
Møteinnkalling

- Formannskapsmøte
- Møte mellom Nordreisa kommune og Fylkesmannen i Troms

Møtested: Kl. 08:15 Formannskapssalen
Kl. 08:30 Kommunestyresalen

Dato: 13.05.2011
Tidspunkt: 08:15 - Formannskapsmøte

08:30 – 14:15 møte mellom Nordreisa kommune og Fylkesmannen i Troms

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 20/11 Referatsaker

RS 10/11 Møte mellom Nordreisa kommune og 
Fylkesmannen i Troms - 13.mai 2011

2009/79

PS 21/11 Søknad om skjenkebevilling for Storslett 
Hoteldrift AS/Norlandia Drift AS

2011/1796

Side 3



Side 4

PS 20/11 Referatsaker



Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler Telefon  Vår dato Vår ref Arkivkode

Margareth Wegner Sundfør 77 64 21 15 Deres dato
2011
Deres raf.4?

01.04.2011 _

Nordreisa kommune
9156 Storslett

Møte mellom kommunen og Fylkesmannen

Vi viser til kontakt med rådmannen i forbindelse med fastsetting av dato for møte mellom
Fylkesmannen og kommunen. Det er avtalt at møtet skal være13. mai 2011 på Storslett.

Fylkesmannens målsetting er at det skal gjennomføres kommunemøter med alle kommunene
en gang i løpet av valgperioden. Hensikten med disse møtene er at Fylkesmannen skal møte
både politisk og administrativ ledelse for å bli orientert om situasjonen i kommunen. Det siste
halvåret har vi jobbet med å endre strukturen på kommunemøtene. Vi setter pris på at dere
ønsker å være med å prøve ut det nye opplegget.

Vi har utarbeidet et kommunebilde som på et overordnet nivå gjengir Fylkesmannens
inntrykk av kommunens planarbeid, virksomhetsstyring og tjenesteproduksjon Sammen med
kommunens planverk vil kommunebildet utgjøre tyngden i dialoggrunnlaget for
konmiunemøtet.

Dokumentet bygger på Fylkesmannens kjennskap til og erfaringer med kommunen gjennom
vår rolle som sektormyndighet, klagemyndighet og samordningsmyndighet, og gjennom den
løpende kontakten vi har med kommunen. Det er viktig å understreke at kommunebildet ikke
uttømmende gjengir Fylkesmannens bilde av kommunen. Dokumentet har fokus på forhold
hvor kommunen har et handlingsrom eller utviklingspotensial som det er viktig å ha dialog
om.

Et utkast til kommunebilde og program for møtet er lagt ved dette brevet. Vi mottar gjerne
tilbakemeldinger på både kommunebildet og forslag til program. Det er ønskelig å få
eventuelle tilbakemeldinger innen 27. april. Endelig kommunebilde og program vil bli sendt
til dere i løpet av uke 18.

Med vennlig hilsen

Svein Ludvigsen
fylkesmann

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

ård M. Pedersen
ss. fylkesmann

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Program for møte mellom Nordreisa kommune og  

Fylkesmannen i Troms 13. mai 2011 
 

Tidspunkt Tema 

08.30-08.45 
Innledning 
Velkomsthilsen, presentasjon av møtedeltakerne og hensikten med møtet 

08.45-09.00 Kort presentasjon av kommunen  

09.00-11.00 

Planstrategi, kommuneplan og økonomiplan 
 
Denne delen omhandler kommunens status og utfordringer knyttet til planarbeid 
og virksomhetsstyring, herunder kommunens planstrategi og kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel med handlingsprogram, økonomiplan, økonomi og 
økonomistyring, samt interkommunalt samarbeid. 
 
- Kommunen innleder om kommunal planstrategi og kommuneplan (30 min) 
- Dialog (60 min)  
 
- Kommunen innleder om økonomi og økonomistyring (10 min) 
- Dialog (20 min) 
 

11.00-12.00 Lunsj 

12.00-13.30 

Tjenesteyting og velferdsproduksjon 
Denne delen omhandler kommunens status og utfordringer knyttet til brukernes 
behov og den kommunale tjenesteyting og velferdsproduksjon. 
 
- Kommunen innleder (30 min) 
- Dialog (60 min) 
 

13.30- 14.00 Åpen post 

14.00-14.15 Oppsummering og avslutning 

Møteleder: Fylkesmannen 

Møtested: kommunehuset på Storslett 

Dialoggrunnlag 
- Kommunebilde 2011 – Nordreisa kommune 
- Kommunestatistikken for Troms 2010 
- Kommunalt planverk 
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Deltakere 

 
 

 

Nordreisa kommune 

Politisk 

  
 Halvard Wahlgren, varaordfører, H 
 Heidi Gausdal, Frp 
 Tove Olaussen, Frp 
 Hilde Nyvoll, AP 
 Siv Elin Hansen, SV 
 Olaf Skogmo, SP 
 Bjørn Garden, Frp, leder levekårsutvalg 
 Ragnhild Hammari, leder driftsutvalg 
  
Administrasjonen 
 Kjetil Hallen, rådmann 

 Christin Andersen, ass. rådmann 

 Rita Toresen, økonomisjef 

 Viggo Døhl, controller 

 Dag Funderud, enhetsleder utviklingsavdeling 

 Kommuneplanlegger, utviklingsavdeling 

 Roy Jørgensen, enhetsleder teknisk avdeling 

 Else Elvestad, kst. Enhetsleder familiesenter 

 Roy-Hugo Johansen, NAV-leder 

 Britt Bendiksen, enhetsleder omsorgsboliger 

 Knut-Ivar Berglund, kommuneoverlege 

Fylkesmannen i Troms 

 Svein Ludvigsen, fylkesmann 
 Bård M. Pedersen, ass. fylkesmann 
 Per Elvestad, avdelingsdirektør areal, klima og samfunnssikkerhet 
 Jan-Peder Andreassen, avdelingsdirektør justis- og sosialavdelingen 
 Caroline Olsborg, fylkeslege 
 Cathrine Henaug, fylkesmiljøvernsjef 
 Ingrid Hernes, utdanningsdirektør 
 Marianne Vileid Uleberg, kst. fagkoordinator 
 Margareth Wegner Sundfør, rådgiver 
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Kommunebilde 2011 
Nordreisa kommune 

 

 
Et grunnlag for dialog mellom Nordreisa kommune og 
Fylkesmannen i Troms  
 
 
 
 
1. april 2011

Side 9



 2 

 

1 INNLEDNING ................................................................................................................ 3 
2 PLANSTRATEGI, KOMMUNEPLAN OG ØKONOMIPLAN .......................................... 4 

2.1 Planstrategi og kommuneplan...................................................................... 4 
2.1.1 Miljø ...................................................................................................... 5 
2.1.2 Landbruk ............................................................................................... 5 
2.1.3 Samfunnssikkerhet................................................................................ 7 
2.1.4 Barn og unge, universell utforming og folkehelse.................................. 8 

2.2 Økonomi og økonomistyring......................................................................... 8 
2.3 Interkommunalt samarbeid......................................................................... 10 

3 TJENESTEYTING OG VELFERDSPRODUKSJON.....................................................11 
3.1 Barnehage.................................................................................................. 11 
3.2 Grunnskole................................................................................................. 12 
3.3 Kommunehelse .......................................................................................... 12 
3.4 Pleie og omsorg ......................................................................................... 13 
3.5 Sosialtjenesten........................................................................................... 15 
3.6 Barnevern................................................................................................... 16 

 

Side 10



 3 

1 INNLEDNING 
 

Kommunebildet er, sammen med Januarmøtet og fylkesmannens januartale, viktige 
elementer i utviklingsdialogen mellom kommunene i fylket og Fylkesmannen i Troms. 
  
