oppgave er nesten umulig. 
Sannsynligvis vil dette også variere fra år til år.  

Det er derfor vanskelig å sette opp sikre tall for hvor stor andel de enkelte bruker på 
oppgaver som GIS/kart, plan og oppmåling. Det som synes klart, er at alle 
kommunene har relativt få personer som jobber med disse feltene, og at alle 
kommunene er sårbare dersom noen skulle slutte i sine stillinger. I tabellen nedenfor 
har vi forsøkt å angi antall stillinger og årsverk som går med til de ulike oppgavene på 
bakgrunn av de samtalene vi hadde i kommunene i uke 18. For Kvænangen har vi 
ikke fått eksakte tall for de tre oppgavetypene. For denne kommunen er derfor bare 
totaltallet satt opp i tabellen.     

Tabell 2.3 Ressursbruk i Nord-Troms kommunene til ulike oppgaver. Stillinger og årsverk. 
Årsverk i parentes.   

Oppgave Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Totalt 
Oppmåling 0 (0) 1 (0,5) 2 (2,0)   
GIS/Kart 1 (0,2) 0 (0,2) 1 (0,2)   
Arealplan 1 (0,5) 0 (0,3) 1 (0,8)   
Totalt  2 (0,7) 1 (1,0) 4 (3,0) 2 (1,0) 9 (5,7) 
 

Som det går fram av tabellen har kommunene ifølge tabellen ni stillinger på dette 
feltet i dag og totalt sett i underkant av seks årsverk som benyttes til oppgavene.   

2.4 Nye utfordringer i ”plan”- Norge  

Som kjent trådte den nye plandelen til plan- og bygningsloven i kraft fra 1. juni 2009. 
Den nye loven pålegger blant annet kommunene å utarbeide en planstrategi i det 
første året etter kommunevalgene. Det forventes også stor innsats i arbeidet tidlig i 
planprosessene. Samtidig understrekes behovet for en klarere kopling mellom plan 
og gjennomføring: Alle kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen, som 
viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk (jf. også 
paragraf 11-5 i den nye loven). I hele lovteksten ligger det et forsterket krav om 
sammenheng i plansystemet. På toppen av det kommunale planhierarkiet står 
kommuneplanen: ”Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter 
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel” som det heter i paragraf 11-1. Det blir 
skilt mellom to typer reguleringsplaner ”områderegulering” (paragraf 12-2), som skal 
utarbeides av kommunen og ”detaljregulering” (paragraf 12-3) som også kan 
fremmes som private forslag.   

Generelt har også kravene til planlegging økt de siste årene. Dette kommer bl.a. til 
uttrykk ved en sterkere forventning om at kommunene foretar risiko- og 
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sårbarhetsanalyser. Den nye plan- og bygningsloven krever at risiko- og 
sårbarhetsanalyser gjennomføres ved alle planer for utbygging (paragraf 4-3).  
Kystsoneplanlegging har også fått et sterkt fokus den siste tiden.  

Ofte er det naturlig at de nye planutfordringene vurderes ut fra mer enn en 
kommune, for eksempel innenfor områder som klima og miljø.  

I den nye plan- og bygningsloven er for øvrig et eget kapittel viet interkommunalt 
samarbeid (kapittel 9).  Fokus i dette kapittelet er imidlertid først og fremst rettet mot 
å løse oppgaver som går på tvers av kommunegrenser.  
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3 Interkommunal samarbeid: Mulige 
løsninger  

3.1 Utgangspunkt for interkommunalt samarbeid 

Et viktig hensyn for etablering av et samarbeid innenfor plan/kart/GIS og 
oppmåling bør være å skape: 

− En robust enhet, som er mindre sårbar overfor turnover, ferier og sykdom. 
− Mer spesialisering av bemanningen med mål om økt kompetanse, gode 

arbeidsformer og høy kvalitet i saksbehandlingen.   
− Bedre muligheter til ajourhold av kartverk og planarkiv. Dette kan igjen øke 

kvaliteten på saksbehandlingen og planleggingen. 
− Et attraktivt fagmiljø som bedrer muligheten for rekruttering.  

 
Da høringsutkastet til dette notatet forelå, utarbeidet kommunene et forslag til tillegg 
som presiserer hvordan samarbeidet i praksis skal dimensjoneres. Disse 
presiseringene er her vedlagt (Vedlegg 3).          

3.2 Ressursbehovet  

Alle kommunene vi snakket med hadde problemer med å gi eksakte anslag på hvor 
store ressurser til arealplan/kart/GIS. De anslag vi fikk tyder på at i dag samlet blir 
benyttet i underkant av seks årsverk til disse oppgavene. I tillegg ble det gitt klart 
inntrykk av at bemanningen i flere av kommunene i dag er i knappeste laget. Dette 
gjelder først og fremst oppgavene GIS/kart og arealplan. Dagens dårlige 
plansituasjon sett i sammenheng med de planutfordringene en nå står over for, taler 
for et løft på plansiden og GIS/kartsiden i kommunene i Nord-Troms.      

Hvis vi tar utgangspunkt det skal etableres ett felles interkommunalt plankontor for 
Nord-Troms, der alle ressursene for plan, kart/GIS og oppmåling skal inngå, anser vi 
at kontoret samlet ikke bør ha under åtte årsverk (inkludert prosjektlederstilling).  

De tilsatte i enheten bør arbeide uavhengig av kommunegrenser. Oppgaver fordeles 
med bakgrunn i kompetanse og interesser, samt med henblikk på å utvikle fagmiljøet 
og forebygge sårbarhet. På bakgrunn av våre drøftinger med de involverte i de fire 
kommunene, har vi i tabellen (Tabell 3.1) forslått en fordeling, som et utgangspunkt 
for drøftingene om bemanning av et felles interkommunalt kontor.   
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Tabell 3.1 Mulig ramme for bemanning av et interkommunalt plankontor for Nord-Troms 

Oppgave 
 

Årsverk 

Oppmåling 2,5 
GIS, kartteknisk 1,5 
Arealplan 4,0 
Totalt 8,0 
 

I Tabell 3.1 er det ikke satt opp ledelse som en egen funksjon. Det forutsettes at 
lederen av kontoret i stor grad vil jobbe med faglige spørsmål. Samtidig er det rimelig 
å anta at lederen i startfasen vil få mange administrative utfordringer.   

Spørsmålet om framtidig ressursanvendelse og bemanning bør for denne enheten - i 
likhet med for øvrige deler av kommunal virksomhet - skje i tilknytning til 
kommunenes virksomhetsplanarbeid. Det må i tillegg vurderes om samarbeidet i seg 
selv gir rasjonaliseringsgevinster. En vurdering av rasjonaliserings- og 
effektiviseringsmuligheter vil først kunne skje etter noe tids drift, dvs. minimum ett 
til to år.  

Eksempelet Alvdal/Tynset 
Sammenlikning mellom kommuner er alltid vanskelig. Behovet for stillinger på et 
område kan av mange grunner være ulikt. Alvdal/Tynset er imidlertid interessant fordi 
det er en av svært få eksempler på interkommunalt plansamarbeid mellom flere 
kommuner. Når det ble etablert et felles plankontor for Alvdal og Tynset i 2005, fikk 
kontoret i alt 7,1 årsverk.  Det bør dog presiseres at 0,8 av disse årsverkene er en 
prosjektstilling i prosjektet GIS i Nord-Østerdal. Denne stillingen finansieres i et 
samarbeid mellom seks kommuner og går altså utover Alvdal/Tynset).  
 
Samtidig er Alvdal/Tynset befolkningsmessig vesentlig mindre enn Nord-Troms, ca 
7.800 innbyggere til sammen, mot ca 11.200 innbyggere for de fire kommunene i Nord-
Troms. Selv om de to hedmarkskommunene i sørnorsk sammenheng arealmessig er 
store, er det samlede arealet likevel vesentlig mindre enn for kommunene i Nord-Troms; 
hhv ca 2.800 kvadratkilometer og ca 7.000 kvadratkilometer. Begge disse indikatorene 
skulle altså tilsi at Troms-kommunene har større plan utfordringer enn de to 
hedmarkskommunene: Arealmessig er Alvdal/Trysil under halvparten så stor, 
befolkningsmessig utgjør de ca 70 prosent av størrelsen i Nord-Troms.       

3.3 Organisering 

På bakgrunn av våre drøftinger med alle kommunene, synes vi det er vanskelig å 
anbefale én organisasjonsmodell. I drøftingen her presenterer vi derfor to modeller. 
Begge modellene har fordeler og ulemper, som vi kort omtaler nedenfor.  

Politisk styring  

I Figur 3.1 nedenfor er den første modellen beskrevet. I både denne modellen og 
modell 2 er de politiske forutsetningene de samme: Den overordnede myndighet er 
kommunestyrene i de samarbeidende kommunene. I tillegg må kontoret ha et styre, 
med egne vedtekter. Vi anser det som hensiktsmessig at styret har fem medlemmer; 
dette kan for eksempel være de fire ordførerne (med varaordfører som varamedlem) i 
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deltakerkommunene og ett medlem (med personlig varamedlem) som oppnevnes av 
deltakerkommunene i fellesskap. Det er ingen ting i veien for at andre personer kan 
sitte i styret, f.eks. rådmennene. Hvis ordførerne sitter i styret, sikrer en imidlertid at 
samarbeidet får en høy politisk forankring. I det eksisterende plansamarbeidet 
mellom kommunene Oppdal og Rennebu, sitter for øvrig ordførerne i styret.  

En naturlig tidsramme kan være at styret velges for fire år – og at valgene på sikt – 
følger kommunestyreperioden. Styret ansetter og sier opp plankontorets personell, 
samt avgjøre saker som angår daglig leder. Styret vil være det organ som blant annet 
skal vedta budsjett, regnskap for plankontoret     

Når det gjelder det operative ansvaret for de ansatte, kan også samarbeidet mellom 
kommunene Oppdal og Rennebu - som har eksistert i vel 30 år – være et relevant 
eksempel for Nord-Troms. Samarbeidet Oppdal/Rennebu er organisert som 
interkommunalt samarbeid etter kommunelovens paragraf 27. En av kommunene 
(Rennebu) er vertskommune for samarbeidet og bidrar med kontorareal og har 
ansvar for administrative oppgaver som lønn og regnskap.  

Modell 1: Ett kontor med alle planressurser samlet  

I Modell 1 har alle ansatte ett arbeidssted og jobber hele tiden for det 
interkommunale plankontoret. En må selvsagt ha et nært samarbeid med 
administrasjonen i de fire samarbeidende kommunene (som illustrert i figuren), men 
de ansatte er altså i prinsippet ansatt utenfor kommunene. Vi har i figuren valgt å 
kalle lederen av det interkommunale kontoret for ”prosjektleder” for å signalisere at 
samarbeidet i utgangspunktet er definert som et tidsavgrenset arbeid.     

Hvis prosjektet avsluttes etter prosjektperioden er det naturlig at de ansatte i det 
interkommunale kontoret går tilbake til de kommunene/stillingene de kom fra og at 
prosjektlederstillingen avvikles. Forsetter samarbeidet på mer permanent basis, bør 
prosjektlederstillingen omgjøres til en fast lederstilling.    

Side 396



15 

NIBR-notat:2009:112 

Figur 3.1 ”Modell 1” Alle planressurser samles i ett kontor  

 
Modell 2: Delt løsning  

I modell 2 er den politiske ledelsen den samme; kommunestyrene har det 
overordnede ansvar – med styret som den operativt oppfølgende myndighet. I denne 
modellen er imidlertid de administrative ressursene dels lagt i de enkelte kommunene, 
dels i et felles plansamarbeid.  

