
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 21.05.2012
Tidspunkt: 09:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 17/12 Referatsak

RS 50/12 Delegert vedtak - søknad om deling av grunneiendom gnr. 
1942/60/11-12

2012/1458

RS 51/12 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast 
eiendom gnr. 1942/60/12

2012/1005

RS 52/12 Ferdigattest gbr.1942/68/42 2012/1282

RS 53/12 Fritak fra kommunale avgifter på gnr. 1942/47/313 2012/1250

RS 54/12 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 i 
Tromsø 30.01.2012

2012/1049

RS 55/12 Mer oppdrett ved Uløya 2012/1391

RS 56/12 Delegert vedtak - Deling av eiendom 1942/26/10 2011/3766

RS 57/12 Byggetillatelse uthus gnr 1942/49/62 2012/974

RS 58/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/15/22 2011/4779

RS 59/12 Kopi av brev fra Nasjonalparkstyret Reisa Nasjonalpark: 
innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Raisaduottarhaldi 
landskapsverneområde - tillatelse til landing med helikopter

2011/4386

RS 60/12 Søknad om konsesjon 1942/1/27 2012/1443

RS 61/12 Vedtak om pålegg 2012/611

RS 62/12 Fritak for feiegebyr på gnr. 1942/65/41 2012/1382

RS 63/12 Avslag på søknad om tilskudd til fiskeformål for 2012 - fangst 
av mink i Reisaelva

2012/1606

RS 64/12 Avslag på søknad om tilskudd til fiskeformål for 2012 -
overvåking av laksebestanden i Reisaelva

2012/1606

RS 65/12 Dispensasjon fra byggegrense mot vei gbr.1942/52/83 2012/1334

RS 66/12 Byggetillatelse, Bjørlymoen 8, gnr. 1942/47/95 2012/1249

RS 67/12 Byggetillatelse garasje/tilbygg gbr.1942/15/108 2012/1552

RS 68/12 Kopi av brev innvilget dispensasjon til transport av utstyr til 
hogstfelt med snøskuter 2012 - Brustad skogdrift

2011/4386

RS 69/12 Kopi av brev - utført vedlikehold på sikringstiltak, Reisaelva 
ved Røyelen

2011/1846

RS 70/12 Brøyting av kommunale veier 2012 - 2018, Valg av tilbud 2012/1088

RS 71/12 Innspill til nasjonal handlingsplan for statlig sikring og 
tilrettelegging av statlige sikrede friluftsområder - bidrag til 
utviklingsdelen fra Troms

2010/1198

RS 72/12 Melding om inndragning av innvilget øko-tilskudd på kr 50 000 
til studietur arrangert av Økoløft-prosjektet

2009/1354

RS 73/12 Søknad om  dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring 2011/4386

RS 74/12 Melding om vedtak etter søknad om dispensasjon for
motorferdsel i utmark, vedkjøring § 5e

2011/4386

RS 75/12 Protokoll fra møte i rovviltnemnda 15 og 16 mars 2009/3871

RS 76/12 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/81/58 2011/4899
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RS 77/12 Rammetillatelse tilbygg/påbygg gbr.1942/47/37 2012/2035

RS 78/12 Rammetillatelse tilbygg industribygning gbr.1942/19/1/2 2012/2037

RS 79/12 Svar på søknad om prosjektskjønnsmidler 2012 2010/4154

RS 80/12 Kopi av brev tillatelse til utplassering av repeater på fjellet Halti 
i Ràisduottarhàldi landskapsverneområdet samt tillatelse til 
motorisert ferdsel i Reisa nasjonalpark

2011/4386

RS 81/12 Protokoll fra møte i rovvilnemda 11. april 2012 2009/3871

RS 82/12 Søknad om fellig av rev 2012/2131

RS 83/12 Byggetillatelse bolig, tomt 7-8, Rovdas 3, Nordreisa 2012/1848

RS 84/12 Byggetillatelse, Viervegen 14, gnr. 1942/52/88 2012/1672

PS 18/12 Høringsutkast - Revidert forskrift for renovasjon i 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Storfjord og Lyngen

2011/4476

PS 19/12 Kommunale vannverk - pålegg fra Mattilsynet 2011/717

PS 20/12 Søknad om endring av reguleringsplan for 
fiskerihavn i Oksfjord. Plan id: 1942/2003_005.

2012/1861

PS 21/12 Årsmelding 2011 2012/1649

PS 22/12 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/24/4 2011/3467

PS 23/12 Søknad om deling av hyttetomt gnr 1942/3/6 2011/3944

PS 24/12 Klage på slamtømming eiendommen 1942/26/10/3 2010/6005

PS 25/12 Vaktmestertjenesten 2012/2136
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Referatsaker er ikke med i papirutgaven av innkallingen. 



Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Bjørn Olav Bangstad
Oksfjordhamn pb. 8
STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 40/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato

2012/1458-2 11623/2012 1942/60/11-12 21.03.2012

Delegert vedtak - søknad om deling av grunneiendom gnr. 1942/60/11-12

Saken skal behandles etter:
Jordloven § 12 (delingsparagrafen)

Saksopplysninger: 

Søker: Bjørn Olav Bangstad, Oksfjordhamn, 9151 Storslett 
Erverver: Thomas Heggelund, Meieriveien 29, 9152 Sørkjosen 

Søknaden er mottatt 19.03.2012 og gjelder deling av driftsenhet 60/11 og 60/12. Gnr 60, brn 11 
og 12 ligger i sørenden av Oksfjordvannet, og avstanden i mellom grunneiendommene er ca 2,5 
km langs vei og om lag 1 km i luftlinje. 

Iflg gårdskart fra Skog og landskap har gnr 60/11 et areal på 145,7 daa, fordelt på 14,8 fulldyrka 
jord, 13,3 daa innmarksbeite, 35,3 daa skog på middels bonitet, og resten ikke produktiv skog og 
annet areal. Eiendommen er bebygd. Gnr 60/12 er totalt på 472,4 daa. Dette er fordelt på 111,8 
daa produktiv skog på middels bonitet, 184,5 uproduktiv skog og resten annen jorddekt fastmark 
og annet areal. 

Formålet med delingen er at Bangstad skal selge 60/12 og at Heggelund skal drifte skogen på 
eiendommen. Det er også en skogsbilvei som går over eiendommen 60/12 slik at arealene er 
derfor lett tilgjengelig for uttak. 

Planstatus:
Eiendommen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde. Deling av
eiendommen fører ikke til endring av formålet på eiendommen.
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Vurderinger:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Deling av driftsenhet 
60/11 og 60/12 vil ikke få konsekvenser for avkastningsmulighetene på eiendommen. Det er 
ingen selvstendig drift på driftsenheten. Dyrka marka på 60/11 leies ut og driftsenheten er for 
liten til selvstendig og lønnsom drift. Ved deling av driftsenheten vil ressursene på 60/12 bli 
bedre utnyttet, samtidig som 60/11 fortsatt er en bebygd og bebodd landbrukseiendom med 
arealer til utleie. Dette taler for deling.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12 og godkjenner deling av driftsenheten gnr 60/11 
og 12 i Nordreisa kommune.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at driftsenheten har for lite produktivt areal til selvstendig og 
økonomisk forsvarlig jordbruksproduksjon. Deling av driftsenheten vil heller ikke føre til drifts-
eller miljømessige konsekvenser for arealene på gnr 60/11 som pr i dag leies ut og driftes.

Formålet med delingen er salg av 60/12 for at skogen på grunneiendommen skal kunne utnyttes 
bedre.

Det settes følgende vilkår: 
 Hvis det under arbeid i marken kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding straks sendes Sametinget, miljø 
og kulturvernavdeling og Troms fylkeskommune, kulturetaten, jfr Kulturminneloven § 8.

Vi gjør oppmerksom på at erverv av gnr 60/12 er konsesjonspliktig på grunn av eiendommen 
størrelse og at den er ubebygd.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Thomas Heggelund Meieriveien 29 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Thomas Heggelund
Meieriveien 29
9152  SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 50/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato

2012/1005-4 14105/2012 1942/60/12 11.04.2012

Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr. 1942/60/12

Lovhjemmel:
Konsesjonsloven §§ 1, 2, 9 og 11

Søker: Thomas Heggelund, Meierivn 29, 9152 Sørkjosen
Overdrager: Bjørn Olav Bangstad, Postboks 8, 9156 Storslett

Saksopplysninger: 
Bakgrunn for søknaden er at kjøper ønsker å utnytte eiendommen til skogsdrift, til eget bruk og 
for salg.

Selger eier gnr 60/11 og 12 og ønsker å selge kun 60/12 som er en utmarksparsell. Han bor selv 
på 60/11 og har ikke utnyttet skogen på 60/12. Han har søkt og fått innvilget deling av driftsenhet 
i sak 12/1458 den 21.03.12. Han mener at eiendommen 60/12 vil bli forvaltet bedre med at en 
som er interessert i å utnytte eiendommen, får kjøpe den. 

I følge skog og landskap har eiendommen 60/12 et areal på 472,4 daa. Av dette er 118,8 daa 
produktiv skog på middels bonitet. I tillegg er det 184,5 uproduktiv skog og resten jorddekt fast 
areal og restareal. Det er bygd en skogbilvei i område som krysser denne eiendommen på to 
plasser, slik at området er lett tilgjengelig for uttak av skog.

Kjøpesummen er kr 80000.

Vurderinger:
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes
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formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest
gagnlig for samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å
avslå.

Søker har planer om å utnytte eiendommen til uttak av skog for salg og til eget bruk. Det er 
positivt at verdien av skogen blir utnyttet framfor at den blir stående og forfalle. Formålet med 
kjøpet er dermed av samfunnsmessig verdi.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Thomas Heggelund 
konsesjon for erverv av gnr 60, brn 12 i Nordreisa kommune.

Det settes følgende vilkår jfr. konsesjonsloven § 11:
 Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Info:
Dette vedtaket må følge med skjøtet når det sendes for tinglysning. 

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Bjørn Olav Bangstad, Postboks 8, 9156 STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2012/1282-3 10034/2012 1942/68/42 12.03.2012

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 99 nr. 1

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
34/12 Delegert utvalg drift

Byggested: Ravelseid, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 68/42
Tiltakshaver: Bernt Waldemar Soini Adresse: Ravelseid, 9153 ROTSUND
Ansvarlig søker: Finnmark Byggeservice AS Adresse: Postboks 1203, 9504 ALTA
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 122m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
28.02.2012 fra ansvarlig søker registrert i kommunen 08.03.2012

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker §§ 33 og 34.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/1282.
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Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Finnmark Byggeservice AS Postboks 1203 9504 ALTA
Bernt Waldemar Soini Ravelseid 9153 ROTSUND
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Ken Tore Johansen
Ringveien 7
9152  SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 35/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1250-2 10233/2012 1942/47/313 13.03.2012

Fritak fra kommunale avgifter på gnr. 1942/47/313

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for kommunale avgifter og eiendomsskatt, e-post datert 5.mars 2012

Vurderinger:
Bolig på eiendommen 47/313 har store brannskader innvendig, og er ikke beboelig.
Boligen må rives og bygges opp på ny.

På bakgrunn av dette søker eier om fullt fritak for alle registrerte avgifter på eiendommen.

Vedtak:
Eiendommen gnr. 47/313 i Bukta 2, Sørkjosen, innvilges fritak for kommunale avgifter og 
eiendomsskatt, da boligen ikke er i bruk og skal rives.

Det gjøres oppmerksom på at før riving igangsettes, må det søkes om rivingstillatelse.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen
                                                                                                  Kopi: feier

Kari Larsen             
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Fylkesmannen i Troms
RornssaFyIkkamånni

NORDRESAKOMMUNE
SE RVICEKONTORET

Saks behandler Telefon Vår dato Vår ref. IäVIFOk, 2012
Heidi Marie Gabler 77 64 22 31 20.02.2012 2010/7727 - 0 433.52

Deres dato Deres ref. SAkSN'i.

1.0PENr- -km..,

Adresseliste

Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 i Tromsø
30.01.2012

Rowiltnemnda i region 8 hadde møte i Tromsø den 30.januar 2012. Sekretariatet ved
Fylkesmannen i Troms sender her protokoll fra møtet.

På møtet ble det vedtatt forslag til nye forvaltningsgrenser for jerv, bjørn og gaupe som skal
sendes på høring i rullering av forvaltningsplan som er planlagt i løpet av våren 2012.

På møtet ble det diskutert nytt regelverk om godtgjørelse for forsøk på skadefelling i regi av
kommunale/interkommunale fellingslag. Nenmda kom frem til at de mener det er mest
hensiktsmessig med interkommunale/regionale skadefellingslag og ønsker å stimulere til slikt
samarbeid ved å gi tilskudd til kommuner som samarbeider om dette.

Veien videre for prosjektet "Leve i Naturen" ble også diskutert på møtet.

Vedtakene kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker fra mottakelse av dette
brev jamfør forvaltningsloven kap. VI §§ 28 og 29. Klagen skal behandles av
Miljøverndepartementet, men sendes til Rovviltnemnda i region 8, Fylkesmannen i Troms
postboks 6105, 9291 Tromsø.

ena g
miljøverndirektør

Heidi-Marie Gabler
fagansvarlig

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvemavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Adresseliste:
Kommunene i Troms
Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromso
Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Barduffiss
NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromso
Troms Reindriftssamersftlkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll
Troms Sau og Geit, v/Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen
Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad
Troms Bonde- og Småbrukarlag v/Tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes
Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromso
NJFF Troms, 9470 Gratangen
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her
Kommunene i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø
Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark,Åvi*"iluodda,9520 Kautokeino
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok
Varanger reinsamelag v/Jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn
Polmakflyttsamelag v/Stig Rune Smuk, 9845 Tana
Karasjokflyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok
Kautokeino flyttsamelag v/Nils Mathis M Sara, boks 334, 9521 Kautokeino
Fellesaksjonen for ulv, Sollitangen, 2476 Atna
Finnmark Sau og geit v/Roy Mikkola, 9930 Neiden
Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta
Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/Arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta
Naturvernforbundet i Finnmark v/Vigdis Siri, Bergeby,9840 Varangerbotn
NJFF Finnmark boks 26, 9915 Kirkenes
Einar Johansen, Ivarjok 9845 Tana
Heidi-Marie Gabler,her,
Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, sendes per e-post
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ROVVILTNEMNDA I REGION 8
Troms og Finnmark

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 8 den

30.01.2012

Dato: 30.1.2012
Sted: Fylkeshuseti Tromsø
Møtetid:09.00-16.10

Tilstede:
Rovviltnemnda:
Willy ørnebakk (leder)
Odd Iver Sara
John Karlsen
Einar Johansen
JohnnyIngebrigtsen(varforRutOlsen)
Sigmn Hestdal

Utvida sekretariat:
AndreasVikan Røsæg, FM Troms, miljøvernavd.
Geir østereng, FM Finnmark,miljØvernavdelingen
HansMagnusSætra,FMFinnmark,landbruksavdelinga
Anders Bals, Reindriftsforvaltningeni Troms
Erik Henriksen,Mattilsynet

Heidi-MarieGabler, FM i Troms,miljøvernavd
(ref)

Ikke tilstede:
Fylkesmanneni Troms, landbruk
Reindriftsforvaltnin en i Vest Finnrnark

Andre: 

ThomasJohansen, Statens naturoppsyn
ErlendWinje, og Steinar Storelvfra prosjektet"leve i naturen" deltok fra ca kl. 12.00

Møtet:
Nemndaba om at skjema for reiseregningerog møtegodtgjØrelserdelesut på møtene.
Sekretariatetlover å ta dette med på nestemøter.

Det ble avtalt å behandle fordelingav FKT-midlerpå formiddagenfør oppstartsseminaretfor
nye rovviltnemnder.Møtet starter 15.03kl. 09.00. Rica Grand Tromsø.

Postadresse:
Rovviltnemndai region 8
c/o Fylkesmanneni Troms
Postboks6105
9291 TROMSØ

Leder for rovviltnenuida:
Willy Ørnebakk
91174752
Willy.ornebakk@gmail.com

Saksbehandler:
Therese Sigurdsen
776 42205

Side 16



Side 2 av 28

Sak 1/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til mote den 30.januar 012

Sak 2/12 Orienteringssaker
Nemndasmøter med organisasjoner,lag, foreningerevt. andre siden 12.12.2011.
Kort orienteringfra Fylkesmanneni Finnmark
Kort orienteringfra Fylkesmanneni Troms
Uttak avjerv på Varangerhalvøya
Oppstartsmøtefor nye nemnder i region 7 og 8 15.16. mars i Tromsø

Willy orienterteom henvendelserpå telefon.Mange henvendelserom ekstraordinære
uttak.

SNO orienterteom at det hadde vært forsøkpå ekstraordinæreuttak av jerv uten resultat.
Det gjøres nye forsøknår vær og føre tillater det. Tre familiegrupperav gaupe er registrert
i Finnmark og tre i Troms til nå. Rovdatakommer med ny modell for aktiv registreringav
jerv og gaupe. Overvåkningav kongeørnstarter i år.

Fylkesmannen i Finnrnark orienterteom møte i Neiden for å få ned tap med konkrete
tiltak og oppfølging.Det blir et eget reindriftsseminari regi av prosjektet "Leve i naturen"
i Finnmark.Seminarom trening av sporhunder.ønske om ekstraordinærtuttak avjerv på
Varangerhalvøyafra Vadsø beitelag er oversendt til DN.

Fylkesmannen i Troms orienterteom erstatningsoppgjøretfor sau. Historisk lave tap til
rovvilt meldt inn i 2011. Har fått oppdragom å arrangereoppstartsseminarfor region7 og
8. Seminaretblir 15-16.marsi Tromsø. Har hatt kontaktmøtemed mattilsynet.Det blir
nytt overordnetmøte mellom mattilsynetog Fylkesmanneni Troms for å avklareroller.

Reindriftsforvaltningen orienterteom fastsettelseav reintall. Bra vinter så langt, lite snø.

Mattilsynet bekrefterhistorisk lave tap til rovvilt i Troms.Varsel om beitenektblir ikke
iversksatt før mer erfaringmed rovviltforliket.
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Sak 3/12 Referatsaker

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda tar utsendte referatsaker i perioden 12.12.2011 —30.01.2012 til orientering.

Type Innhold
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for
lisensfellin av 'erv i re ion 8 i 2010-2011
Informasjon om meldingssentral for
reinkadaver i Finnmark for 2012
Utsendelse av protokoll fra møte i
Rovviltnemnda i re ion 8
Endringer i rovviltforskriften —Høringfrist 01.04
Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 —troms
o Finnmark
Vurdering av klage på kvote for kvotejakt på

au e

Avs/Mot Dok.dato 


Miljøverndepartementet 13.12.2011

Statens naturoppsyn 19.12.2011

Adresseliste 03.1.2012

Miljøverndepartementet 03.01.2012

Direktoratet for naturforvaltning 18.01.2012

Direktoratet for naturforvaltning 20.01.2012

Sak 4/12 Rullering av forvaltningsplanen, forslag til grense mellom A og B
områder

Behandling: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak:

Forvaltningsgrense for bjørn:
Rovviltnemnda vedtar forslag alternativ 111i Troms, s 4og 5. fig.l. i saksfremstillngen. En del
av A-området i Nord-Troms tas ut, A-området i Midt-Troms utvides.

Rovviltnernnda vedtar forslag alternativ III i Finnmark, s 4og 5. fig. 1. i saksfremstillingen.
En del av dagens A-område tas ut i Pasvik og et nytt A-område legges til i Anarjohka.

Forvaltningsgrense for jerv:
Rovviltnemnda vedtar forslag til forvaltningsgrense for jerv ifigur 4, s.11 i saksfremlegget.
Forslaget medfører en mindre justering av dagens grense i Sør-Troms og omfattende
endringer i Finnmark.

Forvaltningsgrense for gaupe:
Forvaltningsgrensa følger dagens grense i Troms fra fylkesgrensen mot Nordland til Skibotn.
Derfra følger grensen opp Skibotndalen til forvaltningsgrensen for jerv og følger
jervegrensen til fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark. Derfra følger forvaltningsgrensen
kommunegrensen for Alta til Alta. Fra Alta følger grensa alternativ 1, det sørlige alternativet
i saksfremlegget s. 13 figur 5. Rovviltnemnda ber sekretariatet tegne denne grensa slik at den
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blir lett å identifisere i terrenget for jegere. Det legges opp til en helhetlig behandling av
forvaltningsplanen i et møte i nemnda før planen sendes ut på høring.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda vedtar foreslåtte endringer iforvaltningssone for gaupe, jerv og bjørn.
Forvaltningsplanen oppdateres iforhold til dette og kan sendes ut på høring

Differensiertrovviltforvaltningi region 8 —forvaltningsgrenser

Torsdag 12.januar 2012 avholdtsekretariatetfor rovviltnemndaet møtepå Fylkeshuseti
Tromsø.Formåletmed møtet var å evaluere grensenefor differensiertrovviltforvaltningfra
forvaltningsplanenvedtatt 21.9.2007.Og dermedkunne fremme, for nemnda,et bestilt forslag
til eventuellejusteringer av forvaltningssonene.Sekretariatetanser at de justeringsforslagsom
foreliggervil bidra til at bestandeneletterekan forvaltesned-/opp-til de eksaktebestandsmål.
Og at konfliktnivåetmed beitenæringog andre samfunnsinteresser,hele regionen sett under
ett, vil reduseresdog på langt nær opphøre.

Møtedeltagere12.januar var MagneAsheim (SNO Finnmark),AndersBals
(Reindriftsforvaltningen),Heidi Marie Gabler (FM i Troms), ThomasJohansen (SNO
Troms),John Ivar Larsen (Levei Naturen),Erlend Winje (Leve i Naturen),Geir østereng
(FMi Finnmark)og AndreasRøsæg (FM i Troms).

Viderefølger sekretariatetsbetraktningerom forvaltningsgrensenefor rovvilt i region 8.

Forvaltningsgrense bjørn
Sekretariatetforslår at forvaltningsgrensenejusteres nær Anarjohka-områdetved en marginal
utvidelsei nordøst, at forvaltningsområdeti Pasvik reduseresnoe ved tettbebyggelsen, I
Troms er det også forslag til endringer(Figur 1).
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Figur 1. Kartet viser forvaltningsområde A og B for bjørn i følge forvaltningsplan vedtatt
21.9. 2007. Områdene II og III i Troms og Finnmark angir områder som er foreslått lagt til
eller tatt ut

De ulike alternativene i Troms
Forvaltningsgrensen forblir uforandret
Område III tas ut
Område III tas ut og område Illegges til
Område Illegges til

De ulike alternativene i Finnmark
Forvaltningsgrensen forblir uforandret
Område II tas ut i Pasvik
Område II tas ut i Pasvik og område III legges til i Anarjohka
Område III legges til i Anarjohka

Beskrivelse av eventuelt n e forvaltninsorenser
Område III i Troms:
Nord for nordvestre ende av Altevatnet, ved Røyevassberget tar den nye grensen opp
Skinnskaret og opp på Stuoragåisi, Følger høyden over Frøkentinden og videre gjennom
høyde 787 ovenfor Rostamosætra, og ned til Målselva ved Rundhaug. Følger så opp Målselva
og Tamokelva til Harkinn, før den tar dalføret østover til den treffer den gamle grensa.

Område II i Pasvik i Finnmark:
Foreslått grense mot forvaltningsområde A blir da langs kraftlinje som krysser Langfjordeid
sørover vest for langfjordvatnet og sør vest for Strandmyran vest for Mosemyran til tettstedet
Skogfoss ned til Pasvikelva. Området øst for Langfjordeid —Skogfoss foreslås ved
avgrensningen trukket ut av forvaltningsområdet.

