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Arkivsaknr:       2009/10372-24

Arkiv:                U40

Saksbehandler:  Beate Brostrøm

Dato:                 04.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/12 Nordreisa formannskap 19.01.2012

Tilskudd drift mottaksstasjoner i Nord-Troms

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Avtale Sørkjosen Fiskemottak og Atlantic Seafood
2 Innhold:  Tilskudd til drift av mottaksstasjonene i Nord-Troms bruk av midler 2012 - Bruk 

av midler tildelt for 2011 i 2012
3 Tilsagn om tilskudd til prosjektet økt ekstraordinært tilskudd til mottaksstasjonene i Nord-

Troms over fylkeskommunal næringsfond-budsjettår 2010
4 Rammeavtale for drift av mottaksstasjonene i Nord-Troms
5 Tabell

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune innvilger tilskudd i 2012 så lenge Troms Fylkeskommune bidrar 
med 50 %.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune påtok seg i 2009 oppgaven med å lage rammeavtale for drift av
mottaksstasjoner i Nord-Troms. Målet for avtalen var å sikre forutsigbarhet og pålitelig ordning 
for mottak av fisk ved mottaksstasjonene i Nord-Troms. Bakgrunnen for avtalen var at det 
ordinære føringstilskuddet ikke dekket alle utgifter i forbindelse med transport av fisk fra 
mottaksstasjonene til produksjonsanlegget på Skjervøy. Avtalen er videreføring av en 
prøveordning som ble iverksatt i 2009/2010.

Rammeavtalen ligger vedlagt.

Avtaleparter:
 Mottaksstasjoner
 Produksjonsanlegget ved Skjervøy Sjømat
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 Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy.
 Troms Fylkeskommune
 Norges Råfisklag

Arbeidsfordeling i avtalen
1. Mottaksstasjoner

Skjervøy Sjømat og den enkelte mottaksstasjon inngår avtale for mottak av fisk, heri
egenkontroll, godkjenninger, frekvens for mottak/avhenting m.v. Disse avtalene legges til grunn 
for kostnadsberegninger og finansieringsmodellen. Den enkelte mottaksstasjon er ansvarlig for 
infrastrukturen ved anlegget, evt. I samarbeid med sin moderkommune.

2. Skjervøy Sjømat
Skjervøy Sjømat har ansvaret for transportordningen fra mottaksstasjonene. Skjervøy Sjømat
fakturerer Norges Råfisklag for merkostnader for transport.

3. Norges Råfisklag
Norges Råfisklag yter føringstilskudd innenfor, til enhver tid, gjeldende regelverk (nå 1,50 pr
kg) Norges Råfisklag forskutterer for merutgifter for transport (1,45 pr kg) til Skjervøy Sjømat, 
og viderefakturerer utgiftene til Troms fylkeskommune og kommunene.

4. Troms Fylkeskommune
Troms fylkeskommune dekker 50 % av merkostnadene for transport av fisk fra 
mottaksstasjonene til produksjonsanlegget.

Situasjonen i Nordreisa kommune
I Nordreisa har vi to bedrifter som kjøper og foredler fisk
Jarle Kiil
Johs H Giæver AS

Vi har fått høringsuttalelse fra Johs H Giæver som sier følgende:

“Det er ikke kommunens ansvar/ oppgave å betale frakttilskudd for råvarer for å føre råvarer ut 
av kommunen der det er en fiskeribedrift som sliter pga. lite råstoff. Dersom kommunen går inn 
for dette vil det skape presedens. Vårt firma kjøper fisk fra Bergen i sør til Kirkenes. Store 
fraktkostnader påløper. Vil kommunen gi oss tilskudd til dekning av merkostnad. Hva med 
fraktkostnader for bønder som kjøper for fra Trøndelag?

En kostnad estimert til kr 3,-pr kg til frakt av sei til kr.7,- pr.kg synes høyt. Om føringsordninger 
skal diskuteres må dette for å unngå konkurransevridning settes ut på anbud. Sist vinter bringte 
fiskerne fisken til anlegget på Havnnes noe som fungerte. Andre ordninger kan diskuteres. Hvis 
”statmidler” skal undergrave vår virksomhet på Havnnes vil dette øyeblikkelig bli
tatt opp med sentrale politikere på Stortinget.”

De andre kommunene i området har nå godkjent avtalen. For vår del er situasjonene annerledes 
iog med at vi har fiskekjøpere i vår kommune. Giæver har gitt tilbud til kun en mottaksstasjon. 
Dette tilbudet kunne ikke etterkommes av mottaksstasjonen, da dette innebar store investeringer, 
i bla. bil, sjåfør etc.

De siste årene er det kjøpt ca 70 tonn fisk i Sørkjosen.

Estimerte utgifter:
Leie mottak kr.0,60 32.000
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Lønn fiskekjøper kr.0,60 32.000
Frakt kr.1.75 122.500 

186.500

Finansiering:
Føringstilskudd NR kr.1.50 105.000
Troms Fylkeskommune 40.750
Nordreisa kommune 40.750 

186.500

Årlig kvantum kan variere svært mye og vi har tidligere hatt opptil 160 tonn.

Vurdering

Vår vurdering er at tilskudd til fiskemottaket i Sørkjosen vil ha presedens for et eventuelt
frakttilskudd til Johs H Giæver. Dette vil lett føre til at kommunen kan få langt større kostnader 
enn det det her legges opp til.

Vi kan derfor ikke gå inn for avtalen da den kan få store økonomiske konsekvenser for
kommunen. Det er vurdert om fiskemottaket i Sørkjosen kan få en avtale med Johs H Giæver
der den som frakter fiske fra Sørkjosen til Havnnes får føringstilskudd tilsvarende dekningen fra
Norges Råfisklag og Troms Fylkeskommune, til sammen kr.2,07 pr. kg. Avtalen som ble tilbudt 
mottaket fra Giæver inneholdt blant annet forslag om at mottaket leverte i Rotsund. Dette var 
ikke aktuelt da mottaket da måtte gå til investering av bil og lønning av sjåfør.

Det er likevel slik at fiskerne og mottaksstasjonen i Nordreisa er fornøyd med ordningen og har 
ytret at de ønsker en slik ordning, uavhengig av hvem kjøper er. Å sette saken ut på anbud, der 
alle kjøpere i regionen fikk komme med tilbud, kunne dempet konfliktnivået i Nordreisa, og 
kanskje man likevel kunne fått gode vilkår.

De andre kommunene i Nord-Troms er positive til ordningen. Fylkeskommunen har videreført 
midler fra 2011 til 2012 til ordningen (Brev av dato: 21.12.2011), men har varslet at saken 
kanskje ikke får videreføring. Vi vil holde oss orientert i forhold til hva de andre kommuner og 
fylkeskommunen gjør i saken. Det anbefales at man i denne saken følger Troms 
Fylkeskommunes vurderinger.

Rammeavtalen og dens ringvirkninger bør evalueres i forhold til evt konkurransevridning.

Rammeavtalen til behandling ligger vedlagt.
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UTROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Plan- og næringsetaten

NORDREISAKOMMUNE
sERvIcxKc-)NmRE-1-

1212

LOPENR. TARK KODE

Norges Råfisklag
Postboks 6162

9291 TROMSØ

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
11/279-7 Kjetil Helstad 243 TILSK
Lopenr.: Tlf. dir.innvalg Deres ref.: Dato:
36095/11 77 78 81 94 10689/11/TIS 11/1101 21.12.2011

TILSKUDD TIL DRIFT AV MOTTAKSSTASJONENE I NORD-TROMS BRUK AV
MIDLER2012 - BRUK AV MIDLER TILDELT FOR 2011 I 2012

Det vises til søknad om tilskudd til videreføring av ordningen med «Tilskudd til drift av
mottaksstasjoner i Nord-Troms» datert 08.12.2011.
Fylkesråd for plan og næring har besluttet at ikke benyttede midler avsatt for 2011 i tråd med
fylkesrådssak 258/10 over ordningen kan benyttes i 2012 i tråd med fylkesrådets vedtak.

Søknad om ytterligere at Troms fylkeskommune skal sette av en ramme til ordningen for
2012 lik den for 2011 vedtatt av fylkesrådet i sak 258/10 blir ikke behandlet før status over
behov for midler i perioden januar til oktober 2011 foreligger.