Styre:
Ordfører i de 4 
kommunene

Prosjektleder for 
Interkommunalt .
plankontor

Kommunestyre Kommunestyre Kommunestyre Kommunestyre

Planleggere 
Interkommunalt 
plankontor

Plan-adm. i 
kommune

Plan-adm. i 
kommune

Plan-adm. i 
kommune

Plan-adm. i 
kommune
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Figur 3.2 ”Modell 2”: Delt løsning  

 
Ledelsen av kontoret er (også her) lagt til en prosjektleder i tidsavgrenset stilling. 
Denne personen forutsettes ansatt utelukkende i det felles plankontoret. De andre 
ansatte arbeider delvis i en kommune og delvis i det interkommunale plankontoret. 
Stillingsprosenten må avklares for hver enkelt på årsbasis. Det kan her være 
hensiktsmessig at de ansatte – i hvert fall i enkelte perioder - jobber 
sammenhengende i kommunen en periode og så sammenhengende på det 
interkommunale kontoret den neste perioden: for eksempel en måned på hvert sted. 
Dette bør vurderes ut fra behovet på plankontoret/kommunen og den ansattes 
situasjon.  

Kort om fordeler og ulemper ved modellene 

Den største ulempen med modell 2 er etter vårt syn at de ansatte kan komme i en 
vanskelig dobbelrolle: De kan bli møtt med klare krav fra hjemkommunen om å 
prioritere oppgaver som lokalt blir sett på som akutte. Tilsvarende kan de møtt med 
krav om å prioritere viktige oppgaver på det interkommunale kontoret. I en slik 
modell er det derfor viktig at det på forhånd blir foretatt en grundig avklaring av hva 
den enkelte skal gjøre på sine to arbeidssteder. En fordel med en slik modell kan være 
at de ansatte får et større faglig miljø å forholde seg til (gjennom det interkommunale 
kontoret), samtidig som de kan beholde interessante fagoppgaver i hjemkommunen.   

I modell 1 vil de ansatte bare ha en leder å forholde seg til. Fordelen med dett er at 
det kan skape mulighet for stabilitet i arbeidsoppgavene for den enkelte. Dessuten vil 
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de ansatte hele tiden arbeide i et relativt stort faglig miljø. Mulighetene for faglig 
utvikling kan bli større, samtidig som en får stordriftsfordeler ved at en løse relativt 
like oppgaver for flere kommuner. En ulempe med en slik modell er at de ansatte kan 
miste kontakten med sin opprinnelige arbeidsgiverkommune. Det må samtidig 
understrekes at alle selvsagt også skal jobbe med oppgaver knyttet til den kommunen 
en tidligere var ansatt i.        

Avsluttende kommentar om organisering  

Den samarbeidet som her foreslås vil både i modell 1 og 2 styrke kommunenes 
arbeid innenfor de aktuelle fagområder. Det legges et grunnlag for faglig utvikling og 
slagkraft som vil gi bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne. Modellen for 
samarbeidet – vertskommuneprinsippet – åpner også for at andre kommuner kan 
slutte seg til.  

Det bør understrekes at det gjenstår betydelig arbeid før et slikt kontor er etablert. 
Hovedtrekkene i en slik prosess er skissert i vedlegg 1. Det bør legges opp en prosess 
som i detalj avklarer spørsmål om innholdet i tjenestene, organisering, økonomi og 
bemanning. Det bør også utarbeides tjenesteavtaler og serviceerklæringer for 
samarbeidsområdene (se for øvrig vedlegg 2). Kommunestyrene bør – når en 
kommer så langt - sammen med en beslutning om å vedta gjennomføringen av 
samarbeidet også godkjenne de framlagte forslag til samarbeidsavtaler, tjenesteavtaler 
og serviceerklæringer.   

Det bør legges opp til et nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene i arbeidet 
med saken. 

Det understrekes at samarbeidet – slik det her foreslås – ikke endrer prinsipper for 
myndighetsfordeling eller myndighetsutøvelse i kommunene. Ansvar og myndighet 
ligger i de politiske organer. Administrasjonens myndighetsutøvelse skjer i henhold til 
delegeringsreglementet i den enkelte kommune. Samarbeidet medfører heller ingen 
prinsipiell endring i kommunenes rutiner for fremming av saker.  

3.4 Kommunenes økonomiske bidrag 

Kommunenes økonomiske bidrag er et av de spørsmål som bør avklares i detalj (i 
andre halvår 2009) etter at det er foretatt et prinsippvedtak om samarbeid mellom 
kommunene. Vi vil her peke på to mulige alternativ:  

1. Ett utgangspunkt kan være å benytte de samme modeller som det vi forstår en 
har lagt opp til i andre interkommunale samarbeidsavtaler i Nord-Troms, dvs. 
at en del av utgiftene gjøres avhengig av kommunens befolkningsmessige 
størrelse, mens en del betales fast.  

2. Et annet utgangspunkt kan være at kostnadsfordelingen mellom kommunene 
avregnes etter registrert tidsforbruk. 
 

Umiddelbart framstår alternativt 2 som det mest rettferdige: Kommunene betaler ut 
fra hvilke tjenester som faktisk blir utført.  
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Imidlertid kan det være problemer med en slik modell, særlig i en oppstartsfase: Selve 
etableringen kan ta noe tid og i en startfase er gjerne de ansatte usikre på hvordan 
timeføringen faktisk skal gjøres. Det kan derfor være argument for å benytte samme 
modell her som kommunene i Nord-Troms har benytte ellers, altså punkt 1 over. Et 
mulig alternativ er at en etablerer kontoret som et prøveprosjekt over fire til fem år 
(vi merker oss at det i beskrivelsen av oppdraget opereres med et ønske om 
finansieringsmodell i fire til femårs perspektiv). I løpet av en så lang periode som fire 
til fem år, vil det være naturlig at det interkommunale plankontoret har gjort 
vesentlige ”løft” i alle fire kommunene, for eksempel i form av utarbeidelse av 
kommuneplanens arealdel i kommunene.  

Andre inntekter:  

De gebyrinntektene som eventuelt kommer inn til kontoret, bør føres til den enkelte 
kommune de er innbetalt fra.  

Inntekter fra arbeid som enheten eventuelt skulle utføre for andre enn de fire kommunene 
som samarbeidet gjelder bør naturlig føres til inntekt for enheten og kommer til 
fradrag i kommunenes kostnader ved driften.  
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Vedlegg 1  
 
Noen viktige milepæler i en eventuell 
prosess for interkommunalt plansamarbeid i 
Nord-Troms 

Tidspunkt  Oppgaver 
2. kvartal 2009:  
Juni  

 
Kommunene blir enige om å gå 
videre med prosessen for å 
etablere et interkommunalt 
samarbeid  

3. Kvartal 2009 
August-september  

 
Faggruppe med rep. fra 
kommunene avklarer 
ansettelsesforhold, 
kostnadsfordeling mellom 
kommuner med mer. Evt. 
endring i ansettelsesforhold 
avklares med tillitsvalgte      

4. Kvartal 2009 
Oktober-november   
 
Desember 

 
Viktige avgjørelser drøftes i 
rådmann/ordførergruppe. 
Politiske vedtak om formelt 
samarbeid, herunder valg av 
organisasjonsmodell, gjøres i 
kommunestyrene 
Hvis mulig utlysning av 
prosjektlederstilling.  
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Vedlegg 2  
 
Avtaler/erklæringer som bør komme på 
plass mellom kommunene før det 
interkommunale plankontoret starter sitt 
arbeid  

1)  Samarbeidsavtaler mellom kommunene: 
• Avtale om samarbeid innen plan, kart/GIS og oppmåling 

 
2)  Tjenesteavtaler: 

• Tjenesteavtale mellom plan, kart/GIS og oppmåling mellom de fire 
kommunene 

• Tjenesteavtale mellom plan, kart/GIS og oppmåling i forhold til 
servicetorgene i de fire kommunene 

 
3)  Serviceerklæringer som kan være aktuelle: 

• Saksbehandling av reguleringsplaner 
• Kartlegging og deling av eiendommer 
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Vedlegg 3  
 
Forslag til tillegg i rapporten (oversendt fra 
kommunene i Nord-Troms 29.05.09) 

Her er merknadene fra kommunene direkte gjengitt:  

”Samarbeidet mellom kommunene må i praksis dimensjoneres ut fra hvilke oppgaver 
som er tenkt lagt i samarbeidet. I tidligere faser av prosessen er samarbeidet definert 
til å omfatte hovedtema arealplan, kart/gis og oppmåling. Under følger en oversikt 
over oppgaver i grovt samt en vurdering av hva som kan/bør ligge i samarbeidet og 
hva som bør anses som intern-kommunale oppgaver, altså som løses utenfor 
samarbeidet. 

Arealplan 

I hovedsak omfatter arealplan følgende; 

Kommuneplanens arealdel  

− Utarbeidelse av plan fra oppstart: Planprogram, analyser/utredninger, politisk 
prosess, forankringsprosess, saksbehandling. 

− Revisjoner av vedtatte planer: Planprogram, analyser/utredninger, politisk 
prosess, forankringsprosess, saksbehandling. 

− Kommunedelplaner: Tematisk eller geografisk, herunder kystsoneplaner. 
Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, forankringsprosess, 
saksbehandling 

− Kommuneplanens samfunnsdel er som hovedregel et primæroppgave for hver 
kommune. Altså ikke i plansamarbeidet. Det er naturlig at ”plankontoret” 
bidrar med å samordne ressurser over kommunegrenser og bidrar i arbeidet. 
Dette eventuelt på oppdrag fra den enkelte kommune særskilt. 

− Planstrategi (i den nye plan og bygningsloven) er i dag noe uklart. Vil 
sannsynligvis følge samme prosedyre som for Kommuneplanens samfunnsdel, 
men kanskje enda tydeligere et Rådmannsansvar. 

Reguleringsplaner 

− Utarbeidelse av kommunale planer. Under visse forbehold av at det er 
stillingsressurser/fagkompetanse i plankontoret til å gjennomføre dette. 
Prosjektledelse på planer som har eksterne fagressurser involvert. 

− Saksbehandling av private reguleringsplaner 
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− Ajourhold av digitalt planregister 
− Utarbeidelse av digitalt planarkiv inngår ikke som del av plansamarbeidet 
Eksterne planer 

− Omfatter deltakelse i prosesser for utarbeidelse av arealplaner fra andre statlige 
fagetater eks Statens Vegvesen, Kraftlinjer mv 

Andre kommunale planer og utredninger 

− Stedsutvikling. Styring av prosess for utarbeidelse av slike planer. 
Gjennomføres som egne prosjekter definert av den enkelte kommune. 

− Planer / utredninger som utgjør faggrunnlag for annen planlegging eks energi- 
og miljøplaner, ROS-analyser, biologisk mangfold mv. Gjennomføres som 
egne prosjekter definert av den enkelte kommune eller i samarbeid. 

Kartteknisk 

Er i dag den enheten som har minst ressurser og derfor har minst oversikt over de 
faktiske oppgaver. Det må tas forbehold om dette i rapporten. 

Drift av felles kartsystem- utviklingsarbeid 

− Funksjon som omfatter service og løpende vedlikehold av programvare og 
system inn mot leverandør 

− Lokal support for brukere (superbruker) 
− Utvikling av bruken av verktøyet inn mot kommunens organisasjon for øvrig. 