Område III i Anarjohka Fra Jergul langs Rv 92 til Njakkajvri renner under Rv 92, videre
rettlinje rett vest til Jiesvarri 418 m.o. h. og videre til Bakkelvarri 466 m.o.h. og Jægilvarri
426 m.o.h. til Ajovarri 335 m.o.h. til Gamehisjåkkasutløp i Anarjohka,v idere i rett line øst til
finlands grense.

Bjørn i Troms
Dersom bestandsmålet for bjørn i region 8 skal reduseres med èn yngling vil sekretariatet tilrå
at reduksjonen blir lagt til Troms. Dette spesielt sett i lys av at store deler av A-området i
Troms er kalvingsland for svensk rein.

Sekretariatet vil tilrå alternativ 3, hvor område III tas ut og område II legges til. De mest
tungtveiende argumentene mot alternativ 3 er at område II har gode områder for å jakte bjørn,
samt at det vil gjøre "bufferen" mot saueområder i Midt-Troms mindre. Sekretariatet vil
likevel tilrå denne løsningen da område II har gode bjørnehabitater —det er her bjørnen helst
vil være (Figur 2), og sannsynligheten for å oppnå bestandsmålet innen A-området økes.
Konflikten med reindrifta er ikke større her enn i område III, og konflikten med sau er mindre
enn i område III. Med alternativ 3 vil rovviltnemnda kunne tilrå DN at det åpnes for begrenset
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bjørnejakt også i område II (inldudert begge sider av Sørdalen). Når forvaltningsmyndighet på
bjørn kommer til rovviltnemnda vil alternativ 3 gjøre det lettere å ha et B-området fritt for
bjørn og et A-område hvor bjørnebestanden kan forvaltes gjennom ordinær jakt. Nemnda kan
da konsentrere jakttrykket i A-området der de mener det er hensiktsmessig.

Figur 2. Innsamlet materiale fra bjørn til DNA-analyse 2011. Skravert område angir A-
området for bjørn, stjerner angir hvor DNA-materialet er funnet

Bjørn i Finnmark

Sekretariatet vil tilrå alternativ 3, hvor område II tas utav forvaltningsområdet i Pasvik nær
tettbebyggelsen, og at område III legges til slik at grensen i Anarjohka i nord-øst forskyves
mot Karasjohka. Sekretariatet vil i det videre gjøre rede for sin tilrådning

Bjørn i Pasvik
Statens naturoppsyn i Kirkenes mener at det per 2011 går fire binner fulgt av unger i A-
området i Pasvik, i tillegg til èn binne med unger i Jarfjord i B-området. Sannsynligvis er
bestandsmålet på to årlige ynglinger nådd, men man klarer ikke dokumentere dette via funn
av DNA av alle individer hvert år, dermed nås ikke bestandsmålet via beregningsmodellen for
antall ynglinger per år.

Om turisme o reiseliv — ositive s neraieffekter i A-området
Det er flere store aktører som tilbyr opplevelser tilknyttet den spesielle østlige naturtypen i
Pasvik, dette i samarbeid med blant annet Hurtigruten. Dette er sledehundkjøring,
snøscooterturisme og turgåing. På Svanhovd er det et bjørnesenter under etablering, som vil
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kunne trekke flere naMrinteresserte turister til området. En del turister drar til Pasvik for å se
spor eller for å se bjørn. Fylkesmannen kjenner ikke til konkret guiding av turister relatert til
bjørn i Pasvik. Elementer lokalt som gjør at turister drar til området gir positive bieffekter for
lokalsamfunnet ved at turister legger igjen penger i området ved kjøp av varer og tjenester.
Pasvik er blant de områdene i Norge som er mest kjent for å ha en bjørnestamme. •

rn ocrkonflikter relatert til bosettin i forvaltningsområde A
Det har vært konflikter relatert til bjørn og mennesker i Pasvik ved at enkelte bjørner har vist
nærgående atferd og ikke har vist naturlig skyhet. Det har vært tilfeller hvor bjørn har veltet
søppeldunker, har oppsøkt reinslakt til mørning på gårdstun, oppsøkt elgkadaver, slått elg på
vei, er blitt tiltrukket av hundefor nær sledehundkennel, er nærgående langs fiskeelv, telt og
lignende. Direktoratet for naturforvaltning og SNO følger opp tilfeller av nærgående bjørner,
og bjørner med denne atferd blir som regel felt dersom uønsket atferd ikke opphører.

Konsekvenser ved de ulike alternativ — for beitenæring og bosetting

Reinbeitedistrikter i A-området or b rn:
- Reinbeitedistrikt 5a/5c bl.a. i kalvingsområde/ høstbeite

Reinbeitedistrikter/sauebeiteområder i randsonen or B-området or b' rn:
- Reinbeitedistrikt 4/5b: sommer og høstbeiteområde i randsone
- Reinbeitedistrikt 1: høstbeiteområde i randsone
- Neiden beitelag: sauebeiteområde i randsone

Alternativ 1 —forvaltningssoneneforblir uendret
Slik forvaltningssonene (sonene?) er i dag trekker en eller flere bjørner årlig ut av A-området
og inn i området til Neiden beitelag og enkelte år videre til Nesseby/Tana. Dette gir
betydelige tap for sauebønderne i Neiden beitelag. Tapene har økt fra 2008 til 2011. Før 2008
hadde 1-2 av de tre brukerne tap rundt 20%. I 2011 hadde alle tre bruk 20% tap eller mer. Det
er store utfordringer med å redusere tapene i området. Forvaltningen og beitelaget har derfor
etter beitesesongen 2011 innledet et tett samarbeid for å finne bedre måte å skille sau og bjørn
i tid og rom.
Det har vært dokumenterte skader forvoldt av bjørn på rein i rbd. 415b et år på sommerbeite.

Alternativ 2—området II tas ut av A-området
Alternativet vil åpne for at de mest befolkede områdene øst for Sandnes —Langfjordeid til
Skogfoss tas ut av forvaltningsområdet for bjørn. Det vil da være mulig å åpne for bjørnejakt
årlig ved de tettstednære områdene øst for Langfjordeid til Skogfoss, uavhengig om
bestandsmålet nås i A-området. Slik vil man kunne beskatte bjørn i "problemområdene"
relatert til bosetting. Dersom man ønsker å kunne åpne for ordinær jakt på bjørn i områder
som utpeker seg ved at bjørner opptrer tettstednært, med bjørner som eventuelt har nærgående
atferd vil en endring av forvaltningsornrådet gjøre det mulig å beskatte den andelen av
bjørnebestanden som er mest tettstedsnær uavhengig om bestandsmålet i forvaltningsområdet
er nådd.
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A-området blir mindre i omfang. Forvaltningsområdet vurderes som stort nok sett i forhold til
målsetningen om to årlige ynglinger. Endringen ansees for å ha liten betydning for
bestandsoppnåelsen i Pasvik.

Konsekvens for bestanden (Figur 3) vil bli at binne FI40 kan bli felt da den har revir i området
som er foreslått tatt ut av forvaltningsområdet for bjørn, binne FI 7 ble felt ved lisensjakt i
2009. Det er gjort en rekke nyregistreringer av binneindivider i Pasvik etter 2009, og flere er
kommet i reproduktiv alder enn hva kartet under viser.

Figur 3. Områdebruk hos binner i reproduserbar alder i Sør-Varanger 2005-2009 (kilde
Bioforsk)

Alternativ III A-området i Karasjok utvides i Nord-Øst
A-området i Karasjok bør utvides nærmere Karasjok tettsted, hvor grense legges utenfor
nærmest bosetting rundt Karasjok. Høsten 2011 var det observasjon av binne i følge med
unger på norsk side for Karigasniemi. Dette er i dagens B-område. Av hensyn til å oppnå
bestandsmålet i A-området, bør området tilpasses der det er binner i følge med unger. Dette
av hensyn til å nå bestandsmålet innen A-området. Tilsvarende som nord i Pasvikdalen
trekkes forvaltningsområdet noe utenfor hovedbebyggelsen på sørsiden langs Karasjohka i
Karasjok.

Områdebruk,binner
Sør-Varanger2005-2009

F140 n=13)]
F17(n=79)

F142(n=13)

F143M03 (n=37)
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Figure 5. Number of different brown bears identified at each hair trap locatIon in Lemmenjoki in
and øvre Aniirjohka National Parks. The figure includes only individuals that have been identified
by a full DNA-proflie. The 34 squeres were 5 km x 5 km 1nsize with one hairtrap in each. The
sampling period was approx. 8 weeks, and the trap was relocated to a second position within the
same square in the grid after 4 weeks.

Bjørner funnet i Anarjohka ved bruk av hårfeller sør for Helligskogen på norsk og finsk side
av grensen i 2010.
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Figur 3. Binner identifisert via DNA. Samme individ har en farge, dato angir funndato og år.

Merk at store deler av Anarjohka og områdene sør for Rv 92, og øst for Rv 93 har svært liten ferdsel sommerstid


og disse områdene er det enda ikke gjennomført målrettede prosjekter for å kunne finne dna av bjørn utenom

tilfeldig innsamling av elgjegere. Kartet inneholder ikke dna-funn via hårfelleprosjektet i 2010, disse kommer i


tillegg. Kartene gir et i bilde av hva vi vet om bestanden i dette området.
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Forvaltningsgrense jerv
Sekretariatet foreslår justeringer av forvaltningsgrense for jerv, en justering sør i Troms, og
omfattende endringer i Finnmark (Figur 4).

Fl nbiirku

nnrnark

Tronis

- ,

Figur 4. Området som er skravert gult tilrås som forvaltningsområde for jerv

Jerv i Troms
Sekretariatet tilrår å avkorte A-området for jerv sør i Troms til å starte likt med
forvaltningsgrensen for bjørn i sør, men fortsette stien mot Sørmo der bjørnegrensen tar
østover. Så følger grensen veien fra Sørmo til den gamle forvaltningsgrensen ved Setermoen.

Bestandsmålet for jerv i Troms er syv ynglinger. I 2011 ble det innenfor A-området i Målselv
og Balsfjord dokumentert/antatt ni ynglinger. På grensen mellom A- og B-området i
Nordreisa og Storfjord ble det i 2011 dokuinentert to ynglinger. Jervebestanden innenfor A-
området i Troms er vesentlig over bestandsmålet. Størrelsen på forvaltningssone A kan derfor
reduseres uten at det går ut over muligheten til å oppretthode og forvalte jervebestanden
innenfor A-området. Det er ikke registrert ynglinger i denne sørlige delen av A-området.
Forslaget vil skape en større buffer fra viktige beiteområder for sau i Sør-Troms, og det vil
kunne avlaste saue-besetninger i Bardudalen. Området som forslås endret til B-område er
viktig beiteområde for Gielas reinbeitedistrikt, de har et stort rovviltpress fra før.

Jerv i Finnmark —sydlig grense
Forvaltningsgrensen for jerv bør legges med sørlig grense til riksvei 93 mellom Kautokeino
og Finlands grense, langs rv. 93 fra Kautokeino til veikryss til RV 92 ved Gievdneguoika, Fra
Gievdneguoika langs RV 92 til rundkjøring i Karasjok, og videre langs E6 fra Karasjok
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sentrum langs E6 til Iccemhasnjarga og rett linje herfra til Finlandsgrense rett øst for
Iccemnjarga.

Forvaltnin ssone for. . erv
Dagens forvaltningssone for jerv, foreslås endret ved at denne reduseres i sør for rv.92 og øst
for rv.93 og tilføyes et område i nord —øst, sør for Varangerfjorden. Bakgrunnen for
utvidelsen i øst er forekomst av gaupe og jerv i området sør for Varangerfjorden med jevnlig
yngling av begge arter i området. Hittil har man kun et år oppnådd bestandsmålet innen A-
området for Jerv i Finnmark. Ved denne justeringen vil man oppnå bestandsmålet for jerv i A-
området minst like ofte s'omfør, og sør for Varangerfjorden beiter ikke siidagruppene så tett
som i Anarjohka. Ved den løsningen vil færre siidagrupper ligge i området med yngling av
jerv.

Forvaltningsområdet som er foreslått er inkludert i alle tre forslag til forvaltningsområde for
gaupe. Forskning de siste årene har vist at jerven benytter kadaver etter andre rovdyr Jamfør
målsetningen om å redusere konflikter og tap for beitenæringene innenfor de gitte
bestandsmål, vil sammenfall av forvaltningssoner for gaupe og jerv åpne for at jerven via
samspillet med gaupa og utnyttelse av kadaver som gaupa har drept, sannsynligvis ha en
lavere predasjonstakt enn om jerv i større grad må drepe rein selv. Jerven er en mindre
effektiv jeger enn gaupe, og angrep på rein medfører gjerne jaging med de konsekvenser dette
gir ved uro i beitet og eventuell sammenblandinger av reinsflokker tilhørende ulike
siidagrupper om disse ligger tett vinterstid. Områdebeskrivelse for forvaltningsområde for
jerv som foreslås tatt ut av forvaltningsplan

Område I
1)området sør for Riksvei mellom Karasjok, Gievdnegoika, Kautokeino til Finlands grense tas
ut av forvaltningsområdet for jerv på bakgrunn av tett konsentrasjon av rein på vinterbeite i
dette området. I dette området er det kun en ynglelokalitet for jerv. Denne ligger svært
ugunstig til på grensen av fire vintersiidagrupper. Jaging og uro forårsaket av jerv medfører
sammenblanding og problemer for reindrifta sør og sørøst for Helligskogen. Jerv krysser
grensa mellom Norge og Finland i området fra Karigasniemi til Angeli. Det er her
fjellområder med jervelokaliteter på finsk side. Sør og vest for Angeli langs finskegrensa er
det ikke noen tett etablert bestand av jerv. En tydelig konsekvent forvaltning her vil medføre
at en jervebestand ikke får etablere seg fast i området.

Område som foreslås lagt til dagens forvaltningsområde (II) som erstatning for område som
tas ut (I).

II) Området sør for Varangerfjorden bør vurderes tatt med i forvaltningsområdet for jerv for å
kunne nå målet i A-området. Her har det vært minimum en jerveyngling årlig i de siste årene,
i tillegg har det vært en yngling av gaupe annethvert år de siste årene, og i 2009 var det to
gaupeynglinger. Med hensyn til forekomst av både gaupe og jerv i dag, uten at dette er i
umiddelbar nærhet av sauebeiteområder og kalvingsområder for rein, egner området seg.
Området er svært kupert og er godt habitat for jerv og gaupe med forekomst av begge arter
med hensyn til genetisk utveksling med jerv på finsk side av grensen. Området vil ligge i
tilknytning til bestanden i Tanadalen og dagens A-område ikke leangt fra en fjellkjede på
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østsiden av Tanadalen på finsk side av grensa fra Nuorgam til Utsjoki. Området vil bidra til
genetisk utveksling med Finland, som har en jervebestand i Lappland (mot norsk grense fra
Nuorgam —Angeli) ved Inari med genetiske egenskaper (allel) som hittil ikke er registrert i
den norske bestanden. I Finland forvaltes jerven annerledes enn i Norge ved at det ikke er
åpnet for jakt, og bestanden estimeres ved at kun deler av utbredelsesområdet overvåkes årlig.
Konsekvenser: Ved målsetning om inntil 3 årlige ynglinger i A —området for jerv, samtidig
med mål om at forvaltningsområdet overlapper med forvaltningsornrådet for gaupe egner
sørsiden av Varangerfjorden seg bedre enn Anarjohka, hvor det ikke har vært registrert
ynglinger av gaupe og gaupebestanden regnes som liten og nyetablering vil være uheldig.
Området sør for Varangerfjorden er vinterbeite for reinbeitedistrikt 7, 6, og sommer/høstbeite
for reinbeitedistrikt 415b. Distrikt 6 som har vinterbeite på størst andel av området har de siste
årene benyttet området fra midten av november —april. Vinterstid er tap til rovvilt enklere å
dokumentere for reineier mht. å kunne få erstatning relatert til omfanget av tap til rovvilt da
kadaver har lengre nedbrytningstid vinterstid enn sommertid.

Områdebeskrivelse II
I vest avgrenset av Tanaelva fra skippagurra til Nuorgam ved finskegrensa, avgrenset i
nordvest av E6 mellom Skiippagurra og Varangerbotn, avgrenset av E6 fra Varangerbotn til
Karlebotn, og videre avgrenset i nord langs Varangerfjorden til Bugøyfjord, videre avgrenset i
nord av Klokkerelva til E6, langs E 6 til Neidenelva, og fra brua i Neiden til Finsk grense
langs veien. I sør avgrenset av finskegrensa.

Bestandsoppnåelse i dag i Finnmark i A - området med foreslått forvaltningsområde

Ar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

7 7 8 8 9 9 0 0 1 1

AB AB AB A B AB

I dag 3 8 2 3 3 2 1 5 1 5

Fores1 2 9 2 3 2 3 2 4 2 4
ått

Tabell 1. Oversikt over antall registrerte jerveynglinger i perioden 2007 til og med 2011 i dagens A- og B-




områder, sammenliknet med antallet ynglinger i nytt foreslått forvaltningsområde A og B.

Forvaltningsområde Jerv
Jfr. tabellen ville bestandsmålet i A-området i perioden 2007 - 2011 vært høyere i to år
(2010,2011) i foreslått nytt forvaltningsområde sammenliknet med dagens
forvaltningsområde. Antall ynglinger for alternativene ville vært likt i et år (2008) og det ville
vært færre ynglinger i nytt, enn i gammelt forvaltningsområde i to år (2007,2009).

Forvaltningsgrensegaupe
Sekretariatet foreslår at forvaltningsgrensen for gaupe i Troms opprettholdes, mens det legges
frem tre helt nye alternativer for nye forvaltningsgrenser i Finnmark (Figur 5, 6, og 7) med
bakgrunn i at man anbefaler å slå sammen forvaltningsområdene for jerv og gaupe. Det

Side 28



Side 14av 28

anbefalesat man forsøkerå begrense antalletreinbeitedistriktermed kalvingsområderog
sauebeiteområderi forvaltningssonenfor gaupe.Alle tre alternativeroverlapperhelt med
alternativetsom er anbefaltsom nyjervesone.

SekretariatetanbefalerNord - Øst (III) alternativetpå bakgrunn av at sauebeiteområdenei
Alta vil komme utenfor forvaltningssonenfor gaupe, og alternativetvil ikke omfatteflere
kalvingsområderfor rein enn dagens sone.

Gaupei Troms
Bestandsmåletfor gaupe i Troms er seks familiegrupper.De siste tre årene har det vært
gjennomsnittligseks ynglingerinnenforA-området i Troms. I 2011 var det 5,5 ynglingerder
en ynglingvar på grensenmot Nordlandog derfor deles med region 7 i Nordland.

For å ha grunnlag for å opprettholdebestandsmåletfor gaupe i A områdetbør A området ikke
reduseresnår forvaltningsplanenrulleres.En reduksjon av A-områdetkan føre til at antall
ynglingerher blir lavere enn bestandsmåletfor Troms og kan før til at nemndamister
myndighettil å fastsettekvoter for lisensjakt.

Grensemellom A- og B-områdefor gaupe i Troms bør derfor ikke endres. Nemndabør
vurdereå spesifisereen del av kvota for lisensfellingi A-områdetil Nord-Troms,der tap av
rein til gaupe er stort.

Gaupei Finnmark

Forslagtil Forvaltningsområderfor gaupe - 3 alternativer
Alle tre forslag til forvaltningsområderfor gaupe inkluderernytt forslag til
forvaltningsområdefor jerv som basis mht. sammenfallendeforvaltningsområderfor gaupe
ogjerv. Gaupa i nord har store revirer som betinger store forvaltningsområder.Foreløpige
resultateri Scandlynxprosjektettilsier også at en relativt mindre andel av de voksne
gaupetispeneynglerårlig til tross for at de er i reproduktiv alder. Områdenesør for Karasjok
og øst for Kautokeino,avgrenseti nord av riksveien mellom de to stedenevil være dårlig
egnet som forvaltningsområdefor gaupe,da det er høy tetthet av rein i områdetvinterstidog
forøvrigearealer med gaupebestandi dag er sannsynligviser stort nok, sett i lys av mål om
fire ynglinger i Finnmark. Høy tetthet av rein vil sannsynligvisha gitt en høy predasjonstakt
vinterstidpå rein. Dagens forvaltningsområdeomfatter mange kalvingsområderfor rein og
saubeiteområder.Om muligbør antallet slike sårbare områderfor beitenæringenei størst
mulig grad holdes utenfor forvaltningsområdet.En rekke sauebønderhar totaltap over 20 %
av sau og lam i snitt. I 2011 sendtMattilsynetut varsel om beitenekt til besetningerstore tap,
dvs, tap omkring 20 % og over. I lys av rovviltforliketi juni 2011 vil Mattilsynetavvente
resultateneav dette før man reelt vurdererbeitenekt til slike besetninger.
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Finnmårku


Ftrinniar

Figur 5. Sørlig alternativ (I). Forvaltningsområdefor gaupe skraverti gult

.„

Troms

Finnmårku

Ftnnmark

-

Figur 6. Nordvestlig alternativ(II). Forvaltningsområdetfor gaupe skraverti gult
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)

FI rnårku

nnmark

Troms.._

Figur 7. Nordøstlig alternativ(III).Forvaltningsområdetfor gaupe skravert i gult

Tabell 2. Viser oversikt over antallet registrerte familiegrupper av gaupe før jakt det enkelte år i perioden
2007 —2011 i Finnmark som ble registrert innenfor dagens A- og B område, sammenliknet med antallet
ynglinger det ville ha vært i samme perioden i de tre foreslåtte alternativene for A-områder. Snitt viser
gjennomsnitt i hele erioden 2007 —2001, o snitt i arantes an ir 'ennornsnitt de tre siste år).

Ar 2 2 2 22 2 2 2 22 Snitt Snitt




0 0 0 00 0 0 0 00 A




0 0 0 00 0 1 1 11 07-11




7 7 8 89 9 0 0 11 (09-11)




AB AB AB




A B AB





I dag* 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 2,6 (2,3) 2,8

Alt. (1)* 3 2 2 3 2 3 4 2 5 1 3,2 (3,7) 2,2

(2) NW 2 3 4 1 4 1 4 2 4 2 3,6 (4) 1,8

(3) 3 2 2 3 2 3 4 2 4 2 3 (3,3) 2,4
NØ
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Tabell 3. Oversikt over antallet sauebeiteområder og kalvingsområder for rein som ligger innenfor dagens
forvaltningsområde for gaupe, sammenliknet med de tre nye alternativenes for A- og B områder og deres
overla med sauebeiteområder o reinbeitedistrikter med kalvinosornråder for rein.
Reinbeitedistrikt Dagens Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3




Forvaltningssone Lengst sør Nord-vest Nord-øst




Reinbeitedistrikter og




Sauebeiteområder




Reinbeitedistrikt




13 x delvis




X
14 —helårsdistrikt x




X
14A x X




X
Reinbeitedistrikt16





Vuorji siida X X x X
Njeiddan siida X X x X
Lahtin siida X X x X
Skaiddeduottar siida
Ravdol siida
Jahkenjarga siida
Skuohtanjarga siida
Marrenjarga silda
Boalotnjar a siida

X delvis x
x
x
x
x
x

x

23 X —deler delvis X X
22 X x X




41 X x X




26 X x X




32




X X X
33




X X X
34




X X X
27




X X X
Sauebeiteområder*





Porsanger:





Børselv x X




X
Lakselv/Brennelv x X




X
Indre Billefjord




X




Oldernes x x




Alta:





Korsfjord x X X




Rafsbotn x X X




Transfarelv x X X




Kåfjord x X X




Talvik x X x




*Med drift i 2011 x —mulig sonen bør inkludere Stabbursdalen i Porsanger med ytterligere et
gaupetispeterritorium, for at arealet blir stort nok til at man skal kunne nå bestandsmålet.