Med vennlig hilsen

Anne Hjort
Ass. Plan- og næringssjef

Kje eistad
Spesialrådgiver

Kopi:
Kvænangen kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Kåfjord kommune
Storfjord kommune
Lyngen kommune
Kristin Næsvold Figenschou, her

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Norges Råfisklag
Postb. 6162

9291 TROMSØ

Vår ref.:
09/1911-28
Løpenr.:
26771/10

TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

1. Nøkkelinformasjon om prosjektet
Tilsagnsbeløp fra Troms fylkeskommune
Prosjektansvarlig/-eier
Prosjektleder (kontaktperson)
Prosjektet er forankret i RUP under kapittel
Prosjektperiode

Prosjektets geografiske nedslagsfelt

2.  Kostnadsoverslag
Kostnader
Totalkostnad — frakt a ril og mai 2010, 184 145 kg
Sum kostnader

Besøksadresse
Strandyn. 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Tilsagn NF19/10

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
troms@tromsfylke.no

Vi viser til Deres søknad datert 27.09.2010 vedrørende ovenfor nevnte sak.

Næri ngsetaten

NORDRLSA KOMMUNE
SERVICEKONTORE:-

Saksbehandler: Arkiv:
Kjetil Helstad 243 TILSK
Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
77 78 81 94 19.10.2010

TILSAGN OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET ØKT EKSTRAORDINÆRT
TILSKUDD TIL MOTTAKSTASJONENE I NORD-TROMS OVER
FYLKESKOMMUNALT NÆRINGSFOND - BUDSJETTÅR 2010

Fylkesråd for næring har besluttet å gi støtte på inntil kr 24 126,- over fylkeskommunalt
næringsfond "til prosjektet  økt ekstraordinært tilskudd til mottaksstasjonene i Nord-Troms"
den 13.10.2010. Tilskuddet kommer i tillegg til tilsagn NF15/09 på inntil kr 111 750,-
fylkesråden innvilget 26.10.2009 og de to tilsagnene kan inngå i samme regnskap og
utbetalingsanmodning.

Tilsagnet gjelder den ekstraordinære situasjonen som var for mottaksstasjonene i Nord-Troms
høsten 2009 i lys av betydningen disse har og som fylkestinget påpekte i sak 94/09. Søknader
om videreføring av ordningen må behandles i egen prosess.

Kr 24.126
Norges Råfisklag

Willy Godtliebsen
NP3112

15.03.2010 - 01.05.2010
Gaivuotna - Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa,

Kvænangen

Budsjett
550 399
550 399

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no
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./. Vedlagt følger utbetalingsvilkår for tilskudd gitt fra næringsfondet datert 18.06.97.

Med vennlig hilsen

5rfguS1

Anne Hjortd
Ass. næringssjef

e.f.

Kopi:

-

Fiskarlaget Nord

-

Kvænangen kommune
Nordreisa kommune

-

Skjervøy kommune
Kåfjord kommune

-

Kristin Nordahl Figenschou, her

-

Randi Jaros, her

2

jetil Helstad
Spesialrådgiver
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RAMMEAVTALE FOR DRIFT AV

MOTTAKSSTASJONENE I NORD-TROMS

Oktober 2010
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Intensjonen med en slik rammeavtale er å fastsette de ulike oppgavene og ansvarsforholdene
partene skal ha.

Bakgrunnsbeskrivelse

Fiskerne og Skaretfisk AS var pådrivere for å få etablert mottaksstasjoner for fisk i Nord-
Troms. Dette har hatt stor betydning for tilstedeværelsen av fiskere i regionen. Ordningen har
vært delvis finansiert av Norges råfisklag ved hjelp av føringstilskudd.

Sesongen 2008/2009 ble utfordrende for mottaksstrukturen da det ble stopp i mottak av fisk.
Nergård AS valgte å trekke seg ut av Skjervøy vinteren 2009. Dette rammet
mottaksstasjonene i Nord-Troms hardt. Strukturen innen fiskeindustrien gikk inn i en ny fase.
Skjervøy kommune tok initiativ til å invitere mottaksstasjonene og de andre involverte Nord-
Troms kommunene til dialog for å få reetablert ordningen. Hensikten var å finne en løsning
som kunne erstatte ordninga Skaretfisk hadde finansiert sammen med Norges råfisklag. Det
ble satt i gang en prøveordning vinteren 2009. Prøveordningen ble finansiert av Norges
råfisklag, Troms fylkeskommune og kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og
Skjervøy. Skjervøy sjømat ble etablert på Skjervøy og er et naturlig produksjonsanlegg som
skal motta råstoffet fra mottaksanleggene. Det er viktig at denne prøveordningen videreføres.
Flere har jobbet mye for å få dette til.

Framtidig forutsigbar ordning

Nord-Troms regionen er en stor region med lange avstander. Dette skaper utfordringer innen
frakt og transport av fisk. Erfaringene fra prøveordningen viser imidlertid at dette er fullt
mulig å få til, men det krever at avtalene mellom produksjonsanlegget og mottaksstasjonene
fungerer, og at finansieringsordningen er forutsigbar. Uten kommunenes og Troms
fylkeskommunes medvirkning er det ikke mulig å få til en forutsigbar ordning for mottak av
fisk. Norges råfisklags føringstilskudd dekker ca 50 % av kostnadene (avhengig av tildelte
rammer fra Staten). For å fullfinansiere transporten av fisk inn til produksjonsanlegget krever
dette at fylkeskommunen og kommunene viderefører sin støtte til ordningen, som da vil bli
forutsigbar og pålitelig.

Ei ordning der kommunene og Troms fylkeskommune bruker lokale og regionale
utviklingsmidler for å opprettholde en god infrastruktur for fiskerne vil være unik i
landssammenheng.
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På denne bakgrunn anbefales følgende rammeavtale for ei fremtidig ordning for mottak av
fisk og transport til produksjonsanlegget i Nord-Troms.

1. Parter i rammeavtalen:
1) Mottaksstasjonene i regionen som tar i mot fisk: Segelvik, Spildra, Burfjord,

Sørkjosen, Djupvik, Manndalen, Akkarvik og Lauksund (Arnøyhamn og
Badderen har ikke hatt drift på flere år).

2)  Produksjonsanlegget Skjervøy Sjømat.
3) Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy.
4) Troms fylkeskommune.
5) Norges råfisklag.

2.  Avtalen mellom produksjonsanlegget og mottaksstasjonene.
Skjervøy Sjømat og den enkelte mottaksstasjon har ansvaret for at det blir inngått
avtale mellom de enkelte mottaksstasjonene og produksjonsanlegget (heri
egenkontroll, godkjenninger, frekvens for mottak/avhenting, mv.). Disse avtalene
legges til grunn for kostnadsberegningene og finansieringsmodellen.
Til grunn for ytelsene fra kommunene, Troms fylkeskommune og Norges råfisklag
presiseres følgende:
Leie av mottaksstasjonene skal ikke overstige 60 øre per kg fisk levert ved
mottaksstasjonen. Likeså skal lønn til fiskekjøper ikke overstige 60 øre per kg fisk
levert ved mottaksstasjonen.

3. Nødvendig infrastruktur.
På de enkelte mottaksstasjonene har mottaksstasjonene selv ansvaret for nødvendig
infrastruktur, eventuelt i samarbeid med sin moderkommune.

4. Transport.
Skjervøy Sjømat har ansvaret for å etablere ei transportordning med basis i avtalene
mellom produksjonsanlegg og mottakene. Denne transportordninga må være
forutsigbar, dvs, ei ordning som avhenter fisk hele året. Detaljene knyttet til
transportordninga må avtales nærmere mellom produksjonsanlegg og mottakene. Dette
har Skjervøy Sjømat ansvar for.

5. Årlig finansiering av kostnadene for transport av fisk fra mottakene til
produksjonsanlegget.
Det foreslås at følgende finansieringsmodell legges til grunn:

1) Norges råfisklag yter føringstilskudd innenfor, til enhver tid, gjeldende
regelverk.

2) De resterende kostnadene dekkes 50 % av Troms fylkeskommune og 50 % av
den primærkommunen fangsten landes
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3) Lyngen og Storfjord bør involveres siden flere fiskere fra disse kommunene
leverer sine fangster ved Manndalen og Djupvik fiskemottak. Lyngen og
Storfjord kommune bes dekke en andel av kostnaden av det råstoffet som
leveres ved mottaksstasjonene i Kåfjord fra fiskerne tilhørende Lyngen og
Storfjord. Dette må Kåfjord kommune ta ansvar for å avklare med Lyngen og
Storfjord kommune.