Kommunebildet gir på et overordnet nivå Fylkesmannens inntrykk av den enkelte kommunes 
planarbeid, virksomhetsstyring og tjenesteproduksjon. Dokumentet utformes i forbindelse 
med kommunemøtet i den aktuelle kommunen.  
 
Fylkesmannens målsetning er at det skal gjennomføres kommunemøter med alle 
kommunene én gang i løpet av valgperioden. Hensikten med disse møtene er at 
Fylkesmannen skal møte både politisk og administrativ ledelse for å bli orientert om 
situasjonen i kommunen. Sammen med kommunens planverk utgjør kommunebildet tyngden 
i dialoggrunnlaget for kommunemøtet. 
 
Et utkast til kommunebilde sendes kommunen i forkant av møtet, slik at kommunen har 
anledning til å komme med innspill. Dokumentet bygger på Fylkesmannens kjennskap til og 
erfaringer med kommunen gjennom vår rolle som sektormyndighet, klagemyndighet og 
samordningsmyndighet, og gjennom den løpende kontakten med kommunen.  
 
Dokumentet består av tre kapitler med underkapitler. Hvert underkapittel har følgende 
oppbygning:  
 

• Fylkesmannens fokusområder - konkret for gjeldende kommune og med 
utgangspunkt i statlige forventninger og politikk, samt Fylkesmannens kjennskap til 
kommunen.  

 
• Fylkesmannens bilde av kommunen - kort oppsummert kommunens status i forhold til 

Fylkesmannens fokusområder og eventuelle andre relevante forhold.  
 

• Dialogpunkter - forhold hvor Fylkesmannen ønsker en dialog med kommunen.  
 
Det er viktig å understreke at kommunebildet ikke uttømmende gjengir Fylkesmannens bilde 
av kommunen. Dokumentet har fokus på forhold hvor kommunen har et handlingsrom eller 
utviklingspotensial som det er viktig å ha dialog om. 
 
Fylkesmannen har også årlig publisert en rapport under tittelen ”Kommunebildet for Troms”. 
Tittelen på denne rapporten er nå endret til ”Kommunestatistikken for Troms”. Rapporten har 
til hensikt å visualisere befolkningsutvikling og økonomiske nøkkeltall, samt gi en overordnet 
status av forvaltningen og tjenesteproduksjonen i kommunene i Troms. Rapporten bygger i 
hovedsak på data fra KOSTRA.  
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2 PLANSTRATEGI, KOMMUNEPLAN OG ØKONOMIPLAN 
 

Denne delen omhandler Fylkesmannens inntrykk av kommunens status og utfordringer 
knyttet til planarbeid og virksomhetsstyring. Det vil si kommunal planstrategi, 
kommuneplanens samfunnsdel med handlingsdel, kommuneplanens arealdel med 
næringsutvikling og forvaltning av areal- og naturresursene, årsbudsjett/økonomiplan og 
økonomistyring, samt interkommunalt samarbeid. 
 

 

2.1 Planstrategi og kommuneplan 
 

Fylkesmannens fokusområder  
 

• Kommunal planstrategi – kommunene skal utarbeide og vedta planstrategi hvert 4. år 
(første gang i 2012) 

• Sammenheng mellom målene i kommunal planstrategi, kommuneplanens 
samfunnsdel med handlingsplan, tematiske kommunedelplaner, kommuneplanens 
arealdel og økonomiplanen.  

• Kompetanseoppbygging på planområdet 
• Robust landbruk 

• Kommuneøkonomi 
• Sjumilssteget – barnekonvensjonen i praksis 

• Omsorgsplan 2015 
 

 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
 

• Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 1991 

• Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2002. Kommunen jobber med revidering av 
arealdelen. Arbeidet med revidering ble igangsatt i 2007. 

• Vedtok kommunedelplan for klima- og energi i 2010  
• Kommunen har digitalt planregister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogpunkter 
 

1. Hvordan legger kommunen opp arbeidet med kommunal planstrategi? 
2. Hvor langt er kommunen kommet i arbeidet med revidering av 

kommuneplanens arealdel? 
3. Hvordan legger kommunen opp arbeidet med utarbeidelse av tematiske 

kommunedelplaner? Følges prosesskravene i plan- og bygningsloven? 
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2.1.1 Miljø 

 
Fylkesmannens fokusområder 
 

• Reisa som nasjonal laksefjord 

• Naturmangfoldloven 
• Dispensasjon og planpraksis i strandsonen og langs verna vassdrag 

• Kommunens myndighetsutøvelse av forsøplingssaker  

• Motorferdsel 
• Oppfølging verneområder 

• Rovvilt 
 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen 
 

• Kommunen synes å ha en liberal praksis med hensyn til dispensasjoner og planer 
som omhandler strandsonen og verna vassdrag 

• Kommunen har nevnt at enkelte forsøplingssaker ikke håndheves på grunn av 
manglende økonomi og vilje til opprydding hos forurenser 

• Kommunen synes å ha en for liberal praksis med hensyn til dispensasjoner til 
motorferdsel i utmark. 

• Forvaltning av Reisa nasjonalpark/Raisduotterhaldi landskapsvernområde er i en 
overgangsfase 

• Rovvilt – Tapene av sau og rein til fredet rovvilt i Nordreisa kommune er store og 
bestandstallene for jerv og gaupe er høye. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.1.2 Landbruk 

 
 
Fylkesmannens fokusområder 
 

• Kartlegging av landbrukets kjerneområder for å sikre ressursgrunnlaget mot 
nedbygging og oppdeling, herunder beitebruksplaner. 

• Husdyrproduksjonen 

Dialogpunkter 
 

1. Hvordan ivaretas Reisa som nasjonal laksefjord i kommunale planer?  
2. Hvordan sikrer kommunen allmennheten tilgang til strandsonen i kommunen? 
3. Kan kommunen beskrive eventuelle problemer vedrørende myndighetsutøvelse 

i forsøplingssaker?  
4. Hvordan praktiserer kommunen dispensasjoner etter motorferdselloven? 
5. Hvilke forventninger har kommunen til den lokale forvaltningsordningen for de 

store verneområdene og hva mener dere at er de største utfordringene? 
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• Nye næringer og landbrukets rolle i kommunens tjenesteproduksjon 

• Skogbruk 
 

Fylkesmannens bilde av kommunen 
 

• Kommuneplanens arealdel har stort behov for revidering og oppdatering. 
• Kommunen følger i liten grad de landbruksfaglige innspill som blir gitt fra regional 

landbruksmyndighet ved behandling av søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.  

• Jordbruket er hjørnestensbedrift i Nordreisa og utgjør hovedelementet i den spredte 
bosettingen. Næringa sysselsetter ca 90 årsverk og har ei årlig verdiskaping på vel 
20 mill kr. 

• Nordreisa kommune bevilget ekstra støtte i forbindelse med avlingskrisa i 2010. 

• Nedlegging av gårdsbruk i Nordreisa har vært omtrent som i Troms for øvrig eller litt 
sterkere.  