Eksempelvis kobling mellom sakssystem og kartsystem, koblinger mellom 
andre fagsystem og kartsystem (vann- og avløp, komtek, matrikkel osv) 

− Produksjon av data, analyser av datasett til hjelp for planleggere/andre. 
− Kommunenes part inn mot Geovekstsamarbeid og liknende 
Oppmåling 

En primæroppgave for kommuner. 

− Oppmålingsoppgaven i felt omfatter kartforretning/oppmåling i henhold til 
gjeldende lovverk. 

− Løpende oppdatering av lokal matrikkel. 
Generelt 

Vi synes det er viktig at den eventuelt nye ordningen dekker de kommunale behov på 
mer enn bare kommuneplanens arealdel som sådan. Det betyr at de stillingene som 
ligger i samarbeidet kan/skal virke mot hver av kommunene i forhold ”tilliggende 
oppgaver” som naturlig kan relateres til et ”plan, kart og oppmålingskontor”, og 
fungere i praksis som en avdeling for alle kommuner. Det vil bli styret/daglig leder sin 
oppgave å avgrense arbeidsfeltet innenfor det overnevnte i forhold til tilgjengelig 
fagkompetanse og ut fra de behov som eierkommunene til en hver tid har. Disse 
spesifikke behovene må meldes inn fra rådmann i enkeltkommuner til styret og/eller 
daglig leder i tilknytningen til ”plankontorets” virksomhetsplanlegging. 

Ut fra det overnevnte må hver kommune vurdere behov for ”lokale” ressurser i 
tillegg til det som inngår i plansamarbeidet.” 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/7867 -9

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 15.02.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/10 Nordreisa Levekårsutvalg 15.04.2010
16/10 Nordreisa Levekårsutvalg 14.06.2010
23/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Revidering av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
Kommune

Henvisning til lovverk:
- Alkoholloven 
- Serveringsloven
- Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohold mv.  

Vedlegg
1 Uttalelse til revisjon av kommunal forskrift om salg- og skjenkebevilling for alkohol
2 Uttalselse - Høring revisjon av kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol
3 Uttalelse høring av kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol
4 Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol
5 Utkast - forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa Kommune

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 14.06.2010 

Behandling:
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag: 
§ 1 gjøres om til §1a
Ny § 1b: bevilgningsperioden følger kommunevalgperioden og gjelder fra 1. januar etter 
valgåret til og med 31. desember neste valgår

Forslaget fra Øyvind Evanger (Ap) enstemmig vedtatt.

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag:
§ 2b –

- serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til  kl 02.00
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- setning nr 2 strykes
- serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke brennvin fra kl 13.00 til  kl 02.00
- resten av punktet strykes.

Forslaget fra Bjørn Garden (Frp) fikk 4 stemmer, 2 stemte imot. Forslaget vedtatt.

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag om endring av tidspunkt for salg:
§3 –

- mandag til fredag fra kl 09.00 til kl 20.00
Forslaget fikk 4 stemmer, 2 stemte imot. Forslaget vedtatt. 

- dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kr himmelfartsdag fra kl 09.00 til kl 
18.00

Forslaget fikk 5 stemmer, 1 stemte imot. Forslaget vedtatt. 

Gerd H Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
§5a –siste setning, endres fra 2 til 4 uker. 
Ny setning etter punkt c, 1. setning i neste avsnitt. Det innhentes uttalelse fra lensmannen før 
bevilgning etter §5a og5b gies.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Øvrige § ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Forskrift til salgs og skjenkebevilgning for alkohol m/ vedtatte endringer enstemmig vedtatt.

Gerd H Kristiansen fremmet følgende forslag: 
Rådmannen bes om å justere bevilgningsgebyrene knyttet til §5 slik at disse dekker 
kontrollvirksomhet.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol godkjennes 
som høringsutkast med de endringer som levekårsutvalget har vedtatt i møte 14.06.2010. 
Høringsutkastet legges ut til offentlig ettersyn i fire uker etter kommunestyremøtet 24.06.2010. 

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 15.04.2010 

Behandling:
Saken utsettes til møte i LKU 27. mai for å kunne behandles i de politiske grupperingene. 
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.
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Rådmannens innstilling
Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol godkjennes 
som høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn i fire uker. 

Saksopplysninger
Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol ble vedtatt april 2004, 
og regulerer:

- Åpningstid og skjenketider
- Salgstider for salg av øl/rusbrus i forretninger med slik bevilling
- Ambulerende skjenkebevilling – delegasjon 
- Kontroll og inspeksjon og sanksjoner ved overtredelse

Bevillingshavere rapporterer inn omsetning til kommunen en gang i året. Av omsetningen 
betaler bevillingshavere et gebyr for skjenking og salg. Minstegebyr for skjenking er kr 3.500,-
og for salg av øl i butikker kr 1.200,-. For 2009 utgjorde dette en inntekt til kommunen i 
underkant av kr 70.000,- som benyttes til rusforebyggende arbeid. I 2003 ble ølutsalget avviklet, 
og i april 2008 ble selvbetjent vinmonopol åpnet, som for øvrig ble etablert på Storslett, 
september 1998. Vinmonopolet rapporterer direkte til helse- og sosialdepartementet og AS 
Vinmonopolet betaler årlig avgift til statskassen. 

Bevillingsinnehavere 
Nordreisa pr april 2010

Salg
øl

Skjenking
øl

Skjenking
vin

Skjenking
brennevin

Sappen Leirskole og feriesenter x x x
Reisafjord Hotell x x x
Bios AS x x x
Grillstua mat og vinhus x x x
Henriksen Gjestestue x x x
Merkbart AS x x x
Minibar 1 x x x
Norlandia Storslett Hotell x x x

Johs H. Giæver x
Coop Rotsund x
Hilberg Lilleng x
Coop Sørkjosen x
Havna Handel Joker x
Spar Storslett Mathus x
Rema 1000 x
Coop Prix Storslett x
Ica dagligvare x

Omsetning 2003 2006 2008
Salg av øl 132.338 ltr 184.800 ltr 203.884 ltr
Skjenking øl 13.821 ltr 14428 ltr 15.882 ltr
Skjenking vin 3.284 ltr 1.856 ltr 2.165 ltr
Skjenking brennevin 1.431 ltr 1.003 ltr 1.147 ltr
Tall for 2009 ikke innkommet

Salg av øl har steget med 71.546 ltr fra 2003
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Skjenking øl har steget med 2.061 ltr fra 2003
Skjenking vin er redusert med 1.119 ltr fra 2003
Skjenking brennevin er redusert med 284 ltr fra 2003. 

Nordreisa Levekårsutvalg gav i sak 29/09 administrasjonen oppdrag om å starte opp arbeidet 
med rullering av kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol. Forskriften ble 
lagt ut til høring og innspill legges fram for levekårsutvalget og saken går deretter til 
kommunestyret for endelig vedtak. Ny forskrift skal deretter legges ut til offentlig ettersyn i 4 
uker. Forskriften kunngjøres så i Norsk Lovtiden og gjelder fra kunngjøringsdato.  

Det ble invitert til høring med fire ukers høringsfrist. Høringsbrev med vedlagt forskrift ble 
sendt til alle bevillinghavere, politi, Nav Storslett, familiesenteret, kommunelege, Al-Controll, 
ungdomsrådet, næringsforeningen, næringsutvalget, Fylkesmannen i Troms og AA Nordreisa, 
det ble annonsert i avis med invitasjon til å komme med innspill til kommunens forskrift om 
salgs- og skjenkebevilling for alkohol. 

Det kom inn 3 høringsinnspill; fra lensmannen i Nordreisa, fra Bios Cafe og en fellesuttalelse 
fra Havna Handel AS, Storslett Mathus AS, Rema 1000, Giæver Landhandel og Storslett 
Dagligvare AS. 

- Lensmannen i Nordreisa ønsker en mer restriktiv tildeling i ambulerende bevillinger og at 
det i større grad burde vært innhentet uttalelse fra politi før vedtak om ambulerende bevilling 
fattes. Lensmannen tilføyer også at kommunen sørger for kontroll av slike bevillinger. 

- Bios Cafe foreslår endring av § 2 pkt b skjenketider: at det blir skjenking til kl 01.00 på 
hverdager. Bios Cafe oppfordrer samtidig til en restriktiv holdning til tildeling av 
ambulerende skjenkebevilling. 

- Havna Handel AS, Storslett Mathus AS, Rema 1000, Giæver Landhandel og Storslett 
Dagligvare AS foreslår endringer av forskriftens § 3 Salgstider av øl:

Hverdager (mandag – fredag) fra kl 08:00 til kl 20:00    
Dager før helligdager fra kl 08:00 til kl 18:00 

Det foreslås for øvrig følgende endringer:
- Generelt ta vekk fet og uthevet skrift i ord og setninger utenom overskrifter. 
- § 1: fjerne ordet ”delegasjon” i fjerde setning.
- § 1: fjerne ordene ”inspeksjon, sanksjoner ved overtredelse” i femte setning.
- § 2, bokstav b: overskrift fjernes og avsnitt legges inn. 
- § 2, bokstav c: overskrift fjernes.
- § 2, bokstav d er opphevet ved lov av 17. desember 2004 nr 86
- § 3: andre ledd strykes, jfr alkoholloven § 3-4 har ikke vinmonopolet anledning til å ha 

lengre åpningstid enn kl 1800.
- § 3, tredje ledd: overskrift fjernes, samt siste setning som allerede refereres i § 2 og ordet 

”forbudt” erstattes med ”ikke tillatt”. 
- § 3, tredje ledd: tilføres som siste setning; jfr alkoholloven § 3-7, tredje ledd. 
- § 4: siste setning fjernes.
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- § 5: Overskriften endres til: Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en 
enkelt anledning.

- § 5: gis bokstavene a) med overskrift Ambulerende skjenkebevilling, b) med overskrift 
Bevilling for en enkelt anledning og nytt pkt c, med overskrift Delegasjon, hvor 
retningslinjer for delegasjon beskrives.

- §5: Tilføyes under bokstav a) Nordreisa kommune har 1 ambulerende bevilling. 
- § 5 nytt punkt c) Delegasjon: I hht kommuneloven §§ 9 og 10 delegeres ordfører å tildele 

ambulerende skjenkebevilling til et lukket selskap. Formannskapet delegeres tildele 
ambulerende skjenebevilling for åpent selskap, og for en bestemt anledning i lukket 
arrangement og for en bestemt anledning åpent arrangement.   

- § 5 presisering bokstav a): Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad, som må være 
sendt kommunen senest 2 uker før arrangement skal avholdes. 

- § 5 presisering bokstav b): Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad, som må være 
sendt kommunen senest 4 uker før arrangement skal avholdes. 

- § 5 bokstav b): 
- § 5 siste ledd. 4 setning: lovhenvisning § 5 a endres til § 5. 
- § 6 første avsnitt fjernes. Alkoholloven § 1-12 er opphevet ved lov 2004-12-17 nr 86. 
- § 7 første setning endres til 7 dager, jfr serveringsloven § 17
- § 7 tilføyes: for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners 

eller allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd, kan politiet stenge 
et salgs- eller skjenkested i inntil 2 dager, jfr alkoholloven § 1-8a, 2. ledd.