4) Loppa og Alta kommune bør involveres siden flere fiskere fra disse
kommunene leverer sine fangster ved Burfjord fiskemottak. Loppa og Alta
kommune bes dekke en andel av kostnaden av det råstoffet som leveres ved
mottaksstasjonen i Burfjord fra fiskerne i Loppa og Alta. Dette må Kvænangen
kommune ta ansvar for å avklare med Loppa og Alta kommune.

5) Avklaringene av overnevnte forhold i pkt. 3 og 4 skal ikke være avhengig av
godkjenning av rammeavtalen og iverksetting av ordningene for mottak av
fisk.
Når Kåfjord og Kvænangen kommune har fått avklart hhv. pkt. 3 og 4, meldes
dette til Norges råfisklag.

6. Administrering av oppgjørene.
Norges råfisklag skal ha en sentral rolle i administreringen av oppgjørene mellom
mottaksstasjonene og produksjonsanlegget. Dette skal skje på følgende måte:

1) Norges råfisklag gir føringstilskudd per kg fisk etter fastsatte årlige satser.
Dette tilskuddet gis direkte til den som kjøper fisken, i dette tilfellet Skjervøy
Sjømat.

2) Skjervøy Sjømat fakturerer Norges råfisklag, hver mnd eller etter avtale
mellom Skjervøy Sjømat og Norges råfisklag, for kostnader som
føringstilskuddet ikke dekker.

3) Norges råfisklag sender refusjonskrav til den enkelte kommune og Troms
fylkeskommune etter den fordelingsnøkkelen avtalen beskriver og på bakgrunn
av det kvantum som landes i den enkelte kommune.

7. Godkjenning.
Denne rammeavtalen for drift av mottaksstasjoner i Nord-Troms må behandles og
godkjennes av kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy, Troms
fylkeskommune v/ Næringsetaten, mottaksanleggene, Skjervøy Sjømat og Norges
råfisklag. En godkjenning og tilslutning til denne, vil ligge til grunn for et årlig
bevilgningsvedtak jfr. rammeavtalen.
Endringer av betalingssatser og fordelingsnøkkel betinger ny behandling av
rammeavtalen.

For beregning av tilskudd vises til tabell 1 og 2 i vedlegget.
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Vedlegg
Tabell 1. Kvantum på fiskemottakene:

*2009 og 2010 er ikke tatt med. Dette fordi det i 2009

omsetningsvansker for bi.a. torsk. I 2010 late Skaret la

ble det stopp på mange mottak pga
gt ned og dermed minimalt med kjøp på mottakene.

Tabell 2
Dersom man bruker gjennomsnittskvantum for årene 2006-2008 og kostnadene i prøveperioden apr-mai 2010 vil et

budsjett for kjøp av fisk i 2011 se slik ut:

2006 2007 2008 SUM* Snitt Skjervøy Kåfjord Nordreisa Kvænangen

Manndalen 122 736 112 253 143 294 378 283 126 094 14 % 14 %

Djupvik 85 739 44 890 27 292 157 921 52 640 6 % 6 %

Sørkjosen 56 679 71 579 72 540 200 798 66 933 7 % 7 %

Akkarvik 216 077 179 071 209 897 605 045 201 682 22 % 22 %

Spildra 81 944 78 927 115 278 276 149 92 050 10 % 10  %

SegIvik 111 962 274 249 236 975 623 186 207 729 23 % 23  %

Burfjord 101 073 159 409 236 486 496 968 165 656 18 % 18  %

SUM 912 783 100 % 22 % 20 % 7 % 51  %
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/42-1

Arkiv:                D11

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 03.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/12 Nordreisa formannskap 19.01.2012

Leieavtale Oksfjord og Straumfjord il - fotballbane i Oksfjord

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune inngår leieavtale med Oksfjord og Straumfjord il for leie av areal til 
fotballbane på eiendommen g.nr 57, b.nr 20. 
Leietid settes til 40 år.

Vedlegg: Forslag leieavtale med kart

Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyre gjorde følgende vedtak i oktober 1979:
”Nordreisa kommune gir Oksfjord idrettslag rett til å få leie nødvendig grunn til 
opparbeidelse av idrettsplass ved Oksfjord skole. Betingelsene må være at plassen 
fortsatt skal kunne brukes som lekeplass for skolen. Idrettslagets bruk må ikke være til 
hinder for skolens behov. Administrasjonen får fullmakt til å utforme detaljene i 
kontrakten.

Bakgrunn for vedtaket var at idrettslaget måtte ha en langsiktig leiekontrakt for å kunne søke 
tippemidler. I 1982 ble det bygget grusbane for fotball på området, og leieavtalen som ble 
inngått gjelder fram til ca 2020. Administrasjonen har funnet fram til nevnte vedtak, men ikke 
selve leieavtalen. 
OSIL skal nå søke spillemidler til ombygging av grusbanen til kunstgressbane for 7’er fotball, 
og de har derfor behov for en leiekontrakt for området for 40 år framover fra nå. 

Vurdering

Kommunen har lange tradisjoner for å bidra med tilrettelegging og tilskudd til bygging av 
idrettsanlegg. Den nylig vedtatte ”Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk 
aktivitet” viser at det er vilje til å fortsette denne tradisjonen. Kommunen bør inngå en leieavtale 
med gratis leie for leietakeren.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/41-1

Arkiv:                D11

Saksbehandler:  Ruth Uhlving

Dato:                 03.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/12 Nordreisa formannskap 19.01.2012

Forlengelse av leieavtale Nordreisa il - kunstgressbanen

Vedlegg
1 Leieavtale 2002
2 Forslag ny leieavtale

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune forlenger leieavtale med Nordreisa idrettslag med ti år til 31.12.2051 for 
leie av areal til kunstgressbanen på eiendom g.nr 43 b.nr 63.

Saksopplysninger

Nordreisa idrettslag og Nordreisa kommune inngikk for ti år siden en 40 års leiekontrakt for 
areal til kunstgressbanen (Ymber stadion). Dette var et krav for at idrettslaget kunne søke 
spillemidler til banen. Idrettslaget skal nå søke spillemidler til flomlys på banen, og de har 
derfor behov for at leieavtalen forlenges med ti år til 31.12.2051. I gjeldende leieavtale har 
idrettslaget gratis leie av arealet.

Vurdering

Kommunen har lange tradisjoner for å bidra med tilrettelegging og tilskudd til bygging av 
idrettsanlegg. Den nylig vedtatte ”Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk 
aktivitet” viser at det er vilje til å fortsette denne tradisjonen. Ut fra det bør leieprisen fortsatt 
settes til kr 0.
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Forslag til 

LEIEAVTALE

1. AVTALENS PARTER

Utleie: Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 Storslett

Leietaker: Nordreisa idrettslag

Postboks 112

9156 Storslett

2. LEIEOBJEKT

Eiendommen g.nr 43, b.nr 64, f.nr 1 tilhørende Nordreisa kommune. Arealet er på ca 12 500 m2

(vedlagt kartskisse) og er benyttet til kunstgressbane. Flomlys er satt opp i 2011.

3. LEIEPRIS

Leietaker betaler kostnadene (oppmålings-/tinglysningsgebyr) for opprettelse av leieobjektet. Årlig 

leie settes til kr 0,-

4. LEIETID OG OPPSIGELSE

Det ble den 14.01.2002 inngått leieavtale mellom partene på 40 år for perioden 01.01.2002 –

31.12. 2041. Leieforholdet forlenges nå med 10 år fram til 31.12.2051. Deretter forlenges 

leieavtalen automatisk med 1 år av gangen, med mindre en av partene skriftlig har sagt opp 

avtalen med 6 måneders varsel forut for utløpet av den enkelte leieperiode.

5. LEIETAKERS ANSVAR

Pålegg og krav fra det offentlige som følge av leietakers bruk av arealet er leietakers ansvar.

6. UNDERSKRIFT

Denne avtalen er utferdiget og underskrevet i 2 eksemplarer hvor av utleier og leietaker får hver 

sitt eksemplar.

7. TINGLYSNING

Leieavtalen skal tinglyses.