• Fra 2000 til 2010 er antall gårdsbruk i drift redusert fra 123 til 69. Antall 
kumelkprodusenter er redusert fra 27 til 17, antall sauebønder fra 76 til 34 og antall 
geitmelkprodusenter er redusert fra 19 til 10.  

• Jordbruksareal i drift har holdt seg omtrent på samme nivå den siste 10-årsperioden, 
men det samlede produksjonsvolumet har gått vesentlig ned, spesielt på sau, men 
også for ku og geit. 

• Reduksjonen i dyretall har vært noe mindre enn reduksjon i antall produsenter. Fra 
2000 til 2010 er melkekutallet redusert fra 431 til 346, søyetallet fra 4710 til 2730 og 
antall melkegeiter er redusert fra 1304 til 962. I samme periode har det vært en fin 
utvikling i ammkyrproduksjonen, fra 10 til 42 ammekyr. 

• Alderssammensetningen på gårdbrukerne i Nordreisa bør vies oppmerksomhet. Ca 
43 % av gårdbrukerne i Nordreisa er 55 år eller eldre. Dette innebærer et stort 
potensial for ytterligere avvikling av gårdsbruk. Samtidig representerer dette en fin 
utfordring i å legge til rette for generasjonsskifte og utvikling. I 2010 var 
aldersfordelingen på gårdbrukerne i Nordreisa: 
Alder:  < 30 30-

39 
40-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
69 

70-
79 

 
Sum 

Antall 
gårdbrukere: 

0 7 20 12 11 16 2 68 

I tillegg var det 1 upersonlig jordbruksforetak. Kilde: Statens landbruksforvaltning 
 

• Nordreisa har et bedre grunnlag enn mange andre kommuner for å videreutvikle 
landbruksbaserte nisjeproduksjoner. Det er etablert flere lokalmatprodusenter som 
Vildenvang gårdsysteri, Slottet gård, Bjerkli gård m fl. Også innen reiseliv, kultur og 
naturopplevelser har Nordreisa flere aktører og et stort unyttet potensial.  

• Nasjonalparkkommunen Nordreisa kan bli en god merkevare, men det gjør seg ikke 
selv. 

• Kommunens viktigste oppgaver i å utvikle lokal mat og reiseliv vil være å stimulere til 
forpliktende produsentsammenslutninger og samarbeid på tvers av bransjer. 

• Erfaringer fra mange andre kommuner viser at Inn på tunet bidrar til mestring, 
utvikling og inkludering innen skole/oppvekst, barnevern og helse/omsorg. Nordreisa 
kommune har så langt vist liten interesse for å utvikle Inn på tunet som en del av 
kommunens tjenesteproduksjon.  

• Nordreisa har betydelige skogressurser, ca 581 000 da. Ca 40 % av dette er 
produktiv skog. Lauvskogen dominerer, men i fylkessammenheng har kommunen 
betydelige barskogressurser som hovedsakelig eies av Statskog.  

• Totalavvirkninga for salg har vært 1800 m³ i snitt de siste 10 årene før 
biobrenselanlegget ble bygd i 2009. I 2010 ble det hogd 3500 m³. 
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• Skogarealene bør skjøttes med tanke på produksjon av volum og kvalitet for å sikre 
mest mulig langsiktig verdiskaping og klima- og miljøtilpassing. 

• Økt avvirkning og tett oppfølging med skogkultur forutsetter større vekt på utbygging 
av skogsveger enn hittil. 

• Det er særlig viktig å sikre lokalt virke til biobrenselanlegget på Storslett.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1.3 Samfunnssikkerhet 

 
Fylkesmannens fokusområder 
 

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse etter sivilbeskyttelsesloven 

• Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser i forbindelse med utarbeidelse av 
planer for utbygging etter plan- og bygningsloven  

• Klimatilpasning 
 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen 
 

• Kommunen har ikke utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse etter 
sivilbeskyttelsesloven 

• Kommunen har ikke nedfelt skriftlige mål for sitt arbeid med beredskap og 
samfunnssikkerhet i kommuneplanens samfunnsdel.   

• Kommunens beredskapsplan ble revidert i 2010.  
• Vedtatt klima- og energiplan omfatter ikke klimatilpasningstiltak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogpunkter 
 

1. Kan kommunen bidra til å sikre rekruttering til landbruket i kommunen og utvikle 
produsentmiljøene innen husdyrproduksjonene? 

2. Kan landbruket bidra til å løse kommunens utfordringer innen tjenesteyting og 
velferdsproduksjon (skole/oppvekst, barnevern, rus/psykiatri mv)? 

3. Kan kommunen bidra til å legge til rette for økt verdiskaping innen lokal mat, 
grønt reiseliv og andre tilleggnæringer? 

4. Kan kommunen bidra til å sikre stabile virkesleveranser til flisfyringsanlegget og 
følge opp forynging på hogstarealene? 

 
 

Dialogpunkter 
 

1. Har kommunen planer om å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
etter sivilbeskyttelsesloven? Hvordan er i tilfelle fremdriften? 

2. Hvilke tanker har kommunen om klimaendringer og klimatilpasningstiltak?  
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2.1.4 Barn og unge, universell utforming og folkehelse 

 
Fylkesmannens fokusområder 
 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen 

• Bidra til at helsemessige hensyn trekkes inn i samfunnsplanleggingen, herunder å 
medvirke til at forebyggende og helsefremmende arbeid får en sterkere forankring i 
de kommunale plan- og beslutningsprosessene. 

• Se til at prinsippene for universell utforming blir lagt til grunn for regional og 
kommunal planlegging for å sikre likestilling og deltakelse for alle. 

• Sjumilssteget 
 

 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen 
 

• Etter ny plan- og bygningslov er det opp til kommunen å selv vurdere hvilken ordning 
som skal etableres for å ivareta barn og unges interesser i planarbeidet. Kommunen 
har valgt å videreføre ordningen med barnerepresentant etter plan- og bygningsloven 
av 1985.  

• Kommunen har ikke en sjumilsstegskoordinator (kontaktperson i kommunen) 
• Barnas og ungdommens kommunestyre er etablert i kommunen. Første møte var i 

november 2010.  
• Nordreisa er en FYSAK kommune (tiltak rettet direkte mot fysisk aktivitet).  

• Nordreisa kommune har i liten grad medvirket i folkehelsesamarbeidet på fylkesnivå. 
Kommunen deltar ikke på de arenaer hvor styringssignaler på folkehelsefeltet 
formidles.   

• Kommunen vedtok i 2007 en kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 
Etter det vi kjenner til så skal planen nå revideres.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Økonomi og økonomistyring 
 

Fylkesmannens fokusområder 
 

• Økonomisk status. Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014.  
• Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd 

• Økonomiplanlegging og -styring 

Dialogpunkter 
 

1. Opplever kommunen Sjumilssteget som et nyttig verktøy i arbeidet med å 
samordne tjenester for barn og unge, og er arbeidet politisk forankret?   

2. Har kommunen tatt stilling til hvilke utfordringer knyttet til befolkningens helse 
som det er viktigst å ta tak i?   

3. Hvordan jobber kommunen med temaet universell utforming? 
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Fylkesmannens bilde av kommunen 
 

• Nordreisa kommune har gjennom flere år hatt en svært vanskelig økonomisk 
situasjon som vi er godt kjent med gjennom vår oppfølging av kommunen. 
Kommunen ble meldt inn i ROBEK i 2004, og har hatt problemer med å følge 
forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd.  