Forvaltnin ssonefor Gau e - len st sør alternativet

Dette er alternativetsom er nærmestdagens forvaltningssone.Alternativetoverlappermed
mange sauebeiteområderi Alta, og kalvingsområderpå kysten, samt vil også overlappemed
kalvingsområdenenord-vest for Kautokeino.
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Forvaltnin ssone for Gau e - A i Nordvest Alta o Porsan erhalvøva)
Dette er alternativetsom villeha gitt flest ynglingeri A-områdeti perioden 2007-2011,og
også i perioden 2009-2011.Alternativetomfatterimidlertidrelativt mangekalvingsområderi
reinbeitedistrikt 16samt sauebeitei billefjord og hele sauebeiteområdeti Alta. Alternativet
omfatterikke sauebeiteområdenei Lakselv/Brennelveller reinbeitedistrikt 13, 14og 14A fra
forvaltningsområdet.Overlappermed kalvingsområdenenord-vest for Kautokeino.

Forvaltnin ssone for Gau e - A i Nord st Sværholdt Word Nordkinn

Dette alternativetvil sannsynligvisgi minst konflikterrelatert til sauebeiteområderved at
sauebeiteområdeneog flere kalvingsområder (rbd. 26, 22, 23 i Alta) som i dag ligger
innenforsonen havner utenfor forvaltningsområdet,samt sauebeiteområdeti Billefjorder
utenfor.Til gjendeld kommer kalvingsområdertil rbd. 32, 33, 34 og 27 helt eller delvis
innenforsonen. Det må vurderesom Stabbursdaleni Porsangerkommunebør være en del av
denne sonen for å sikre nok gaupetispeterritoriersett i forhold til mål om 4 tisper i følgemed
unger årlig innen sonen. Konfliktenrelatert til sau på utmarksbeitei Alta kan slik reduseres,
befolkningsmengdeni Alta sannsynliggjørogså at man i dette områdetkan lykkes med å
holde gaupestammenpå et lavt nivå via ordinærjakt.

Sak 5/12 Veien videre for prosjektet "Leve i Naturen"

Behandling: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Forsla til vedtak:
Prosjektet "leve i naturen" avsluttes etter endt prosjektperiode 1.10 2012. Rovvihnemnda
ønsker likevel å videreføre prosjektet i en annen form. Det er viktig og skal prioriteres.

Nemnda ønsker å høre styringsgruppa for prosjektet "Leve i Naturen" sin vurdering av
styringsform for en videreføring av prosjektet, hvem som bør være med, antall etc.

På bakgrunn av signalene fra styringsgruppa for prosjektet og diskusjon på dette møtet i
nemnda, bestilles det et saksfremlegg fra sekretariatet m alternative løsninger til videreføring
av prosjektet med de tiltakene som har vært vellykket og tiltak som anses som viktige for å nå
mål om forvaltning av rovdyr på bestandsmål, redusert tap av beitedyr og minst mulig
konflikter mellom rovdyr og beitedyr.

Saksfremleggfra prosjektet "Leve i naturener vedlagt. Saksfremleggfra fylkesmenneneble
lagt frem på møtet. Fylkesmennenehadde kommet frem til de samme hovedtrekkenetil
konklusjonensom prosjektet.
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Saksfremlegg fra Leve i Naturen

Notat

Til: Rovviltnemnda i Troms og Finnmark
Dato: 15.01.12
Sak: 05/12
Tema: Veien videre for prosjekt Leve i Naturen

Kort om bakgrunn for prosjekt Leve i Naturen.
Bakgrunnen for prosjektet har vært et ønske fra forvaltningens side om å redusere konflikten
mellom beitebruksinteressene og miljøverninteressene ved å bidra med tiltak som kan
redusere tap av beitedyr til rovvilt. Prosjektet er knyttet opp til målsettingene i
forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 og på den måten gjenspeiler den tosidige
målsettingen i norsk rovviltpolitikk. Prosjektet er tuftet på erfaringene bl.a. fra Nord-Troms
prosjektet samt flere års erfaringer med forskjellige forebyggende/konfliktdempende og
kompetansehevende tiltak. Erfaringene tilsa at for å oppnå resultat var det nødvendig å styrke
ressursbruken på området, ikke minst i form av personell. Det var også en målsetting at hele
regionen skulle dra nytte av prosjektet og at alle som var berørt av konflikten, spesielt
beitebrukerne, var målgruppen for prosjektet. Dette gjenspeiles i sammensetning av
styringsgruppen og organiseringen av prosjektet. For ytterligere beskrivelse av bakgrunn vises
det til vedlagt prosjektbeskrivelse.

Endringer i forutsetninger og rammebetingelser.
Både konsekvensene av det nye rovviltforliket og revidert forvaltningsplan til neste år vil ha
innvirkninger på situasjonen fremover. Det er enda usikkert hva dette innebærer.
Bestandsmålet for bjørn vil sannsynligvis økes. Det forventes en strengere håndheving av
arealdifferensieringen (rovvilt i A-områder, beitedyr i B-områder). Dette kan føre til lavere
terskel for uttak av rovvilt samt mindre bruk av tradisjonelle FKT-tiltak i B-områdene. Det
offentliges innsats i forhold til å redusere bestanden av jerv ned til bestandsmålet samt uttak
av skadevoldende bjørn i B-områdene forsterkes. I A-områdene kan en i stølTe grad påregne
mer bruk av drastiske forebyggende tiltak som planlagt tidlig nedsanking, omleggingstilskudd
osv. Det er også en mulighet for at forvaltningssonene kan endres, spesielt i Finnmark.
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Ny nasjonal ordning for godgjøring for forsøk på skadefelling er vedtatt. Denne sikrer langt
på veg det økonomiske fundamentet for gjennomføring av skadefelling fremover og det
forventes at kommunale eller interkommunale skadefellingslag vil tilfredsstille behovet for
beredskap på dette feltet fremover. Dette er nærmere gjort rede for tidligere og blir derfor ikke
drøftet ytterligere her.

Det er på gang etablering av et par nasjonale prosjekter som kan ha påvirkning på vår region.
Norges bondelag, Norges skogeierforbund og NJFF har søkt DN om midler til å gjennomføre
kompetansehevende tiltak innen rovviltjakt (se vedlegg). I dette inngår også tiltak i forhold til
grunneiers tillatelse til rovviltjakt. Pr dato er det signaler som tilsier at jaktbiten utgår. Det er
også nettopp etablert et rovviltprosjekt i regi av NSG som i hovedsak går på forebyggende
tiltak (se vedlegg). Det er satt av ett årsverk fordelt på hele landet til dette. Ingen av
prosjektene ivaretar spesielle aktiviteter rettet mot reindrifta. For begge prosjektene gjelder at
omfanget mht ressurser og tiltak er svært begrenset. En kan altså ikke forvente at disse
prosjektene alene er egnet til å ivareta behovet for aktiviteter i vår region fremover. Derimot
vil de få større betydning dersom de kobles opp mot allerede pågående aktiviteter i regionen.

Erfaringer - veien videre.
Erfaring tilsier at å avslutte omfattende prosjekter uten en eller annen form oppfølging av de
viktigste aktivitetene i en overgangsfase ofte er uheldig. En bør sikre at de viktigste
aktivitetene videreføres inntil de forhåpentligvis blir selvgående. Pr i dag er ikke dette tilfellet
for flere viktige tiltak. Det vil heller ikke være situasjonen når prosjektet avsluttes til høsten.
Det er brukt mye ressurser i prosjektet på å rydde av vegen hindringer og avIdare uldarheter.
Uten oppfølging i en overgangsperiode er mye av innsatsen som er lagt ned i prosjektet
forgjeves.

Aktiviteter.

Prosjektets aktiviteter kan grovt sett deles inn i følgende tiltaksområder:

Tiltaksområde
Bestandsregulerende tiltak

Andre FKT-tiltak

Rådgiving/tilrettelegging

Kartlegging/utredning

Informasjon

Aktiviteter
stimulering og tilrettelegging for rovviltjakt
skadefelling —regionalt skadefellingslag
tradisjonelle tiltak

- utvikling av nye tiltak
- gjeldende lover og regelverk

tiltaksplaner rovvilt
kommunenes rolle
kommunale skadefellingslag
grunneiertillatelser rovviltjakt
beiting å øyer (Alta)
Arena Rovvilt
nettside
elektronisk nyhetsbrev
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Basert på erfaringene fra prosjektet bør en spisse innsatsen på de tiltak som er mest
virksomme og effektive i forhold til formålet. Nedenfor er det gjort noen tanker om
prioriteringer av aktiviteter fremover.

Bestandsre ulerende tiltak.
Så langt i prosjektet er det brukt ca 2,3 mill kroner direkte til skadefelling (opplæring og
gjennomføring). I tillegg har faste ansatte brukt vesentlig av tiden på dette området. Så langt i
prosjektet er det dette tiltaksområdet det totalt sett er blitt brukt mest ressurser på.

Dette bør være hovedsatsingsområdet også fremover. Som tidligere nevnt bør en sikre
etableringen av interkommunale skadefellingslag. Dette medfører at opprettholdelse av et
regionalt skadefellingslag blir overflødig. En bør vurdere tiltak som støtter opp om
kommunenes arbeid med å drifte/administrere skadefellingslagene samt kompetansehevende
tiltak i lagene. Det er lagt opp til en større innsats fra SNO når det gjelder uttak/skadefelling
av bjørn og jerv. Det er usikkert hvordan dette er tenkt gjennomført. Uansett bør en prioritere
å få til et godt samarbeid med SNO på dette området slik at de samlede ressursene utnyttes
best mulig.

Når det gjelder stimulering og tilrettelegging for rovviltjakt bør innsatsen og tiltakene i
hovedsak videreføres med visse justeringer. Generelt bør en prøve ut nye måter å
gjennomføre lisensfelling og kvotejakt på for å sikre økt resultat. I og med at staten ikke
legger opp til endringer i forvaltningen av gaupe bør en først og fremst sikre tilstrekkelig
regulering av denne rovviltarten gjennom ordinær kvotejakt. Gaupe er også den arten som
forvolder størst skade og som det således er viktigst å ha kontroll på. På bjørn er
hovedutfordringen å få til en effektiv skadefelling. En viktig faktor i så måte er økt innsats på
adekvat utdanning av hundeekvipasjer. Dette vil også gi bidra til økt effektivitet ved
lisensfelling.

I større grad enn tidligere må fremtidig aktivitet på dette området være innrettet mot å skape
resultat gjennom andre aktører. Nettverksbygging, initiering av tiltak, rådgiving/oppfølging
og ikke minst koordinering blir viktigere enn før. Hovedsamarbeidspart på dette
tiltaksområdet har vært NJFF. Begrensninger i kapasitet hos NJFF har medført utfordringer i
forhold til samarbeidet, bl.a. når det gjelder koordinering og informasjonsflyt. Dette har også
resultert i at en del planlagte tiltak ikke har blitt gjennomført som forutsatt. Det bør vurderes
et mer inngående samarbeid med NJ1-14som gir mer forutsigbarhet, ikke minst økonomisk.
Dette vil sikre større kapasitet og kan bidra til større trykk på tiltakene enn tidligere.

Andre FKT-tiltak.
På dette området har aktiviteten vært to-delt: Bistå med informasjon og veiledning innen
allerede kjente tiltak og utvikling og etablering av nye. Prosjektet har brukt mest ressurser på
tiltak som er mulig å gjennomføre og som det forventes har en viss effekt i forhold til å
redusere konflikt og tap. Derfor er bl.a. rovviltsikre gjerder i liten grad prioritert bortsett fra i
Porsanger. Aktiv reindrift vanskeliggjør også denne type tiltak i våre områder. Prosjektet har
ellers prioritert andre tradisjonelle tiltak der det har vært behov eller forespørsel. I noen
tilfeller har prosjektet bidratt til å få satt slike tiltak i system sammen med andre tiltak. Et
eksempel på dette er tiltaksplan rovvilt i Gratangen som omfatter både reindrift, sauenæring,
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kommune og NJIT og som inneholder flere typer tiltak (bl.a jaktkurs og etablering av
skadefellingslag).

Ut over dette har prosjektet først og fremst prioritert nye tiltak som det kan forventes en viss
effekt av og som det har vært naturlig at prosjektet har initiert eller tatt ansvar for. Eksempler
på dette er

elektronisk overvåking av sau (radiobjeller)
utdanning av kadaverhundekvipasjer - nettverk
tilsynskurs både med og uten hund
beredskap akutt nedsanking samt kadaversøk
GPS-kurs
utdanning av vokterhundekvipasjer - nettverk
kalving i gjerde

Selv om det forventes sterkere virkemidler for å realisere prinsippet om differensiert
arealforvaltning vil det fortsatt være behov for forebyggende og konfliktdempende tiltak i
fremtiden. Dette gjelder både i A- og B-sonen. Det forventes imidlertid at FKT-tiltakene i
større grad blir differensiert i forhold til disse sonene. En kan også forvente at det ny ordning
for omlegging av drift pga tap til rovvilt vil medføre større behov for både rådgiving og
saksbehandling på dette området fremover.

I saueholdet vil det beste tiltaket for å forebygge tap til rovvilt være velfungerende beitlag
som gjennomfører godt organisert tilsyn og sanking. Tidligere erfaring, som ble bekreftet i
nylig avholdt møteserie med beitlag i Troms, tilser at i mange tilfeller fungerer ikke dette godt
nok. En bør prioritere økt samarbeid mellom miljø- og landbruksforvaltning og prosjekt for å
ruste opp beitelagene. I Troms er dette arbeidet kommet i gang. Der vil det straks bli fremlagt
en plan for videre satsing finansiert av landbruksmidler. Ekstra tilsyn med kadaverekvipasjer i
rovviltutsatte områder bør vurderes som en obligatorisk ordning og en bør prioritere
etablering av beredskapsordninger for akutt nedsanking og kadaversøk. Dette oppfattes som
meningsfylt og oppleves som konfliktdempende. I noen tilfeller leder dette til ytterligere tiltak
som kan være direkte tapsreduserende.

I reindrifta er det fortsatt få tiltak som kan sies å ha virkning. Prosjektet har bidratt til å
etablere kalving i gjerde som et tiltak spesielt for reindrifta. Ellers nyttes flere av tiltakene,
som i utgangspunktet er iverksatt for saueholdet, også av reindrifta (elektronisk overvåking,
tilsyn med kadaverhund, tilsynskurs, GPS-kurs). Men i større grad er det bestandsregulerende
tiltak som er blitt prioritert ovenfor denne næringen gjennom økt delaktighet fra reindrifta i
skadefelling og tilrettelegging av jaktopplæring. Dersom videreføring bør en gjøre en grundig
vurdering hvilke tiltak det bør satses på fremover og eventuelt skille dette ut som et eget
satsingsområde/prosjekt.

Kapasiteten hos fylkesmannsembetene til å drive med utviklingsarbeid (informasjon,
rådgiving, oppfølging) kan ikke forventes å bli bedre fremover. Dersom en ønsker et fortsatt
trykk, også på dette tiltaksområdet, må det fortsatt brukes ekstra ressurser til dette.
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3. Rådgiving/tilrettelea ina.
Aktiviteten på dette tiltaksområdet er allsidige, men hovedfokus har vært rettet mot å besvare
spørsmål og veilede beitebrukere, beitelag, reinbeitedistrikt og kommuner samt etablere
tiltaksplaner rovvilt i noen spesielt aktuelle områder. I løpet av det siste året har en økt
aktiviteten rettet mot informasjon og veiledning til kommunene i forhold til deres rolle.
Følgende tema har vært prioritert:

Kommunen er nærmest til å ha dialog med berørte parter! AvIdare-prioritere-planlegge
Tilrettelegge for jakt/felling (grunneiertillatelser, skuddpremie rødrev, disp motorferdsel)
Initiere forebyggende tiltak (søke om FKT-midler)

- Informasjon lokalsamfunn (tiltak bjørn, jaktkurs, "Arena rovvilt")

Dette tiltaksområdet anbefales opprettholdt, men med økt vektlegging av dialogen med
kommunene og å styrke kommunenes kompetanse og evne til å bidra, jf punktene nevnt
ovenfor.

Kartle in /utredninu.
Aktivitetene har i hovedsak bestått i gauperegistrering, kartlegging av nye beiteområder for
sau samt forsøk på å kartlegge grunneiertillatelser til rovviltjakt i de mest rovviltutsatte
områdene i Troms. Kartlegging av øyene utenfor Alta har vært vellykket. Alta beitelag har
allerede tatt i bruk kartlagt areal til beiting med sau i husfjorden, Sørøya. Dette er et tiltak som
har et vist potensial, men som ofte er vanskelig å gjennomføre både pga av motvilje blant
saueholderne (merarbeid, utnyttelse av hjemmearealene), problemer med grunneiertillatelser
og reindriftas bruk av områdene.

Prosjektet har ikke brukt mye ressurser på kartlegging av grunneiers tillatelse til rovviltjakt.
Dette skyldes både kapasitetsproblemer men også manglende avklaring i forhold til hvordan
en skal løse problemet. Det har vært snakk om dispensasjon eller lovendring, men slik saken
ligger an nå er det lite trolig at dette kan løses på andre måter enn å kartlegge grunneiers
tillatelse. Dette er noe Leve i Naturen vil forsøke å bruke ressurser på resterende del av
prosjektperioden, men dette er et omfattende arbeid som har behov for videre oppfølging også
ut over prosjektperioden til Leve i Naturen. Det anbefales derfor at videre satsing på dette
området spisses i retning av denne problematikken.

Informasjon. 

I tillegg til den jevnlige kontakt med målgruppen gjennom samtaler, besøk eller møter er de
viktigste tiltakene på dette tiltaksområdet etablering og drift av "Arena Rovvilt", prosjektets
nettside og utsending av elektronisk nyhetsbrev. En undersøkelse blant beitelagene i Troms
viser at nesten ingen har rutiner for videreformidling av tilsendt informasjon. I reindrifta er
dette trolig en enda større utfordring.

Informasjon er vanskelig men viktig. Det er også en viktig forutsetning for å hindre
misforståelser og konflikt. Tiltaksområdet anbefales derfor opprettholdt. Spesielt viktig er det
å opprettholde "Arena rovvilt". Dette har blitt en institusjon som er vel etablert og som dekker
et gjensidig behov for informasjon og kompetanseformidling for mange grupper.
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Organisering.
Som følge av erfaringene fra prosjektet og det som er sagt ovenfor anbefales også endringer i
fremtidig organisering. I Leve i Naturen har det vært mange eiere og mange parter
representert i styringsgruppen. Dette har ført til mye ressurser brukt til informasjon og
administrasjon. Dette gjelder ikke minst i forhold til rapportering. Det å styre et prosjekt som
har aktivitet over så store geografiske områder er også en utfordring. Erfaringene så langt
tilsier at det også er fylkesvise forskjeller i utfordringer og prioriteringer. I Troms er
saueholdet en mye større næring enn reindrifta, i Finnmark er situasjonen motsatt. Dette gir en
indikasjon på at behovene og tiltakene lett blir svært forskjellige. Det anbefales derfor at en
fremover tenker fylkesvis organisering og at en reduserer antall parter både på
finansieringssiden og styringssiden. Da kan satsingen spesialiseres i forhold til fylkesvise
behov både når det gjelder innhold og omfang. Imidlertid bør en sikre et nært samarbeid over
fylkesgrensen.

Prinsippet om at aktivitetene bør knyttes nært opp til forvaltningen og forvaltningsplanen bør
opprettholdes. Tiltak som ikke er knyttet opp i en slik sammenheng blir vanskelig å forsvare,
spesielt i etterkant av nytt rovviltforlik og med kommende rullering av forvaltningsplanen.
Den enkleste måten å gjøre dette på fremover er at forvaltningen, dvs fylkesmannsetaten og
rovviltnemnda, er eiere av den videre satsingen og at disse fremskaffer de midler som trengs.

Ressursbruk.
En del av hensikten med prosjektet var å bidra med en markert innsats for å ta tak i en
nærmest akutt uholdbar situasjon. Det er lagt opp til relativt omfattende aktivitet som også har
medført store kostnader. Som nevnt har en i prosjektet brukt en god del ressurser på å avklare
og rydde vegen for videre arbeid og dette gjør at det ikke er nødvendig med samme
aktivitetsnivå som tidligere. En del av aktivitetene er enten overført til andre aktører eller
er/blir overflødige.

Dersom en tar utgangspunkt i videre satsing med ett årsverk pr fylke bør det være mulig å
sikre en aktivitet som beskrevet ovenfor. En slik satsing vil bety en kostnad på 700 000 —
1 000 000 kroner pr årsverk. Variasjonen vil avhenge av hvem som får ansvaret for å
administrere prosjektet, dvs administrasjonskostader/overhead. Det er også mulig å tenke seg
andre alternativer, f.eks at en bruker et årsverk til sammen i hele regionen med en halvering
av kostnadene. Uansett er det en fordel at satsingen har lokal/fylkesvis forankring, nært
knyttet opp mot fylkesmannsetaten som sitter både på ressurser og administrer
forvaltningstiltakene. Halve stillinger kan være vanskelig å bekle, men det kan tenkes å
kombinere dette med andre aktiviteter, f.eks utviklingstiltak innen landbrukssektoren.

Oppsummering.
En videreføring av de viktigste aktivitetene i en overgangsfase anbefales. Tiltakene bør
spisses i forhold til forventet resultatoppnåelse og i forhold til endringer i rammebetingelser.
Organiseringen bør forenkles og ressursbruken reduseres.
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Sak 6/12 Kommunale/interkommunale fellingslag.

Behandling: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

FylkesMennene skal på oppdrag fra MD orientere ut til kommunene OM nye regler for
godtgjøring til medlemmer av kommunale/ interkommunale skadefellingslag. Rovviltnemnda
ber Fylkesmennene samarbeide om brevet.

I brevet skal det gå frem at nemnda mener det er mest hensiktsmessig med interkommunale
eller regionale fellingslag og vil stimulere til slikt samarbeid ved å gi driftstilskudd til
interkommunale eller regionale felligslag, og støtte til kommuner som påtar seg
administrativt ansvar. Det skal presiseres at kommuner som danner egne kommunale
fellingslag vil ikke få tilskudd..

Det skal informeres om at kommunenes rolle ikke er helt avklart, for eksempel mht
arbeidsgiveransvar, feriepenger, forsikring og HMS. Det arbeides for åfå en avklaring på
dette.

Nemnda vil komme tilbake med konkrete føringer på hvordan skadefellingslagene bør
organiseres utfra aktuelle behov i ulike deler av fylket og ønsker innspill på relevante
elfaringer fra kommunene, hvilke kommuner som ønsker å samarbeide og hvilke kommuner
som ønsker å ta administrativt ansvar. Tilbakemelding gis til de respektive fylkesmennene
med frist 20.mars.

Inntil fellingslagene er på plass vil det regionale fellingslaget vil "Leve i naturen" stå til
disposisjon ved skadefellinger.

Innstilling til vedtak:

Skadefelling er et viktig virkemiddel iforvaltningen av rovvilt. Nemnda er opptatt av at dette
gjennomføres på en effektiv og god måte og at alle aktuelle områder i regionen blir ivaretatt.
Rovviltnemnda mener etablering av flere interkommunale skadefellingslag vil være veien å gå
fremover mht. å minimere administrasjon for kommunene, etablere fellingslag som får nok
trening og oppdrag til å bli effektive. For å stimulere til en slik etablering åpner nemnda for å
gi økonomisk støtte til kommuner som går sammen om dette. Tilskuddet gis etter søknad til
den kommunen som tar på seg ansvaret for etablering og meradministrasjon av
skadefellingslaget. Søknadene behandles av fylkesmannen i aktuelt fylke utfra søknad og en
vurdering av det enkelte lags behov utfra oppdragsmengde og antall medlemmer.
Fylkesmannen kan sette ytterligere vilkår for tildeling av tilskuddet.