Storslett den ____________ Storslett den _____________

________________________________ _____________________________

utleier leietaker 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/546-18

Arkiv:                F00

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 29.12.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/12 Nordreisa formannskap 19.01.2012

Nordreisa kommunestyre

Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 av Formannskapets sak 41/11 
Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven §§ 13, 32 og 59
Forvaltningsloven
Lov om offentlige anskaffelser
Forskrift om offentlig anskaffelser, §§ 10-2, 19-6
Hovedavtalen 

Vedlegg
1 Særutskrift - Private tjenesteleverandører innenfor pleie og omsorg
2 Særutskrift - Private tjenesteleverandører innenfor pleie og omsorg
3 Særutskrift - Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg – UOFF.
4 Klage på vedtak behandlet i formannskapet 6. november
5 Protokoll formannskapsmøte 061011
6 Reglement Nordreisa formannskap
7 Vedtak kommunestyret sak 71 / 95

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommunes vedtak i FSK sak 41/11 er lovlig. 
- Vedtak i sak 41/11 Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg opprettholdes. 
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Saksopplysninger

Nordreisa formannskap vedtok 6. oktober 2011, sak 41/11 Private tjenesteleverandører innenfor 
pleie- og omsorg om å inngå avtale med privat tjenesteleverandør for deler av tjenesten ved 
Høgegga boliger. Vedtaket ble gjort med 5 mot 2 stemmer. 

Nordreisa kommune har mottatt lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 av Fsk sak 41/11 
Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg. Lovlighetskontrollen tilfredsstiller 
formkravene i § 59 og er mottatt innen fristen på tre uker fra vedtak ble fattet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovlighetskontrollen er underskrevet av Sigrund Hestdal (Ap), Øyvind Evanger (Ap) og Siv 
Elin Hansen (SV). Representantene ber om en lovlighetskontroll og vurdering etter 
kommunelovens § 13.

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

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

saksbehandlingsreglene og om de ulovfestede prinsipper for god forvaltningsskikk er 
fulgt 

c: om avgjørelsen er gjort med materiell kompetanse, det vil si er innholdmessig lovlig og i 
samsvar med gjeldende rettsregler

Dersom formannskapet ikke omgjør sitt vedtak i sak 41/11 vil lovlighetskontrollen gå videre til 
behandling hos Fylkesmannen i Troms for lovlighetsvurdering jfr kommuneloven § 59. Om 
vedtaket blir endret sendes saken ikke til behandling hos Fylkesmannen. Fylkesmannen har ikke 
kompetanse til å fatte ny avgjørelse, bare til å oppheve den foreliggende avgjørelsen dersom den 
er ugyldig jfr § 59 nr 4, andre ledd. Lovlighetskontroll er et middel for å få avklart rettslig tvil 
uten å måtte gå til domstolene.   
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Det er bare de offentligrettslige sidene som kan overprøves, ikke de privat rettslige sidene ved 
saken, dvs innhold og omfang av kommunens forpliktelser kontraktsrettslig, erstatningsrettslig 
eller tingsrettslig grunnlag. 

Lovlighetskontrollen fra representantene henviser til kommuneloven § 13. 

Kommuneloven § 13 Utvidet myndighet i hastesaker:
1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, 

et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i 
saker som skulle være avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så 
raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i 
dettes neste møte. 

Vurdering

a)    Er vedtaket truffet av organ med personellmessig kompetanse.

Personellmessig kompetanse innebærer om avgjørelsesorganet hadde myndighet til å treffe 
avgjørelsen. All myndighet ligger i kommunens øverste organ, kommunestyret, med unntak som 
følger av lov, for eksempel budsjett og kommuneplaner. Nordreisa kommunestyret har 
videredelegert sin myndighet, til kollegiale organ og til administrasjonen.

Formannskapet fattet vedtak i sak 41/11 i hht til § 13 kommuneloven. I k-sak 71/95 har 
Nordreisa kommunestyre delegert myndighet til formannskapet om å treffe vedtak i hastesaker 
jfr kommuneloven § 13. Kommuneloven § 13 åpner for at kommunestyret kan gi slik 
kompetanse til andre utvalg.  

Bruken av § 13 er knyttet til situasjoner hvor det er nødvendig å handle raskt at det ikke er tid til 
å innkalle det ordinært kompetente organ. Det må være tale om at ”berettiget hensyn” kan bli 
skadelidende ved forsinkelse. 

Saken om private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg var en sak som hadde vært til 
behandling politisk i flere runder. Det ble bestemt i levekårsmøtet 6. mai, at kommunen legger 
konkurransegrunnlag ut på anbud. Konkurransegrunnlaget ble kunngjort 12.05.2011, 
tilbudsfrisen var 14.06.11 og vedståelsesfrist var 14.10.2011. Vedståelsesfristen viser hvor lenge 
tilbudene skal være bindende. Etter vedståelsesfrist utløpt er ikke leverandørene lenger bundet 
av sine tilbud og konkurransen ansees avsluttet. Tildelingen måtte derfor foretas før
vedståelsesfristens utløp. Vedståelsesfristen bør ikke settes lenger enn det nødvendigvis tar å 
behandle tilbudene. I vår situasjon var tilbudene behandlet og tildeling måtte skje.

Som følge av behandlingen i levekårsutvalget 22.09.2011 tok administrasjonen opp saken med 
ordfører for å vurdere om saken kunne viderebehandles i Nordreisa formannskap. Daværende 
ordfører vurderte sitasjonen og fant grunnlag for behandling i formannskapet. Jfr 
kommuneloven § 32 ble da saken satt opp på sakslisten til formannskapsmøtet og 
administrasjonen utredet ytterligere økonomiske spørsmål til formannskapet som økonomiutvalg 
og spørsmål om kommunens kontrollfunksjon ovenfor de private leverandørene som ble 
etterspurt i levekårsutvalget. Formannskapet behandler også økonomiplan og kommende års 
budsjett. I rådmannens budsjettforslag lå det inne forslag om økning for kjøp av private 
omsorgstjenester med kr 398.025,-. Budsjettforslaget ble behandlet i helse- og omsorgsutvalget 

Side 28



(tidligere levekårsutvalg) 15.11.2011, i formannskapet 25.11.2011 og i kommunestyret den 
15.12.2011 uten at tiltaket ble tatt ut av budsjettet.  

Hastepragrafen ble benyttet for å overholde anbudsfristene men også på grunn av den prekære 
situasjonen som eksisterte ved boligene.  

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

b)    Er vedtaket blitt til med prosessuell kompetanse?

En lovlighetskontroll innebærer også prøving av om kommunen hadde prosessuell kompetanse 
til å treffe avgjørelsen, dvs om saksbehandlingsreglene er fulgt. Dette gjelder selvsagt regler for 
saksbehandling i kommuneloven og forvaltningsloven og regler i særlovgivningen.  I tillegg 
skal de ulovfestede prinsipper for god forvaltningsskikk være fulgt. 

Kommuneloven § 32.2 hjemler leder av folkevalgt organs ansvar for å lette opp saksliste til et 
møte. I Nordreisa formannskap er det ordfører som bestemmer sakslisten til formannskapsmøtet.   
I siste møte i levekårsutvalget ble det stilt ytterligere spørsmål vedrørende økonomiske 
konsekvenser og nye spørsmål vedrørende kommunens oppdrag som kontrollmyndighet ovenfor 
private tjenesteleverandører. Administrasjonen fikk da i oppdrag fra leder av utvalget om å ta 
saken opp til formannskapet som økonomiutvalg for realitesbehandling som følge av de nye 
økonomiske spørsmål og på grunn av overholdelse av tidsfrist i anbudene. Levekårsutvalget 
skulle ikke ha flere møter. Administrasjonen tok derfor saken opp med daværende ordfører som 
satte saken opp så sakslista til kommende formannskapsmøte. 
Kommuneloven § 32.2 hjemler også fristene for å sende ut innkalling. I kommunens reglement 
for formannskapet står det at innkalling og papirer skal være klare innen 8 dager før møtet.  
Innkallig og sakspapirer var klare den 28.09.2011, dvs ihht kommunens reglement. 

På formannskapsmøtet kom det merknad til sakslisten med svar fra ordfører (jfr vedlagt 
protokoll). Det ble også protokollert mindretallsanke jfr § 4 reglement til formannskapet. 
Mindretallsanken ble avvist da formannskapet behandlet saken jfr KL § 13 nr 1.  