- § 8 første setning utgår i hht ny forskrift 2005-06-08 nr 538 som erstatter forskriften 
1997-12-11 nr 1292. Første setning endres til: Kommunen har ansvar for kontroll med 
utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av 
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og statlig bevilling etter alkoholloven § 5-3 første ledd, 
herunder kontroll med føring av internkontroll etter kapittel 8 i forskriften. 

- § 8 andre ledd andre setning endres til: jfr forskrift av 8. juni 2005 nr 538.
- § 8 andre ledd tredje setning endres til: Kontrollrapport sendes på fastsatt formular til 

rådmannen og refereres i levekårsutvalget. Kontrolloppgavene utføres i hht forskrift av 
8. juni 2005 nr 538, kapittel 9.     

- § 8 andre ledd femte setning strykes.
- § 8 tilføres nytt 3. ledd: Det skal utføres årlig kontroll på samtlige salgs- og 

skjenkesteder i kommunen. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange 
kontroller som de har salgs- og skjenkesteder, jfr forskriftens § 9-7.   

- § 8 tilføres nytt 4 ledd: Innenfor rammen av forskrift av 8. juni 2005 nr 538 kan 
kommunen fastsette nærmere retningslinjer for utøvelsen av kontrollen med salgs- og 
skjenkestedene.    

- § 9 første ledd, siste setning: ordlyden ”første ledd” fjernes. 
- § 9 andre ledd endres til: Overtredelse er inndelt i 3 grupper som gjelder for 

bevillingsperioden: 
Gruppe 1: mindre alvorlige brudd (mangel på alkoholfrie varianter, 
mangler på skjenkekart, brudd på reklamebestemmelsene, brudd på de 
generelle regler om opplæring for dørvakter og ansatte som arbeider med 
servering av alkohol):

 brudd og gjentakelser av gruppe 1 kan medføre inndragning i 
inntil 2 uker. Muntlig advarsel gis av rådmannen, etter en skriftlig 
redegjørelse fra bevillingshaver, ved første gangs overtredelse. 
Andre gangs overtredelse medfører skriftlig advarsel av rådmann 
som refereres i levekårsutvalget. Ved tredje gangs overtredelse 
tilrår rådmannen etter skjønn, inndragning som gjøres av 
kommunestyret.  
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Gruppe 2: Alvorlige brudd (alkohol medbringes utenfor godkjent 
skjenkeareal eller det nytes medbrakt alkohol, alkoholservering ved bord 
der åpenbart beruset person er tilstede, åpenbart beruset person gis adgang 
til skjenkestedet eller ikke blir vist ut før kontrolløren gjør oppmerksom 
på forholdet):

 brudd og gjentakelser av brudd gruppe 2 kan medføre inndragning 
i inntil 1 måned. Skriftlig advarsel gis av rådmannen, etter en 
skriftlig redegjørelse fra bevillingshaver, ved første gangs 
overtredelse. Rådmannen gir skriftlig advarsel ved andre gangs 
overtredelse som refereres i levekårsutvalget. Ved tredje gangs 
overtredelse tilrår rådmannen etter skjønn, inndragning av 
bevilling som gjøres av kommunestyret.  

Gruppe 3: Svært alvorlige brudd (skjenking/salg ut over tillatt 
skjenketid/salgstid, skjenking/salg til åpenbart beruset person, 
skjenking/salg til eller av personer som ikke oppfyller alderskravene):     

 brudd av gruppe 3 kan medføre inndragning av bevilling i 
minimum 2 måneder og maksimum til resten av 
bevillingsperioden. Bevillingsinnehaver skal sende inn skriftlig 
redegjørelse over overtredelsen. Ved svært alvorlige overtredelse 
tilråder rådmannen inndragning av bevilling etter skjønn. 
Inndragning etter dette punkt gjøres av kommunestyret. 

Vesentlige brudd på skatte- avgifts- og regnskapslovgivningen fører til inndragning av 
bevilling i en periode på minimum 3 måneder allerede ved første gangs overtredelse.

Manglende innsendelse av revisorbekreftet omsetningsoppgave og manglende betaling 
av bevillingsgebyr fører til at rådmann kan inndra bevillingen inntil omsetningsoppgaven 
er innsendt eller gebyret betalt. 

- § 10 Alkohollovens § 1-12 er opphevet ved lov av 2004-12-17 nr 86 og endres til: jfr 
alkoholloven kap 7.  

- § 11 Denne forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtiden. 

Vurdering
Med jevne mellomrom oppstår det behov for å foreta justeringer i lovgivningen og også i lokale 
forskrifter, og praksis viser at det er behov for konkretisering av Nordreisa kommunes 
alkoholforskrift og administrasjonen finner det derfor naturlig å foreslå bl.a. endringer innenfor 
overtredelse og inndragningsreglene. Administrasjonen finner det hensiktsmessig både på grunn 
av lovendring hvor ordlyden ”kontrollutvalget” utgår og dernest av praktiske og tidsmessige 
faktorer, å endre advarsel- og inndragningsskjønn til rådmannen i § 9.    

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i alkohollovgivningen med 
høringsfrist 23.12.2009. Endringsforslaget innebærer bl.a. endringer i klokkeslett med 1 times 
innskrenkninger slik at skjenking for alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin etc) blir forbudt 
mellom kl 02.00 og 13.00 og annen alkoholholdig drikk blir forbudt mellom kl 02.00 og kl 
06.00. Dette medfører ingen automatisk endring i skjenketider i Nordreisa kommune. Endring 
av alkoholloven vil da gjelde til senest 30. juni 2012. 
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Levekårsutvalget skal behandle endringsforslagene til forskriften etter første høringsrunde og 
ber kommunestyret behandle saken og legge forskriften ut til offentlig ettersyn i 4 uker. 
Eventuelle innspill bearbeides og saken legges igjen fram for levekårsutvalget og 
kommunestyret for endelig vedtak av forskriften som skal gjelde for Nordreisa kommune. 
Forskriften skal kunngjøres i Norsk Lovtiden og gjelder formelt fra kunngjøringsdato. 
Rådmannen ber levekårsutvalget tilrå kommunestyret om å gjøre følgende vedtak: Nordreisa 
kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol godkjennes som 
høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn i fire uker. 
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Bios Cafe
Sentrum
9151 Storslett

Med hilsen
Bios Cafe
Jane Johansen9),

NORDROSA KOMMUNE
SEFNICE-J'nK,rrORET

SAKSNR.qj 6
LØPENR.

DOK.NR. ARKKODE

Nordreisa Kommune Storslett 18.11.09
Uttalelse til revisjon av kommunal forskrift om salgs-og skjenkebevilling
for alkohol

1. Skjenketider ønske om skjenking til k1.01 på hverdager.
2. Amb.skjenkebevillinger

Blir tildelt lag og foreninger etter søknad til kommunen for ett enkelt arr.
Konkurrer om de samme kundene som restaurantbransjen.
Betaler minimalt med skj enke avgift,f-ritatt for mva før 50.000,-
Nytes mye medbrakt, vakter og baransatte uten kompetanse og erfaring.
Kommunen sørger selv for tap av inntekter ved slike
bevillinger,skattetrekk da det er gratis arb.kraft.
Aldri kontroll av overskjenking, berusede personer og skjenkeslutt.

Itst.bransjen har en rekke pålegg og kontrollinstanser vi må oppfylle for
å utøve vår næring:
-BHT, betale eiendomsskatt, skjenkekontroll, mattilsynet, arb.tilsynet,
moms, skattetrekk,skjenkeavgift og må bestå skjenkeprøve.

Det må legges bedre til rette og bedre rammevilkår for reiselivs næringen
i vår kommune, næringen må hensyntas i forhold til lag og foreninger som
Skal skape inntekter på vår bekostning.
Vi er fullt enig i at Nordreisa Kommune skal ha ett rikt kulturliv, men
ikke på bekostning av næringsdrivende og med slike ulike vilkår.

Næringen vil gjerne samarbeide med lag og foreninger slik at arrangement
kan skje på lovlige vilkår.

Vi vil oppfordre kommunen til å være restriktiv i utdeling av amb.bev.
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Nordreisa Kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Svar, høring  — revisjon av kommunal forskrift om salgs- og
skjenkebevilling for alkohol

FDE SAKOMMUNE

2 0
,

SAKSNR

WPENR.

DOK.NP._ 773T-1K:KODE

Vi ønsker at kommunen utvider salgstidene for alkohol fra kl 08.00 til kl 20.00 på hverdager,
og fra kl 08.00 til kl 18.00 på dager før helligdager.

Nordreisa kommune er en kommune med mange tilreisende, spesielt i helgene. Siden de fleste
kommunene disse tilreisende kommer fra/reiser gjennom har lengre salgstider for alkohol enn
butikkene her, døres innkjøpene før de kommer hit, både av alkohol, men også resten av
varene til helgeturen. Følgelig ligger det et potensial for handelsstanden der. Vårt inntrykk er
også at tilreisende  ønsker  å bruke den lokale handelsstanden, men velger å handle der de  får
alt de etterspør på en plass.

De fleste kommuner sørpå har salgstider for alkohol tilsvarende vårt ønske Spesielt om
sommeren opplever vi mange turister som ikke er klar over at vi har and.re salgstider enn de
har i sin hjemkommune. For disse blir det da en veldig negativ opplevelse, ettersom de ikke
får  tak i varene de ønsker når de besøker kommunen vår.

For våre lokale kunder, er ikke dette noe stort problem, de kjenner reglene, og innretter
handlemønsteret sitt deretter. Men enn utvidelse slik vi ønsker, ville jo stille dem friere til å
handle når det passer dem.

Ettersom et flertall av kommunene i Norge har salgstider tilsvarende vårt ønske, stiller vi oss
tvilende til at dette medfører et økt misbruk blant befolkningen. I så fall burde staten strammet
inn muligheten til å utvide salgstidene i alkoholloven.

Tromsø kommune innskrenket salgstidene for alkohol i butikkene for en tid tilbake.
Undersøkelser derfra viser at salget av øl i butikk har gått ned, mens Vinmonopolet har økt
salget. Totalt sett selges det derfor flere alkoholenheter pr innbygger der etter at salgstidene
ble innskrenket.

Et stort paradoks er at utesteder har utvidet skjenketid i helgene, mens salgstidene for alkohol
er kortere lørdager/ dager før helligdager.
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Med hilsen

Einar Iversen
Havna Handel AS

Elin Bakkehaug
Rema 1000

Arnt Ivar Steinsvik
Storslett Mathus AS

He Berg Jak bsen Per Helge sen
Giæver Landhandel Storslett Dagligvare AS
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POLITIET

Nordreisa kommune, Rådmannen
Postboks 174
9156 STORSLETT

Dems referanse
2009/7867-3

Vår referanse
2009/01845-3 008

Høring  -  revisjon av kommunal forskrift om salgs-  og  skjenkebevilling for alkohol

Jeg viser til deres sktiv av 02.10.09 vecllagt kommunens forskrift om salgs- og
skjenkebevilling for alkohol.

Vil beklage at høringsfristen er utløpt.

Dato
27.11.2009

VUE

2 7

tAmv, 491qg
WPENR.

DOK.NR. AFKKODE

Generelt.
Kommunens besternmelser i §§ 2,3 og 4 hat jeg ingen merknader til da min oppfatning er
at bestemmelsene i disse 55ligger innafor betegnelsen "en fornuftig og forholdsvis restriktiv
skjenkepolitikk".
Jeg anbefaler derfor at innholdet i disse bør videreføres uten endringer.