 
• Kommunen har pr utgangen av 2009 et samlet regnskapsmessig merforbruk på kr. 

27.922.626,-. Dette utgjør 8 % av kommunens budsjetterte driftsinntekter i 2011. De 
siste års resultatutvikling gir grunn til bekymring. Kommunen klarte verken i 2007, 
2008 eller 2009 å dekke inn noe av det akkumulerte underskuddet, men pådro seg i 
stedet nye underskudd.  

 

• Kommunen fikk i oktober 2010 godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet 
om å dekke inn underskudd utover de ordinære bestemmelsene i kommuneloven (4 
år). Planen innebærer at alt av tidligere års underskudd skal være dekket inn i løpet 
av 2014. Kommunen har med dette fått en ekstra mulighet til å gjennomføre 
nødvendige tiltak for å gjenskape balanse i økonomien. Det er svært viktig at 
kommunen klarer å følge denne planen.  

 
• Brutto driftsutgifter har reelt sett økt med 5,3 % mer enn brutto driftsinntekter i 

perioden 2004-2009, slik at kommunen har en stor ubalanse i økonomien. 
Kommunens store nettoutgifter knyttet til ressurskrevende tjenester har bidratt til den 
økonomiske ubalansen. Inntektsutviklingen har imidlertid også vært svak.  

 
• Vi er kjent med at kommunen i perioder har svært anstrengt likviditet, blant annet på 

grunn av det opparbeidete underskuddet. Nordreisa kommune har videre høy 
lånegjeld (84,9 % av brutto driftsinntekter pr. 2009), men det skal pekes på at en god 
del av dette er knyttet til VA-lån som er fullfinansiert gjennom gebyrene. Kommunen 
gjennomfører eller planlegger å gjennomføre store investeringer innenfor skole og 
pleie og omsorg. Fylkesmannen er opptatt av at slike investeringer må føre til mer 
rasjonell drift av tjenestene.  

 

• Nordreisa kommune har per i dag ingenting stående på disposisjonsfond, og det er 
heller ikke budsjettert med avsetning til disposisjonsfond i økonomiplan 2011-2014. 
Dette er bekymringsfullt og illustrerer at kommunens handlefrihet er svært begrenset. 
De budsjetterte netto driftsresultat i økonomiplanperioden er om lag 5 millioner for 
svake i forhold til det anbefalte nivå (3 % av brutto driftsinntekter). Det må på sikt 
være en målsetning å styrke reservene i kommunens økonomi, blant annet for å 
kunne øke egenfinansieringen av investeringer.  

  
• Kommunen har gjennom skolestrukturendringer og innføring av eiendomsskatt gjort 

flere tiltak for å bedre balansen i økonomien, men etter Fylkesmannens syn er 
kommunens omstillingsbehov fremdeles stort. Det gjenstår betydelige utfordringer for 
å oppnå en sunn balanse mellom inntekter og utgifter. I følge SSBs fremskrivninger 
av befolkningsmengde og -sammensetning vil antall innbyggere i kommunen stige 
jevnt frem til 2030. Det vil imidlertid bli en nedgang i den yrkesaktive delen av 
befolkningen på rundt 150 personer eller drøyt 5 %. Dette vil svekke skattegrunnlaget 
til kommunen. Videre vil antall innbyggere over 67 år øke med mer enn 50 % fra 2010 
til 2030, både i gruppen 67-79 år og gruppen 80 år og over. Dette vil kunne gi store 
utfordringer for kommunens velferdstjenester.  
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• Nordreisa kommune har selv kommet til en erkjennelse av at gjeldende 
økonomiplandokument ikke er godt nok. Slik Fylkesmannen vurderer det har 
kommunen et stort behov for å utvikle økonomiplanen som et effektivt 
styringsredskap, og vi vil gi honnør til kommunen for viljen til å tenke nytt og 
omstrukturere økonomiplandokumentet gjennom arbeidet i KS sitt ROBEK-nettverk. 
Vi tror at kommunen gjennom dette vil være bedre rustet til å gjenvinne økonomisk 
handlefrihet ved å klare inndekning av tidligere års underskudd og dermed komme ut 
av ROBEK. 

 
• Kommunen har iht. KOSTRA relativt lave utgifter til administrasjon og styring, og har 

en liten administrasjon. Fylkesmannen er videre kjent med at kommunen de siste 
årene har hatt stor turnover i økonomisjefstillingen. Dette kan ha bidratt til at 
økonomistyringen har blitt svekket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Interkommunalt samarbeid 
 
Fylkesmannens fokusområder 
 

• Støtte interkommunalt samarbeid der det kan føre til større effektivitet og økt kvalitet 
på tjenesteproduksjonen. 

 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen 
 

• Kommunen deltar i mange interkommunale samarbeid. Fylkesmannen vil spesielt 
fremheve følgende samarbeid: 

o Samarbeid med kommunene i Nord-Troms om et interkommunalt plankontor 
o DMS- Nord-Troms tilbyr spesialisthelsetjenester til de fire Nord-Troms 

kommunene; Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Afasi- og 
stemmebehandling omfatter også øvrige deler av Troms og Finnmark. 

o Interkommunalt samarbeid gjennom vertskommunemodellen innen barnevern. 
Nordreisa er vertskommune. 

 
 
 
 
 

Dialogpunkter 
 

1. Hvordan vurderer kommunen realismen i budsjett 2011 og økonomiplan 2011-
2014, herunder forpliktende plan for inndekning av underskudd? 

2. Hvilke utviklingsmuligheter mener kommunen den har med hensyn til 
økonomistyring, herunder budsjettering, planlegging, rapportering, 
regnskapsavslutning, økonomirutiner mv.?  

3. Hvordan vurderer kommunen sin egen ressurs- og kompetansesituasjon med 
hensyn til økonomi og styring? 

 

Dialogpunkter 
 

1. Hva er status på arbeidet med et interkommunalt plankontor i Nord-Troms?  
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3 TJENESTEYTING OG VELFERDSPRODUKSJON 
 

Denne delen omhandler Fylkesmannens inntrykk av kommunens status og utfordringer 
knyttet til brukernes behov og den kommunale tjenesteyting og velferdsproduksjon.  
 

3.1 Barnehage 
 
Fylkesmannens fokusområder 
 

• Kommunen som barnehagemyndighet 

• Dimensjonering av barnehagesektoren 
• Kompetanse, rekruttering og kvalitet 

 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen 
 

• Kostratall per 2010 for Nordreisa kommune viser at 88,8 % av barna i alderen 1-5 år 
har barnehageplass. Ut fra barnehagelovens definisjon har Nordreisa kommune full 
barnehagedekning. Nordreisa kommune har 6 kommunale og fire private barnehager. 
I tillegg driver kommunen en åpen barnehage. Fylkesmannen har inntrykk av at 
tilbudet om åpen barnehage er et viktig lavterskeltilbud til barn og familier som ikke 
benytter det ordinære barnehagetilbudet.  

 

• I og med at Nordreisa har en del private barnhager er det viktig å ivareta 
myndighetsrollen, herunder som veilednings-, tilsyns- og godkjenningsmyndighet. 
Ved Fylkesmannens tilsyn i 2009 ble det avdekket at kommunen hadde utfordringer 
med hensyn til å ivareta sine myndighetsoppgaver på barnehagesektoren. 