I det generelle forvaltningsrettslige prinsipp ligger blant annet at saken skal være forsvarlig 
utredet før avgjørelse blir tatt i saken. Sak om private tjenesteleverandører innenfor Høgegga 
boliger var utredet grundig og var til politisk behandling tre ganger i levekårutvalget og som 
referatsak i kommunestyret 24. mars 2011. Det var satt ned en ad-hoc gruppe bestående av 
representanter fra tillitsvalgte og fra arbeidsgiverside for utredning av konkurranseutsetting av 
tjenesten for to brukere. Bakgrunnen for å konkurranseutsette deler av tjenesten ved Høgegga 
boliger var at situasjonen på avdelingen var blitt så alvorlig at man var nødt til å tenke 
alternative tiltak, for å bygge opp kvalitet og stabilitet for både for brukerne dette gjaldt, for 
øvrige brukere, ansatte, pårørende og andre berørte. Kommunen var anmeldt av naboer, 
avdelingen hadde 8 ubesatte stillinger som de ikke klarte rekruttere til og i tillegg slet 
avdelingen over lang tid med å rekruttere leder, høgt sykefravær og stor ustabilitet. Det var også 
gjennom 2-3 år utprøvd omfattende interne tiltak uten at det hadde noen virkning på rekruttering 
og sykefravær.   
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Administrasjonen vurderer derfor punkt b i lovlighetskontrollen er overholdt og tilfredsstiller 
kravene til god forvaltningsskikk.

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

Kontrollen her består i undersøkelse om avgjørelsens innhold er i samsvar med gjeldende 
lovfestede og ulovfestede rettsregler. Herunder ligger krav om at avgjørelsen ikke skal stride 
imot lov og at den om nødvendig skal ha hjemmel i lov. Herunder kommunens frie 
skjønnsutøvelse, tolking av rettsregler, prøving av utøving av forskjellsbehandling, om det er 
tatt utenforliggende hensyn, myndighetsmisbruk. Alt dette er med på å sette grenser for 
kommunens frie skjønnsutøvelse. 

Administrasjonen vurderer at vedtaket er fattet i hht gjeldende rett innenfor rammene til 
kommuneloven, forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser og i hht avtaleverket mellom 
partene i arbeidslivet og er dermed innholdsmessig lovlig. 
Krav i punkt c i lovlighetskontrollen er derfor oppfylt.  
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/546-4

Arkiv:                F00

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 15.04.2011

Særutskrift

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/11 Nordreisa Levekårsutvalg 06.05.2011

Private tjenesteleverandører innenfor pleie og omsorg

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Konkurransegrunnlag
2 Vedlegg 1 Opplysninger om tilbyder / eventuelle forbehold
3 Vedlegg 2 Prisskjema
4 Vedlegg 3 Spesielle innkjøpsvilkår for kjøp av bo- og omsorgstilbud til Nordreisa kommune
5 Vedlegg 4 Kravspesifikasjon

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 06.05.2011 

Behandling:

Det ble stemt over rådmannens innstilling. 4 stemte for og 2 stemte imot. 

Innstillingen vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune legger konkurransegrunnlaget ut på anbud.  

Ad-hoc gruppen sammenstiller og anbefaler fremtidig driftsløsning som legges frem for politisk 
behandling.  

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune legger konkurransegrunnlaget ut på anbud.  
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Ad-hoc gruppen sammenstiller og anbefaler fremtidig driftsløsning som legges frem for politisk 
behandling.  

Saksopplysninger

Høgegga boliger er en døgnkontinuerlig tjeneste for 12 voksne og eldre personer med 
utviklingshemming. Boligen har i dag 26,2 årsverk tilknyttet tjenesten. Tjenesten har 41 
personer i døgnkontinuerlig turnus. Det er i dag flere ubesatte stillinger og tjenesten har de siste 
årene slitt med å få rekruttert nødvendig faglig bemanning. Høyt sykefravær og ubesatte 
fagstillinger får konsekvenser for kvaliteten i tjenesteytingen. Dette betyr at viktige 
rammefaktorer for tjenesten (stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet) reduseres og får betydning 
for kvaliteten i tjenesteytingen. Tjenesten risikerer negative reaksjoner i brukergruppen med 
betydelige konsekvenser som kan komme gjennom uro, depresjon, utagerende- eller 
selvskadende atferd. 

Det ble med denne bakgrunn fremmet sak til levekårsutvalget 11. mars d.å. om å 
konkurranseutsette deler av tjenesten ved Høgegga boliger. Levekårsutvalget fattet da følgende 
vedtak: 

- Administrasjonen setter ned en arbeidsgruppe med tre representanter fra tillitsvalgte og 
tre representanter fra arbeidsgiver for utredning av mulig konkurranseutsetting for 2 
brukere.

- Arbeidsgruppen utarbeider konkurransegrunnlag med kriterier.
- Arbeidsgruppen sammenstiller og anbefaler fremtidig driftsløsning som legges frem for 

politisk behandling.  

Ad-hoc gruppen består av 

Arbeidsgiver: Tillitsvalgte:
Ass.rådmann Christin Andersen Fagforbundet v/Steinar Olsen
Enhetsleder Bodil Mikkelsen Delta v/ Bjørn Mikkelsen
Virksomhetsleder Britt Bendiksen FO v/ Ingunn Slotsvik

Ad-hoc gruppen ble gitt følgende mandat:
 Arbeidsgruppen utarbeider konkurransegrunnlag med kriterier.
 Arbeidsgruppen sammenstiller og anbefaler fremtidig driftsløsning som legges frem for 

politisk behandling.  

Arbeidsgruppen har hatt fire møter. I første møtet ble gruppen konstituert og Christin Andersen 
valgt som leder og Bodil Mikkelsen som sekretær. I tillegg har Ole Rødum, innkjøpssjef i Nord-
Troms bistått i utforming av konkurransegrunnlag. 

I første møtet ble mandat diskutert og gruppen kom frem til at punkt tre i levekårsutvalgets 
vedtak, ikke er innenfor mandatet, i og med at levekårsutvalget tok ut rådmannens formulering: 
”som legges ut på anbud” i det opprinnelige pkt 2. 

Side 32



Vurdering

Flere av tjenestetilbudene kommer inn under betegnelsen ressurskrevende tjenester og 
situasjonen ved boligene med ubesatte fagstillinger og høyt sykefravær har konsekvenser for 
tjenesteytingen. Tjenesten ønsker derfor å vurdere alternativer som kan bidra til å snu denne 
utviklingen. 

Omfanget av konkurranseutsettingen er tjeneste til par brukere og er beregnet til ca 4.5 mill 
kroner i brutto utgifter. Deretter kommer tilskudd fra staten på ca 1,2 mill kroner, slik at 
nettoutgift blir ca 3,3 mill kroner. Da er ikke variable kostnader som opplæringsvakter, 
planlegging/veiledning, overtidskostnader, basisgruppemøter og tatt med. Dette berammer seg 
til ca 400.000,- i 2010. 

Situasjonen i Høgegga boliger gjør at Nordreisa kommune vil vurdere konkurranseutsetting av 
deler av tjenesten. Det anbefales videre at ad-hoc gruppen sammenstiller innkomne tilbud og 
anbefaler fremtidig driftsløsning som legges frem til politisk behandling.  
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/546 -1

Arkiv: F00

Saksbehandler:  Britt Bendiksen

Dato:                 01.02.2011

Særutskrift

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
PS 8/11 Nordreisa Levekårsutvalg 11.03.2011
RS 11/11 Nordreisa kommunestyre 24.03.2011

Private tjenesteleverandører innenfor pleie og omsorg

Henvisning til lovverk: Lov om helsetjenester i kommunen. 

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 11.03.2011 

Behandling:

Rådmannen fremmet følgende forslag til endring i innstillingens punkt 1 og 2:
- Administrasjonen setter ned en arbeidsgruppe med tre representanter fra tillitsvalgte og 

tre representanter fra arbeidsgiver for utredning av mulig konkurranseutsetting for 2 
brukere.

- Arbeidsgruppen utarbeider konkurransegrunnlag med kriterier.

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune vil ikke konkurranseutsette tjenester innenfor pleie og omsorg.

Rådmannens innstilling med forslag til endringer ble satt opp mot forslaget fra Øyvind Evanger.
Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer og 2 stemte imot. Rådmannens innstilling med 
endringer dermed vedtatt.