Nemnda vil komme tilbake til om det skal etableres årlige driftstilskudd for interkommunale
skadefellingslag.
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Saksfremstilling

Kommunenehar fått ansvaretfor å dannekommunale/interkommunaleskadefellingslaggjennom
endringeri rovviltforskriften—hvor det nå er åpnet for godtgjøringved forsøk på skadefellingpå
landsbasis,dette skal finansieresvia standardisertesatserper døgn/ deltaker,hvor satsen er fastsatt i
forskrift. Kommuneneskal da administrereordningenved at de anmoderom utbetalingav utgifter
etter fellingsforsøkovenforFylkesmannen,som dekker dettejfr. Forskriftensbestemmelserog
utbetaler til konmiunen, som så igjen utbetaler til den enkeltejeger somhar vært medlemav
skadefellingslag. Ordningenhar tilbakevirkendekraft gjeldendefra juni 2010.

På møtet i Rovviltnemnda27.10 ba nemnda fylkesmennenei Troms og Finnmarkom å gi en
anbefalingtil hvordan skadefellingslagenebør organiseresinnenfor rammenav den nye forskriften,og
gi en nærmere presiseringav hva er et kommunalt/interkommunaltskadefellingslagog hvem kan fatte
vedtak om å opprette et slike lag.

Fylkesmennenemener det er kommunenesom har ansvaret for å opprettefellingslagenegjennom
vedtaki kommunestyreog samarbeidsavtalermellomkommuner som danner interkommunale
fellingslag.I de fleste andrefylker er det opprettetegne kommunalefellingslag,hvor erfaringenemed
egnekommunalelag er noe blandet. På landsbasiser det gitt mange skadefellingstillatelseruten at
manhar lyktes å felle det skadegjørendeindividet.Hittil har Rovviltnemndai region 8 ønsket å satse
på regionale lag fremfor kommunale,dette på bakgrunn av at man antok at slik ville deltakernepå
lagenefå anledningtil å være med på flere oppdrag,og slik få bedre kompetanseinnen et gitt tidsrom.
På bakgrunn av at man ikke før kunne lønnejegere over forebyggendetiltaksbudsjetteteller over
MD's budsjett, ble "Leve i Natur prosjektet" startet, hvor dette også var finansiertav andre aktører.
Slikkunne man opprette et regionalt skadefellingslagsom fikk lønn etter fastsatte satser finansiert
over andre budsjetter enn fra MD.

Erfaringenemed skadefellingslageti "Leve i Natur" har vært relativt gode særlig i starten mht.
effektivitet,og dette laget var relativt effektivt sett i forhold til enkeltvisekommunalelag i andre
fylker.Enkelte deltakerehar ettersomlaget har vært regionalt,kunnet i løpet av en relativt kort periode
tilegnet seg god kompetansepå jakt og skadefellingav flere arter via oppdragi flere kommuner.

Før det regionale skadefellingslaegti "Leve i Natur prosjektet ble etablert" var det etablert et
fellingslagi Sør-Varanger,dette på bakgrunnav problematikkenmed bjørn og sau og bjørn og
bosettingi Pasvik. Skadefellingslageti Sør-Varangervar et "bjørneskremmelag"før Statens
Naturoppsyntok denne rollen, og det kommunalelaget fikk rollen som skadefellingslag,Inntil 2010
var dette laget omtalt som det mest effektiveskadefellingslagetpå bjørn i Norge. I starten bestod dette
av en kjerne på 8-12personer.Dette har blitt utvidet til ca. 20-22 personerde to siste årene, dette på
bakgrunnpå antall skadefellingsoppdrag,gitt av både Fylkesmannenrelatert til tap av bufe, men også
mht.nærgåendebjørn, hvor laget blir leid inn av SNO ved behov.

I tillegg til laget i Sør-Varangerhar man hatt et kommunalt skadefellingslagi Porsangerkommune,
dettepå bakgrunn av de særligeutfordringeneher med tap til bjørn i 2007 og 2008. Her ble det
etablertet eget kommunaltprosjekt primærtrettet mot sauenæringenmht. å begrense tapene til rovvilt
dvs.jerv, gaupe og bjørn.. Dette laget eksistererfortsatt som et ledd i gjennomføringenav den
kommunalehandlingsplanenrelatert til rovvilt somrovviltprosjektetherjobbet med. Etter
etableringenav det regionaleskadefellingslageti "Leve i natur", har Rovviltnemndasignalisertat man
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i lys av eksistensentil det regionalelaget ikke ønsket å støtte singlekommunalei lag i noen særlig
grad. Kommunenhar allikevelønsket å opprettholdelaget, laget haddeet oppdragi 2011.

Fylkesmennenemener det til tross for endringeni rovviltforskriftenvil være en stor fordel om det
satsespå noen regionalefellingslagfremfor enkeltvisekommuneviselag mht. effektiviseringav
administrasjonfor den enkeltekommune,å bygge erfaring for deltakerneraskt mht. å bli effektiveog
med tanke på Rovviltnemndasmulighet til å støttekommunenemed tilskuddtil
kompetanseoppbygging,utstyr, administrasjonetc. . En avgrensetregional organiseringvil
sannsynligvisøke interessenfor lisensfellingog kvotejaktlokalt i fylket. Fylkesmennenevil derfor
anbefaleat kommunenei Troms og Finnmark samarbeiderom dette oppdraget,og danner
interkommunaleskadefellingslag.Rovviltnemndakan gi føringer til Fylkesmennene om at FKT
midlerkan brukes til merkostnadeneved å administrere interkornrnunalefellingslag(lag somdekker
f1erekommuner).Fylkesmannenkan gi anbefalningerfor organiseringennår det gis tilskudd til dette.
Prosjektet"Leve i naturen"kan bistå med veiledningfor kommunenei organiseringav
interkommunalefellingslag.Rovviltnemndakan vurdere å gi føringerpå hvordanorganiseringenbør
være for at det skal gis tilskuddover FKT-midlene.

Det administrativeansvaretfor et interkommunaltfellingslagbør legges til en av kommunene.
Tilskuddfra FKT-midlerkan også omfatte tilskuddtil den kommunensom påtar seg det
administrativeansvaretpå vegneav flere kommuner.

Fylkesmannen i Finnmark ser for seg at fylket bør omfatteminimumtre regionalelag. Reindrifta
flytternord —sør, og inndelingenbør nok til dels ta hensyntil dette.:

Et eksempelpå inndelingsomtar hensyn til trekkrutenefor reinbeitedistriktenefra vinterbeitetil
sommerbeitekan være:
Vest-Finnmark(Kautokeino,Alta, Kvalsundkommuner,Loppa, Måsøy )
Midt-Finnmark(Karasjok,Porsangerog Lebesby).Fellingslagi Porsangerkommuneer allerede
etablert,dettekan eventueltbyggespå.
øst-Finnmark (Sør-Varanger,Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord,Berlevåg)

øst-Finnmark kan for eksempeladm.fra Sør-Varangerkommune,som har erfaringmed
dette.Fellingslageti Sør-Varangerkommunebestårav deltakere fra Tana kommune,som også er
lokalkjentei Nesseby.Eventueltom Tana kommunei samarbeidemed kommunenenpå
Varangerhalvøyaog Lebesbyinnleder samarbeid.

Fylkesmanneni Finnmarkser kun for seg en anbefalningfra Fylkesmannensside ovenfor kommunene
om at regionalefellingslagbør etableres,dette fremfor 19enkelte kommunalelag. Det vil være opp til
hver enkeltkommuneå etablereet samarbeidom skadefellingslag,Fylkesmannenvil ved behovbistå
kommunenei dette, eventueltsammenmed Leve i Natur prosjektet.En forutsetningi bunn vil være at
når kommuneneskal ta stillingtil dette kjenner de til fordeleneog bakdeleneved å etablere
kommunale/regionalelag, samtkjenner til eventuelleføringer gitt fra Rovviltnemndamht. eventuell
finansieringvia fkt- midler. I lys av dette kan det være en fordel at det er gitt en anbefalningfra
Rovviltnemndatil kommunene.Rovviltnemndahar hovedansvaretfor forvaltningenav de fire store
rovdyrai sin region, og i dette har effektive skadefellingslagog en god organiseringav fellingslagen
viktigrolle.

Fylkesmannen i Troms vil ikke gi konkrete føringer på hvordan fylketbør inndeles i interkommunale
fellingslag.Men vi stilleross til disposisjonfor å diskuteredette, og finne gode løsninger somkan
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ivareta de ulike regionale skadebildene vi har fra rovvilt i fylket. Prosjektet leve i naturen er en sentral
aktør for å veilede her.

Sak 7/12 Endring i rovviltforskriften - høring frist 1.april

Behandling:

Nemnda diskuterte forskriften på høring og påpekte uordringer knyttet til kapittelet om
måloppnåelse for bjørn. Med de tallene som legges til grunn for et bestandsmål på 5 ynglende
bjørn i region 8 vil vi få mer bjørn enn i dag.

I høringen bør det også gis innspill om ny kunnskap om tap av rein til bjørn som støtte til at
reduksjonen av en ynglende bjørn i regionen bør legges til Troms der det er u«ordringer mht
svensk reindrift og bjørn.

Nemnda ber sekretariatet legge frem et saksfremlegg til neste mote.

Sak 8/12 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 16.00
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NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

Nordreisa KommuneStorslett 12.03.2012
Storslett.

Mer oppdrett ved Uløya.

Ser av en liten avis oppslag at dere igjen vil gi tillatelse til å øke forurensing og mer lakselusa i Rotsundet
og Lyngenfjorden, med å la et Oppdrett ved Uløya øke sin biomasse med 770 tonn. I samme avis står det
også at der det er mye oppdrett er det mye lus i havet rund.
Hva får Nordreisa Kommune igjen for denne økte forurensinga???
Vi i NJFF- Troms mener at nå må Kommunene rundt om i Troms må slutte å gi tillatelse til slike åpne
anlegg, men si at de får tillatelse til å øke men da må det være i lukka anlegg. For det fins mange typer lukka
anlegg. Med slike anlegg slipper en forurensing, lakselusa er borte og nesten all sykdom på fisken er boret,
så her tjener oppdretterene store penger. Så kan en ta vare på avfallet og selge det også, da blir litt arbeid der
anlegget ligger. Så da får Kommunen litt igjen for å gi de tillatelse til økning.

Nå kan det lages tette anlegg som er rømningssikker, 0 lakselus, nesten ingen medisin bruk og avfallet kan
lagres på land og brukes til biogass til oppvarming og siden til jordforbedingsmiddel i plener og på skrinne
jorder her nord.
Slike anlegg er en del dyrere og anskaffe, men overskuddet av drifta blir større når svinnet er lik 0
istedenfor 30-40 %, avfallet gir også inntekt og så er det en stor gevinst for miljøet.

Her er en type anlegg, som er klar til oppstart i stor skala.
Oppdrett i rør
Det Kragerøbaserte selskapet har utviklet et oppdrettssystem som består av plastrør. Rørene i testanlegget
har en diameter på 2,5 meter. Vannet i anlegget hentes opp fra 15 - 20 meters dyp ved hjelp av et
pumpesystem som kun benytter 4,5 kW. På denne måten får man inn friskt vann i anlegget og fisken har
hele tiden litt vannstrøm å jobbe mot.
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Slamfeller for oppsamling av fôrspill

Fisken fåres via et automatisk fôringssystem som doserer riktig mengde fôr i anlegget. Fiskeavføring og
eventuelt fårspill samles opp i slamfeller og pumpes i land ved behov. På denne måten vil utslipp og 

or anisk belastnin på fjordområdet kunne reduseres i forhold til dagens tradisjonelle fiskeoppdrett i åpne
merder.

Så fins det prototyper på store mærer laget i betong som er tette og flyter i havet , med samme prinsipp
med vann gjenomstrømning hentet fra stort dyp der ikke lakselusa lever. Derfor er dette også et anlegg
med 0 lakselus.
Dette er anlegg som er utviklet og lages av Oilje industrien.

2
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Så fins det store anlegg på land , basert på ferskvann først og så saltvann.

Derfor henstiller vi at dere trekker tilbake denne tillatelsen i åpne anlegg, men be de lage lukka anlegg så
kan de bare øke omså ende mer.

Md Hilsen
NJFF-Troms
Fiskeutvalget Jan Tørfoss Nordreisa og Thomas Halvorsen Bardu

Kopi
Fylkesmann i Troms
Norges Jeger og Fisk.

3
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Solbjørg Skjønsfjell
Solbakken 11
9152 SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 19/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3766-4 5409/2012 1942/26/10 16.03.2012

Delegert vedtak - Deling av eiendom 1942/26/10

Viser til søknad om fradeling av festetomt 26/10/3 med om lag 1 daa tilleggsareal fra eiendom 
26/10 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 20.09.2011.

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Saksopplysninger: 

Søker: Solbjørg Skjønsfjell, Solbakkmelen 11, 9152 Sørkjosen
Erverver: Reidar Skjønsfjell, 9151 Storslett

Eiendom 26/10 og 26/10/3 ligger ved Skjønsfjell i Reisadalen, om lag 16 km fra Storslett 
sentrum. Festetomten som søkes fradelt er bebygd, og tilleggsarealet som søkes fradelt er bebygd 
med en garasje.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 26/10 et totalareal på 284 daa. Av dette er 82
daa fulldyrka jord, 2 daa overflatedyrka jord, 30 daa skog på høy bonitet, 117 daa skog på
middels bonitet, 9 daa skog på lav bonitet, 36 daa uproduktiv skog, og 8 daa annet areal.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
Tomten ligger innenfor 100 metersonen til sjø, og det er nødvendig med dispensasjon fra planog
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bygningsloven § 1-8.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Kommuneplanens arealdel 7.1.1:
”Det kan ikke iverksettes tiltak som fradeling av tomter, bygging av fritidsboliger, boliger,
kraftoverføringslinjer eller tas ut masser, i en avstand av 100 meter fra vassdraget målt i
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand fra Reisaelvas hovedløp, Moskoelva og
Oksfjordelvas hovedløp i områder som defineres som utmark. For alle andre vassdrag i
kommunen og på innmark eller i tettbygde strøk er avstanden 50 meter.”

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er ikke 
kommet inn noen anmerkninger på dette. 

Høring
Søknaden er sendt på høring til fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, 
Reindriftsforvaltningen vest-Finnmark og Sametinget. 

Viser tiloversendelse av 6.1.12. Saken har vært til høring i rbd 35 Fåvrrosorda. Distriktet har ikke
framsatt merknader til saken. Områdestyret i Vest Finnmark Reinbeiteområde har ikke 
merknader til deling av eiendom 1942/26/10 ved Skjønsfjell i Reisadalen. Begrunnelse: Tomten 
er allerede bebygd. Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjon sak 12/12.

Faglig vurdering

Vurdering i forhold til Jordloven:
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg,
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.

Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
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enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Eiendom 26/10 er ikke i selvstendig drift, men mesteparten av dyrka jord leies bort til et bruk
med melkeproduksjon. Eiendommens størrelse tilsier at en kan drive selvstendig drift som er
økonomisk forsvarlig. Festetomt og omsøkt tilleggsareal ligger inntil dyrka jord, noe som i
utgangspunktet ikke er positivt da det kan føre til restriksjoner for landbruket. Men festetomten
er allerede etablert med et bolighus, og tilleggsarealet er bebygd med en garasje. Det er ikke søkt
fradeling for å bygge mer, og det er positivt å tilrettelegge for bosetning i distriktet.

Festetomt
I tomtefestelovens § 32 står det: Til innløysing av festetomter med hus som skjer etter paragrafen 
her eller med heimel i festeavtala, trengst det ikkje samtykke frå offentleg styresmakt dersom 
samtykke til bortfeste vart gjeve på bortfestingstida, eller ikkje trongst etter reglane på den tida.

Forholdet om innløsing av festetomter er utdypet i brev av 29. juni 2007 fra Miljødepartementet
til Fylkesmennene. Konklusjonen på dette er at det ikke er mulig å få gjennomført innløsning
uten at det samtidig opprettes en ny grunneiendom (nytt gnr/brn). Derfor må systemet i plan- og
bygningsloven og delingsloven følges i slike tilfeller, herunder systemet med at delingstillatelse
etter plan- og bygningsloven må innhentes.

Bakgrunnen for presiseringen fra departementets side er at det er et overordna ønske fra
lovgivers side om å legge til rette for den som eier huset, også skal kunne bli eier av tomta.
Videre at når en tomt er festet bort til bolig- eller fritidsformål, må dette regnes som en endelig
disposisjon i relasjon til framtidig råderett over tomten. Verken bortfester eller andre bør da
kunne regne med at tomta senere skal kunne komme tilbake til hovedeiendommen.
Kommunen kan heller ikke nekte å innvilge søknaden når vilkårene i tomtefestelovens § 32 er
oppfylt - og det vil det normalt være. Dette gjelder også dersom søknaden er i strid med plan- og
bygningslovgivningen, f.eks i strid med gjeldene arealplan.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av 
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 
eiendom til bebyggelse skjer.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 
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I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

Adkomsten til gnr 26, brn 10, festenr 3 går over gnr 26/10 fra kommunal vei og er den samme 
som i dag. Det må sikres at de omsøkte arealene har tinglyst adkomst. Delingene skal ikke føre til 
bygging og de andre forholdene i plan og bygningsloven er derfor ikke vurdert.

I flg. § 1-8 skal det i 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Festetomten ligger like ved 
Reisaelva, men er allerede etablert. Tilleggsarealet er også bebygd. Festetomtene ble etablert på 
slutten av 60-tallet og vi kan ikke se at delingene kan komme i konflikt med friluftsinteressene 
og de andre interessene i området. 

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses
rimelige.

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.

Siden dette gjelder bebygd og etablert tomt, samt bebygd tilleggsareal som allerede er i bruk til 
det de søkes til, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven er relevant og har noe å si for 
at de omsøkte arealene godkjennes fradelt.

Samlet vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. De omsøkte arealene
vil ikke komme i konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet, kulturlandskapet og
friluftsinteressene. Vi kan heller ikke se at det kommer i konflikt med nåværende og framtidig
drift på eiendommen og i området i og med at tomtene allerede er bebygd og i bruk og bruken 
ikke blir endret. Etablering av større boligtomter i distriktet er positivt og bør vektlegges med 
hensyn til bosetningen.
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Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av festetomten gnr 26, brn 10, festenr 3, samt om lag 1 
daa tilleggsareal fra gnr 26, brn 10 i Nordreisa.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. De omsøkte arealene er
allerede i bruk til det de søkes til. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen
og samfunnsinteresser taler for fradeling. Etablering av litt større boligtomter i distriktet er
positivt for bosettingen.

Naturmangfoldloven er ikke relevant i denne saken i og med at arealene allerede er bebygd og i 
bruk.

Det settes følgende vilkår:
 Eventuelt byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er

behandlet og godkjenning er gitt.
 Dersom tilleggstomta får eget bruksnummer må adkomsten sikres med påførsel i skjøtet.
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

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

Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og
tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og tomta snø
og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av
utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt
med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og
sendt Statens kartverk for tinglysning.
Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det
foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er
konsesjonsfritt. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes

Side 51



Side 6 av 6

kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett,
www.slf.dep.no , eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

Bortfall av tillatelse:
Er oppmåling ikke rekvirert/bestilt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.
Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf: 77770764 / 40419291 eller
77770762

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Reidar Skjønsfjell, Potka, 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Roy Jensen
Tonnes
8750 TONNES

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/974-3 9568/2012 1942/49/62 07.03.2012

Byggetillatelse uthus gnr 1942/49/62

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
33/12 Delegert utvalg drift

Byggested: Bakkeby, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 49/62
Tiltakshaver: Roy Jensen Adresse: Tonnes, 8750 TONNES
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m²
Bruksareal: 13,7m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-2 
mottatt 17.02.2012 om tillatelse til oppføring av uthus/aneks på nevnte tomt.

Det vises for øvrig til søknadens vedlegg.
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ADMINISTRASJONENS DRØFTING/BEGRUNNELSE:
Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-2 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver 
selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne 
bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene 
utføres av andre på sine vegne..

Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av 
plan- og bygningsloven.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåntering i eller i 
medhold av loven jfr. pbl. § 29-8. Viser også til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Tiltaket skal ikke tas i 
bruk før ferdigattest foreligger.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/974.

Med hilsen

Olaf E. Nilsen
Saksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 55
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Carina Hagan
Gammelbruvn. 13 C
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 42/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4779-4 11775/2012 1942/15/22 22.03.2012

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/15/22

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Saksopplysninger: 
Det søkes her om fradeling av en tomt til boligformål på om lag 750 m2 fra eiendom 15/22 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 08.12.2011.

Søker: Carina Hagan, Gammelbruveien 13 c, 9151 Storslett

Eiendommen ligger på Tømmernes, om lag 800 meter med bil fra Storslett sentrum. Parsellen
som søkes fradelt består av skog på middels bonitet. I følge gårdskart fra Skog og landskap har 
eiendom 15/22 et totalareal på 40,5 daa. Av dette er 3 daa fulldyrka jord, 16,6 daa skog på 
middels bonitet, 15,7 daa skog på lav bonitet og 5,2 daa uproduktiv skog. Det drives gartneridrift 
på parsellen hvor det omsøkte tomta er planlagt. 

Planstatus
Tomta er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”
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Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen. Søknaden har vært sendt til høring og 
det er ikke kommet inn noen uttalelser fra høringsinstansene. 

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er ikke
innkommet bemerkninger til saken.

Vurderinger:
Landbruk
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg,
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.

Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Parsellen som søkes fradelt består av skog på middels bonitet. Den tilhører en liten
landbrukseiendom som ikke er drift til landbruksformål. Det er ikke ressurser nok til å kunne ha
landbruksdrift på eiendommen av økonomisk betydning. Søker har et stort gartneri på
eiendommen som har vært drevet i mange år. Fradelingen av omsøkt tomt vil trolig ikke være til
hinder for driften av gartneriet.

Omsøkt tomt er like inntil regulert område til boligformål og blir midt i et lite boligfelt. Fradeling
vil trolig ikke føre til konsekvenser for landbruket i området.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.   
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.
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Det er planlagt å knytte seg på offentlig vann og avløpsnett. Det går høyspent og lavspent linje i
jorda på den omsøkte tomten. Søker har etter kommunens oppfordring vært i kontakt med
kraftlaget som har bekreftet at dette ikke er noe problem. Linjene flyttes hvis de kommer i
konflikt med ønsket hus.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 

Det er planlagt avkjørsel til eksisterende vei som går ut på kommunal vei og avkjørselen må ikke 
plasseres trafikkfarlig. Tomta må sikres tinglyst adkomst hvis adkomsten går over en annen 
eiendom. 

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte
parsellen ligger. Ut i fra kommunens flomsone kart kan en ikke se at det er fare for flom på
omsøkt tomt.

Det er tett bebyggelse i området. Et eventuelt hus må tilpasses den eksisterende byggestilen med
tanke på farge, vinkler, utforming og plassering. Tomten er ikke plassert i et friluftsområde, og 
en eventuell fradeling vil derfor ikke ha betydning for friluftsinteressene. I følge økonomisk 
kartverk og kulturminnesok.no er det ikke registrert kulturminner innenfor 100 m fra omsøkte 
området.

Naturmangfoldet:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses
rimelige.

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal
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vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.

Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold
og på miljostatus.no. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke
registrert sårbare naturtyper i området.

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at det omsøkte parsellen kommer i
konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om.

Samlet vurdering:
Tomtene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2.