 

• Tall fra årsmeldingene fra barnehagene per 15.12.2010 viser at det bare er en 40 % 
stilling hvor det er gitt dispensasjon fra utdanningskravet som førskolelærer. I 4 av de 
5 private barnehagene er det gitt dispensasjoner i deltidsstillinger. 

 

• Nordreisa kommune deltar, sammen med de øvrige fem Nord-Troms kommunene i et 
utviklingsprosjekt om pedagogisk ledelse i barnehagen. Prosjektet har fått støtte fra 
Fylkesmannens kompetansemidler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogpunkter 
 

1. Hvordan ivaretar kommunen som barnehagemyndighet barnehagenes behov 
for rekruttering, kompetanse- og kvalitetsutvikling? 

2. Hvilke planer har kommunen med tanke på dimensjonering av sektoren for å 
oppfylle retten til barnehageplass også i framtida? 
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3.2 Grunnskole 
 
Fylkesmannens fokusområder 
 

• Kommunens skolestruktur 
• Spesialundervisning og tilpassa opplæring 

• Tidlig innsats i et helhetlig perspektiv 
 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen 
 

• Kommunen har gjennomført relativt store endringer i sin skolestruktur. Dette har 
medført en god del uro blant foreldrene og i skolen som organisasjon. Dette har 
særlig kommet til uttrykk gjennom misnøye med organiseringen av elevskyss.   

• Nordreisa kommune har en høy andel av elever som mottar spesialundervisning.  
15, 9 % av elevene har enkeltvedtak om spesialundervisning. I Troms fylke har 9,5 % 
og på landsbasis er tallet 8,2%. Dette gjenpeiler seg også i andelen årstimer av den 
totale rammen som brukes til spesialundervisning. Kommunen bruker 31,9 % av 
årstimene til spesialundervisning. Tallene for Troms er 22,8 % og for landet 17 % . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Kommunehelse 
 
Fylkesmannens fokusområder  
 

• Ressurser i helsetjenesten  

• Psykisk helse/rus 
• Folkehelse  

 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
 

• I følge foreløpige KOSTRA-tall for 2010 (som i liten grad avviker fra 2009) er lege, 
fysioterapi- og helsesøsterdekningen stabil. Legeårsverk er noe under gjennomsnittet 
for Troms og under gjennomsnitt for kommunegruppen (03). Fysioterapi - og 
helsesøsterårsverk (sett i forhold til innbyggere 0-5 år) er over gjennomsnittet.  
Legedekning i sykehjem er rapportert til å være 0,20 legetimer per uke per beboer. 
Dette ligger godt under gjennomsnittet for Troms (0,34timer) og gjennomsnitt for 
landet (0,36timer). 

• Psykisk helse/rus: Kommunen har betydelige utfordringer i sitt forebyggende og 
psykososiale arbeid med barn og unge og oppgir behov for å styrke dette. Det er 

Dialogpunkter 
 

1. Hvordan jobber kommunen med tidlig innsats i barnehager og skoler med tanke 
på å blant annet forebygge senere behov for spesialundervisning? 

2. Hvordan jobber kommunen med å forankre ny skolestruktur med tanke på å 
skape ro omkring grunnskoleopplæringen i kommunen?  
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etablert en lavterskel rusforebyggende gruppe med representant fra politiet, 
helsesøstertjenesten og rustjenesten. Rusforebyggende gruppe bidrar med intern 
opplæring i kommunen og har også noe interkommunal forebyggende virksomhet. 
Rusforebyggende gruppe kontaktes av ungdom, foreldre, skoler og barnevernet når 
det oppstår bekymringer vedrørende rusbruk eller annen bekymringsfull atferd. 
Rusforebyggende gruppe registrerer økning i bekymringshenvendelser fra foreldre 
når det gjelder rusbruk blant ungdom. Skolehelsetjenesten mottar tilsvarende 
bekymringshenvendelser fra ungdomsskoleelever og lærere. Kommunen har totalt 
1,3 stilling i rustjenesten. Det er opprettet en stilling for samordning av kommunens 
helsetjenester for å sikre et godt tilbud til barn og unge. Status for kommunens 
virksomhet innen psykisk helsearbeid er uendret etter opptrappingsplanens 
avslutning i 2008. Kommunens rapportering (2010) på videre utvikling av det psykiske 
helsearbeidet oppgir at det brukes 15, 4 årsverk på voksne med psykiske 
helseplager. På barn og unge brukes 4,5 stillinger. Kommunen har samarbeid med 
frivillighetssentral, lag og foreninger, noe som influerer positivt på det 
helsefremmende arbeidet. 

• Kommunen har et godt fungerende Familiens hus med samlokaliserte tjenester, også 
av forebyggende art.   

• Kommunen hadde i løpet av kort tid i 2009 flere dødsfall blant unge menn hvor 
selvmord var dødsårsaken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Pleie og omsorg 
 
Fylkesmannens fokusområder 
 

• Omsorgsplan 2015 
• Flere tjenesteytere med fagutdanning 

• Dimensjonering og rapportering av pleie- og omsorgstjenesten 

• Tjenestetilbud til personer med demens 
• Habilitering og rehabilitering 

 
 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen 
 
Analysen er gjort på bakgrunn av Fylkesmannens generelle kunnskap om kommunen og 
tilgjengelig statistikk (SSB-data 2009). 
 

• Ressursinnsats omsorg: netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter er 35,1 %, og ligger noe lavere enn gjennomsnittet for 
kommunegruppen (36,6 %) og gjennomsnittet for Troms (36,5 %).  

 

Dialogpunkter 
 

1. Hva gjøres for å bedre legedekningen på sykehjem, jamfør nasjonale føringer? 
2. Har kommunen vurdert hvilke risikofaktorer som kan føre til økt risiko for 

selvmord?   
 

Side 21



 14 

• Andel årsverk i brukerrettet tjenester med fagutdanning er 75 %, og er høyere enn for 
kommunegruppen (72 %) og gjennomsnittet for Troms (72 %). Kommunen har 
arbeidet strategisk og målrettet for å høyne fagkompetansen i pleie- og 
omsorgstjenesten, og har vært aktiv i arbeidet med Kompetanseløftet. Fylkesmannen 
registrerer imidlertid at kommunen har en veldig høy andel legemeldt sykefravær av 
totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjenesten, 13,8 %, mens gjennomsnittet 
for kommunegruppen er kun 8,1 %. Gjennomsnittet for Troms-kommunene er 10,2 %. 
Fylkesmannen finner også at andel årsverk utført av ansatte som er 55 år eller eldre 
(2009) er på 23,9 %, mot gjennomsnitt for Troms-kommunene som er 19,6%. 
Kommunen rapporterer for øvrig i sine resultat- og plandata til Fylkesmannen per 1.2. 
at det planlegges en vekst på 4 årsverk i 2011 og 6 ansatte er på videreutdanning.  