  

Vedtak:

- Administrasjonen setter ned en arbeidsgruppe med tre representanter fra tillitsvalgte og 
tre representanter fra arbeidsgiver for utredning av mulig konkurranseutsetting for 2 
brukere.

- Arbeidsgruppen utarbeider konkurransegrunnlag med kriterier.
- Arbeidsgruppen sammenstiller og anbefaler fremtidig driftsløsning som legges frem for 

politisk behandling.  
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Rådmannens innstilling

- Administrasjonen setter ned en arbeidsgruppe med tre representanter fra tillitsvalgte og 
tre representanter fra arbeidsgiver for utredning av mulig konkurranseutsetting.  

- Arbeidsgruppen utarbeider konkurransegrunnlag med kriterier som legges ut på anbud.
- Arbeidsgruppen sammenstiller og anbefaler fremtidig driftsløsning som legges frem for 

politisk behandling.  

Saksopplysninger

Sone Høgegga boliger er en døgnkontinuerlig tjeneste for voksne og eldre personer med 
utviklingshemming. 5 av 12 brukere har omfattende hjelpebehov tilsvarende 1-1 bemanning. 
Flere eldre personer med utviklingshemming har begynnende demensutvikling, noe som vil 
påvirke hjelpebehovet og ressursbruk i årene fremover. 

Rammefaktorer som stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet er viktig for å kunne ha en 
velfungerende tjeneste til utviklingshemmede. Utviklingshemmede har en medfødt kognitiv svik 
som har konsekvenser for hvordan de ser og forstår omverden. For eksempel så tilsvarer dyp 
psykisk utviklingshemming et funksjonsnivå på 0-3 år i ”normal” – utviklingen. Alvorlig 
utviklingshemming tilsvarer 3-6 år, moderat utviklingshemming tilsvarer 6-9 år, mens lettere 
utviklingshemming betyr at man har et kognitivt funksjonsnivå over 9 år. Flere av brukerne i 
tjenesten har et kognitivt funksjonsnivå tilsvarende dyp eller alvorlig utviklingshemming. Oftest 
med tilleggsdiagnoser i form av psykisk og fysiske funksjonsnedsettelser, noe som kompliserer 
tilstanden ytterligere. Dette betyr omfattende omsorgs- og hjelpebehov i daglige aktiviteter. 
Erfaring og læring gjennom år har selvfølgelig betydning for hvordan utviklingshemmede 
mestrer hverdagen. 

Viktige prinsipper for tjenesten til utviklingshemmede er blant annet; tett oppfølging, stabilitet, 
forutsigbarhet - og ikke minst at personalet har kjennskap til den enkeltes behov - og 
trivselsfaktorer. Det kreves et samkjørt personale som har kunnskap om utviklingshemming. 
Ustabilitet, lite samkjørt personale og mangel på fagbemanning medfører at tjenestetilbudet ikke 
blir fulgt opp tilstrekkelig ut fra den enkeltes behov. Dette, sammen med andre faktorer, 
medfører uro og utrygghet i brukergruppen og periodevis utagerende og selvskadende atferd. 
Det kan for eksempel være slamring med dører og vinduer med fare for selvskading, harde slag 
mot gjenstander og inventar har medført skade på inventar og annet, voldelig atferd mot 
personalet i form av trusler og slag. Det er kommet flere klager fra naboer på grunn av støy fra 
boligene. Det blir en vond sirkel med både usikkerhet hos brukere og personalet. 
Problemstillinger rundt selvskading (dvs at bruker skader seg selv) er kompleks, men vi vet at 
stabilitet, trygghet, forutsigbarhet og god samhandling / kommunikasjon er faktorer som kan 
forebygge dette.

De fleste voksne utviklingshemmede mistet sitt dagtilbud da Bikuben dagsenter ble lagt ned vår 
2010. Vi sliter med å få på plass dagaktiviteter til alle brukerne. En aktiv hverdag med tilpassede 
aktiviteter er av stor betydning for trivsel, mestring og selvfølelse. Dette er like viktig for 
utviklingshemmede som for alle andre mennesker. 

Høgegga boliger har i dag 26,2 årsverk tilknyttet tjenesten. Tjenesten har 41 personer i 
døgnkontinuerlig turnus. Det er i dag flere ubesatte stillinger og tjenesten har de siste årene slitt 
med å få rekruttert nødvendig faglig bemanning. Avdelingen har hatt et høyt sykefravær over 
lenger tid. Pr. januar 2011har avdelingen et sykefravær på 26,7 %. Sykefravær og ubesatte 
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stillinger medfører omfattende overtidsbruk og vikarutgifter. I dag brukes det mye tid til å ringe 
etter vikarer, dette er tid som skulle vært brukt i direkte brukerkontakt. I løpet av det siste halve 
året har det gjennomsnittelig vært brukt ca 70 % stilling for å bestille vikarer og registrere avvik 
i personaladministrasjonen for avdelingen. 

Høyt sykefravær og ubesatte fagstillinger får konsekvenser for kvaliteten i tjenesteytingen. 
Mange tilkallingsvikarer har ikke den faglige bakgrunnen som er viktig for å kunne yte en 
kvalitativ tjeneste ut fra den enkeltes brukers behov. Det er stadig nye vikarer som brukerne må 
forholde seg til. Vansker med å samle både fast personale og tilkallingsvikarer på 
samarbeidsmøter og i veiledning gjør at tjenesteytingen blir lite samkjørt. Dette betyr at viktige 
rammefaktorer for tjenesten (stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet) reduseres og får betydning 
for kvaliteten i tjenesteytingen. Vi risikerer dermed negative reaksjoner i brukergruppen med 
betydelige konsekvenser. Mange utviklingshemmede har vansker med å utrykke følelser og 
behov på en adekvat måte. Det kan for eksempel være vanskelig for en person med 
utviklingshemming å si fra om han eller hun ikke har det bra, dette kan komme til uttrykk 
gjennom uro, depresjon, utagerende- eller selvskadende atferd. 

Det har vært satt i gang ulike tiltak for å motvirke høyt sykefravær, uten at det til nå har lyktes 
med å redusere dette i noen større grad:  
- Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte:

 det legges vekt på oppfølgingsmøter 
 drøfting om eventuell tilrettelegging i arbeidssituasjonen
 det er anskaffet hjelpemidler og det anskaffes de hjelpemidler som etterspørres 

og som er nødvendig i arbeidet. 
- Tidligere arbeidsmiljøundersøkelse tilsa at enkelte arbeidstakere føler seg mobbet på 

arbeidsplassen. Vi har nå økt fokus på psykososialt arbeidsmiljø. Våren 2010 ble det 
arrangert workshop i regi av NAV Arbeidslivssenter. Det ble satt av to dager for at alle i 
personalgruppa skulle kunne møtes. Her ble det utarbeidet felles leveregler for 
arbeidsmiljøet. 

- Avdelingen har etablert en miljøgruppe som skal bidra til å foreslå miljøfremmende tiltak
og det har vært økt fokus på samarbeid ved felles rapporter og fordeling av oppgaver. 

- Ulik forståelse av brukers situasjon og behov har ført til ulik
         praksis i arbeidet:

 Siste par år har man jobbet med prosedyrer og retningslinjer i arbeidet for å 
kunne samkjøre tjenesten av hensyn til brukergruppas behov for forutsigbarhet 
og stabilitet. 

 Veiledning fra 2.linjetjeneste jobbet med å få økt felles forståelse for brukeres 
behov. 

- Det er opprettet samarbeid med Bedriftshelsetjenesten hvor man er i gang med en ny 
arbeidsmiljøundersøkelse gjennom intervju med alle ansatte. 