En fradeling av omsøkt tomt vil trolig ikke føre til konsekvenser for landbruk, kulturminner,
kulturlandskapet, reindrift og friluftsinteresser. Det er positivt å tilrettelegge for bosetting.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av opptil 800 m2 til boligformål fra eiendom gnr 15, 
brn 22 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden den omsøkte tomta 
ligger tett inntil bebygd område/boligfelt. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og 
forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal 
vurderes i §§ 8-12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og 
samfunnsinteresser taler for deling. Etablering av boligtomter er positivt for bosettingen.

Det settes følgende vilkår:
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

 Den nye parsellen må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som blir berørt av 
adkomsten.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og 
tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og tomta snø-
og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av 
utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt 
med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og 
sendt Statens kartverk for tinglysning.

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det 
foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om 
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er 
konsesjonsfritt. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes 
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359  kan hentes på internett, 
www.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

Bortfall av tillatelse:
Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.     

Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på 
tlf: 77770764 / 40419291 eller 77770762

Med hilsen

May Halonen
konsulent
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Høgskolen i Nord-Trøndelag

Magne Husby

NORDRESAKOMMUNEIV)/ SFRVICEKONTORET

••:; 2-F-p-f\;

Røstad

7600 Levanger 2‘,W?

Att:Saksbehandler: Knut M. Nergård Arkivkode: 432 - 2Dato: 19.03.2012

Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Råisduottarhåldi landskapsvernomåde -
tillatelse til landing med helikopter i landskapsvernområdet i forbindles med
landsomfattende overvåking av fugl

Vedtak

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/Raisduottarhaldi

landskapsvernområde med dette høgskolen i Nord-Trøndelag v/Magne Huseby tillatelse til

lavtflyging/landing med helikopter i Raisduottarhaldi landskapsvernområde.

Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:

Tillatelsen gjelder for årene 2012 og 2013 og perioden 23. juni —10. juli.

Resultatene av overvåkingen skal rapporteres til nasjonalparkstyret.

Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet.

Overvåkingen skal gjennomføres med minst mulig bruk av helikopter.

Fjelltjenesten/SNO skal kontaktes for å få informasjon om særlig sårbare områder mht

motorisert ferdsel og forstyrrelser.

Flyingen skal klareres med berørt reinbeitedistrikt og skje i forståelse med

reindriftsnæringen i området

Vedtaket kan innen 3 -tre- uker påklages til Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim.

Eventuell klage sendes gjennom Nasjonalparkstyret.

, POSTADRESSE:
' POSTBOKS6105

9291 TROMSØ

BESØKSADRESSE: TELEFON:77642000E-POST: POSTMOTTAK@FMTR.NO
DIREKTENUMMER:77642210WEB:

- ORG.NR:
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Det vises til søknad av 14.03.2012.

Søknaden

Søknaden har sin bakgrunn i et nasjonalt overvåkingsprosjekt. Det er bestemt at bestandsutviklingen av

terrestrisk hekkende fugler skal være en av 18 hovedindikatorer for bærekraftig utvikling i Norge. Det er

derfor startet opp et overvåkingsprosjekt på fugl, der data samles inn på en standardisert og representativ

måte. Dermed kan en finne ut hvordan bestandsutviklingen er for mange fuglearter i Norge.

For å skaffe et representativt utvalg av takseringsområder brukes et rutenett (LUCAS) på 18 x 18 km.

Fastlands Norge dekkes av ca 1000 slike ruter og av disse er ca 500 trukket ut tilfeldig. Med slik utvelging av

takseringsruter vil noen havne i områder langt fra veg. De fleste rutene skal besøkes en gang årlig, og

fugletakseringene gjennomføres til samme tid og etter samme metodikk hvert år. De rutene som ligger

langt fra veg og ruter der feltpersonellet trenger helikoptertransport, vil takseres sjeldnere, gjerne med 2-3

år mellom hver gang.

Prosjektet finansieres av DN, mens NINA, NOF og HiNT samarbeider om gjennomføring, kvalitetssikring,

datalagring og rapportering fra prosjektet. Resultatene fra prosjektet inngår i Norges forpliktelser til

innrapportering av miljøtilstand til Europa, og de norske data brukes bl.a. til å se om EU har bærekraftig

utvikling (PECBMS 2010). Resultater publiseres også jevnlig i Norge (Kålås & Husby 2011).

Innen de utvalgte LUCAS-rutene, takseres en firkant på 1,5 x 1,5 km. For hver 300 m gjennomføres en

punkttaksering, mens det registreres mer sjeldne arter under forflytning mellom punktene. Forflytning

under takseringene skjer til fots. For noen ruter trengs det imidlertid helikoptertransport for å komme fram

til takseringsruten. For å få et representativt utvalg av takseringsområder er det viktig at også de

fjerntliggende områdene inkluderes.

Selve takseringen av en rute gjennomføres ved at feltpersonen transporteres med helikopter og settes av i

nærheten av takseringsruten. Takseringen foregår så om natta. Feltpersonen hentes så med helikopter

neste dag og transporteres direkte til neste takseringsrute. I følge søknaden legges det opp til å ha minst

mulig flyging i prosjektet. Det betyr at hver rute vil ha to korte besøk av helikopter for hver taksering.

Transporten vil begynne ca 23. juni og vare til senest ca 10. juli. Hvis fem feltpersoner kan transporteres

hver gang, betyr det at 20 områder er besøkt i løpet av fire dager. Det er ikke sikkert at været tillater så

effektiv gjennomføring som dette, men feltarbeidet skal i alle fall utføres så raskt som mulig.

Det opplyses at seriøst helikopterselskap vil bli brukt til transporten (Helitrans og/eller Heliservice) og det

legges opp til kontakt med SNO (Statens Naturoppsyn) for å få informasjon om sårbare områder som vi ikke

bør lande ved eller fly over.

Det søkes om tillatelse til motorferdsel i Råisduottarhåldi landskapsvernomåde både for 2012 og 2013.

Regelverk for Råisduottarhåldi landskapsvernomåde

Råisduottarhåldi landskapsvernomåde ble opprettet ved kgl. Res. 28. november 1986. Formålet med
Råisduottarhåldi landskapsvernomåde er å bevare et særpreget høgfjellsområde med løsavsetninger av stor
naturhistorisk verdi, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt område.

I henhold til verneforskriftene for Råisduottarhåldi landskapsvernomåde er motorferdsel til lands og til vanns,
herunder landing og lavtflyvning ( flyvning under 300 m) med luftfartøy generelt forbudt.
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets

forrnål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, jfr. Naturmangfoldloven § 48.

I henhold til naturmangfoldloven (§ 7) skal imidlertid prinsippene i loven §§ 8 —12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, også når forvaltningsmyndigheten fatter vedtak etter
forskrifter for verneområder.

REISA NASJONALPARKOGRAII3i.JOTTARHALbILANDSKAPSVERNOMRADE Slr)E2 ;
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Prinsippene i §§ 8-12 gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og
samla belastning (§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder (§ 12).

Nasjonalparkstyrets vurdering

Ornsøkte motorferdsel anses som nødvendig for å gjennomføre et nasjonalt overvåkingsprosjekt.
Gjennomføring av prosjektet er viktig for å kunne følge med utviklingen og vil samtidig bidra til økt kunnskap
om bestandsutvikling for terrestrisk hekkende fugl i Norge. Gjennomføring av et prosjekt som dette vil som
sådan være med på å bedre kunnskapsgrunnlag.

Ornsøkte motorferdsel inngår i et nasjonalt overvåkingsprosjekt. Prosjektet er finansiert av Direktoratet for
naturforvaltning og gjennomføres av Høgskolen i Nord-Trøndelag i samarbeid med norsk institutt for
naturforskning og norsk ornitologisk forening. Det er ikke fare for at andre vil søke om tillatelse på samme
grunnlag og således skape presedens for en utvikling som på sikt kan skade verneformålet, jfr.
naturmangfoldlovens § 10. Lavtflyvning og landing med helikopter vil kunne forstyrre dyreliv og friluftsliv og
stride imot verneformålet. Nasjonalparkstyret vurderer det imidlertid slik at forstyrrelsen i forbindelse med
prosjektet vil bli relativt kortvarig og ikke medføre økt samlet belastning. Nasjonalparkstyret vurderer derfor at
en tillatelse ikke strider mot føre var prinsippet.

Etter nasjonalparkstyrets vurdering kan dette prosjektet vanskelig gjennomføres uten bruk av helikopter, jfr.
naturmangfoldlovens §12.

Nasjonalparkstyret mener at vurdering av saken etter prinsippet i naturmangfoldlovens § 11 ikke er relevant.

På grunnlag av det som er nevnt ovenfor mener nasjonalparkstyret at tiltaket ikke vil påvirke verneverdiene
nevneverdig eller strider mot vernevedtakets formål. Søknaden tilfredsstiller kravet i naturmangfoldloven § 48
til å gi dispensasjon og søknaden kan derfor innvilges.

Med hilsen

Hilde Nyvoll

Leder av nasjonalparkstyret

Sigrund Hestdal

Nesteleder

REISA NASJONALPARK OG RAISDUOTTARHALDI LANDSKAPSVERNOMRADE SIDE 3
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Kopi :

- Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672, Sluppen, 7485 TRONDHE1M
- Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 STORSLETT

Fjelltjenesten/SNO avd. Storslett, HaIti, 9151 STORSLETT
- Statskog Troms, Postboks63 Sentrum, 7801 Namsos

Lensmannen i Nordreisa, 9151 STORSLETT
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, 9520 KAUTOKEINO
Rbd 36 v/Aslak Logje, 9520 KAUTOKEINO
Rbd 358 v/Mikkel Nilut, 9520 KAUTOKEINO

I
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Nancy og Roy Jørgensen
Steinsvik
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 39/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1443-2 11322/2012 1942/1/27 20.03.2012

Søknad om konsesjon 1942/1/27

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Viser til deres søknad om konsesjon på eiendom 1/27 i Nordreisa kommune, mottatt 16.03.12.

Lovhjemmel:
Konsesjonsloven § 1, 2 og 9.

Saksopplysninger:
Søker: Nancy og Roy Jørgensen, Steinsvik, 9151 Storslett
Selger: Steinar Toresen, Storvik, 9151 Storslett

Nancy og Roy Jørgensen søker om konsesjon for kjøp av eiendom 1/27 i Nordreisa som
tilleggsjord til eiendom 67/2 m.fl. i Nordreisa kommune.

I delegert sak nr. 206/09 ble det godkjent delt om lag 30 daa fra eiendom 1/1 med formål at den 
skulle selges som tilleggsjord. Det er også tidligere søkt om nydyrking for samme areal. Arealet 
er konsesjonspliktig fordi den er ubebygd. 

Kjøpesummen er oppgitt til kroner 15000,- noe det er ingen spesiell merknad til.

Vurderinger:
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest
gagnlig for samfunnet om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter
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loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å
avslå.

Eiendom 1/27 er blitt godkjent fradelt fra eiendom 1/1 i 2009 og oppmåling av parsellen ble gjort 
i 2011. Det er positivt at areal selges som tilleggsareal til et bruk i drift. Formålet med kjøpet er 
ihht til konsesjonsloven.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Nancy og Roy Jørgensen
konsesjon for erverv av eiendom gnr. 1 bnr. 27 som tilleggsareal til gnr 67/2 m.fl. i Nordreisa 
kommune.

Kjøpesummen aksepteres.

Vi gjør oppmerksom på jordloven § 8 (ny fra 01.07.09) som pålegger alle grunneiere av fulldyrka
jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite evig driveplikt.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Steinar Toresen Storvik 9151 STORSLETT
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NORDREISA KOMMUNE
Sonjatun sykehjem, avd. kjøkken.
Nordreisa Kommune, Sonjatun sykehjem, avd.

kjøkken.
9151 STORSLETT

v/ Kirsten Pedersen

Trry-j
w<DnE:SAK()MMUNE.

k 4 s
ii ,.‘?f&Q)7

1 _eyt)
,

Deres ref:

Vår ref:

Dato:
- FRKIrt

Org.nr: 98539907_7_

VEDTAK OM PÅLEGG
Mattilsynet gjennomførte 01.02.2012 inspeksjon ved virksomheten Sonjatun sykehjem, avd.
kjøkken..

Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for
gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven.

Saken gjelder

Sonjatun sykehjem, avd. kjøkken, Postboks 174

Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk

Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)

FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift 15. des. 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle
næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler)

FOR 1983-07-08 nr 1252: Generell forskrift 8. jul. 1983 nr. 1252 for produksjon og omsetning
mv. av næringsmidler (generell forskrift for næringsmidler)

FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene
(næringsmiddelhygieneforskriften)

Vi har mottatt uttalelse fra dere innen uttalelsesfristen.

Dere har gitt tilbakemelding om tiltak innen fristen for gjennomføring av vedtak.

Vedtak om pålegg

Sonjatun sykehjem pålegges å utbedre, eventuelt skifte ut døra til grønnsak kjølerom. Videre må
fliser på hjørnene i kjøle gangen utbedres.

Vi har observert: 


Det var rustskade på døra til grønnsak kjølerom. Videre var det ødelagte fliser i hjørnene på
kjølegangen og beleggskjøtene ved varemottaket ødelagt/-åpne. Se 852/2004 vedlegg II, kapittel I
Allmenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler (unntatt dem som er angitt i kapittel III).

www.mattilsynet.no
Mattilsynet
Distriktskontoret Nord-Troms

Saksbehandler: Alf Mathis EiraPostadresse:
Tlf: 06040/ 78432573Felles postmottak, Postboks 383
Besøksadresse: Lyngsmark 2, Storslett2381 Brumunddal
E-post: ostmottak mattils net.noTelefaks: 23 21 68 01
(Husk mottakers navn)Side 67



Deres ref. — Vår ref. 2012/067455 — Dato: 21.03.2012

Mattils net vurderer dette slik:

Gulvflater og annet flater i kjøkkenet skal holdes i god stand og være lette å rengjøre og når det er
nødvendig, desinfisere. Dette krever at det brukes vanntette, ikke-absorberende materialer som
kan vaskes. Skitt og bakterier samles lett i områder der hvor fliser er ødelagt, samt områder hvor
det er rust.

Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som
skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i næringsmiddelhygieneforskriften § 1 jf vedlegg II, kapittel I
Allmenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler (unntatt dem som er angitt i kapittel Ill)

Frist for gjennomføring: 23.03.2012

Vedtak om pålegg

Sonjatun sykehjem pålegges å foreta en fareanalyse, og på basis av denne avklare om det finnes
kritiske styringspunkter. Dersom det avdekkes slike styringspunkt, må det fastsettes kritiske
grense, rutiner for overvåkning og korrigerende tiltak for styringspunkter, verifiseringsrutiner, samt
tilstrekkelig rutiner for dokumentasjon av det HACCP-baserte system. Virksomheten må videre
lage og ta i bruk rutiner for styring med eventuelt nye grunnforutsetninger som framkommer under
fareanalysen.

Vi har observert: 


Det er ikke foretatt en fareanalyse i henhold til HACCP-metode. Se 852/2004 Art 5 Fareanalyse
og kritiske styringspunkter.

Mattils net vurderer dette slik:

Kjøkkenet på Sonjatun sykehjem har en forholdsvis omfattende driftsform, hvor de blant annet
håndterer råvarer som er lettbedervelig. Det produseres mat til sykehjemmet, postkjøkkener og
personalet. Noen av mottakere av maten kan være sårbare i forhold til matbårne smitte. Det er
derfor hensiktsmessig at det gjennomføres en fareanalyse for å få et bilde av risiko. Noen
prosesser ved kjøkkenet kan styres på en slik måte at risikoen reduseres, således kan kreve at
man foretar en vurdering med tanke på å fastsette kritiske styringspunkter, sett i sammenheng
med allerede dokumenterte grunnforutsetninger for god hygienepraksis. Disse resultatene av
analyse/vurderingene vil avgjøre videre behov for nye rutiner i internkontrollen og om de øvrige
HACCP-prinsippene må følges og fullstendig HACCP-plan må utarbeides.

Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som
skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i næringsmiddelhygieneforskriften § 1 jf forordning (EF) nr.
852/2004 artikkel 5 Fareanalyse og kritiske styringspunkter

Frist for gjennomføring: 15.06.2012

Vedtak om pålegg

Sonjatun Sykehjem pålegges å etablere og utøve internkontroll ved alle postkjøkkene. Herunder
ha oversikt over gjeldende regelverk og internkontrollperm, ha gode nok kontrollrutiner og sørge for
at det er samsvar mellom de skriftlige rutinene og det som gjøres i praksis.

Vi har observert: 


Det kunne ikke legges frem noe internkontrollsystem på postkjøkkene øst og vest. Se
Internkontrollforskriften for næringsmidler § 4.

Mattils net vurderer dette slik:
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Deres ref. — Vår ref. 2012/067455 — Dato: 21.03.2012

Det er krav om å ha internkontroll for å sikre etterlevelse av næringsmiddelregelverket. For at
internkontrollen skal virke etter hensikten, må minimumskravet til skriftlige dokumenter være
innfridd, og alle dokumenter og rutiner må være oppdaterte og følges i praksis.

Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som
skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i internkontrollforskriften for næringsmidler § 4

Frist for gjennomføring: 15.06.2012

Vedtak om pålegg

Sonjatun Sykehjem pålegges å revidere og oppgradere sitt internkontollsystem.

Vi har observert: 


• Internkontrollsystem i virksomheten var mangelfull og ikke revidert på flere år. Se
Internkontrollforskriften for næringsmidler § 5.

Mattils net vurderer dette slik:

For at en internkontrollen skal virke etter hensikten, må minimumskravet til skriftlige dokumenter
være innfridd, og alle dokumenter og rutiner må være oppdaterte og følges i praksis. Når
internkontrollen organiseres i en perm, er det vanlig at dokumentene ligger i et visst system som
sikrer oversikt. Det er grunn til å anta at når papirer ligger litt her og litt der, så har en ikke helt
oversikt. Manglende oversikt er for oss det motsatte av det å ha system. Vi finner derfor at IK-mat
permen ikke er oppdatert, og at det er mangelfull orden i permen.

Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som
skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i internkontrollforskriften for næringsmidler § 5

Frist for gjennomføring: 15.06.2012

Tilbakemelding til Mattilsynet
Dere må gi skriftlig tilbakemelding om utførte tiltak når fristen for å gjennomføre vedtak er løpt ut.
Vi ber om at dere gir tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.
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Deres ref. — Vår ref. 2012/067455 — Dato: 21.03.2012

Klagerett

Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon
om vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i
vedlegget Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Med hilsen

11
ein ofiansenKnut y t  

distriktssjef
Alf Mathis Eira
førsteinspektør

Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak
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Avsender
Mattilsynet
DistriktskontoretNord-Troms
Felles postmottak
Postboks 383

2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven§ 27)

Mottaker(navnog adresse)Dato
NORDREISA KOMMUNE 21.03.2012

Sonjatun sykehjem, avd. kjøkken.
Nordreisa Kommune, Sonjatun

sykehjem, avd. kjøkken.

Klageinstans

Mattilsynet, Regionkontoret Troms og Finnmark

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.

Klage til Sivil-
ombudsmannen

De har rett til å klage over vedtaket.

Klagen skal først sendes til avsenderen av denne meldingen. Dersom dette organet ikke
endrer vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for
av .ørelse.

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet ble mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om
De har klaget i rett tid, bes De oppgi dato når denne meldingen ble mottatt. Dersom klagen
blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn til det, kan
De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til
forsinkelsen.

Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få
det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny
frist be nner å lø e fra det tids unkt De mottar be runnelsen.

Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De
bør også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan
ha bet dnin for vurderin en av kla en. Kla en må underte nes.

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid
adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller
kla en er av .ort.

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken, jf NI §§ 18 og 19. De
må i tilfelle vende Dem til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan
De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage
og om reglene for saksbehandlingen ellers.

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt
rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens
kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt
adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for
eksempel til advokatbistand.
Dersom vedtaket er blitt endret til gunst for klageren, er det etter NI § 36 også adgang til å
søke dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med saken. Klageinstansen vil om
nødvendi orientere Dem om retten til å kreve slik deknin for sakskostnader.

Det er også mulig å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen
(Sivilombudsmannen).

Klagerett

Hvem kan De
klage til

Fristen til å klage

Rett til å kreve
begrunnelse

Klagens innhold

Utsetting av
vedtaket

Rett til å se
sakens doku-
menter og til å
kreve veiledning

Kostnader ved
klagesaken

www.mattilsynet.no
Mattilsynet
Distriktskontoret Nord-Troms

Saksbehandler: Alf Mathis Eira
Tlf: 06040/ 78432573
Besøksadresse: Lyngsmark 2, Storslett
E-post: ostmottak mattils net.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Side 71



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Jens Johansens bo
v/Finn Johansen
Straumfjord
9151  STORSLETT

Delegert vedtak

Delegert utvalg drift - nr. 44/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1382-2 12560/2012 1942/65/41 27.03.2012

Fritak for feiegebyr på gnr. 1942/65/41

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feiing og feiegebyr for eiendommen gnr. 65/41, datert 12.03.12

Vurderinger:
Bolig på gnr. 65/41 har ikke vært i bruk siden vinter 2009/2010, feiegebyr har vært betalt for alle 
år fram til 1.termin 2012. Eier har ikke vært i stand til å melde fra om dette tidligere. Eier er nå 
død, og huset er ikke bebodd.

På vegne av boet søkes det om at feiegebyr for årene 2010,2011 og 2012 tilbakebetales, da 
boligen ikke har vært i bruk, og det ikke har vært feiet der.

Vedtak:
Eiendommen gnr. 65/41 fritas for feiegebyr fra og med 1.januar 2010.
Innbetalt feiegebyr for årene 2010,2011 og 1.termin 2012, kr 1.381,- inkl.mva, tilbakebetales 
boet.
Dersom boligen tas i bruk, plikter eiere å melde fra om dette til kommunen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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Med hilsen

Kari Larsen
1.sekretær

Kopi: feier
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Knut Ivar Kristoffersen

TelefonVår dato
77 64 22 07 12.03.2012

Deres dato

06.01.2012

Vår ref.Arkivkode
2012/96 - 2410
Deres ref.

Geir Tomasjord

9151 STORSLETT

NORCRETSAisOMMUNE
SERVICEKNTORET

01",.

Avsalg på søknad om tilskudd til fiskeformål for 2012 - fangst av mink i
Reisavassdraget

Det vises til søknad av 06.01.12.

Vedtak

På grunn av begrensa tilskuddsmidler har vi ut fra ei samla vurdering av søknadene måttet
avslå deres søknad (jf. nærmere opplysninger/begrunnelse nedenfor).

Generelt

Fylkesmannen har for 2012 til disposisjon kr 400.000,- til fiskeformål (kap.
1425.70.2/prosjektnr. 14A08109/M604). Midlene skal benyttes til lokal forvaltning/tiltak med
sikte på ivaretakelse og bærekraftig utnytting av bestander av laks, sjøørret og sjørøye. Tiltak
som er rettet direkte mot enkeltbestander, og som ansees å bidra til vesentlig bedre forvaltning
og ivaretakelse av bestandene er prioritert.

Det kom inn 16 søknader, som er vurdert på denne tilskuddsposten. Samlet søknadsbeløp var
på vel 2,9 mill kr.

Da søknadsbeløpet var betydelig høyere enn disponible tilskuddsmidler har vi kunnet støtte
bare sju av søknadene, og oftest med mindre tilskudd enn det er søkt om. På grunn av
begrensa tilskuddsmidler er også støtteverdige søknader avslått.