 
• KOSTRA-data viser at kommunen har en noe høy andel mottakere av 

hjemmetjenester blant innbyggere 0-66 år på 21 mottakere per 1000 innbyggere i 
forhold til gjennomsnittet i Troms (18). Ser vi videre på IPLOS-data, finner vi at 
kommunen har en meget høy andel hjemmetjenestemottakere med omfattende 
bistandsbehov i aldersgruppen 0-66 år, på 34,5 mens tilsvarende tall for 
kommunegruppen er 22,5 og gjennomsnittet for Troms-kommunene 28,7.  Når det 
gjelder plasser i institusjoner for eldre og funksjonshemmede i prosent av innbyggere 
over 80 år, har kommunen en god dekningsgrad med 24,6 % som er noe høyere enn 
snittet for Troms (22,7 %) og for kommunegruppen (27,5 %). Imidlertid har 
kommunen lav andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon med 8,3 %. 
Gjennomsnitt for Troms-kommunene er 12,3 % og for kommunegruppen 11,9 %. Når 
det gjelder målet om at den enkelte skal disponere enerom i institusjon, er kommunen 
gledelig i mål med 100 % dekning, mot 92,2 % i snitt for Troms-kommunene. 
Fylkesmannen er kjent med at det gjennom mange år har vært arbeidet målrettet og 
systematisk for å få “eneromsreformen” realisert. Kommunen har store utfordringer 
knyttet til mange unge brukere i hjemmetjenesten med omfattende hjelpebehov. 
Nordreisa kommune har et høyere antall mottakere av ressurskrevende tjenester over 
innslagspunktet i toppfinansieringsordningen enn hva som er gjennomsnittet for 
Troms fylke. Nordreisa kommune har 2,34 brukere per 1000 innbyggere, mens 
gjennomsnittet i Troms fylke er 1,35. Videre har Nordreisa kommune høy nettoutgift 
per innbygger sammenlignet med gjennomsnittet i Troms.  

 
 

• Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens er svært høy med 41,7 % i 
forhold til gjennomsnittet i Troms som er på 26,9 % og for kommunegruppen 27,6.  
Fylkesmannens kartlegging av demenstilbud i kommunene i 2011 viser at kommunen 
har demensteam og pårørendeskole, men ikke noe tilrettelagt dagtilbud. Kommunen 
har i 2011 40 ansatte på opplæring i Demensomsorgens ABC ifølge rapportering på 
Kompetanseløftet.  

 
• (Per 15/3 2011) Nordreisa kommune har en sykestue med 4 plasser beregnet til blant 

annet ø-hjelp, medisinsk observasjon og rehabilitering. I tillegg er det 6 plasser ved 
Områdegeriatrisk avdeling. Disse plassene skal gi tilbud til egne innbyggere samt 
innbyggerne i Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy. Nordreisa har i januar 2011 tilsatt en 
ergoterapeut i 50 % stilling som skal ivareta funksjonen koordinerende enhet. 
Funksjonen er lagt til ergo- og fysioterapitjenesten og skal gi et tilbud til hele 
kommunens befolkning. Helsetjenesten har et godt habiliteringstilbud til 
funksjonshemmede barn i skole, barnehage og hjem, men har ikke kapasitet til å 
prioritere rehabilitering i hjemmet til øvrig befolkning. 
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3.5 Sosialtjenesten 
 
Fylkesmannens fokusområder 
 

• Kommunens ansvar på NAV-kontoret 

• Lov om sosiale tjenester kapittel 4A; rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor 
enkelte personer med psykisk utviklingshemning 

 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen 
 

• Kvalifiseringsprogram (KVP) innvilges av NAV-kontorene til enkeltpersoner.  Dette er 
en kommunal beslutning, men programmene skal ha et innhold der man tar i bruk 
både statlige og kommunale tiltak.  Målet med programmet er å bidra til at flere 
kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og 
oppfølging.  Nordreisa kommune er blant kommunene som ikke har klart å få 
tilstrekkelige deltakere i programmet, sammenholdt med de måltall som er satt.  
Eksempelvis hadde man 8 deltagere for lite i desember 2010, jf måltall. 

 
• Fylkesmannen hadde tilsyn med tildeling av økonomisk sosialhjelp i Nordreisa 

kommune i 2010.  Dette ansvaret ivaretas av NAV-kontoret.  Fylkesmannen påpekte 
lovbrudd, men disse avvik er lukket av kommunen pr i dag.   

 

• Kommunen har pr i dag to vedtak om bruk av tvang etter sosialtjenesteloven kapittel 
4A som Fylkesmannen har godkjent.  I den ene saken var oppfylling av 
sosialtjenestelovens kompetansekrav en problemstilling. Kommunen har opplyst at 
den ikke får søkere til flere stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning, fordi det er 
mangel på fagpersoner i området. Videre har kommunen opplyst at det er 
problematisk få en stabil personalgruppe og at det derfor er mange personer (bl.a. 
tilkallingsvikarer) som gir tjenester til tjenestemottakeren. Dette medfører igjen at 
kommunen søker dispensasjon fra utdanningskravene for et stort antall personer, og 
som ikke er i samsvar med forutsetningen i kapittel 4A.  I vårt vedtak ble det ikke gitt 
dispensasjon til så mange ansatte som kommunen søkte om. 

 
 

 

 

 

 

 

Dialogpunkter 
 

1. Har kommunen en strategi for å arbeide videre med fraværsproblematikk og 
nyrekruttering (sett i tilknytning til at flere ansatte har relativt høy alder)? 

2. Er det behov for flere korttidsplasser/avlastningsplasser for eldre 
hjemmeboende? 

3. Arbeides det med tilrettelegging av dagtilbud til personer med demens? 
 

Dialogpunkter 
 

1. Hvordan arbeider kommunen for å få flere deltakere i kvalifiseringsprogram? 
2. Hvordan arbeider kommunen for å ivareta kompetansekravene etter lov om 

sosiale tjenester kapittel 4A? 
 

Side 23



 16 

3.6 Barnevern 

 

Fylkesmannens fokusområder 
 

• Manglende oppfyllelse av lovfastsatte krav hjemlet i lov om barneverntjenester 
o Fristoversittelser i undersøkelsessaker 
o Barn i hjelpetiltak uten tiltaksplaner 
o Barn under omsorg som ikke har tilsynsfører  

• Tverrfaglig arbeid med barn og unge - Sjumilssteget 
 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen 
 

• Kommunen har over lang tid hatt store mangler hva angår oppfyllelse av lovfastsatte 
krav hjemlet i lov om barneverntjenester. Barneverntjenesten har i løpet av de siste 
årene vokst fra å være en liten tjeneste med 2 til 3 saksbehandlere (40 til 60 
klientsaker) til å bli en interkommunal tjeneste med 7 fagstillinger (ca. 150 
klientsaker). Antall nye meldinger og antall barn med hjelpetiltak har økt betraktelig 
etter at det interkommunale samarbeidet kom i gang.   

 
• Alle undersøkelser skal behandles innen 3 måneder. Når det gjelder fristoversittelser i 

undersøkelsessaker, har kommunen rapportert inn fristoversittelser i 14 av de siste 
15 kvartalene, dvs. siden 2007. I 4. kvartal 2010 hadde kommunen fristoversittelser i 
63 % av sakene. Dette er bekymringsfullt. Utskriving av mulkt vil være aktuelt i 2011 
med mindre kommunen innen kort tid får kontroll over situasjonen.  

 
Etter barnevernloven § 4-5 skal alle barn i hjelpetiltak ha en tidsavgrenset tiltaksplan. 
Kommunens rapportering til Fylkesmannen pr. 31.12.2010 viste at 40 % av barna, 
eller med andre ord 25 hjemmeboende barn med hjelpetiltak, ikke hadde fått 
utarbeidet en tidsavgrenset tiltaksplan. Tiltaksplan er helt nødvendig for å kunne 
justere og evaluere løpende hjelpetiltak. Videre skal alle barn som bor i fosterhjem ha 
en tilsynsfører. Kommunens rapportering til Fylkesmannen pr. 31.12.2010 viste at  
50 % av barna eller 2 barn i fosterhjem ikke hadde fått oppnevnt tilsynsfører. 
Tilsynsførerordningen er sentral for å kunne ivareta barns rettssikkerhet. 