55. Ambalerende skjenkebetrillingog annen bevillingfor en enkelt anledning.
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.m. § 4.5.2 gir klare føringer på når
ambulerende bevillinger kan gis.
Mitt inntrykk er at kommunen er raus i tildelingen av ambuletende bevillinger. Jeg kunne
godt tenkt meg noe mer kritisk vurdering av hver enkelt søknad før bevilling gis..
Det er ikke noe krav om at det skal innhentes utta1elser fra politi/sosialetat før vedtak fattes,
men det hadde ikke vært noe i veien for at dette kunne være gjort i flere saker.

Det et viktig å være klar over at de som får innvilget sine søknader, ikke er pålagt å ha
dokutnentett kunnskap om alkoholloven og besternmelset gitt i medhold til den.
Det bør derfor være viktig at kommunen sørger for en effektiv kontroll av disse bevillinger
og at de utøves i tråd med forutsetningene.

Med hilsen

lensntan

Troms politidistrikt
Nordreisa egKvænarigen lensmannskontor,
besek: Senfrum 11, 9151 Storslett
Post: Boks 32, 9156 Storslett
Tif: 77 76 43 00 Faks: 77 76 43 01
E-post: post.troms@politiet.no

Org. nr.: 974 757 575
Bankgiro: 4740.07.16753
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NORDREISA KOMMUNE

FORSKRIFT
OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR

ALKOHOL

FORSKRIFTEN REGULERER:

> Åpnings-/skjenketider
> Salgstider for salg av øl/rusbrus i forretninger med slik bevilling
> Åpningstider-/skjenketider for ovemattingssteder
> Ambulerende skjenkebevilling - delegasjon
> Kontroll/inspeksjon — sanksjoner ved overtredelse

Vedtatt av kommunestyret 29.04.04, SAK 0029/04.
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(Revidert i hht k-styrevedtak 0003/04 den 19.02.04).

FORSKRIFF OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL I NORDREISA
KOMMUNE

§  1 Forskriften regulerer:

Åpnings-/skjenketider for serveringssteder
Salgstider for salg av øl 1 rusbrus i forretninger med slik bevilling
Åpnings- / skjenketider for overnattingssteder
Ambulerende skjenkebevilling - delegasjon
Kontroll/inspeksjon - sanksjoner ved overtredelse

§ 2 Åpnings - og skjenketider for serveringssteder:

a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra -1(1 02.00 til kl 06.00.
Jfr serveringsloven § 15, første ledd.

b) Skjenketider, serveringssteder:
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til kl
02.00. Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30. På fredager og lørdager, på dager
foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 26.12. til og med 01.01., kan skjenking
foregå til kl 02.00.
I sommermånedene *uni ull o au st kan s 'enkin ore å alle ukeda er til kl 01.00.

c) Utendørsservering:
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

d) Innskrenkninger i skjenkedager
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg,
fylkestingsva1g, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov, jfr a1koholloven § 4-
4, sjette ledd.

§  3 Salgstider for salg av øl:

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningenes a1minnelige åpnings- og
lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksima1t kunne selge øl
følgende tidsrom:

Mandag - fredag kl 09.00 - 18.00  
Dager før søn- og helligdager

u/dagen før Kr.himmelfart kl 09.00 - 15.00

Den siste uka før jul, de dagene vinmonopolet holder langåpent, er salgstida

fra kl 09.00 til kl 20.00.  

Innskrenldnger i salgsdager:

Salg av øl på søn- og helligdager, 1. og 17. mai samt valgdager er forbudt. Se for øvrig
a1koholloven § 3-7.
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§  4 Åpningstider for overnattingssteder:

Åpningstkler fastsatt i serveringsloven § 15, første, andre eller fjerde ledd
gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester. Jfr
serveringslovens § 15, femte ledd. Når det gjelder overnattingssteder kan det
skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til tidsbegrensningene i
alkoholloven § 4-4, første og annet ledd. Jfr alkoholloven § 4-4, åttende ledd.

§  5 Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning:

a) Ambulerende skjenkebevilling (sluttet selskap):
Ambulerende bevilling kan gis for øl, vin og brennevin, men bare til sluttede
selskaper, og er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer.
Ambulerende skjenkebevilling knyttets til person og skjenkested først når den
benyttes.
I henhold til alkoholloven § 4-5 og kommunelovens § 23 delegeres det til
ordføreren å gi ambulerende bevilling til skjenking av deltakere i sluttet selskap
jfr denne forskrifts § 2. Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad. Slik
søknad må være sendt kommunen senest 2 uker før arrangement skal avholdes.

b) Bevilling for en enkelt anledning: (ordinær bevilling for en enkelt anledning):
Bevilling for brennevin forutsetter at stedet enten har eller får bevilling for
skjenking av l og vin. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet.
Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement, enten som
alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap. Bestemmelsen kan
også anvendes til utvidelse av eksisterende bevilling til å omfatte brennevin for
en enkelt anledning.

I henhold til alkohollovens §§ 1-6, tredje ledd, 1-12 og kommunelovens 8-3
delegeres det til formannskapet å tildele skjenkebevilling for en enkelt
anledning jfr denne forskrifts § 2. Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig
søknad. Slik søknad må være sendt kommunen senest 4 uker før arrangementet
skal avholdes.

I henhold til samme paragrafer delegeres det til ordføreren å tildele
skjenkebevilling for en enkelt anledning til sluttet selskap. Tillatelse til
skjenking gis etter skriftlig søknad. Slik søknad må være sendt kommunen
senest 2 (to) uker før arrangementet skal avholdes.

Det skal ikke gis skjenkebevilling til stevner og utearrangementer hvor det er
allmenn adgang uten aldersbegrensning eller som er rettet spesielt mot familie,
barn og ungdom.
Dette gjelder selv om skjenkingen skal skje på et fysisk avgrenset område.
Skjenking på arrangement for øvrig skal ikke skje før kl 20.00.
Vedtak etter § 5a refereres i påfølgende møte i levekårsutvalget. Vedtak etter
denne forskrifts § 5 kan påklages til kommunestyret. Jfr forvaltingslovens 28.
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§  6 Dispensasjon/bevillingsrettigheter:

Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift
etter nærmere søknad. Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av formannskapet. Jfr
alkoholloven § 1-12. Slik søknad må sendes kommunen senest 4 uker før
arrangement skal avholdes.
Kommunestyret kan ved behandling av den enkelte bevillingssøknad fastsette
skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tiden i denne
forskrifts § 2 pkt a-c. Jfr serveringsloven 15 og alkoholloven § 3-7, annet ledd.

§  7 Stegningsadgang:

I henhold til serveringsloven § 17 kan politiet stenge et serveringssted for inntil
4 dager dersom det er nødvendig. Også i henhold til alkohollovens 1-8a kan
politiet stenge et sted som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk
uten å ha bevilling.
I henhold til serveringsloven § 18 kan kommunen straks sette en
serveringsbevilling ut av kraft inntil videre. Slik suspensjon kan foretas dersom
dette er nødvendig fof å stanse eller avverge lovbrudd.

§  8 Kontroll og inspeksjon:

Kommunens kontrollutvalg er levekårsutvalget. Jfr forskrift av 11. desember
1997 nr 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk mv, § 10-3.

Inspektør med kontrolloppgaver i forhold til salgs- og skjenkesteder med
alkoholbevilling, engasjeres for et bestemt tidsrom av rådmannen. Jfr forskrift
av 11. desember 1997 nr 1292 § 10-5.
Inspeksjonsrapport sendes på fastsatt formular til levekårsutvalget via
rådmannen. Kontrolloppgavene utføres i hht forskrift av 11. desember 1997 nr
1292 om omsetning av alkoholholdig drikk mv, kapittel 10 samt eventuelle
kommunale instrukser.
Det kan inngås samarbeidsavtaler med andre kommuner om kontroll- og
inspeksjonsoppgaver

§  9 Overtredelse/inndragning:

Ved overtredelse av alkoholloven eller forskriftene til loven, kan
kommunestyret inndra bevilling for resten av bevillingsperioden eller for en
kortere tid. Jfr alkoholloven § 1-8, første ledd.

Overtredelsene er inndelt i to kategorier; mindre brudd og alvorlige brudd på
alkoholloven.
Kategoriene skal ikke ses i sammenheng.

Ved mindre brudd på alkoholloven:

1. Ved første og andre gangs overtredelse:
Muntlig advarsel.
Advarselen gis av kontrollnemnda (levekårsutvalget) som videreformidles
gjennom rådmannen til bevillingshaver.

Side 420



2.  Ved tredje gangs overtredelse:
Kontrollnemnda gir skriftlig advarsel.

3. Fra og med fierde gangs overtredelse:
Kontrollnemnda tilrår inndragning av bevilling etter skjønn.
Inndragning etter dette pkt gjøres av kommunestyret.

Ved alvorlige brudd på alkoholloven:

1. Ved første gangs overtredelse:
Kontrollnemnda gir skriftlig advarsel.
Ved skjenking eller salg av alkohol til mindreårige: Kontrollnemnda tilrår
inndragning av bevilling i inntil 7 dager.
Inndragning etter dette pkt gjøres av kommunestyret.

2.  Ved andre gangs overtredelse:
Ved skjenking eller salg av alkohol til mindreårige: Kontrollnemnda tilrår
inndragning av bevilling i 180 dager.
Andre overtredelser: Kontrollnemnda tilrår inndragning av bevilling etter
skj ønn.
Inndragning etter dette punkt gjøres av kommunestyret

3. Ved tredje gangs overtredelse:
Kontrollnemnda tilrår iimdragning av bevilling for resten av
bevillingsperioden, eller 2 år.
inndragning etter dette pkt gjøres av kommunestyret.

Advarsler / inndragninger gjelder for hele bevillingsperioden.

Klageadgang på reaksjoner nevnt i denne forskrifts § 9 har klageadgang etter
forvaltningsloven § 28 og alkoholloven § 1.16.
Klageinstans ved enkeltvedtak fattet av ordfører er kommunestyret.
Klagen sendes Nordreisa kommune, rådmannen, 9151 Storslett.

For øvrig gjelder følgende: Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-8
og kap 3,4 og 7 kan påklages fylkesmannen i Troms. Slik klage skal sendes:
Nordreisa kommune, rådmannen, 9151 Storslett.

§  10 Bevillingsgebyr:

Fastsettelsen av bevillingsgebyr delegeres rådmannen. Jfr alkohollovens § 1-12.

§  11 Ikrafttredelse:

Denne forskriften trer i kraft 03. mai 2004.

Vedtatt k-sak 0029/04 den 29.04.2004
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   Nordreisa kommune        

utkast til

Forskrift
salgs- og skjenkebevilling 

for alkohol

INNHOLD
§   1 Forskriften regulerer
§   2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder
§   3 Salgstider for salg av øl
§   4 Åpningstider for overnattingssteder
§   5 Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning
§   6 Dispensasjon / bevillingsrettigheter
§   7 Stegningsadgang
§   8 Kontroll og inspeksjon
§   9 Overtredelse / inndragning
§ 10 Bevillingsgebyr
§ 11 Ikrafttredelse
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§   1 Forskriften regulerer
 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder
 Salgstider for salg av øl og rusbrus i forretninger med slik bevilling
 Åpnings- / skjenketider for overnattingssteder
 Ambulerende skjenkebevilling 
 Dispensasjon / bevillingsrettigheter
 Stegningsadgang 
 Kontroll 
 Overtredelse / inndragning 
 Bevillingsgebyr
 Ikrafttredelse 

§   2   Åpningstider og skjenketider for serveringssteder
a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra klokken 02.00 til klokken

06.00, jfr  serveringsloven § 15, første ledd.
b) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra klokken 11.00 til 

klokken 23.30. På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan 
skjenking foregå til klokken 02.00. 

     Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke brennevin fra klokken 13.00 til 
klokken23.30. På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager og i 
romjula fra og med 26. desember til og med 1. januar, kan skjenking foregå til klokken 
02.00.

     I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til klokken 
01.00.    

c)  Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 

§  3 Salgstider for salg av øl
Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningens alminnelige åpnings- og  

    lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i  
    følgende tidsrom:
 mandag til fredag fra klokken 09.00 til klokken 18.00
 dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra klokken 

09.00 til klokken 15.00    
  Salg av øl på søndager og helligdager, 1. mai og 17. mai samt på valgdager er ikke tillatt,

    jfr alkoholloven § 3-7, tredje ledd.

§ 4 Åpningstider for overnattingssteder
     Åpningstider fastsatt i serveringsloven § 15, første, andre eller fjerde ledd gjelder ikke 

servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester, jfr lovens § 15, femte ledd. Når det 
gjelder overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til 
tidsbegrensningene i alkoholloven § 4-4, første og annet ledd.

§ 5 Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning.  
a) Ambulerende skjenkebevilling.

Nordreisa kommune har en (1) ambulerende skjenkebevilling.
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Ambulerende bevilling kan gis for øl, vin og brennevin til sluttede selskaper, og er tenkt 
brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Ambulere skjenkebevilling 
knyttes til person og skjenkested først når den benyttes. 
Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest to 
(2) uker før arrangementet skal avholdes. 

b) Skjenkebevilling for en enkelt anledning.
Skjenkebevilling for brennevin forutsetter at stedet enten har eller får bevilling for 
skjenking av øl og vin. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis 
særskilt skjenkebevilling for hvert enkelt arrangement, enten som alminnelig 
skjenkebevilling eller som skjenkebevilling til sluttet selskap. Bestemmelsen kan også 
anvendes til utvidelse av eksisterende skjenkebevilling til å omfatte brennevin for en 
enkelt anledning. 
Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest   
fire (4) uker før arrangementet skal avholdes. 

c) Delegasjon
I hht til kommuneloven §§ 9 og 10 delegeres ordfører å tildele ambulerende 
skjenkebevilling til et lukket selskap og formannskapet delegeres tildele ambulerende 
skjenkebevilling for åpent selskap, og for en bestemt anledning i lukket arrangement og 
for en bestemt anledning åpent arrangement. 

Det skal ikke gis skjenkebevilling til stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang 
uten aldersbegrensing eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder 
selv om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset område. Skjenking på arrangement for 
øvrig skal ikke skje før klokken 20.00. 
Vedtak etter § 5 refereres i påfølgende møte i levekårsutvalget. 
Vedtak etter § 5 kan påklages til kommunestyret, jfr forvaltningsloven § 28.

§ 6   Dispensasjon / bevillingsrettigheter
Jfr serveringsloven § 15 og alkoholloven § 3-7, andre ledd, kan kommunestyret ved
behandling av den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for
enkeltsøknader som avviker fra tiden i denne forskrifts § 2.   

§ 7   Stegningsadgang
   I henhold til serveringsloven § 17 kan politiet stenge et serveringssted for inntil 7 dager 

dersom det er nødvendig. Også i henhold til alkohollovens § 1-8 a kan politiet stenge et sted 
som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling. Politiet kan 
stenge et salgs- eller skjenkested i inntil 2 dager for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og 
orden, ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse 
lovbrudd.  

  I henhold til serveringsloven § 18 kan kommunen straks sette en serveringsbevilling ut av 
kraft inntil videre. Slik suspensjon kan foretas dersom dette er nødvendig for å stanse eller 
avverge lovbrudd. 

§ 8   Kontroll og inspeksjon 
   Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av 

alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og statlig bevilling etter
   alkoholloven § 5-3, første ledd, herunder kontroll med føring av internkontroll etter kapittel 
   8 i forskriften.  
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   Inspektør med kontrolloppgaver i forhold til salgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, 
   engasjeres for et bestemt tidsrom av rådmann, jfr forskrift av 8. juni 2005 nr 538.  
   Kontrollrapport sendes på fastsatt formular til rådmannen og refereres i levekårsutvalget. 
   Kontrolloppgavene utføres i hht forskrift av 8. juni 2005 nr 538, kapittel 9. 
   Det skal utføres årlig kontroll på samtlige salgs- og skjenkesteder i kommunen. Kommunen 

skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder jfr 
   forskriftens § 9-7. 

Innenfor rammen av forskrift av 8. juni 2005 nr 538 kan kommunen fastsette nærmere  
   retningslinjer for utøvelsen av kontrollen med salgs- og skjenkestedene. 

§ 9   Overtredelse / inndragning 
  Ved overtredelse av alkoholloven eller forskriftene til loven, kan kommunestyret inndra   

   bevilling for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid, jfr alkoholloven § 1-8. 
   Overtredelse er inndelt i tre (3) grupper som gjelder for bevillingsperioden:
   Gruppe 1 – mindre alvorlige brudd.
   Som eksempel kan dette være mangel på alkoholfrie varianter, mangler på skjenkekart,
   brudd på reklamebestemmelsene, brudd på de generelle reglene om opplæring for dørvakter
   og ansatte som arbeider med servering av alkohol).

- Brudd og gjentakelser av gruppe 1 kan medføre inndragning i inntil 2 uker. Muntlig 
advarsel gis av rådmannen, etter en skriftlig redegjørelse fra bevillingshaver, ved 
første gangs overtredelse. Andre gangs overtredelse medfører skriftlig advarsel fra 
rådmann som refereres i levekårsutvalget. Ved tredjegangs overtredelse tilrår 
rådmannen etter skjønn, inndragning som gjøres av kommunestyret.  

Gruppe 2 – alvorlige brudd. 
Som eksempel kan dette være at alkohol medbringes utenfor godkjent skjenkeareal eller at 
det nytes medbrakt alkohol, alkoholservering ved bord der åpenbart beruset person er
tilstede, åpenbart beruset person gis adgang til skjenkestedet eller ikke blir vist ut før
kontrolløren gjør oppmerksom på forholdet. 
- Brudd og gjentakelse av brudd gruppe 2 kan medføre inndragning i inntil 1 måned. 

Skriftlig advarsel gis av rådmannen, etter en skriftlig redegjørelse fra 
bevillingshaver, ved første gangs overtredelse. Rådmannen gir skriftlig advarsel ved 
andre gangs overtredelse som refereres i levekårsutvalget. Ved tredje gangs 
overtredelse tilrår rådmannen etter skjønn, inndragning av bevilling som gjøres av 
kommunestyret.  

Gruppe 3 – svært alvorlige brudd.
Som eksempel kan dette være skjenking / salg ut over tillatt skjenketid/salgstid,
skjenking/salg til åpenbart beruset person, skjenking/salg til eller av personer som ikke 
oppfyller alderskravene.  

- Brudd av gruppe 3 kan medføre inndragning av bevilling i minimum 2 måneder og 
maksimum til resten av bevillingsperioden. Bevillingsinnehaver skal sende inn 
skriftlig redegjørelse over overtredelsen. Ved svært alvorlige overtredelse tilrår
rådmannen inndragning av bevilling etter skjønn. Inndragning etter dette punkt 
gjøres av kommunestyret. 

   Vesentlige brudd på skatte- avgifts- og regnskapslovgivningen fører til inndragning av  
   bevilling i en periode på minimum 3 måneder allerede ved førstegangs overtredelse. 
   Manglende innsendelse av revisorbekreftet omsetningsoppgave og manglende betaling av 
   bevillingsgebyr fører til at rådmannen kan inndra bevillingen inntil omsetningsoppgaven er  
   innsendt eller gebyret betalt. 
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Det er klageadgang etter vedtak fattet i hht denne forskrifts § 9. Klageinstans ved
enkeltvedtak fattet av ordfører er kommunestyret og for vedtak fattet etter

        alkoholloven § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7 er klageorganet Fylkesmannen i Troms. 
Slike klager sendes Nordreisa kommune, v/ Rådmannen, pb 174, 9151 Storslett.  

  
§ 10   Bevillingsgebyr 
   Fastsettelse av bevillingsgebyr delegeres rådmannen, jfr alkoholloven kapittel 7. 

§ 11   Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtiden.  
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2292 -29

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 27.05.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
24/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Søknad om endring av skjenkebevilling - Reisafjord hotell AS

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune
Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling for Reisafjord Hotel A/S
2 Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute

Rådmannens innstilling
1. Reisafjord hotell AS v/Harald Erik Johannessen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin fra Reisafjord hotell, Nesseveien 32, 9152 Sørkjosen, i lokalene som 
beskrevet i søknaden.

2. Reisafjord hotell AS gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs på område som 
beskrevet i søknaden.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  
Serveringsområde skal adskilles fysisk.

3. Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at Reisafjord hotell har et fullverdig 
mat/menytilbud.

4. Skjenkebevillinga gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret og til 31.03.2011.
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til 
kl 02.00.  
Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30.  På fredager og lørdager, på dager 
foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 26.12. til og med 01.01. , kan 
skjenking foregå til kl 02.00.
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til kl 01.00.

      5.  Harald Erik Johannessen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Olga 
           Polezhaeva.
      6.  For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 
           alkohol i Nordreisa kommune.
      7.  Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår
           etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.
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Saksopplysninger
Reisafjord hotell AS v/daglig leder Harald Erik Johannessen søker om skjenkebevilling for øl, 
vin og brennevin fra Reisafjord hotell, Nesseveien 32, Sørkjosen.
Det søkes om bevilling til skjenking av øl og vin utendørs.

Søknaden omfatter bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i følgende lokaler:
lobbybar m/peisestue, restaurant 210 m2 med 140 gjesteplasser
møterom i første etasje  45 m2 med 30 gjesteplasser
møterom underetasje  40 m2  med 25 gjesteplasser
møterom underetasje  160 m2  med 100 gjesteplasser

Skjenkeområde utendørs er ved siden av inngang og er på 40 m2  med 20 sitteplasser.
Harald Erik Johannessen søkes godkjent som ny styrer, med Olga Polezhaeva som stedfortreder.
Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.

Uttalelse:
Lensmannen, som uttaler seg om de involverte personer vandel og andre politimessige forhold 
har ingen merknad.
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1. Det søkes om slik

Ny bevilling Vilksomheten overdratt:

Informasjon om  tidligere eier

Adresse Postnr. Poststed

Org.nr.

Telefon E-post

2. Bevillingssøker

Har bevillingsøker an.dre bevillinger ira før rued iijemn tel i alkuliolidven?

ja, hvilke?

A.  Bevillingssøker er en privatperson
Navn

Bostedsadresse

Postnr. rPoststed

Telefon E-post

B. Bevillingssøker er et foretak, lag eller forening

4

Skattekommune

Irød2flifymmer (11 siffer)
ti

 r-a_ch.Lvytetw1t4
SAKSNR. `,)

DOK.NR.