- Midlertidig omgjøring av stilling som enhetsleder omsorgsbolig til to virksomhetsledere 
Høgegga og Guleng. Dette som følge av problemer med rekruttering av soneleder og 
ansattes behov for nærhet til leder

- Ombygging av personalfasiliteter for å bedre arbeidssituasjonen for personalet og leder, 
bedre kontorplass og lignende

- I løpet av 2011 iverksettes ny arbeidstidsordning ”3-3 turnus”, som et av tiltakene for å 
redusere sykefraværet og opprette stabilitet i tjenesten. Avdelingen er tilført midler fra 
april 2011 for å iverksette ”3-3 turnus” i halve personalgruppen. Erfaring fra Harstad 
kommune tilsier at virkningen av ”3-3 turnus” i form av nedgang i sykefraværet først vil 
vise seg etter en viss tid. 
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Flere av tjenestetilbudene kommer inn under betegnelsen ressurskrevende tjenester. Situasjonen 
i avdelingen med ubesatte fagstillinger og høyt sykefravær har konsekvenser for tjenesteytingen. 
Tjenesten ønsker derfor å vurdere alternativer som kan bidra til å snu denne utviklingen. Et 
alternativ vil kunne være kjøp av tjenester fra private tjenesteleverandører. Det viser seg at 
driftsutgifter i deler av tjenesten til utviklingshemmede vil kunne matche eventuelle private 
tjenesteleverandører. Eventuell differanse vil kunne innspares ved reduksjon i bruk av overtid og 
vikarutgifter. Dette betyr at kjøp av tjenester fra en privat tjenesteleverandør i flere tilfeller ikke 
vil medføre noen større ekstra kostnad for kommunen. 

Saken har vært informert og drøftet om, gjennom flere møter med hovedtillitsvalgte. 
Tillitsvalgte fra berørte arbeidstakerorganisasjoner ble oppfordret til å komme med skriftlig 
innspill til saken før politisk behandling. Det kom inn ett innspill, fra Fagforbundet. Innspill fra 
Fagforbundet er gjennomgått i drøftingsmøte og tatt med under vurdering og kommentert 
fortløpende.  
I drøftingsmøte 14. februar ble det enighet om å sette ned en ad-hoc gruppe, i hht hovedavtalen, 
representert av 3 personer fra tillitsvalgte og 3 personer fra arbeidsgiversiden for utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag med kriterier, gjennomføring og utredning om fremtidig driftsløsning. 

Vurdering
Kjøp av tjenester fra private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg har ingen lang 
tradisjon i Nordreisa kommune.
Situasjonen i avdelingen er nå så alvorlig at man er nødt til å tenke omfattende tiltak. Det kan 
derfor vurderes private tjenesteleverandører for deler av tjenesten nettopp for å kunne bygge opp 
kvalitet og stabilitet for brukerne. 

Fagforbundet stiller spørsmål i sitt innspill om det trengs private for å bygge opp 
kvalitet og stabilitet for brukere og etterspør samtidig denne kompetansen i kommunen. 

Kommentar: Tjenesten vil påpeke at avdelingen har stort sykefravær og vansker med 
rekruttering - det er denne situasjonen som svekker kvalitet og stabilitet. Kommunen har 
stabil fagkompetanse på andre avdelinger. Et alternativt tiltak vil kunne være en rullering 
av fagpersonell fra andre avdelinger. Det er imidlertid viktig å merke seg at tidligere 
erfaring i Nordreisa kommune med ”tvungen” rullering har ikke vært vellykket.

Pårørende merker at situasjonen er ustabil, både i form av planarbeid, hovedkontaktordningen 
og stadig nye personale å forholde seg til. Vurdering av private tjenesteleverandører er ikke 
drøftet med pårørende. Vi vet også lite om hvilke konsekvenser bruk av private 
tjenesteleverandører vil få for den enkelte bruker med hensyn til evt. flytting til annen bolig eller 
annet. 

Fagforbundet stiller spørsmål omkring vurdering av kjøp av tjenester fra private 
tjenesteleverandører når vi ikke vet mer om konsekvensen av dette for brukerne.

Kommentar: Tjenesten mener at grunnprinsippene må være at eventuelle endringer skal 
gjøre situasjonen for brukerne bedre enn den er i dag. Eventuell endring i tjenestetilbyder 
skal ikke medføre at tjenesten til brukerne blir dårligere enn den er i dag. Dette skal
sikres gjennom konkurransegrunnlag, kravspesifikasjon og samarbeidsavtaler. 

Tjenester innenfor pleie- og omsorg har vært, er, og skal hovedsakelig være en tjeneste som blir 
ivaretatt av Nordreisa kommune. Det bør likevel vurderes kjøp av tjenester, både faglig og 
økonomisk, i de tilfeller hvor vi ser at et slikt alternativ vil kunne komme tjenesten som helhet 
og den enkelte tjenestemottaker spesielt til gode. 
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Nordreisa kommune er pr. i dag en kommune med store økonomiske utfordringer. Det vil derfor 
være av stor betydning at eventuelle private tjenestetilbydere har en lavere kostnadsramme enn 
kommunens egne driftsutgifter i aktuell tjeneste. Det må også vurderes om kommunen er i stand 
til å ta de økonomiske utfordringer som kan ligge i virkemidler for å rekruttere og beholde 
personell. Kommunen har i dag store uforutsette kostnader i ekstrahjelp og korttidsfravær m.m. 
Det er derfor stor sannsynlighet for at ekstra kostnader vil kunne spares inn med mer stabilitet i 
avdelingen. 

Fagforbundet stiller spørsmål om hvordan det private skal drive billigere enn kommunen 
og hvordan de da skal få til en økonomisk gevinst?

Kommentar: Nordreisa kommune vil foreta en konkret vurdering vedrørende økonomi 
og andre forhold til tilbud som kommer inn. En konkurranseutsetting av deler av 
tjenesten vil gi svar på om eksterne tilbydere kan drive tjenesten billigere eller ikke.   

Private tilbydere klarer ofte å rekruttere og beholde faglig stabilitet i sine tjenester fordi de har 
anledning til å bruke flere attraktive virkemidler. Ved kjøp av private omsorgstjenester vil 
kommunen være oppdragsgiver og ekstern tilsynsmyndighet. Omfanget av slik anskaffelse 
kommer over terskelverdiene i forhold til Lov om offentlige anskaffelser, og må settes ut på 
anbud. Med den kjennskap Nordreisa kommune har til private tjenesteleverandører pr. i dag vet 
vi at real- og formalkompetanse vektlegges i tilegg til at personlig egnethet, 
samhandlingskompetanse og ikke minst tjenesteyters væremåte og ydmykhet i forhold til 
brukernes behov.

Fagforbundet stiller spørsmål omkring attraktive virkemidler da arbeidslivet styres av 
arbeidsmiljøloven og avtaler. De påpeker at turnuser og andre virkemidler må ligge 
innenfor lov og avtaleverk, noe kommunen som tilsynsmyndighet har ansvar for å følge 
opp.

Kommentar: Kriterier og oppfølging av regelverk vil ligge inne som del av 
kvalifikasjonskriterier som skal ligge inne i konkurransegrunnlaget. Private tilbydere har 
en mer omfattende bruk av alternative arbeidstidsordninger enn det kommunen har i dag. 
Dette er arbeidstidsordninger som skal være i tråd med lov- og avtaleverk.

Fagforbundet stiller spørsmål om Nordreisa kommune legger for lite vekt på 
formalkompetanse, personlig egnethet, samhandlingskompetanse og ydmykhet i forhold 
til brukeres behov? 

Kommentar: Nordreisa kommune vil sette de samme krav til private tilbydere som 
kommunen selv har for å ivareta brukerne på best mulig måte. Private leverandører av 
pleie- og omsorgstjenester reguleres under samme lovverk som kommunal tjenester. Det 
legges stor vekt på brukermedvirkning og tilpassede aktivitetstilbud. 

Det må utredes nærmere hvilke konsekvenser bruk av private tjenesteleverandører vil ha for 
brukerne med hensyn til bolig og eventuell flytting. 

Fagforbundet mener at det blir viktig å få avklart hvor private tilbydere skal ha sin 
virksomhet og påpeker videre at det vil bli en vanskelig situasjon for arbeidstakerne 
dersom private skal drive i samme hus som kommunen. 

Kommentar: Boligene tjenestene gis i er enten privat eid eller eid av stiftelsen Nybo. To 
arbeidsgivere som driver i samme boligkompleks kan skape utfordringer og dette bør 
tilstrebes å unngås. 
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Det er viktig å beholde prinsippene om at brukerne skal få et bedre tilbud med hensyn til tettere 
oppfølging, stabilitet og forutsigbarhet. Pårørende må trekkes med i en eventuell videre 
planlegging og gjennomføring. 