 

• Fylkesmannen har over lang tid hatt kontakt med Nordreisa kommune pr. telefon og 
e-post, samt møte i kommunen den 20.4.2010, der lovbrudd har vært tema. 
Situasjonen i barnevernet ble også tatt opp med ordfører og rådmann i møte den 
14.9.2010. I brev herfra datert 17.9.2010 ble kommunen bedt om å legge frem en 
plan for oppfyllelse av lovfastsatte krav. I brev hit datert 30.9.2010 la kommunen frem 
en plan. Fylkesmannen registrerer at kommunen ved utgangen av 2010 ikke klarte å 
oppfylle alle fastsatte mål. Dette gjelder særlig i forhold til utarbeidelse av 
tiltaksplaner. Fylkesmannen finner det positivt at kommunen ved utgangen av 
årsskiftet rapporterte at internkontrollplikten nå overholdes, noe som ikke var tilfelle 
pr. 30.6.2010. Nordreisa kommune fikk i februar i år tildelt 1 ny barnvernstilling av 
Fylkesmannen for å styrke barneverntjenesten. Fylkesmannen forventer at denne 
styrkingen skal bidra til at tjenesten blir mer lovlig i løpet av 2011.  

 
 
 
 

Dialogpunkter 
 

1. Hvordan skal kommunen fremover sikre at barnevernundersøkelser blir 
gjennomført innen de frister som er fastsatt i barnevernloven?  

 

2. Rapporteres det regelmessig om situasjonen i barnevernet til politisk nivå? 
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Kommentarer til kommunebilde og program for 
Møte mellom Nordreisa kommune og Fylkesmannen, 13. mai på Storslett 

Program er OK men vi foreslår at møtet avsluttet kl 1500, i stedet for kl 14.15.  
Vi har satt av kommunestyresalen fra kl 0830 til kl 1500. 

Nordreisa kommune har gjennomgått kommunebildet og våre ledere har kommet 
med følgende kommentarer:

Folkehelse. 
Her er det mange utfordringer å ta tak i og det må samarbeides på tvers av enhetene 
i kommunen og trekkes inn eksterne samarbeidsparter. I samhandlingsmeldinga er 
satsing på folkehelse det grunnleggende for befolkningens helse. Nordreisa 
kommune har tilsatt en kommuneoverlege som er interessert og har en viktig rolle i 
dette arbeidet. Arbeidet må gis status, det må skapes entusiasme og det må være 
klare ansvarslinjer. Ei egen arbeidsgruppe med fokus på folkehelse kan være et 
forslag for å komme i gang. Har Fylkesmannen startmidler til et slikt prosjekt? De skal 
fortsatt være pådrivere for regionalt og lokalt folkehelsearbeid. 

Interkommunalt samarbeid. 
Her ligger utfordringer i samhandlingsreformen med å finansiere tjenester – både fra 
UNN HF og fra nabokommuner som får tjenester. Hva kan Fylkesmannen bidra 
med? I det hele så er vertskommunerollen noe som må tematiseres og bringes 
videre da det styringssignaler mener at det skal samarbeides mer på tvers av 
kommunegrensene.
I kommunebildet for øvrig savnes framtidsbilder i forhold til Nasjonale mål og 
prioriterte områder for 2011 og som vil gi Nordreisa kommune utfordringer innen e-
helse, kvalitet og pasientsikkerhet, rekruttering og kompetanse.

Kommunehelse. 
Legeårsverk i sykehjem er endret i 2011. Fysioterapiårsverk må sees i sammenheng 
med utfordringer med mange funksjonshemmede. Det er også ei dreining fra 
stykkpris til økt fastlønnstilskudd for private fysioterapeuter, nettopp for å få større 
fokus på bredden og folkehelseperspektivet i tjenestetilbudet. Det er fortsatt 
bekymringsfullt antall selvmord og spesielt unge kvinner. Dette har også med 
forebygging å gjøre. Det er levert bekymringsmelding til rådmann fra psykososialt 
kriseteam om at noe må settes i verk.

Pleie og omsorg. 
Dette er mer komplisert enn flere avlastningsplasser/korttidsplasser i sykehjem. Med 
flere kompliserte sykdomstilstander hos hjemmeboende yngre og eldre vil også den 
ordinære hjemmesykepleien kreve ressurser på døgnbasis. Flere hjemmeboende 
demente, kreftpasienter og flere pasienter med kroniske lidelser med tett oppfølging 
krever nye løsninger og ikke alltid tradisjonelle sykehjemsplasser.
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Planstrategi og kommuneplan
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 1991, planprogram for ny plan er nå ute 
til høring
Kommuneplanens arealdel, oppstart i 2007 og restart høsten 2010. 
Kommunen har digitalt planregister (reguleringsplaner) og vi har god kompetanse 
innen kartforvaltning. Har ledet arbeidet i Nord Troms med utvikling av kartsystem og 
fått kart ut på nettet.

Miljø
Rådmannen følger nasjonale føringer og retningslinjer i saker som omhandler 
strandsonen og verna vassdrag. Politikerne har i noen saker en annen oppfatning 
enn administrasjonen.

Kommunen vedtok høsten 2010 retningslinjer for behandling av saker etter 
motorferdselsloven. De følger de retningslinjer som DN har satt opp i sitt Rundskriv 
T- 1/96. 
Nordreisa kommune har få saker om dispensasjon for bruk av ATV og har i flere år 
hatt en restriktiv holdning til bruk av ATV. For bruk av scooter opplever vi også at 
søker har en begrunnelse /nyttekjøring og da gis det dispensasjon. Søknader om 
disp for kjøring av bagasje og utstyr til hytte eller vedkjøring utgjør 80-90 % av 
sakene. Disp utv behandla 16 saker i fjor. Totalt ble det behandlet 116 saker i fjor.

Verneområdestyre for Reisa nasjonalpark og Reiduttarhalti landskapsvernområde er 
på plass og har behandlet sine første saker. 
Kommunen er svært skuffet over at ikke vi fikk forvalterstilling hit i år. Vi opplever at 
selv slike enkle faglige avgjørelser blir dratt opp på et politisk nivå og avgjort der.

Rovviltsituasjonen i kommunen er dramatisk. Siste utspill her er brevet fra Mattilsynet 
før påske. Det omfatter 3 bruk i Nordreisa, men vil kunne omfatte flere neste år hvis 
ikke rovvilttapene går ned. Vi frykter at en eller flere av disse bøndene legger ned i 
løpet av året. Nordreisa kommune er bekymret over motstridende signaler og 
håndtering av rovviltproblematikken, fra ulike avdelinger hos fylkesmannen. 
En av de bøndene som fikk brev fra Mattilsynet før påske søkte om 
skadefellingstillatelse i begynnelsen av juli i fjor. Søknaden ble ”rotet” bort hos 
Fylkesmannen og han fikk ikke svar før i slutten av august - da med et avslag. 
Situasjonen nå er at bøndene blir dratt i mellom Direktoratet for 
naturforvaltning/rovviltnemnda/Fylkesmannen på den ene sida og Mattilsynet på den 
andre. Og slik det ser ut nå så kommer de nok til å holde på med det til områdene 
her er fri for sauebønder.