CPFAIR ARK KORg

Firmanavn

Kontoradresse. f
€  isAF-1 o re   fri-DT  

A.165.6-kfE  I F W 31  
Postnr. I Poststed Skattekommune i

q/.S--2_ S 4'&5 W--. 0 E "1

2:4 -.4- 6k,  c>e--0
-pdst

"Vole  DRÆ is4  
Telefon

4Z.041,11l1  Q 1.--C,1k01,110-(C, ?-1-10/d, c_014,1
Dagli,171

49-.1
er/kontajpersop Fødselsnurnmer (11 siffer)

0 \[ 63 S3

Kommunenavn og adresse Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

Soknad om sk enkebevilling
t. akDhullo Æ.,n av 2. juni 1 9f.9 nr. 27)

3. Elerforholdet ved skjenkestedet
A. Reelt, underliggende elerforhold
Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

Eiers navn

iPr A/0\1 A 4-73
Adresse

Telefon7n
<407/ s  ig

Eiers navn

Adresse

Telefon

Eiers navn

Adresse

Telefon

Eiers navn

Adresse

Telefon E-post

Postnr

s-

Postnr.

Postnr.

Postnr.

Febefse4eRr41..isiffer) / org.nr. (9 siffer)

‘3 6.6 231 LI2
Poststed

5.-hY 1-Cti
E-post

a  ,-rAil. .  
Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Poststed

E-post

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Poststed

E-post

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Poststed

Eierandel

loo9/6

Eierandel

Eierandel

Eierandel

Nr. 702431 FOf S,2rn :3terinr,:erl Prukc:niA
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3:  Eierforholdet (forts.)
B. Andre enn formelle eiere av virksomheten  som  vil  ha  vesentlig innflytelse på virksomheten

Det skal også evopplyses om slektskaps-harmlieforhold mellom eier og andre som vil ha vesentlig inntlytelse på virksomheten.

Postnr.  I  Poststed

Slekts-/familietilknytning

Navn

Adresse

E-post

Navn

Adresse

E-post

Postnr.  I  Poststed

Slekts-/famfiietilknytning

Fødselsnr. (11 siffer) / org nr. (9 sifk

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

n

Styrer må være en fysisk person
Navn

War416  t-jc  
Bostedsadresse

P4m)

o4L.
I Poststed Skattekommune

67 £6 Sittt‘ A  /0Y-CPA1,4-‘
Telefon E-post

V.0.225/ e4;ic.   

Fødselsnummer (11 siffer)

0`103 (5«..?

5.  Stedfortreder for styrer

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn

Bostedsadresse

Postg.i I Poststed

& 1-24t

Telefon

Skattekommune

Fødselsnummer (11 siffer)

(99 <3

-post

6. Skjenkestedet
Navn

'ef db-td
Stedsadresse

e“cc),-(eA/t, -32_
I  Gnr. I Bnr.

/
Telefon

727 .46t, o0
Post r. I  Poststed

z. 6.^ø
Beskrivelse av skjenkestedets driftskon ept
Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

Benytt ev. eget ark
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6. icleiikesteiciret(fOrst
Det  søkes Omslik bevilling  (sett

Almini
vlIllrrq

BevilIing for
I L kket ,i:e15,kap.

Skjenkeareal

I rlhendpfrs  i følgende rom (Oppgi hvert enkelt rom)

2o6b11,-dx.  

litendørs  (beskrivelse av området)
Hele området skal beskrives, så som adkomst, terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc.

Skjenkestedets åpningstid

Ønsket
skjenke-
tid for:

Eiers navn

Bostedsadresse

Telefon

Eiers navn

Bostedsadresse

Telefon

•••   4.

Areal i m2

><

Alkoholholdig drikk
gruppe 1

(over 2,5 vol.pros( . `
og hoyst 4,7 vol.prosent)

Tilsvarer ol

‘-/023s ig b

I Inne

Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og

 høyst 4,7 vol.prosent)

 Alkoholholdig drikk gruppe 2
(over 4,7 vol.prosent og

 under 22 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(mellom 22 vol.prosent og
60 vol.prosent)

(3S nA-L.
E-post

E-post

Alkoholholdig drikl.
gruppe 2

(over 4.7 vol.proseJ
og under 22 vol.proskr

Tilsvärer vin

Behevnetee

I Ute .

AID

• Dholholdig

gruppe
;mellom 22 vol. ,11

og 60 vol.prgker it 
Tilsvarer brenu,,.

Mandag — torsdag

~-rtAl

Totalt

Fra kl. Til kl.

Inne(fra kl.) I Inne (til kl.)

/f,  (2 23,3O
Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

Inne (fra kl.) I Inne (til kl.)

il-00
Ute (fra kl.) I Ute (til kl.)

Inne (fra kl.) I Inne (til kl.)

-oo  
Ute (fra kI.) I Ute (til kl.)

Inne (fra kl.)

li.OU
Ute (fra kI.)

Fredag — lørdag

Fra kl. Til kl.

Inne (fra kI.) I Inne (til kl.)

d.  6 D  (22,
Ute (fra kl.) iiI kl.)

Inne (fra kl.) I Inne (til kl.)

/3.00 02.e4)
Ute (fra kl.) I Ute (til kl.)

d,raid 6nric 32...1-ct-

Postnr. I Poststed

Vr
L-116
4 0

Pos'W Si

I Poetsted

Ant..glesteplass _1

1Vo

25-

foo

-tibp.12 rz.t.

Benytt ev. eget ark/planskisse

Sandag/helligdag
Fra kl. Til kl.

Ø 1/1
Inne (til kI.V Inne frakl.) I Inne (til kl.)

02. ol) 4.ou  
IUte kl.) Ute (fra kl.) I Ute (til kI.)

Inne(fra kl.) I Inne (til kl.)

/[Liö 2.30
Ute (fra kl.) I Ute (til kl.)

Inne (fra kl.) I Inne (til kl.)

22.3o
Ute(fra ki.) I Ute (til kI.)

7. Eier av den faste eiendommen
Feel- civ,r (1-1 ciffcr) / org.nr. (9 siffer)

g32 Yzg

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)
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&  Sentrale personers tilknyining til annen vklksomhet (slste 10 år)
Navn, posisjon/stilling i virksomheten og:todselsnrforg.nr. oppgts, samt foretaket navn og organisasjonsnuMmer.

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Benytt ev. eget ark

Forventet omsetning av allcoholholdig drikk

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdid drikk druppe 3

I Antall liter

I Antall liter

Aikoheigruppe i - alkohollioldig drikk gruppe
Antall liter

VeY)

Vedlegg som må følge søknaden (fylles ut av kommunen)

7.

10.

11.

12.

13

14.

.Firruaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

Skatteattest for saker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være.rnarkert i tegningen.

Dokumentasjon på etyrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsproven).

Brukstillatelse fra bygningsnnyndighetene.

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (trygdekontoret).

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drifts- og likviditetsbudsjett

Rutiner for internkontroll

Antall vedlegg som følger søknaden (fylles ut av bevillingssøker

Bekreftelse og underskrift

Jeg bekretter at ovenstaende opplysninger er riktige og turplikter meg bl besorae at bestemmelser alkoholloven og dens torskrifter blir overholdt.

Jeg forpfil(tc; rnog a onentorc koinrouncr, orn eventuollo onchingor i dfiftcn ekjcnkestedct. oe a innhonto ttedvendig till itelv.. for
iaangsetting av slike driftsendnnger som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan
toretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det toreligger et awik mellom tidligere oppgitt torventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted, dato

5--15-ya,(26(
Bevillingssøkers skrift,  ev firmastempel

Ufullstendige søknader vil bli returnert
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1:3
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303
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314
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315

316

213 215 217

317

218

318

219

220

319
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331

330 332

231

3. ETG

2. ETG

233

232 234

333

334

235
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335

203

201
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Nessevn.32, N- 9152 Sørkjosen

1144-47) 77 76 60 00 Fax: (+47) 77 76 60 01

foretaks.W) 981 689 852 NIVA
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6242 -10

Arkiv: U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 31.05.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
25/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for salgsbevilling - Havna 
Handel AS

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven

Rådmannens innstilling
Stine Iversen godkjennes som ny stedfortreder for salgsbevillingen ved Havna Handel AS.

Saksopplysninger
Havna Handel AS v/Kirsti Iversen søker om godkjenning av ny stedfortreder for salgsbevilling 
for øl.  Bevillingen til Havna Handel gjelder fram til 31.03.2011.
Ny stedfortreder er Stine Iversen, Boks 5, 9152 Sørkjosen.
Stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
Skatteattest for stedfortreder er innlevert.

Uttalelse:
Lensmannen, som uttaler seg om de involverte personers vandel og andre politimessige forhold,
har ingen merknader.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6246 -8

Arkiv: U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 06.05.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
26/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for salgsbevilling - Storslett 
Mathus AS - Spar

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven

Rådmannens innstilling:
Lill Lucie Adriansen godkjennes som ny stedfortreder for salgsbevillingen ved Storslett Mathus 
AS – Spar.

Saksopplysninger
Storslett Mathus AS – Spar v/daglig leder Arnt Ivar Steinsvik søker om godkjenning av ny 
stedfortreder for salgsbevilling for øl.  Bevillingen til Storslett Mathus gjelder fram til 
31.03.2011.
Ny stedfortreder er Lill Lucie Adriansen, Storbakken 2, 9151 Storslett.
Stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
Skatteattest for stedfortreder er innlevert.

Uttalelse:
Lensmannen, som uttaler seg om de involverte personers vandel og andre politimessige forhold, 
har ingen merknader.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2546 -2

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 18.05.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
27/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 5. - 7. august 2010 -
Havnnes kulturfestival

Henvisning til lovverk:
Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg

1 Søknad om skjenkebevilling 

Rådmannens innstilling
Stiftelsen Havnnes Kulturfestival v/Mona Hassfjord, Fugløyveien 8, 9020 Tromsdalen, gis 
skjenkebevilling for øl og vin i tidsrommet 5. – 7. august 2010 fra kl 20.00 til kl 02.00.
Skjenking utendørs skal skje på et fysisk avgrenset område.
Skjenkeansvarlig er Veronica Pedersen.
Det kreves et skjenkegebyr på kr 300,-.

Saksopplysninger:
Stiftelsen Havnnes Kulturfestival v/Mona Hassfjord søker om skjenkebevilling for øl og vin i 
tidsrommet 5. – 7. august 2010.  Skjenkeansvarlig er Veronica Pedersen, Alarmvn. 7, 9020 
Tromsdalen. Skjenking vil foregå på Havnnes grendehus og på uteområde.
De ønsker skjenkebevilling innenfor kommunens maksimaltid.

Det opplyses i søknaden at festivalen skal inneholde arrangement for store og små.
Det skal være egne arrangementer for barn.
Festivalen har musikk fra inn og utland og i tillegg har de forskjellige seminarer.  Det vil være 
konserter fra utescene.
Det opplyses videre i søknaden at festivalen har egne vakter og brannvakter som er tilstede hele 
døgnet.  Det er utarbeidet skriftlige rutiner for vakthold.
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Som tidligere år vil det bli matservering og det vil bli avkrevd betaling for arrangementet.
Forventet antall personer ca 3500.

Vurdering
I forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune, heter det i §5:
”Det skal ikke gis skjenkebevilling til stevner og utearrangement hvor det er allmenn 
adgang uten aldersbegrensning eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom.
Dette gjelder selv om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset område.  
Skjenking på arrangement for øvrig skal ikke skje før kl 20.00”.