Særlige merknader

Vi oppfatter det slik at du søker om dette som privatperson. Målgruppe for disse
tilskuddsmidlene er organisasjoner, lag/foreninger, kommuner og forskningsinstitusjoner.
Søknader fra privatpersoner er ikke prioritert med mindre det framgår at de søker på vegne av
ovenfor omtalte målgrupper.

rrH,_
"

II 	

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Klageadgang

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dere har mottatt dette brevet, jf. forvaltningsloven
kap. IV, §§ 28 og 29. Eventuell klage sendes til oss.

Med hilsen

Cathrine Hena
miljøverndirektør

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Kopi: Nordreisa kommune
Reisa elvelag, Postboks 6, 9156 Storslett
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Vår dato Vår ref. Arkivkode
09.03.2012 2010/462 - 25 410
Deres dato Deres ref.
16.01.2012

NORDREISAKOMMUNE
SERVIOL %nr\ITOPET

2012

Saksbehandler Telefon
Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07

Reisa Elvelag
v/Jan Arvid Johansen
Lyngsmark 2
9151 STORSLETT

r',}N

O CN ce(2

Avslag på søknad om tilskudd til fiskeformål for 2012 - overvåking av
laksebestanden i Reisaelva

Det vises til søknad av 16.01.12.

Vedtak

På grunn av begrensa tilskuddsmidler har vi ut fra ei samla vurdering av søknadene måttet
avslå deres søknad (jf nærmere opplysninger/begrunnelse nedenfor).

Generelt

Fylkesmannen har for 2012 til disposisjon kr 400.000,- til fiskefonnål (kap.
1425.70.2/prosjektnr. 14A08109/M604). Midlene skal benyttes til lokal forvaltning/tiltak med
sikte på ivaretakelse og bærekraftig utnytting av bestander av laks, sjøørret og sjørøye. Tiltak
som er rettet direkte mot enkeltbestander, og som ansees å bidra til vesentlig bedre forvaltning
og ivaretakelse av bestandene er prioritert.

Det kom inn 16 søknader, som er vurdert på denne tilskuddsposten. Samlet søknadsbeløp var
på vel 2,9 mill kr.

Da søknadsbeløpet var betydelig høyere enn disponible tilskuddsmidler har vi kunnet støtte
bare sju av søknadene, og oftest med mindre tilskudd enn det er søkt om. På grunn av
begrensa tilskuddsmidler er også støtteverdige søknader avslått.

Særlige merknader

Fylkesmannen har støttet undersøkelser i Reisavassdraget i mange år. Undersøkelsene er
viktig både for å evaluere ordningen med nasjonale laksevassdrag og for den generelle
forvaltningen av vassdraget. Det vises også til argumentasjon for oppfølging av
undersøkelsene i forbindelse med arbeidsutvalget som vurderte reguleringer i Nord-Troms og
Finnmark. Vi anser undersøkelsene i Reisaelva av så stor nasjonal verdi at vi forventer at
direktoratet vil støtte søknaden over nasjonale tilskuddsmidler, slik at Fylkesmannen ikke
årlig trenger å binde opp midler av de begrensa fiskefondsmidlene som vi forvalter. Vi viser

I
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her spesielt til de særlige midlene for å evaluere virkningen av nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder, men også øvrige tilskuddsmilder som direktoratet forvalter.

Om forskriftene for fiske blir i tråd med direktoratets høringsforslag, anser vi at behovet for
undersøkelsene vil øke for å følge opp virkningen av de nye reguleringene. Disse overlater i
betydelig større grad enn tidligere ansvaret for beskatningen til elvelaget. Det kan stilles
spørsmål om det da også er naturlig at elvelaget i større grad bidrar i finansiering av
nødvendig bestandsdokumentasjon. Deres andel må også sees i forhold til nåværende
bestandssituasjon i vassdraget og de muligheter for fiske og inntekter dette gir. Vi ser gjerne
at direktoratet gir ei vurdering av dette relatert til sammenlignbare situasjoner på nasjonal
basis. Vi vil videreformidle søknaden til direktoratet med disse tilrådningene.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dere har mottatt dette brevet, jf. forvaltningsloven
kap. IV, §§ 28 og 29. Eventuell klage sendes til oss.

Med hilsen

Cathrine Henau,
miljøvemdirektør

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Kopi: Nordreisa kommune
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

Stian Salo
Einevegen 6
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 45/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1334-2 12838/2012 1942/52/83 28.03.2012

Dispensasjon

Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, jf pbl-08 §§ 19-2 og 19-4
Vedtaket er hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 71/95

Byggested: Einevegen 6
9151 Storslett

Gnr/Bnr: 52/83

Tiltakshaver: Stian Salo Adresse: Einevegen 6
9151 Storslett

Tiltakets art: Nytt bygg – ikke 
boligformål - garasje

Bruksareal:

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 19-4 gis følgende dispensasjoner fra 
reguleringsplanen for Høgegga boligfelt, tomt gbr.52/83, Einevegen 6.

 Avstandsbestemmelsen til vegens midtlinje. Det tillates oppført garasje inntil 8 meter fra 
vegens midtlinje.  
Betingelse: Garasjen skal være parallelt med vegen.

                                                                                                                                         
 Det tillates oppført garasje med inntil 60m² bebygd areal (BYA).

Betingelse: Garasjen skal ha stil og form som er tilpasset boligen.

Før tiltaket igangsettes må det foreligge tillatelse iht. plan- og bygningslovens bestemmelser.
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Saksopplysninger:
Søker oppgir som begrunnelse for dispensasjonsøknaden at det oppnås en bedre utnytting av 
tomta.

Begrunnelse for vedtaket:
Tomta ligger på en rett vegstrekning og flytting av garasjen 2 meter nærmere vegen enn tillatt iht. 
reguleringsplanen har ingen innvirkning på trafikksikkerheten. Det er tidligere gitt tilsvarende 
dispensasjon for plassering og størrelse i Einevegen, jfr. DRU sak 16/10.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/1334.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Byggmester Tor Bertelsen
Bakkeby
9153 ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1249-2 14827/2012 1942/47/95 16.04.2012

Byggetillatelse, Bjørlymoen 8, gnr. 1942/47/95

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
55/12 Delegert utvalg drift

Byggested: Bjørklymoen 8, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/95

Tiltakshaver: Ingunn Birkelund Adresse: Bjørklymoen 32, 9152 
SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: Byggmester Tor Bertelsen Adresse: Bakkeby, 9153 ROTSUND
Tiltakets art: Endring av bygg - annet Bruksareal: 280m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 05.03.2012 for tilbygg/fasadeendring..

Det vises for øvrig til søknadens vedlegg.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Byggmester Tor Bertelsen

Org. nr. 990 317 143

SØK         - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsolan plan_ID 19421979_008.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 
omsøkte fagområder.

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 
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Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom
på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/1249.
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Med hilsen

Olaf E. Nilsen
Saksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 55

Kopi til:
Ingunn Birkelund Bjørklymoen 32 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Hilde & Reidar Kristiansen
Sonjatunvegen 32
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1552-2 15269/2012 1942/15/108 19.04.2012

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
57/12 Delegert utvalg drift

Byggested: Sonjatunvegen 32, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 15/108

Tiltakshaver: Hilde & Reidar Kristiansen Adresse: Sonjatunvegen 32, 9151 
STORSLETT  

Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Tilbygg bolig samt oppsett av ny 

garasje
Bruksareal: 56m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett, mottatt 23.03.2012 for oppføring av tilbygg til bolig samt oppsett av ny garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan for Storslett sentrum, planid: 19421997_001

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/1552.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Knut M. Nergård

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 22 1023.04.20122011/2603 - 4444

Deres datoDeres ref—
N cNE
SER VLEKONTORET

Brustad Skogsdrift v/Roy Brustad „4»p. 2012

9153 ROTSUND

I
I

Innvilget dispensasjon til transport av utstyr til hogstfelt med snøskuter
2012 - Brustad skogsdrift

-Viviser til telefonsamtale 20.04.2012 og til tilsvarende søknad 02.05.11 om dispensasjon til
transport av drivstoff, olje mm. med snøscooter til/fra hogstfelt i Røyeldalen, gnr 22/2
tilhørende Algeir Røyland, Nordreisa kommune. Brustad skogsdrift søkes om tillatelse på
samme grunnlag som i 2011.

Vedtak
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr. 82 og
nasjonalforskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark ogpå islagte vann § 9, gir
fylkesmannen i Troms Brustad skogsdrift v/ Roy Brustad dispensasjon for kjøring med
snøskuterfo.m. 05.05.12 t.o.m. 31.05.12 iforbindelse med nødvendig transport av diesel,
olje mm til/fra hogstfelt på eiendom 22/2 i Røyeldalen, Nordreisa. Kjøringen skal gå langs
traseen til snøskuterløypa til hogstfeltet. Kjøring må begrenses til nødvendig transport.

.Kjøringmed snøskuter må avsluttes når skogsbilveien er snøbar.

Saken
Brustad skogsdrift v/ Roy Brustad søker som i 2011 om dispensasjon for bruk av snøskuter
f.o.m. 04.05.12 t.o.m. 31.05.12 i forbindelse med nødvendig transport av diesel, olje mm
til/fra hogstfelt på eiendom 22/2 i Røyeldalen, Nordreisa. Vegen antagelig ikke snøbar før
omkring 1.juni i år. Transporten er nødvendig for å kunne drive hogsten. Det er 3,5 km fra
parkeringsplass til hogstfeltet.

Nordreisa kommune har ingen merknader til søknaden, søker vil følge traseen til scooterløypa
ogdet er ingen innvendinger til kjøring etter 4.mai.

Generelle føringer for Fylkesmannens behandling av saken
Etter naturmangfoldloven § 1 og § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold
ivaretas på lang sikt, og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige
utbredelsesområder. Etter lovens § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan
påvirke naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig, jf.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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naturmangfoldlovens § 8. Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer
naturmangfoldlovens § 9 (føre-var-prinsippet) til anvendelse.

I henhold § 4 i "Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag", er det i Finnmark og Nord-Troms, tillatt å bruke beltemotorsykkel (snøskuter) på
vinterføre. I hht § 9 er motorferdsel etter disse forsluiftene ikke tillatt i tidsrommet fra og med
5. mai til og med 30.juni. Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet på
våren/forsommeren er svært kritisk for så vel reinen, som for dyrelivet ellers, samt at terrenget
er spesielt sårbart i vårløsningen. Fylkesmannen kan, jfr. § 9 i forskriften, gjøre unntak fra
forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra kommune eller enkeltperson. Søknad
fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til
Direktoratet for naturforvaltning.

Fylkesmannens vurdering
Kjøringen skal foregå langs eksisterende snøskuterløype i skogen og i et hogstområde. Vi
antar derfor at forstyrrelse av rein ikke er aktuelt nå. Så lenge kjøringen går langs
snøskuterlyøpa som følger skogsbilveger antar vi at forstyrrelse av andre dyr og fugl er små,
selv om det er spilltid og hekketid for mange fuglearter. Dette må det tas hensyn ved
kjøringen.

Vi ser på kjøring med snøskuter som nødvendig for effektiv hogst. Det er 3,5 km fra
parkeringsplass til hogstfeltet. Tidsperioden er satt til ut mai da det er usikkert når vegene er
snøbare. Det er imidlertid satt krav om at slik kjøring skal avsluttes når det er snøbart.

sen

In«6
CatffrfneHena
miljøverndire ør

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Kopi:
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett
Fjelltjenesten, /SNO avd. Storslett, Halti, 9151 STORSLETT
Lensmannen i Nordreisa, 9151 STORSLETT
Statsskog, Postboks 63 Sentrum, 7809NAMSOS
Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672, Sluppen, 7485 TRONDHEIM
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Norges
vassdrags- og
energidirektorat

KOPI
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NVE • NORDRES:-,KOMMUNE
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f. K.i<C)DE

Geir Bjarne Solborg Bendiksen
Grøtsundvegen 3
9020 TROMSDALEN

Vår dato: 2 7 APR,2012
Vår ref.: NVE 201003857-10 rn/has
Arkiv: 411 Saksbehandler:
Deres dato: Halvard Strand
Deres ref.:

Utført vedlikehold på sikringstiltak, Reisaelv ved Røyelen, Nordreisa
kommune, Troms

Vedlikeholdsarbeidet som ble utført sommeren 2011 er avsluttet i henhold til plan, og NVE vil
ikke foreta videre tiltak langs denne strekningen. Dersom grunneierne ønsker bedre flomsikring
av området er det anledning til å fremme søknad om dette via kommunen til NVE.

Vi viser til tidligere kontakt og deres referat fra befaring på Røyeløra, eiendommene 22/4 og 22/5. NVE
vil med dette orientere om gjennomført vedlikehold av sikringsanlegg 5642 Reisaelva ved Røyelen.

Bakgrunn/vurderingsgrunnlag

NVE utførte i løpet av uke 19 og 20 sommeren 2011 et vedlikeholdsarbeid over en strekning på ca 630
m på anlegg 5642 Reisaelv ved Røyelen langs Reisaelva.

Dette anlegget ble bygget i tre etapper over en periode fra 1962til 1988 og hadde til hensikt å sikre
eiendommene mot erosjon. Sikringsanlegget ble bygget med stor stein, slik sikringsanlegg langs
vassdrag ble bygget på denne tiden.

Nordreisa kommune foretar tilsyn på sikringsanlegg langs vassdrag i kommunen. NVE mottok
tilsynsrapport fra Nordreisa kommune den 01.07.2010 der det ble uttrykt bekymring for sikkerheten for
ferdsel langs anlegget ved Røyelen. På vår oppfølgende befaring konstaterte vi at anlegget var skadet og
delvis var i ferd med å skli ut i elva som følge av bunnerosjon. 1en slik situasjon vil grove stein i anlegg
som er i ferd med å skli ut i elva være uheldig/farlig for ferdsel. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet
en enkel vedlikeholdsplan for å bedre teknisk stabilitet og samtidig gjøre forholdene for ferdsel langs
anlegget bedre. Plan for vedlikehold ble sendt som orientering til Nordreisa kommune 25.04.2011.

Vedlikeholdstiltaket som ble utført sommeren 2011 gikk ut på å knuse ned stor stein i anlegget,
arrondere steinfyllingen til naturlige former samt flytte stein fra toppen av anlegget ned i foten der
slitasjen har vært størst.

E-post. nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wNw.nve.no


Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge I Region Nord i.Region Ser Region Vest Region Øst

Middelthunsgate 29 IVestre Rosten 81 IKongens gate 14-18 I Anton Jenssensgate 7 INaustdalsvn. 1B I Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen I 7075 TILLER I 8514 NARVIK lPostboks 2124 Postboks 53 lPostboks 4223
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Grunneiere skulle varsles før igangsettelse av arbeidet, og NVE beklager at grunneier på eiendom 22/4
ikke ble kontaktet i forkant av arbeidet. NVE prioriterte med utgagnspunkt i dette å delta på befaring i
området 04.11.2011 sammen med Trond Solborg (Gnr/ bnr 22/4) og Geir-Bjarne Solborg Bendiksen
(22/54) for å få klarhet rundt arbeidet som ble utført og forholdene generelt på stedet. Grunneierne
uttrykte bekymring for flomsikkerheten i området etter at anlegget ble senket i toppen. Dette gjelder
først og fremst konsekvensene ved stor flom og faren for skade på bla skog, plantefelt og de
fritidsboliger som er oppført der. Det hevdes også at området blir farligere for barn å ferdes i, ved at
steinene som tidligere dannet et naturlig hinder mot elva er fjernet.

Vurdering

NVE har hatt møte med Nordreisa kommune der blant annet denne saken ble diskutert. Det framkommer
at det er flere uheldige omstendigheter ved arealbruken av dette området. Vi har videre gjort vurderinger
av arbeidet som er utført, og hvilke virkninger dette får for elva.

Lenge etter at anlegget siste gang ble ferdigstilt har kommunen gitt tillatelse til fradeling av tre
hyttetomter, hvor det per i dag er gitt byggetillatelse og oppført to hytter. Verken fradelingssakene eller
byggesakene har vært til høring hos NVE. Området som dette gjelder er et ganske stort
avsetningsområde, der elva tidligere har hatt flere løp. I dag ligger det primært igjen ett større flomløp,
som under normale flomstørrelser ikke er aktivt. Ved større flommer må det påregnes at deler av
området oversvømmes. Områdets karakter bærer også preg av dette. Med bakgrunn i dette er det NVEs
oppfatning at det ikke skulle vært gitt tillatelse til fradeling til fritidsboliger i et område som oppfattes
som et vassdragsnært område som i spesielle tilfeller må påregnes å bli flomutsatt.

Når det gjelder sikringsanlegget forholder NVE seg til at formålet med dette når det ble bygget var å
forebygge mot erosjonsskader. Det var bygd for å forhindre erosjon og ikke som flomsikring. Gjennom
vedlikeholdsarbeidet som ble utført, ble toppen av erosjonssikringen senket noe. Terrenget bakenfor
anlegget har en liten terrasse som er omtrent i på samme høyde som sikringen var før senking. Til tross
for en liten senking av anlegget mener NVE derfor at risiko for oversvømmelse ved hyttene ikke har
blitt større som følge av vedlikeholdsarbeidet. Sikringsanlegget har nå en betydelig bedre tilstand både i
forhold til stabilitet og trygg ferdsel langs elva. Anlegget har også en bedre landskapsmessig utforming
enn slik det var før vedlikeholdstiltaket ble utført.

Konklusjon

Vår konklusjon er at vi anser vedlikeholdsarbeidet ferdig gjennomført i henhold til plan. NVE vil ikke
foreta videre tiltak langs denne strekningen.

Dersom grunneierne ønsker bedre flomsikring av området er det anledning til å fremme søknad om dette
via kommunen til NVE.

Masseuttak på eiendom 22/5

Det ble sendt søknad til kommunen om videre uttak i masseuttaksområdet ovenfor deres eiendom den
02.09.2006 av Mølleng Maskin og Pukk AS, og Røyeløra v/Anton Severinsen. Kommunen oversendte
søknaden for uttalelse til NVE i brev 23.11.2006. NVE ga uttalelse i brev av 13.12.2006hvor det ble
redegjort for hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å fa godkjenning for videre uttak. Dette ble
meddelt søker av kommunen i brev av 3.1.2007, der kommunen også ber om at det ryddes opp i
uttaksområdet. Etter dette har det ut i fra vår kjennskap ikke vært noen videre oppfølging av denne
saken.
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Uttak av masser skal være avsluttet ut fra de opplysningervi har fått, og det foreligger per i dag ingen
godkjenning for videre drift. Det som gjenstår er f.jerningav anleggsmateriell og opprydding/
arrondering av området. Det må vies spesiell oppmerksomhetved øvre del av uttaksområdet der
terrenget er senket betydelig nært inn til elva.

Saken ble tatt opp i møtet med Nordreisa kommune. Konklusjonen ble at kommunen skulle følge opp i
mot grunneier i forhold til avslutning av området. NVE vil være i dialog med kommunen om denne
saken, og dere vil bli orientert når det skjer en utvikling.

' sen

A Jos fs
re onsjef

Knut Aune Hoseth
sjefingeniør

Kopi Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett
Trond Solborg, Slettabakken 27, 9100 Kvaløysletta
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

Ørstad Transport
v/ A. Ørstad, Tømmernes
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 66/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1088-3 16443/2012 Q03 26.04.2012

Brøyting av kommunale veier 2012 - 2018, Valg av tilbud

Lovverk: 
Forskrift om offentlige anskaffelser

Saksopplysninger: 
Tilbudsgrunnlag datert 27.12.2011
Tilleggsopplysninger datert 04.01.2012 og 25.01.2012
Tilbud nr 1 – Anders Boltås
Tilbud nr 2 – BEK Maskin AS
Tilbud nr 3 – Artic Mek 
Tilbud nr 4 – JoWa Maskin as
Tilbud nr 5 – Mesta Drift AS
Tilbud nr 6 – Ørstad Transport
Tilbud nr 7 – Veibakken A/S
Tilbud nr 8 – Rundhaug Transport AS
Tilbud nr 9 – Sven Harald Henriksen
Tilbud nr 10 – Jon Petter Elveskog
Tilbud nr 11 – Torbjørn Johansen Busser AS
Tilbud nr 12 – Klasvoll Maskinstasjon AS
Tilbud nr 13 – Kurt Steinar Wiik
Tilbud nr 14 – Bjarne Arild

Ved tilbudsfristens utløp var det innkommet 14 tilbud. Innkomne tilbud er gitt på en eller flere 
roder.
Et tilbud tilfredsstiller ikke konkurransegrunnlagets tilbudskrav og er derfor avvist i samsvar med 
forskrift om offentlige anskaffelser. Dette tilbudet er ikke tatt med i videre vurderinger.
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Etter tilbudsfristens utløp, avdekket innkomne tilbud at kommunen ikke hadde tilstrekkelig 
finansiering for nye kontrakter.  Saken er derfor behandlet politisk der kommunestyret gjorde 
følgende vedtak i møte 19.04.2012:
”1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 2, samt ansettelse av
personell etter dette alternativ.
2. Kostnadsøkning i 2012 dekkes gjennom omdisponering av midler i eksisterende
budsjett for 2012.
3. Merkostnader for 2013 innarbeides i budsjett 2013.”

Vedtaket innebærer at rode nr 1 og rode nr 3 trekkes ut av konkurransen og utføres i egen regi, jfr 
tilbudsinnbydelsen. Rode nr 1 og rode nr 3 er derfor ikke tatt med i tilbudsvurderingen.

Alle oppgitte priser er eks mva.

Kontrollregnet tilbudssum er som følger:

Rode 2: Tilbud nr 4 - Kr 242.961,-
Tilbud nr 5 - Kr 553.605,-
Tilbud nr 12 - Kr 630.500,-

Rode 4: Tilbud nr 2 - Kr 399.920,-
Tilbud nr 5 - Kr 922.669,-

Rode 5: Tilbud nr 3 - Kr 293.000,-
Tilbud nr 5 - Kr 369.065,-
Tilbud nr 14 - Kr 250.000,-

Rode 6: Tilbud nr 1 - Kr 480.300,-
Tilbud nr 5 - Kr 553.604,-
Tilbud nr 13 - Kr 330.000,-

Rode 7: Tilbud nr 7 - Kr 165.000,-
Tilbud nr 12 - Kr 273.000,-

Rode 8: Tilbud nr 4 - Kr 188.000,-
Tilbud nr 7 - Kr 210.000,-
Tilbud nr 12 - Kr 312.400,-

Rode 9: Tilbud nr 4 - Kr 298.990,-
Tilbud nr 5 - Kr 461.334,-
Tilbud nr 7 - Kr 260.000,-
Tilbud nr 9 - Kr 298.000,-
Tilbud nr 12 - Kr 470.442,-

Rode 10: Tilbud nr 5 - Kr 184.534,-

Rode 11: Tilbud nr 4 - Kr 591.600,-
Tilbud nr 5 - Kr 461.341,-
Tilbud nr 12 - Kr 773.500,-
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Tilbud nr 7 har forbehold om at tilbyder bare har kapasitet til en rode.  Øvrige tilbud inneholder 
ikke forbehold som har virkning for valg av tilbud.
Tilbud nr 6, nr 8 og nr 10 har gitt pris kun på rode nr 1 og/eller rode nr 3 og disse tilbudene er 
derfor ikke tatt med i vurderingene.

Vurderinger:
Alle tilbud som er med i vurderingen, har dokumentert at de tilfredsstiller etterspurte 
kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget.