Landbruk
Det arbeides med kommuneplanens arealdel, se pkt over. Gjennom dette arbeidet er 
landbruksarealene i/rundt sentrum kartlagt. Det planlegges også å gjøre en grovere 
analyse i distriktene. 
Rådmannen følger i sin saksbehandling anbefalinger, nasjonale føringer og 
retningslinjer med mer. Både etter jordlovens med tilhørende forskrifter, ny Pl.b lov 
og naturmangfoldloven. Våre saksbehandlere fikk i vinter skryt fra FM om at deres 
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høringsbrev og saksbehandling etter de nye lovene var svært god. Politikerne har i 
noen saker en annen oppfatning enn rådmannen.
Nordreisa kommune har en langsiktig strategi for å støtte opp om melkebrukene i 
kommunen. Siden 1998 har kommunen støttet melkebønder med avdrag og rentefrie 
lån på inntil 50 % av kjøpsprisen av melkekvoter. Totalt er de i løpet av disse åra gitt 
støtte på 2,2 millioner.
Kommunen har i samarbeid med fylkesmannen vært i startfasen av et prosjekt som 
gjelder samarbeid mellom ulike aktører innenfor landbruk og reiseliv i Nordreisa og 
Skjervøy siden 2008. Det har ikke vært kapasitet til å jobbe med dette, men håper å 
få ta tak i det når administrasjon på landbruksavdelingen blir styrket.

Nordreisa kommune
28.04.2011

Med hilsen 

Christin Andersen
Assisterende rådmann
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/1796-3

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 29.04.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/11 Nordreisa formannskap 13.05.2011

Søknad om skjenkebevilling - Storslett hotelldrift A/S Norlandia drift A/S

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling for Storslett hoteldrift AS/ Norlandia drift AS
2 Målsatt tegning over skjenkearealet, inne . Barer skal være markert i tegning

Rådmannens innstilling
1.Storslett hotelldrift A/S Norlandia drift A/S ved Tor Odin Horg gis skjenkebevilling for øl,  
   vin og brennevin (gruppe 1, 2 og 3) fra Storslett hotelldrift A/S, Lyngsmark 5, 9151 Storslett,
   i lokalene som beskrevet i søknaden.
2. Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Storslett hotelldrift A/S har et fullverdig 
    mat/menytilbud.
3. Skjenkebevillingen gjelder fra 1. juni 2011 til og med 15. august 2011.  
    Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 -  kl 02.00 og brennevin  
    (gruppe 3) fra kl 13.00 – kl 02.00.
4. Michael Reuter godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Tor Odin Horg.
5. For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
    Nordreisa kommune.
6. Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de
    lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Saksopplysninger
Storslett hotelldrift A/S Norlandia drift A/S ved Tor Odin Horg søker om skjenkebevilling for 
øl, vin og brennevin for Storslett hotelldrift A/S, Lyngsmark 5, 9151 Storslett.
Det søkes ikke om bevilling til skjenking utendørs.
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Storslett hotelldrift A/S søker om skjenkebevilling fra 1. juni 2011.  For å få behandlet saken før 
denne tid må saken behandles etter § 13 i kommuneloven – utvidet myndighet i hastesaker, da 
kommunestyremøte 19. mai er avlyst.

Søknaden omfatter bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 
1, 2 og 3) i restaurant og lobby.
Ønsket skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 oppgis til kl 09.00 – 02.00 alle dager.
For gruppe 3 fra  kl 13.00 – 02.00 alle dager.
Skjenkearealet oppgis til å være 205 m2 med ca 170 gjesteplasser.

Michael Reuter søkes godkjent som styrer og Tor Odin Horg som stedfortreder.
Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.

Vurdering:
I søknaden om serveringsbevilling oppgis åpningstiden ved hotellet å være fra 1. juni til 15. 
august.  Det må derfor antas at skjenkebevillingen det søkes om også skal gjelde for samme 
tidsrom.
Lensmannen, som uttaler seg om de involverte personers vandel har ingen merknader.

Side 29



Kommunenavn og adresse

NIC KOlitkAket)"

CfC)E5t

• ,

Navn

Adresse

Telefon

§

Ny bevilling

Firmanavn

Kontoradresse

Postnr.

ct()30
Telefon

•

Poststed

Endring

E-post

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

I tilfelle ja, hvilke?

A. Bevillingssøker er en privatperson
Navn

Bostedsadresse

Postnr. Poststed Skattekommune

Telefon E-post

B. Bevillingssøker er et foretak, lag eller forening

t
E-post

Eiers avn

kr—‘

Nr. 702431  Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008

A. Reelt, underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

Adres

(Å-
Telefon E-post

el\c'tg°1-Lte7
Eiers navn

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

Søknad om skjenkebevilling
(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

Dato
Virksomheten er overdratt:

Postnr. Poststed

Nei

.Org.nr.

Ja

Fødselsnummer (11 siffer)

Organisasjonsnummer

1.25t

Skattekqmmune,

N C,T1Z;t

Daglig leder/kontaktperson Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 sie...r) Eierank

L.007;
Postnr. Poststedotç L(

r r)6
Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post
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B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Navn

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/farnilietilknytning

Styrer må være en fysisk person
Navn

Bosteds dresse

Postnr.

Ct EL REU TE

Telefon E-post

crc5.6e,56.  kc)frit_nei

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn

•
Navn

Stedsadresse

oui,r)QA.\: c)1.c.K
Poststed Skattekommune

Bostedsadresse

Ek_
Postnr. Postst

en
Telefon E-post

•1  ?5

540  f-S

Postnr. Poststed

qC) go rF-612sETT-•
Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept
Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

Skattekomzne

nL
r J (Ji I

-t-C.

ouLr W-eaj5

vve-c--v\cWhi\nte_s-f-c-r.

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)

Benytt ev. eget ark

Gnr. Bnr. Telefon

14 2—

Benytt ev. eget ark

Side 31



Dæt søkes om slik bevilling  (sett kryss)

Alkoholholdig drikk
gruppe 1

(over 2,5 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent)

Tilsvarer el

Alrninnelig
bevilling

Bevilling for
lukket selskap

Skjenkeareal

Innendørs  i følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)

Benevnelse

• •
Eiers nav

ostedsa esse

Eiers navn

ESostedsadresse

Telefon

4-CUJI—rex--vjr"

111

t(-usG.--c- 2

E-post

Alkoholholdig drikk
gruppe 2

(over 4,7 vol.prosent
og under 22 vol.prosent)

Tilsvarer vin

cc.)

Telefon E-post

t-to ce-

Alkoholholdig drikk
gruppe 3

(mellom 22 vol.prosent
og 60 vol.prosent)
Titsvarer brennevin

Utendørs  (beskrivelse av området)
Hele området skal beskrives, så som adkornst, terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc.

Postnr.

I 5

Postnr. Poststed

Poststed

c)S

r  (cuA,Å;Lc=t_. o

m2 Ant. gjesteplasser

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

ct-c ?.5o z r7-

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)
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Navn, posisjon/stiHing i virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.
Foretakets navn Org.nr.

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3

• • III 0 II

Sted, dat

3C/5 ((

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

• I 0

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødve
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning

Bevillingssøkers unders if , ev. firmastempel

Ufullstendige søknader vil bli returnert

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Antall liter

Antall liter

Antall liter

Benytt ev. eget ark

forskrifter blir overholdt.

ndig tillatelse før

samtykker i at det kan
og faktisk omsetning.
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