I løpet av de nærmeste årene vil det bli behov for mange helsearbeidere til pleie- og 
omsorgstjenesten. Nordreisa kommune vil om få år ha flere unge voksne med sammensatte 
funksjonsnedsettelser som har behov for ressurskrevende tjenester i form av praktisk bistand og 
hjemmetjenester i egen bolig/omsorgsbolig. Kommunen vil få et økende antall eldre med behov 
for pleie- og omsorgstjenester. Utfordringen blir å rekruttere nødvendig fagbemanning for å 
dekke opp en lovpålagt tjeneste samtidig som man driver kostnadseffektivt. Kjøp av tjenester fra 
private leverandører kan derfor bli en viktig prinsipiell sak.

Fagforbundet påpeker at kommunen vil få større vansker med å rekruttere når de skal 
rekruttere fra samme marked som private aktører, de sier videre at private aktører vil 
rekruttere de som oppfattes som best og stabile. 

Kommentar: Det er en kjensgjerning at flere aktører i ett og samme markedet kan skape 
ytterligere problemer med rekruttering. Samtidig kan det fra arbeidstakernes ståsted 
oppleves som positivt fordi man dermed får større valgmuligheter.  

Fagforbundet stiller også spørsmål om hvordan situasjonen blir for kommunale 
arbeidstakere dersom private aktører skal trekkes inn i kommunal drift, da får ansatte 
flere ting å forholde seg til. .

Kommentar: Arbeidstakerne i Nordreisa kommune vil ikke få flere forhold å hensynta. 
På et ledelsesnivå vil det bli nye oppgaver som tilsynsmyndighet og følge opp avtaler. 

Fagforbundet foreslår videre at det innføres 3+3-turnus i avdelingen som alternativ 
arbeidstidsordning og stiller samtidig spørsmål om innføring av arbeidstidsordningen i 
halve personalgruppa vil skape en god arbeidssituasjon for de ansatte?

Kommentar: Høgegga Boliger har over flere år ønsket å iverksette 3+3-turnus. 
Personalgruppa har hatt flere utskiftinger de siste par årene og har i dag delte meninger 
om denne arbeidstidsordningen. Flere har uttrykt at de ikke ønsker dette. Det er derfor 
sagt at de som ikke ønsker denne arbeidstidsordningen vil ha mulighet til å søke seg til 
en annen avdeling dersom 3-3 turnus skulle bli gjennomført for hele personalgruppa. I 
2010 ble det i sak til Levekårsutvalget og gjennom budsjettprosessen for 2011 søkt 
midler for å gjennomføre 3-3-turnus både på Sykehjemmet og på Høgegga boliger. 
Arbeidstidsordningen er et økonomisk spørsmål. Innføring av 3-3-turnus for begge 
personalgruppene ble i administrasjonen vurdert for kostbart. Det ble derfor vurdert mer 
realistisk å søke midler til halve personalgruppene både på sykehjemmet og på Høgegga. 
Htv / plasstillitsvalgte har i flere år ønsket arbeidstidsordningen innført i hele gruppa på 
Høgegga. Høgegga ble bevilget omdisponerte midler fra april 2011 til å iverksette 
prosjektet med 3+3-turnus for halve personalgruppa. Det kom ingen sterke innsigelser 
mot dette fra arbeidertakerorganisasjonene. Når vi ser på arbeidstidsordningen som et 
tiltak for å redusere sykefravær og skape stabilitet i avdelingen ville det være en stor 
fordel om arbeidstidsordningen ble innført for hele personalgruppa, noe som vil doble 
kostnaden ved oppstart. Dette har vi pr. i dag ikke midler til. 3-3 turnus er et 2-årig 
prosjekt. Prosjektet vil evalueres undervegs og det vil bli foretatt en grundig evaluering 
ved prosjektets slutt hvor 3-3-turnus vurderes implementert som en fast 
arbeidstidsordning i avdelingen.
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Fagforbundet konkluderer i sitt dokument at kommunen vil få en dyrere tjeneste ved å 
gjennomføre konkurranseutsetting. Forbundet mener at kommunen kan drive like bra som 
private dersom kommunen er villig til å gjøre det samme i egen drift som kommunen er villig til 
å betale private drivere for. Fagforbundet vil at Nordreisa kommune satser på 3+3- turnus på 
samme måte som Harstad. Det er foretatt sluttevaluering av denne arbeidstidsordningen i 
Harstad hvor det vises til at det bare har vært gode erfaringer fra dette prosjektet. Fagforbundet 
oppfordrer derfor kommunen til å prøve 3+3- turnus før vi går til det skritt å privatisere 
kommunale tjenester. 

Tjenesten er enig at kommunen kan drive like bra som private under forutsetning av at man har 
en stabil faglig bemanning. Denne situasjonen har vi ikke i dag. Over de siste 2-3 årene har vi 
hatt en ustabil faglig bemanning. Tjenesten mener også at innføring av andre 
arbeidstidsordninger vil kunne være et tiltak for å redusere sykefravær og fremme stabilitet i 
tjenesten. Andre arbeidstidsordninger vil kunne redusere antall personale (stillinger som vi i dag 
ikke har søkere til) samtidig som øvrig personale i reduserte stillinger får mulighet til å øke sin 
stillingsprosent. Nedgang i sykefravær vil kunne vise seg innen et par år. Slik situasjonen er i 
dag må vi i tillegg til å innføre andre arbeidstidsordninger også iverksette tiltak som gir 
umiddelbar effekt.

Situasjonen i avdelingen er vanskelig. Ved at Nordreisa kommune benytter private 
tjenestetilbydere i deler av tjenesten til utviklingshemmede vil vi kunne få mulighet til å 
konsentrere oss om å få øvrige tjenester funksjonell, både med hensyn til faglig kvalitet og 
stabilitet. 
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Lovlighetskontroll
Jfr kommunelovens § 59 ber vi om lovlighetskontroll av vedtak i formannskapets møte 6.november i

sak  Li ////

Bakgrunnen for klagen er flere:

Denne saken hadde tidligere vært behandlet i det utvalget der det etter kommunens reglementer

hører hjemme, nemlig i levekårsutvalget. Levekårsutvalget hadde der truffet en avgjørelse som ikke

var i tråd med den politiske ledelsens ønsker og saken ble derfor overført til formannskapet for ny

behandling. Det riktige, slik vi ser det ville vært at de som ønsket en annen avgjørelse enn den

levekårsutvalget fattet skulle bedt om å få saken behandlet i kommunestyret for en endelig

avgjørelse.

Da saken skulle behandles i formannskapet ble kommunelovens §13 brukt. Saken ble altså ansett av

å være av en slik art at formannskapet måtte innta kommunestyrerollen selv om der var satt opp

kommunestyremøte 14 dager etter formannskapets møte. Det gjort klart at to av representantene

ville komme til å fremme mindretallsanke, noe som ble avvist av ordføreren som mente at det ikke

var mulig når §13 ble benyttet. Vi stiller tvil om behovet for bruk av §13 i denne saken, og om bruken

av paragrafen som sådan.. Situasjonen på Høgegga boliger var ikke prekær eller av en slik art at liv og

helse sto på spill da dette vedtaket ble fattet. Situasjonen på enheten har vært krevende over lang til

og det er vanskelig å se at det var til stede en utvikling på enheten som skulle kreve en

hastebehandling av en slik alvorlig og altomfattende sak. Altomfattende og gjennomgripende både

for kommunens ansatte og for de aktuelle brukerne. Dersom spørsmålet om anbudenes tidsfrister

var det som ble lagt til grunn burde en heller bedt om en ny tidsfrist av den begrunnelse at denne

saken krevde en god behandling i kommunens politiske fora. Det er vanskelig å se for seg at dette

skulle være en veldig problematisk problemstilling for aktører som ønsker seg inn i det kommunale

pleiemarkedet i vår kommune. En eventuell prisøkning i anbudet kan ikke være et gyldig argument

etter vårt syn for å gjøre bruk av hasteparagrafen da prisen på anbudene allerede overskredet de

kommunale budsjettene.

Vedtaket om privatisering av de kommunale tjenestene hadde også en kostnadsramme som

overskrider de kommunale budsjettene i størrelsesordenen 1-2 millioner kroner. Nordreisa

kommune er en Robek kommune med 33 millioner kroner i minus. Vi stiller spørsmålstegn ved

kommunens muligheter til å inngå avtaler og kjøpe tjenester i den størrelsesorden uten å ha

synliggjort økonomisk inndekning for de økte kostnadene i budsjett og økonomiplan.

4yi ber om at vedtaket blir kontrollert ihht lovlighet.
1.,'1/47" r A/_e,
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