Det søkes her om bevilling for øl og vin.
På bakgrunn av vedtak i lignende saker, taler dette for at skjenkebevilling gis.
I søknaden opplyses det at det er et eget program for barn.  Vi antar at den delen av programmet 
avvikles utover dagen, slik at programmet utover kvelden henvender seg til et voksent 
publikum.

Uttalelse:
Politiet, som uttaler seg om de involverte personers vandel og andre politimessige forhold,
har ingen merknad.
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Kommunenavn og adresse

o rIt-f-C-8('L4(W(VIÅrAk

t")--
6,  5  

-

Navn

Adresse

Postnr.

Navn

E-post

Postnr.

Stedets navn

Stedsadresse

 Ambulerende, bevilling tll deltakere i lukket arrangement, (alkhl.  §  4-5).
SAKSNR.

Bevilling for ån bestemt anledning, for deltakere 1 åpent arrangement, (alkhl.  § 1-6). DoKNR

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) Ja Nei LOPENR.

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)

II 4

Mo 44--b4\-

Poststed

9  0 —FtWvm-bfrcy(&
Skjenkeansva;lig (må være fylt 20 år)

V -EiWN
Bostedsdresse Postnr. Poststed

VL:\e
E post

\x()--Cclrefiwr. t/lo

Postnr.

C.-

Eier/utleiers navn

'

Poststed

Postnr. Poststed

1-",//\)  t

Nr. 702434  Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008

Søknad om skjenkebevilling
forenbeste
'  ;alkoholloven av 2. juni 1 tiORbREISA KOMMUNE

SE,FIVICEKONTORET
„ .

STcc ' g

i 11-ift.;‘\)
Poststed

•

<

-:+t4kri\;(, \.-:=S

C \,›J€
Adresse Telefon

ARK.KODE

Antall liter

Antall liter

00
Antall liter

Fødselsnr. (11 siffer)/Org.nr. (9 siffer)

Telefon

Fødselsnr. (11 siffer)

Direkte telefon

Fødselsnr. (11 siffer)

Telefon

Telefon

Fødselsnr.(11 siffer)

1

t),
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§

I - •

Dato Dato

5f? 01
Dato , Dato

Dato Dato
-4" .

Type arrangement, f.eks.
(beskriv)

Sted, dato

•

Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)

jklAlkoholholdig drikk gruppe 2
(over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(over 22 vol.prosent og under 60 vol.prosent)

`'UcJL

(5-0.0

julebord, jubileum, avslutning etc.

Forventet ant. personer

CO
Forventet ant. personer

Forventet ant. personer

fs2c(c-,

ti,11 CL"

'

Jc--- 7 "s

Ja Nei Ja
Nevn ålgruppe/aldersgrense, planer for akthold osv.

or-fcn

Fra kl.

Inne
Til kl.

Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Fra kl. Til kl.

r7Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Vil det bli servert mat?

Ja
Vil det bli servert mat?

Ja
Vil det bli servert mat?

Nei

Nei

et-7-

jcu'v\c,A,

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

I Bevillingssokers underskrift, ev. firmastempel

C!,L

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Ja Nei
Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Ja Nei
Vil et avkreves betaling for arrangementet?

C)

Fra kl.

Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.

Ute
Til kl.

Fra kl. Til kl.

Nei

crc

99 c_cq

9c-t6  I

C.)(:)(C1
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2975 -3

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 14.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
28/10 Nordreisa kommunestyre 24.06.2010

Søknad om skjenkebevilling - Lille Milano

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling
2 Målsatt tegning over skjenkearealet, inne

Rådmannens innstilling
1. Lille Milano v/Kenan Güven gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra Lille Milano,
    Sentrum 6, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad.
2. Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at Lille Milano har et fullverdig mat/menytilbud.
3. Skjenkebevillinga gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret og til 31.03.2011.
    I henhold til søknad gis det skjenkebevilling for øl og vin fra kl. 12.00 til kl. 23.00 på 

hverdager og fra kl. 13.00 til kl. 23.00 på fredager, lørdager og på dager foran bevegelige 
helligdager. 

     Det gis skjenkebevilling for brennevin fra kl 13.00 til kl 23.00 alle dager.
4.  Kenan Güven godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Murat Karanfil.
5.  For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 
    alkohol i Nordreisa kommune.
6.  Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår
     etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Saksopplysninger
Lille Milano v/Kenan Güven søker om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra Lille Milano 
(i lokalene til tidligere Arikas biljard & pizzeria), Sentrum 6, 9151 Storslett.
Tegning over skjenkearealet innendørs viser at restaurant/kafè har totalt 73 sitteplasser.
Kenan Güven har pr telefon gitt beskjed om at de ikke søker om skjenkebevilling utendørs.
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Det søkes om skjenketid fra kl. 12.00  til kl. 23.00 på hverdager og fra kl 13.00 til kl 23.00 på 
helligdager. 
Menyen består hovedsakelig i pizza og kebab men også matretter med internasjonale 
spesialiteter.
Kenan Güven søkes godkjent som styrer med Murat Karanfil som stedfortreder.
Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.

Kenan Güven driver i dag et tilsvarende etablisement på Finnsnes (Lille Milano DA). Dette 
selskapet driver han sammen med 2 av sine fettere. Selskapet har vært i drift siden 2006. 

Uttalelse:
Lensmannen har ingen merknader til at Kenan Güven godkjennes som skjenkeansvarlig og at 
Murat Karanfil godkjennes som stedfortreder.

Lensmannen sier videre i sin uttalelse:
”Når det gjelder en eventuell uteservering av alkohol, bes det tatt hensyn til beliggenhet i 
forhold til mulig konflikt opp mot lovlig ferdsel.
Pr. i dag er det fire serverings/utesteder i Storslett sentrum som har skjenkebevilling.
Kanskje tiden nå er moden for en evaluering av alkoholpolitikken som føres i kommunen.”
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Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Søknaden 1Vorep12.&,19 141-1,Ycilu e. loesta7"7"
sendé fll

Søknaden $erverin
gjeldø.r:

F
1.Serveri ngsstedetlSkjenkestedet
Serveringsstedets/skjenkestedet navn

£411-. il/LI lØrtimi 6-05v ely
Adressen der serveringen/skjenkingen skjer: Gnr/Bnr

SE/0  r u /4-4
Type virkserrfflet

; Restaurent Kafe/konditori
Dato for søknad til næringsmiddeltilsynet

Oppetartayiny virksomhet:' Oyerdragelse,av.igangvrendeNirksomhet

Bevillingssøker
4avn

3.  Styrer og stedfortreder (se også pkt. 7
Styrers navn 1...rry/9frf

styrk37151:5,130k

Stedfortreders navn
t/le r

StedloWeders adresse
frfe-UoiNEI

Adresse

Navn

Adresse

Gatek'økken

Fødselsnr/Org.nr,:d6g,

Gc7e.rly

fi-/Y PUES

(
.

ServeringsstedetsIskjenkestedets eiersammensetning
Navn

1.5109,0 t``.;uXiy

Adr"sgQ57,30 Pcs. 12/ ?30.5'
Navn

Adresse

Navn

Adresse

Slienkebevillin Ja

Diskotekinattklubb

Adresse
o 7 /21 q3046- irkimswes,

Navn på kontaktperson
PY"

Adresse til ontaktperson
0 faf

Har søkeren andre serverings- eller skjenkebevillinger Hvis ja, oppgi hvilke

Nei:: 1/h frIltmtio OdPfi/W(SA)3 E 3S`

T4knQs.

Telefon

Eierando

Eierandel

Eierandel

Skattekommune

Skattekommune

Org.nr.:

Tel te

gtfq 192  6-20
NO
est

Telefaks

DOK.NR.

6"kattekommune 73)

Telefo Telefaks
6-Z

Telefon

Fødselsnummer
4frigkei

Skattekommune
I—E,OzWL<

Fødselsnummer
0:k.2 99

Skattekommune

Fødelsnumme
br6

Skattekommwe

Fødelsnummer

Skattekommune

Fødelsnummer

Skattekommune

5. Personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning når dette avviker fra pkt. 4
Navn Fødselsnr./Org.nr.

Tilknytning til virksomheten

Fødselsnr./Org.nr.

Tilknytning til virksomheten

Nei
D o for overdragelse

1
2,t

6 cRofc)

Ei( ikrhiliNE
ONTOREF
Hvis annet, spesifidier

vrEffieW~C-Spm#19,
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7. Styrer o  stedfortreder for skjenkebevillin en når dette avviker fra pkt. 3
Styrers navn

Styrers adresse

Styrers navn

Styrers adresse

8.Personer som har vesentli innfl else over virksomheten når dette avviker fra pkt. 2, 3, 4, 5 o 7
Javn Fødselsnr./Org.nr.

Adresse

Navn

Adresse

9. T pe alkoholholdi drikke søknaden 'elder

11. Hvilken skenkeperiode o hvilke skenketider det søkes om
SkjenkeperpJe Sketid — hvilke ukedager

2C)/C P

9e, Di 9
12 Forventet omsatt mengde alkohol I liter pr. år

15. Underskrift
Sted og dato

DelfiLObli atOyisk vedle ss,av)

Fødelsnummer

Telefon Skattekommune

Fødelsnummer

Telefon Skattekommune

Skattekommune

Skattekommune

13. Serveringsbevilling
)<1 Bekreftet kopi ay bøvis for bøstått etablererprøve for serveringsstedets styrer

'Skatteattest fOr dørl'hvis regning'virksomheten drives (den sorn Søker

Bevillingsøkers underskrift

Tilknytning til virksomheten

Fødselsnr./Org.nr.

Tilknytning til virksomheten

10. T pe skenkebevillin søknaden 'elder

øl Sterkøl Vin ‘.Brennevin Alminneli bevillin Sluttet selska

Skjeyt_i123,— r(;1;iellom å

aoo

14. Skenkebevillin
X Bekreftet kdpi av bevis for bestått kunnskapøprøve etter alkoholloven for skjenkestedets styrer og stedfortredør

Bekreftet kdpi:øv:‹sørveringsbevilling dersoM døt kuftsøkeS om skjenkebeyirling
X tegniriger aV Stedet medmieraild'over arealerog fUnkSjoner

konSeptbeskrivelse:
Opplysninger,om type skjenkested, Målgruppe,-åpningstider, eventuell underholdnirig eller annen virksomhet i tilknytning til
sk'enkestedet.

Liter
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8. Sentrale personers filknytning tll annen virlatomhet (elete 10 år)
Navn, posisjon/stitlingi VirkSornheten og fodselSnr./org.nr..oPPgis, Sarnt foretaket.navffog organiSasjonShUMmer.

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

-PbsTsjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Foretakets navn

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Benytt ev. eget ark

Forventetomsetning av alkoholholdig drikk

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1
Antall liter

Alkoholgruppe 2 alkoholholdig drikk gruppe 2
I Antall liter

Alkohol,gruppe 3 - alkoholholdø drikk ørup,
I Antall liter

.Vedlegg som måfølge søknaden (fylles ut av kommunen

LSted, dato

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

Dokumentasjon pa styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven ). \11-

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverteaksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Antall vedlegg som følger søknaden (fylles ut av bevIllingssøker

Bekreftelse og underskrift

leg bekrefter at dvenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg titå besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen orn,evehtuelle endringer i driften av skjenkestedet og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsetting av slike driftsendringer'sorn krever kommunal behandling,

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig bppgave over forVentet orrisatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtkker i at det,kan
t-oretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik rnellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktiSk omsetning.

I Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel

Ufullstendige soknader vil bli returnert
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