Tildelingskriterier er i konkurransegrunnlaget oppgitt til:
”Det tilbudet som ansees økonomisk mest fordelaktig for Nordreisa kommune, vil bli valgt. 
Følgende tildelingskriterier legges til grunn:

 Pris 60 %
 Maskinelt utstyr 30 %
 Erfaring 10 %

Nordreisa kommune forbeholder seg retten til å forkaste enkelte eller alle tilbud ut fra saklig 
grunn”

Vekting av tilbud er utført på følgende måte:
For vekting av tilbud, blir det brukt en forholdsmessig evalueringsmetode.  Høyeste poeng på et 
tildelingskriterie er 10 poeng.
Fastsetting av poeng for pris: Laveste pristilbud får 10 poeng.  Øvrige tilbud får poeng fastsatt ut 
fra forholdet mellom tilbudt pris og laveste pris multiplisert med 10 poeng. 
Fastsetting av poeng for andre tildelingskriterier: Beste tilbud får 10 poeng.  Øvrige tilbud får 
poeng fastsatt ut fra forholdet mellom tilbudt kriterie og beste tilbud multiplisert med 10 poeng. 
Poengsatte tildelingskriterier vektes med oppgitt prosentsats for hvert kriterie.  Tilbud med totalt 
høyest vektede poeng er det økonomisk mest fordelaktige for hver rode.

Gjennomgang av tilbudene viser at alle tilfredsstiller etterspurt dokumentasjon. 

Oppgitte tildelingskriterier er satt opp i etterfølgende tabell:

Rode
nr

Tilbud
nr

Kriterie
Pris 60 %
Poeng

Kriterie
Utstyr 30%
Poeng

Kriterie
Erfaring 10 % 
Poeng

Sum poeng

2
4 6,00 3,00 1,00 10,00
5 2,64 3,00 1,00 6,64
12 2,34 3,00 1,00 6,34

4
2 6,00 3,00 1,00 10,00
5 2,58 3,00 1,00 6,58

5
3 5,10 1,50 1,00 7,60
5 4,08 3,00 1,00 8,08
14 6,00 3,00 1,00 10,00

6
1 4,14 2,49 1,00 7,63
5 3,60 3,00 1,00 7,60
13 6,00 3,00 1,00 10,00

7
7 6,00 3,00 1,00 10,00
12 3,60 3,00 1,00 7,60
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8
4 6,00 3,00 1,00 10,00
7 5,40 3,00 1,00 9,40
12 3,60 3,00 1,00 7,60

9

4 5,22 3,00 1,00 9,22
5 3,36 3,00 1,00 7,36
7 6,00 3,00 1,00 10,00
9 5,23 3,00 1,00 9,23
12 3,30 3,00 1,00 4,30

10 5 6,00 3,00 1,00 10,00

11
4 4,68 3,00 1,00 8,68
5 6,00 3,00 1,00 10,00
12 3,58 3,00 1,00 7,58

Det tilbud som ut fra oppgitte tildelingskriterier er mest økonomisk fordelaktig for Nordreisa 
kommune blir valgt for hver rode.

Vedtak:
Nordreisa kommune tildeler følgende kontrakter Brøyting kommunale veier/plasser i Nordreisa 
kommune for perioden 2012-2017 med opsjon på et år:
Rode nr 2 - JoWa Maskin as
Rode nr 4 - BEK Maskin AS
Rode nr 5 - Bjarne Arild
Rode nr 6 - Kurt Steinar Wiik
Rode nr 7 - Veibakken A/S
Rode nr 8 - JoWa Maskin as
Rode nr 9 - Sven Harald Henriksen
Rode nr 10 - Mesta Drift AS
Rode nr 11 - Mesta Drift AS

Klageadgang
Partene har klagerett etter Forskrift om offentlige anskaffelser. Frist er 2 uker fra du mottar melding om vedtak.
Evt klage sendes Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett

Med hilsen

Hilde Henriksen
avd.ingeniør

Kopi til:
Roy Jørgensen
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Tilsvarende dokument er sendt til:

Anders Boltås Rotsund gård 9153 Rotsund
BEK Maskin A/S Bærsletta 9 9151 Storslett
Artic Mek Postboks 101 9189 Skjervøy
JoWa Maskin as Kildal 9151 Storslett
Mesta Drift AS Bussveien 9 9151 Storslett
Ørstad Transport Tømmernes 9151 Storslett
Veibakken A/S Kippernesveien 4 9151 Storslett
Rundhaug Transport A/S v/ Sverre Rundhaug 9151 Storslett
Sven Harald Henriksen Mælen 9 9151 Storslett
Jon Petter Elveskog Moskomelen 9151 Storslett
Klasvoll Maskinstasjon AS Hovedveien 62 9152 Sørkjosen
Kurt Steinar Wiik 9153 Rotsund
Bjarne Arild Bakkeby 9153 Rotsund
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TROMS fylkeskommune


ROMSSA fylkkasuohkan
Fylkesrådet

NORDRESAKOMMUNE
SERVICEKONTORET

lOPENR ARK KODE

Direktoratet for naturforvaltning
Postboks 5672 Sluppen

7485 TRONDHEIM

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
07/398-43 Toril Skoglund Kll SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
11678/12 77 78 81 79 24.04.2012

INNSPILL TIL NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR STALIG SIKRING OG
TILRETTELEGGING AV STATLIG SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER - BIDRAG
TIL UTVIKLNGSDELEN FRA TROMS.

Vi viser til brev fra Miljøverndepartementet datert 20.05.11, Direktoratet for naturforvaltning
datert 16.09.11 og 13.01.12 angående utarbeidelse av Nasjonal handlingsplan for
friluftsområder. Dette innspill er utarbeidet av Troms fylkeskommune i samarbeid med
Ishavskysten friluftsråd, Midt-Troms friluftsråd, kommunene i Troms og frivillige
organisasjoner gjennom FNF-Troms.

I. Generelle betraktnin er for Troms

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring
Vi oppfatter at det som opprinnelig var Nasjonal handlingsplan for frilultsområder har blitt
Handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder. Det innebærer at en
rekke områder som er svært viktige for friluftsliv, som bymarker og andre større
utmarksområder, ikke skal omfattes av planen. Nasjonal friluftspolitikk ivaretas på ingen
måte gjennom statlig sikring og tilrettelegging alene. Det er friluftslivet i Troms fylke et godt
eksempel på. Vi har bare 24 statlig sikrede friluftsområder, men er et fylke med mange —store
og små - områder hvor det utøves mye og allsidig friluftsliv på.

Arbeidet med en Handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder må
ikke føre til at en "glemmer" helheten i folkehelse- og friluftslivsarbeidet og andre viktige
virkemidler for å ivareta områder for friluftsliv. Arbeidet med turveier, stier og skiløyper må
ha et videre perspektiv der en også vurderer andre og enklere virkemidler enn statlig sikring
for å ivareta nødvendige rettigheter.

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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24 statligsikredeområderi Troms
I 1961 fikk vi det første statlig sikrede området i Troms. På 70-tallet vokste interessen for
sikring, og sju nye områder ble sikret. På 80, 90 og 00-tallet har interessen vært liten. Fem
nye områder har gjennomsnittlig blitt sikret i løpet av hvert av disse tiårene. Totalt har vi 24
statlig sikrede friluftslivsområder i Troms. Interessen for å kjøpe opp områder med formål å
sikre allmennheten områder for friluftsliv har aldri tatt av i Troms, og man har ikke brukt
sikring som virkemiddel i den grad man kunne og burde. Årsakene til det kan være mange;
tradisjoner, utbyggingsgrad, tilgang på friluftslivsområder, ressurser til å sette i verk en
sikringsprosess, eiendomsstruktur osv.

Sikringav friluftsområdergjennomen godarealforvaltning
Selv om Troms tilsynelatende har rikelig med areal er det svært mange interesser som
konkurrerer om de mest anvendelige og attraktive områdene. Tilgangen til arealer og
allemannsretten er de vesentlige forutsetningene for et aktivt friluftsliv for alle. Viktige
friluftslivsområder må derfor sikres gjennom god arealforvaltning. I Troms har vi en stor
utfordring med mange utdaterte og mangelfulle kommuneplaner. Kun 12 av 25 kommuner har
en arealdel som er vedtatt i perioden 2005 til 2011. Tre kommuner har ikke en vedtatt
arealplan. De resterende kommunene har en arealdel som er vedtatt før 2005, og hele 10 av
disse planene ble vedtatt på 90-tallet. Planverket i mange kommuner er med andre ord ikke
tilstrekkelig oppdatert til å være fremtidsretta, og det er lite betryggende i en tid preget av et
strekt utbyggingspress.

Kartleggingog verdivurderingav friluftsområder
For å styrke beslutningsgrunnlaget i plan og enkeltsaker har Troms fylkeskommune i
samarbeid med kommunene og friluftsrådene igangsatt et arbeid med å kartlegge og
verdivurdere viktige friluftslivsområder. Kartleggingen vil også danne et grunnlag for en
hensiktsmessig tilrettelegging for friluftslivsaktiviteter, og gi en oversikt over friluftsområder
som har behov for å sikres.

Kartleggingsarbeidet har pågått i over to år og regner med at hele fylket er kartlagt i løpet av
2012. Erfaringene så langt i arbeidet bekrefter at det finnes betydelige friluftsområder utover
de statlig sikrede. Samtidig viser den at behovet for å sikre flere områder er større enn noen
gang.

II. Vurderin av behovetfor sikrin av n e områder

I DNs brev av 13.01.12 blir fylkene bedt om å gi en vurdering av hvilke kategorier av
områder som bør sikres, relatert til byer og tettsteder, viktige ferdselsårer og andre særskilt
viktige områder.

Vi vil poengtere at i utgangspunktet må det være plan- og bygningsloven som skal sikre
allmennhetens tilgang til friluftsområder. Det finnes dessverre mange eksempler på at
boligområder ikke har gode forbindelser til rekreasjonsområder/ markaområdene, og høyt
trafikkerte veier uten trygge overganger isolerer boligoinråder fra fjæreområder. Det må
vurderes om kravene til tilgjengelighet til nærturområder i plansammenheng er tydelige og
gode nok. I Troms ser vi at det er spesielle utfordringer i byutviklingsområder.

1. Områderi og ved byerog tettsteder

I relasjon til folkehelse og hensynet til fysisk aktivitet i hverdagen, er det svært viktig med
tilgjengelige friluftslivsområder. Statistikken viser at i det daglige er folk for passive, hvilket
får betydning for folkehelsen. Det må tilrettelegges i større grad for økt daglig ferdsel uten
motoriserte hjelpemidler i byer og tettsteder. Med offentlige midler bør utviklingen dreies mot
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en storstilt satsing for å gjøre det enklere og tryggere for fotgjengere, barnevogner, personer
med bevegelsesvansker og syklende å komme seg fram.

Det er som regel i pressområder nært der mye folk bor og ferdes, det blir viktig å få sikret
arealer til friluftsformål. I områder hvor det i dag er kombinert bruk av ulike interesser og
friluftsliv er en av disse, ser en at friluftsliv ofte er taper, når valg tas, eller reguleringer
gjøres. Derfor bør det vurderes å få en kategori som sikrer og prioriterer friluftsinteressene i
nærområder med kombinert bruk i dag. Dette bør gjelde områder som er regulert som
kombinert formål, like mye som ikke regulerte områder.

I områder i og ved tettsteder bør følgende områder prioriteres:
Adkomster til og selve nærmiljøområdene, om de kalles markaområder, landsbyfiell
eller bynære turområder.
Adkomster til sjøen og strandpromenader
Strandsonen
Gang- og sykkelveier (viktige ferdselsårer)

Nænniljøområdene må ha et tilfredsstillende nett av turveier, stier og skiløyper og
opparbeidelse av slike bør ha høy prioritet.

Områder som representerer viktige ferdselsårer
(enten i seg selv som kyststier,pilegrimslederog lignendeoverordnedeferdselsnetteller fordi de er del av en
sammenhengendegrøntstruktur)

Troms har en mangfoldig kulturarv som dekker mer enn tolv tusen år og et bredt spekter av
folkegrupper og levemåter. Gjennom alle tider har Troms vært et møtested for folk og
kulturer. Det snakkes om de tre stammers møte: samer, kvener og nordmenn. Vi har utallige
ferdselsårer knyttet til historien hvor mange er i ferd med å forsvinne på grunn av endra bruk
eller utbygging. Noen av disse historiske ferdselsårene som for eksempel kyststier, reintrekk,
postruter, skolestier/veier, fangeveier, kirkeveier har stor verdi og vil være aktuelle å sikre.

Generelt sett har kulturminner en forsterkende verdi, og bør veie tungt i sikringssammenheng.

Områder som representerer andre, eksisterende eller potensielle, særskilt viktige
kategorier friluftslivsområder i fylket

Typer områder:

Standområder
Fjæreområder er viktige nærmiljøområder for det meste av befolkningen i Troms, også de
som bor utenfor byer og større tettsteder. Samtidig er disse områdene svært attraktivt for
mange andre interesser. I Troms er det fortsatt behov for å ha en sikringsinnsats i
strandsonen. Fem av sju sikringssaker har vært i strandsonen i løpet av de tre siste årene.

Som eksempel har Ishavskysten friluftsråd kartlagt viktige strandområder i Tromsø
kommune. Flere av disse områdene har behov for å bli statlig sikret, og bedre tilrettelagt for å
opprettholde en forsvarlig bruk. Trafikksikkerhet i forbindelse med adkomst, og
parkeringsmuligheter er viktige forhold i disse sakene.

P-plasser/adkomster
En stor utfordring i hele Troms fylke er gode, trafikksikre og tilrettelagte parkeringsplasser/
adkomster ved utfartsområder og viktige turmål. Det er ved svært mange utfartsområder for
dårlig tilrettelegging. Dette skaper farlige trafikale situasjoner, eller det virker begrensende på
folks bruk av et flott turområde.
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Regionalt viktige områder
Gjennom kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i kommunene jf DN håndbok 25-
2004 framkommer det noen områder med stor betydning for allmennheten som utfartsområde.
Områdene er ikke typiske nærturområder, men klassifiseres som svært viktig friluftsområder
på grunn av antall brukere, at brukerne kommer fra en større region og områdets kvaliteter.
Slike områder ønsker vi til en viss grad skal ha mulighet for statlig sikring.

Andre innspill
I mange verneområder gis allmennheten anledning til naturopplevelse gjennom utøving av

tradisjonelt og enkelt friluftsliv. I Troms fremstår alle nasjonalparkene og flere
landskapsvernområder som svært viktige friluftslivsområder. Disse områder har en
naturligplass i en nasjonal handlingsplan for friluftsområder.

Rangering av områdene:

DN ønsker rangering av behovet for å sikre områder og/ eller om behovet for å sikre
allmennhetens tilgang til denne type areal kan løses på andre måter enn ved statlig sikring.

Behovet for å sikre områder (1 er lite behov —5 er stort behov):

Områdetyper

1. Områder I og ved byer og tettsteder

Nærturområder/markaområderel.l.
Strandornråder/bade lasser
Sikreadkomstertil s'øen/strand rornenader
Gan - o s kkelstier

Områder som representerer viktige ferdselsårer

Turstier/historiskeferdselsveier

Områder som representerer andre, eksisterende eller potensielle, særskilt viktige
kategorier friluftslivsområder i fylket

Strandområderutenforb ootettsteder
Adkomstertil viktioeutfartsområder(klassisketurmål)
Reolonaltvikti e friluftsoraråder'f verdikartle in )

Vi har vurdert behovet for å sikre områder på en skala fra 1-5 hvor 1 er lite behov og 5 er stort
behov. Områdetypene som vi har tatt med her er fordi de er viktige, en rangering vil naturlig
bli på øvre del av skalaen.

III.Vurderin av behovet for tilrettele in

DN ber fylkene om overordnede vurderinger av det samlede behovet for tilrettelegging og
vedlikehold av eksisterende og nye statlig sikrede friluftslivsområder. Forvaltningsplanene
skal vise detaljene for hvert enkelt område.

Det overordnede behovet for tilrettelegging og vedlikehold i Troms vurderer vi slik:

Tilrettelegging
Friluftsrådene/FL har gjennomført en omfattende registrering av tilgjengelighet og universell

utforming av sikra friluftsområder. Undersøkelsen viser at svært få områder er universelt
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utforma. Det er således et stort behov for tilretteleggingstiltak for å gjøre områder godt
tilgjengelig eller universelt utforma. I vår statusgjemomgang av områdene ble følgende
behov trukket fram:

toaletter/sanitæranlegg tilpasset HC
skilting for synshemmede
skilting HC-parkering
HC-tilpassa bord og benker
fastere dekke på turveier
fiskeplasser/ brygger tilpasset HC

Ellers er følgende tilretteleggingsbehov meldt inn:
bedring av parkeringsforhold
informasjon og informasjonsskilting
skilting —veivisere
skilting til "friluftsområder" fra offentlig vei
sitteplasser
toalettforhold —vedlikehold og nye
opprusting av turveier
merking av båtleia inn til havna til friluftsområdet

Forvaltningsplanene vil gi en spesifisering for hvert område. I Troms er arbeidet med
utarbeidelse av disse i gang.

Brukerfrekvens
For å ha bedre oversikt over antall brukere kan det være behov for å utplassere elektroniske
tellere i noen områder. Ut i fra dette kan man med større sikkerhet gjøre bedre valg med
hensyn til tilrettelegging, og få en forståelse av om man har tilrettelagt riktig.

Vedlikehold og drift
Når det gjelder støtteordningen Tiltak i friluftsområder kap 1427 post 31 er det presisert at
midler fra den statlige ordningen ikke kan benyttes av drift. I noen tilfeller er det vanskelig å
skille drift kontra skjøtsel og vedlikehold. Vi vil sette pris på om DN kan gi en god definisjon
på disse begrepene og tydeliggjøre hva som er søknadsberettiget.

Me ennlig hils

anam Rapp ct
(ikifQ

F lkesråd for kultur og he

Kopi:
Kommunene i Troms
Ishavskysten friluftsråd, postboks 742, 9258 Tromsø
Midt-Troms friluftsråd, Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Forum for natur og friluftsliv i Troms, Fylkesmannens landbruksavdeling, her
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•->‘Fyikesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Marianne Vileid Uleberg

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
7764212025.03.20122009/3948 - 5411

Deres datoDeres ref.

Gåivuona suohkan / Kåfjord kommune v/ Birger Olsen
Postboks 74
9148 Olderdalen

.U.
SFRV lCE KONTORET

Z.ckpik

201:1

Melding om inndragning av innvilget øko-tilskudd på kr 50 000 til studietur
arrangert av Økoløft-prosjektet

Vi viser til vårt brev datert 20.08.2009, der det ble innvilget tilskudd til oppfølging av
økologisk handlingsplan for Troms 2009 på inntil kr 50 000 til studietur i regi av Økoløft-
prosjektet for Nordreisa og Kåfjord kommuner. Arbeidsfrist var først satt til 31.12.2009 og
deretter forlenget til 01.07.2010. Det er ikke gjort noen delutbetaling av tilskuddet.

Da vi ved gjennomgang av saken ikke finner at det foreligger sluttrapport og redigert
regnskap, vil vi nå melde om inndragning av tilskuddet.

Vedtak
Med dette brev inndras innvilget tilskudd på kr 50 000 til oppfølging av økologisk
handlingsplan 2009 bevilget 20.08.2009 til studietur i regi av Økoløft-prosjektet for Nordreisa
og Kåfjord kommuner.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottagelse av
dette brevet. Eventuell klage sendes hit.

Arve Kleiven
fagansvarlig

Med hilsen

Per Elvestad
kst landbruksdirektør

Kopi til:
Nordreisa kommune v/ næringsavdelinga 9156 Storslett

f

111(1111‘r

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Nordreisa kommune
Servicetorget

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 10 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Kristian  Berg
Straumfjordnes
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg dispensasjonsutvalg - nr. 108/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4386-279 16088/2012 K01 25.04.2012

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring § 5e - Lov om motorferdsel i utmark
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.77nr med senere endringer), jfr § 4a, samt nasjonal forskrift (15.05.88) jfr §5e

x Dispensasjon er gitt

Dispensasjon er ikke gitt
Begrunnelse for avslag:

Dispensasjon gjelder for:
Navn: Kristian Berg, Straumfjordnes, 9151 Storslett
Type kjøretøy: Snøscooter
Trase: Se kart
Tidsrom:
(også ev. innen døgnet)

27.04.2012 – 04.05.2012

Formål:
§ 5a Ervervskjøring
§ 5b Funksjons-/bevegelseshemmede
§ 5c Bagasje/utstyr til privat hytte
§ 5d Utmarksnæring for fastboende

x § 5e Vedkjøring
§ 6 Annet (vedtak fattet i egen sak i dispensasjonsutvalget)
Annet formål

Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen:

Følgende vilkår gjelder:
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til gitt dispensasjon. Vi minner om 
vegtrafikklovens bestemmelser. Dispensasjon, kart og tillatelse fra berørte grunneiere skal medbringes under ferdsel og forevises ved ev. 
kontroll.
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, er 
straffeloven etter lovens §12.

Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa kommune, servicetorget, pb 174, 9156 Storslett

Sted:

Storslett
Dato:

25.04.2012
Saksbehandler:

Ragnhild Hammari
Stempel:

Kopi på mail til: Jim Hugo Hansen, lensmannsktr.
Frank Båtnes, lensmannsktr.
Finn-Erik Gausdal, lennsmannsktr.
Kjetil Bjørklid, Statskog
Tarjei Gunnestad, Statskog.
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GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Side 1 av 1
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Kart til søknad om scooterdisp, Kristian Berg.
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Vedtelg
Arealet.på teigen er sveertstort,
dette pa grunn av atvi skal tynne skogen
for tilrettelegging av Innmarksbeite.

/1

Nordreisa

kommune

Grunnkart
Målestokk:1:5 000

Dato 18.04.2012

100 m

-

Med forbehold om feil i kartgrunnlaget.
-

http://webhote12.gisline.no/gislinewebinnsyn nordtrorns/AdvancedPrintComponent/PrintF... 18.04.2012

Side 104



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 1

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: RPDSDP

Registrert dato: 18.04.2012 20:47:10

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

31.08.1977
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Kristian
Etternavn

Berg
Adresse

Straumfjordnes
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

91329068
Mobil

91329068
E-post

kristian.berg@nordreisa.kommune.no
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Nei
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Gunhild Skogstad  

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Snøscooter
Registreringsnummer

ZC9466 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T For vedkjøring T Kjelke

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Snødekt mark/islagt vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 2

Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

27.04.2012 04.05.2015 Mer enn 30 turer 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

4

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport av ved
Nærmere opplysninger om formål

Vi skal tynne skogen for tilrettelegging av innmarksbeite.
Gårdsbruket har pr i dag for lite beiteressurser på innmark til å dekke fòrbehovet sommerstid og må bruke fulldyrket
mark som beitearealer.
Snøscooter er det eneste transport alternativet for å unngå kjøreskader i terrenget ved utkjøring av virke.

Behov for ledsager
¤ Nei

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Asmund Skogstad. 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Gunhild Skogstad
Straumfjordnes
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg dispensasjonsutvalg - nr. 109/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4386-280 16092/2012 K01 25.04.2012

Vedtak etter søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring § 5e - Lov om motorferdsel i utmark
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.77nr med senere endringer), jfr § 4a, samt nasjonal forskrift (15.05.88) jfr § 5e

x Dispensasjon er gitt

Dispensasjon er ikke gitt
Begrunnelse for avslag:

Dispensasjon gjelder for:
Navn: Gunhild Skogstad, Straumfjordnes, 9151 Storslett
Type kjøretøy: Snøscooter
Trase: Se kart
Tidsrom:
(også ev. innen døgnet)

27.04.2012 – 04.05.2015

Formål:
§ 5a Ervervskjøring
§ 5b Funksjons-/bevegelseshemmede
§ 5c Bagasje/utstyr til privat hytte
§ 5d Utmarksnæring for fastboende

x § 5e Vedkjøring
§ 6 Annet (vedtak fattet i egen sak i dispensasjonsutvalget)
Annet formål

Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen:

Følgende vilkår gjelder:
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til gitt dispensasjon. Vi minner om 
vegtrafikklovens bestemmelser. Dispensasjon, kart og tillatelse fra berørte grunneiere skal medbringes under ferdsel og forevises ved ev. 
kontroll.
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, er 
straffeloven etter lovens §12.

Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa kommune, servicetorget, pb 174, 9156 Storslett

Sted:

Storslett
Dato:

25.05.2012
Saksbehandler:

Ragnhild Hammari
Stempel:

Kopi på mail til: Jim Hugo Hansen, lensmannsktr.
Frank Båtnes, lensmannsktr.
Finn-Erik Gausdal, lennsmannsktr.
Kjetil Bjørklid, Statskog
Tarjei Gunnestad, Statskog.
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Kart til søknad om scooterdisp, Kristian Berg.s, , .- .-
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Vedtelg
Arealet.på teigen er sveertstort,
dette pa grunn av atvi skal tynne skogen
for tilrettelegging av Innmarksbeite.

/1

Nordreisa
kommune

Grunnkart
Målestokk:1:5 000

Dato 18.04.2012

100 m

-

Med forbehold om feil i kartgrunnlaget.
-

http://webhote12.gisline.no/gislinewebinnsyn nordtrorns/AdvancedPrintComponent/PrintF... 18.04.2012
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 1

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: RPDSDP

Registrert dato: 18.04.2012 20:47:10

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

31.08.1977
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Kristian
Etternavn

Berg
Adresse

Straumfjordnes
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

91329068
Mobil

91329068
E-post

kristian.berg@nordreisa.kommune.no
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Nei
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Gunhild Skogstad  

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Snøscooter
Registreringsnummer

ZC9466 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T For vedkjøring T Kjelke

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Snødekt mark/islagt vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 2

Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

27.04.2012 04.05.2015 Mer enn 30 turer 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

4

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport av ved
Nærmere opplysninger om formål

Vi skal tynne skogen for tilrettelegging av innmarksbeite.
Gårdsbruket har pr i dag for lite beiteressurser på innmark til å dekke fòrbehovet sommerstid og må bruke fulldyrket
mark som beitearealer.
Snøscooter er det eneste transport alternativet for å unngå kjøreskader i terrenget ved utkjøring av virke.

Behov for ledsager
¤ Nei

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Asmund Skogstad. 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkarnanni

Saksbehandler
Heidi Marie Gabler

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 22 31 22.03.20122012/491 - 25433.52

Deres datoDeres ref.

NORDRHSAKOMMUNE
e

Adresseliste

Protokoll fra møte i rovviltnemnda 15 og 16 mars

Rovviltnemnda i region 8 hadde møte i Tromsø den 15 og 16 mars 2012. Sekretariatet ved
Fylkesmannen i Troms sender her protokoll fra møtet.

På møtet ble Willy ørnebakk (Sametinget) gjenvalgt som leder og Fred Johnsen (Finnmark
fylkeskommune) ble valgt som nestleder. Rovviltnemnda behandlet fordeling av
forebyggende og konfliktdempende midler til fylkene for 2012 og utarbeidet høringsuttalelse
til endringer i rovviltforskriften som er på høring.

Vedtakene kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker fra mottakelse av dette
brev jamfør forvaltningsloven kap. VI §§ 28 og 29. Klagen skal behandles av
Miljøverndepartementet, men sendes til Rovviltnemnda i region 8, Fylkesmannen i Troms
postboks 6105; 9291 Tromsø.

Cathrine HeMug
miljøverndirektør

7-
- I/CC4

Heidi-Marie Gabler
fagansvarlig

Vedlegg:

Protokoll fra møtet 15 og 15 mars

r--',---,..,,;--------,
,•'  .
1i0 (', 1-'

i

'

1.\111111\
Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms

Side 111



Side 2 av 2

Adresseliste:
Kommunene i Troms
Statens Naturoppsyn, pb 3672, 9278 Tromsø
Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss
NRL, postboks 508, senfrum, 9255 Tromsø
Troms Reindriftssamers ftlkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll
Troms Sau og Geit, v/Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen
Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad
Troms Bonde- og Småbrukarlag v/Tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes
Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø
NJFF Troms, 9470 Gratangen
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her
Kommunene i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesinannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø
Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark,Åv."*'iluodda,9520 Kautokeino
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok
Varanger reinsamelag v/Jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn
Polmakflyttsamelag v/Stig Rune Smuk, 9845 Tana
Karasjok flyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok
Kautokeino flyttsamelag v/Nils Mathis M Sara, boks 334, 9521 Kautokeino
Fellesaksjonen for ulv, Sollitangen, 2476 Atna
Finnmark Sau og geit v/Roy Mikkola, 9930 Neiden
Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta
Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/Arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta
Naturvernforbundet i Finnmark v/Vigdis Sin, Bergeby,9840 Varangerbotn
NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes
Einar Johansen, Ivarjok 9845 Tana
Heidi-Marie Gabler,her,
Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, sendes per e-post
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ROVVILTNEMNDA I REGION 8
Troms og Finnmark

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 8 den
15 og 16.03.2012

Dato:15.og 16. mars2012
Sted:Fylkeshuseti Tromsø
Møtetid:15.mars:kl. 09.00-12.30,16.mars:13.00-15.00

Tilstede:
Rovviltnemnda:
Willy Ørnebakk (leder)
Odd Iver Sara
Sigrun Hestdal
Fred Johnsen
John Karlsen (kun fredag)

Utvidasekretariat:
Andreas Vikan Røsæg, FM Troms, miljøvernavd.
Oddny Marie Asbøl, FM Troms, landbruk
Gøril Einarsen, FM Troms miljøvern
Elle Risten Wigelius, FM Finnmark, miljø
Hans Magnus Sætra, FM Finnmark, landbruk
Gunnhild Breidalen, Mattilsynet
Morten Utsi, Reindriftsforvaltningen Vest Finnmark
Gunn Anita Sara, Reindriftsforvaltningen Øst
Finmnark
Anders Bals, Reindriftsforvaltningen i Troms

Heidi-Marie Gabler, FM i Troms, miljøvem (ref)

Andre:

Erlend Winje fra prosjektet "leve i naturen" deltok 15.mars

Møtet:

Møtetid: 15. mars: kl. 09.00-12.30, 16.mars: 13.00 -15.00
Total møtetid: 5,5 t, avtalt forberedelse til møte: 5,5 t

Sak 8/12 Konstituering av ny nemnd og valg av leder

Willy Ørnebakk ble foreslått gjenvalgt som leder og Fred Johnsen ble foreslått valgt til
nestleder.

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 8
do Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMS0

Leder for rovviltnemnda:
Willy Ørnebakk
91174752
Willy.ornebakk@gmail.com

Saksbehandler:
Heidi-Marie Gabler
776 42231
hmg(&,fmtr.no
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Sak 9/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling:
Fred Johnsen ønsket at det ble gitt informasjon omprosjektet "Leve i naturen" under møtet.
Innstilling til vedtak ble ellers enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 15.mars 2 012

Sak 10/12 Orienteringssaker
Nemndas møter med organisasjoner, lag, foreninger evt. andre siden 30.01. 2012.
Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
Kort orientering fra Reindriftsforvaltningen
Kort orientering fra Mattilsynet

Nemndsleder har stort trykk på oppfølging av rovviltforliket og har fått flere reaksjoner på
forslaget til endring i A området for bjørn som ble vedtatt på forrige møte i nemnda. Leder har
deltatt på Arena Rovvilt møter. Tre møter er holdt med godt oppmøte og mye positiv omtale
av prosjektet og uttrykt ønske om at prosjektet "Leve i naturen" bør fortsette. Folk på
Nordlandsiden av fylkesgrensen i sør ønsker samarbeid.

F lkesmannen i Finnmark o Troms:
Det er gitt avslag på søknad om skadefelling av jerv i Finnmark og gaupe i Troms. Det er
holdt vellykket seminar for reindriften i Finnmark. I troms er det holdt tre "Arena rovvilt"
møter med godt oppmøte. Brev til kommunene med info om godtgjøring til skadefellingslag
er sendt ut fra begge fylkesmennene i tråd med nemndas vedtak på forrige møte. Nemnda ble
oppdatert på status for uttak lisensfelling/kvotejakt til nå.

Reindriftsforvaltnin en:
Melder om nedgang i reintall for Troms som nå ligger under vedtatt reintall. Fortsatt høye
reintall i Finnmark, langt over vedtatt reintall. Gode beiteforhold. Mye tap på Tjeldøya. Sak
på gang om reinbeiting på Lenvikhalvøya.

Mattilsynet:

Det har vært kontaktmøter med begge Fylkesmennene og mellom Mattilsynet og
Fylkesmannen i Troms på overordnet nivå. Nye interne retningslinjer for tilsyn. Nye brev er
sendt ut til de som flkk varsel om beitenekt med informasjon om at beinenekt ikke blir
iverksatt foreløpig og avventes til man ser effektene av rovviltforliket.

Side 114



Side3 av 24

Sak 11/12 Referatsaker

Behandling:
Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda tar utsendte referatsaker iperioden 30.01.2012 —15. 03.2012 til orientering.

Type Innhold

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda 30.01.2012
Kopi av brev til Mattilsynet om Rovviltforliket
og oppfølging av saker som gjelder
d revelferd for husd r å beite
Oppnevning av medlemmer til Rovviltnernnda
i forvaltningsregion 8 etter kommunestyre og
f lkestin sval et 2011
Invitasjon til møte for nemndsledere

Korrigering av møtetidspunkt

Invitasjon til sametingets rovviltseminar

Uttalelse til ny forvaltningsgrense for bjørn

Avs/Mot

adresseliste

Landbruks og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet

Sametinget

Målselv bondelag 


Dok.dato 


20.02.2012

10.02.2012

28.02.2012

29.02.2012

01.03.2012

01.03.2012

08.03.2012

Sak 12/12 Forebyggende og konfliktdempende tiltak 2012

Behandling: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak:

Rovviltnemnda i region 8foretar enfordeling av midler tilforebyggende og konfliktdempende
tiltak mellom Fylkesmennene basertpå fordelingsnøkkel vedtatt i Rovviltnemnda mars 2011, i
henhold tilforeløpig melding om tildelingfra Direktoratetfor naturforvaltning datert 1.mars,
samt retningslinjer i Forvaltningsplanfor rovvilt i region 8 datert 21.09.2007.

Antall ynglinger avjerv, familiegrupper gaupe, bjørn og beitedyr beskriver behovetfor
forebyggende og konfliktdempende tiltak i hvertftlke. Hver parameter er tildelt lik vekt.

Fellesprosjekter ogfelles utgifter, som totalt utgjør kroner 3 420 000: "Leve i naturen"
( 1 570 000),forvaltningsplanarbeid( 150 000), møte —og reiseutgifterfor rovviltnemnda
( 200 000), samt NINA prosjektene "Økologien bak gaupe ogjervens predasjon på
tamrein"(1 000 000), og "Reindrift og Rovvilt (500 000)" trekkesfra tildelt sumfør fordeling.
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Fylkesmennenes skisserte rammer/fordeling tilsluttes, og nemndapresiserer at det skal settes
av tilstrekkelig med midler slik atfellingsoppdrag kan løses gjennom hele sesongen.

Med utgangspunkt iplanleggingsrammen på 14.500.000,-for FKT-tilskudd til rovviltregion 8
for 2012 tildeles

Fylkesmannen i Finnmark kr. 6 596 800,-
Fylkesmannen i Troms kr. 7 903200,-

Innenfor disse rammene skal hver avj5ilkesmennenejustere forslaget til budsjett, vedlagt i
saksfremstillingen, og sette av kr. 250.000,- til sluttføring avprosjektet "Leve i naturen" og
videreføring av tiltakfra prosjektet ut året etter atprosjektet avsluttes i oktober. Det skal også
settes av tilstrekkelige midler tilfellingsvedtak.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8foretar enfordeling av midler tilforebyggende og konfliktdempende
tiltak mellom Fylkesmennene basertpå fordelingsnøkkel vedtatt i Rovviltnemnda mars 2011, i
henhold tilforeløpig melding om tildelingfra Direktoratetfor naturforvaltning datert 1.mars,
samt retningslinjer i Forvaltningsplanfor rovvilt i region 8 datert 21.09.2007.

Antall ynglinger av,jerv, familiegrupper gaupe, bjørn og beitedyr beskriver behovetfor
forebyggende og konfliktdempende tiltak i hvertftlke. Hver parameter er tildelt lik vekt.

Felles prosjekter ogfelles utgifter som "Leve i naturen", forvaltningsplanarbeid, møte —og
reiseutgifter for rovviltnemnda, samt NINA prosjektene "Økologien bak gaupe ogjervens
predasjon på tamrein", og "Reindrift og Rovvilt" trekkesfra tildelt sumfør fordeling.

Fylkesmennenes skisserte rammer/fordeling tilsluttes, og nemndapresiserer at det skal settes
av tilstrekkelig med midler slik atfellingsoppdrag kan løses gjennom hele sesongen.

Saksfremstilling:

Politiskeføringerog lovverksomliggertil grunn:
Følgendedokumenterer lagttil grunnfor forslaget:

St.meld.nr. 15(2003-2004)Rovvilti norsknatur
Innst.S.nr. 174(2003-2004)
Lovom forvaltningav naturensmangfoldav 01.07.2009

- Lovav 29.05.1981om viltet (Viltloven)
Forskriftav 18.03.2005om forvaltningav rovvilt.
Forvaltningsplanfor rovvilti region8,vedtatt21.09.07.
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Bakgrunn
Vi viser til e-post (kommer brev) fra Direktoratet for naturforvaltning om økonomiske
planleggingsrammer for rovviltnemndene datert 1.mars 2012. Den enkelte rowiltnemnd skal
med utgangspunkt i planleggingsrammen gitt av Direktoratet for naturforvaltning fordele
midler til ulike tiltakstyper, og i region 8 fordele mellom Fylkesmannen i Finnmark og
Fylkesmannen i Troms.

Tildeling, budsjett og kostnad 2011
I 2011 ble region 8 tildelt 15 millioner til forebyggende og konfliktdempende tiltak, og
630 000 til drift av nemnda. Rovviltnemnda i region 8 vedtok på møte den 31.3.2011 å
fordele midler mellom Fylkesmennene, total 4 578 000 kroner til Finnmark og 10 422 000
kroner til Troms (inkludert 4 100 000 i fellesprosjekter). I tillegg gikk det 630 000 kroner til
Troms for drift av nemnda (lønn og reise sekretariat, samt lønn og møtegodtgjørelse
Rovviltnenmd).
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Fylkesmennene rapporterte hver for seg til Direktoratet for naturforvaltning innen 15.januar
2012. Her følger rapporteringen fra Fylkesmennene:

TabeH 1. Finnmark: Midler til foreb ende o konfliktdempende tiltak 2011

soimadei-‘

Ta sforebende tiltak- rein
Ekstra vakthold i kalvings erioden
Kalving på inngjerdet område
Andre tiltak rein
Akutt rein

34
1
1
6

964 000
20 000
97335
72500

SumTa sforebende tiltak




1 153835

Ta sforebyende tiltak- sau




Tidlig nedsanking, forhåndssøknader 19 495 484
Radiobjeller 13 324 157
Tidlig lamming 0 0
Ekstraordinært tilsyn 3 95 000
Andre tiltak sau (beredskapsareal etc.) 29 358 884
Akutt sau 5 101 250
SumTa sforebende tiltak




1 374 775
Konfliktdempendetiltak




Kadaverhåndtering i Pasvik 10 19 522
Søppelhåntering i Pasvik 1 115 178
Andre tiltak i Pasvik 1 239
Konfliktdempende tiltak utenom Pasvik 2 93 000
Sumkonfliktdem endetiltak




227 939
Forebende tiltakfelles




Stimuleringstiltak(Annonsering av) jerve- og
56 1 270 589gau ejakt-kurs, båser

Bestandsregistreringer av rovvilt og dusører 15 134 624
FoU - rosjekter rovvilt 5 361 950
SumAndretiltak




1 767 163

Sumtotalt




4 523 712

Generellekommentarertil anvendelsenav midlene
Av det tildelte beløpet ble det igjen 54 288,- kroner.

Tiltak Tiltak2011
Rein —rovvilt

Husdyr -
rovvilt

Konfliktdemp,
ende tiltak:

Menneske•-
rovvilt

FKT felleS -
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Kommentarer til de ulike typene tiltak

Rein —rovvilt

Store deler av midlene som er avsatt til reindriften går til ekstra vakthold i kalvingsperioden,
fordi en betydelig andel av tapet til rovvilt skjer i denne perioden. Effekten av tiltaket er
varierende ut i fra driftsmønster, områdebruk, terreng, dyrenes tamhetsgrad og intensiteten i
vaktholdet. Dokumentasjonsgraden på rovvilttap er generelt veldig lav i kalvingsperioden, og
ekstra vakthold kan være med på å øke denne noe.

Fylkesmannen har også innvilget en del midler til forsterket vakthold i andre deler av året
også, når det har oppstått akutte skadesituasjoner. Disse går inn under tiltaket Andre tiltak som
faller inn underformålet med ordningen.

Kalving på inngjerdet område kan kun benyttes av mindre flokker, men rapporteres å ha en
effekt der hvor de midlertidige gjerdene blir satt opp på en hensiktsmessig måte i terrenget.
For å få best mulig effekt er det i de fleste tilfellene nødvendig med ekstra vakthold i og rundt
gjerdene.

Av andre tiltak innen reindriften det ble innvilget støtte til i 2011, var et prosjekt i
reinbeitedistrikt 16. Målet med prosjektet var å iverksette tiltak som gjør at reineiere selv skal
engasjere seg mer aktivt i arbeide med forebyggende tiltak mot rovvilttap innenfor distriktet
reinbeiteområder. Det er satt i gang en prosjektgruppe som skaljobbe for at alle distriktets
medlemmer skal få økt kunnskap om rovvilt, jakt av rovvilt og tapsforebyggende tiltak.

Husdyr - rovvilt

Fylkesmannen ga i 2011 tilsagn om tidlig nedsanking kun til de besetninger som ligger i
forvaltningsområdet A —for gaupe og til Neiden beitelag som i årevis har hatt store tap til
bjøm gjennom hele beitesesongen. I tillegg ble det innvilget midler til akutt tidlig nedsanking
av sau på vest siden av Tanaelven etter at det ble oppdaget bjørn i beite. Tidlig nedsanking av
sau er et tiltak som med stor sannsynlighet gir en tapsforebyggende effekt uansett hvilket
område det ligger i.

Det ble gitt støtte til både planlagt og akutt (dvs, ikke planlagt) ekstraordinært tilsyn med
kadaverhund i flere beiteområder. Størstedelen av disse midlene gikk til ornråder som har hatt
bjørneskader i flere år(Neiden og Tana). Fylkesmannen setter som krav at det skal være
kadaversøkshund med på ekstraordinært tilsyn.

I Neiden og Tana ble tap til bjørn raskt oppdaget av tilsynet. SNO kunne da komme til
skadestedet etter kort tid og fastslå tapsårsak, slik at Fylkesmannen hadde grunnlag for et
hastevedtak om skadefelling.

Selv med rask saksbehandling av skadefellingsvedtak, ble det ikke en vellykket felling av
skadeindividet i Neiden. Dette førte til store tap av sau i 2011. I Tana ble det felt 1 bjørn på
lisensjakt i september etter at det ble oppdaget ferske sauekadaver med tydelige skader etter
bjørn.
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I beiteområder med store tap til bjørn tidligere sesonger, ble det gitt støtte til radiobjeller i
kombinasjon med kadaverhund. Dette resulterte i bedre oversikt over tapssituasjonen i
beiteområdet, høyere dokumentasjonsgrad, rask og målrettet utrykning ved bjellealarm og
lavere konfliktnivå.

Andre større tiltak innen sauedriften inkluderer først og fremst flytting til øybeite i Vest —
Finnmark, kursing i kadaversøk med hund, innkjøp av radiobjeller og mobile rovviltsikre
strømgjerder, og et radiobjelle- prosjekt i fylket. Erfaringene med radiobjelleteknologien på
sau er god og er noe vi kommer til å satse på videre.

Både innenfor rein- og sauenæringen oppstår det akutte tapssituasjoner gjennom sesongen.
For å redusere ytterligere tap raskest mulig, treffer Fylkesmannen gjennom hele året
hastevedtak med tildeling av forebyggende midler til beitelag, siidaer og reinbeitedistrikter.
Midlene går i hovedsak til forsterket tilsyn i en kortere periode i spesielt tapsutsatte områder.

Konfliktdempendetiltak

Det største fokuset har vært på Pasvik, hvor mennesker lever tett inn til områder med bjørn.
For å forebygge at bjørn tiltrekkes bebyggelse og oppleves som problembjørn, finansierer
Fylkesmannen hyppigere søppeltømming på sommerstid og levering av døde husdyr på
avfallsmottaket i Kirkenes. Dette for å gjøre det mindre attraktivt for bjørn å oppholde seg
nært bebygde områder.

Det ble i tillegg bevilget akutte midler til innkjøp av rovviltsikkert e-gjerde for sikring av
hundegård i Pasvik, etter gjentatte bjørnebesøk. Denne bjørnen ble siden felt av SNO sitt felt
personell.

Videre ble det gitt akutte midler til krattrydding rundt en gård med hester i Jarfjor. Dette etter
at hestene gjentatte ganger ble skremt av en binne med unger som oppholdt seg i det tette
gjengrodde området rundt gården. Tiltaket hadde meget god effekt.

Konfliktdempende tiltak i andre deler av fylket har først og fremst dreid seg om dialogmøter
med reindriften og andre berørte parter.

Andretiltak
Som et ledd i innsatsen for å øke uttaket av rovvilt gjennom lisensfelling og kvotejakt, er det
arrangert 1 bjørnejaktkurs i Sør —Varanger, 1 gaupejaktkurs i Tana og 1 gaupejaktkurs i
Porsanger, der det også ble felt en gaupe under kurset.
Flere av de som tok bjørnjaktkurs har sener deltatt på jakt etter bjørn.
Det ble i tillegg arrangert 1jervejaktkurs i Nesseby.

Også andre tiltak som skal stimulere til mer effektiv jakt og felling av rovvilt har fått støtte,
blant annet bygging av flyttbare gaupe- og jervejaktbuer og det kommunale fellingslaget i
Sør-Varanger fikk driftsstøtte av Fylkesmannen. Det regionale skadefellingslaget til prosjektet
Leve i Naturen/Eallit Luonddus fikk også støtte til drift av skadefellingslaget. Ikke-
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kommunale fellingslag fikk dekket sine dokumenterte utgifier ved felling / fellingsforsøk
jamfør forskriften om godtgjørelse ved skadefelling.

Fylkesmannen så også i 2011 behov for å finansiere og stimulere til bestandsovervåking
utover det SNO har ressurser til. Dette fordi best mulig oversikt over rovviltbestandene gir
lavere konfliktnivå og mer presis forvaltning.

FoU-prosjekter som handler om rovvilt og interaksjonene mellom rovvilt og beitedyr har blitt
prioritert med midler. Prosjektene som har fått støtte i 2011 har særlig fokusert på kongeørn
(bevegelsesmønster, bestandskartlegging og diett) og bjøm(hårfelleprosjekt i Pasvik og
evaluering av metodikk for fangst av DNA av bjørn i Pasvik inntil 2011).

Felles for prosjektene er at kunnskapen som utvikles skal gjøre konfliktnivået mindre og
forvaltningen mer presis.

Oppnådderesultaterog strategifor tapsreduksjon i årenefremover

Tapstallene for både sau og rein har økt de siste årene i Finnmark Dette skyldes nok i stor
grad at rovviltbestandene i fylket ser ut til å øke sin utbredelse mot kysten. I flere kyst-
områder har rovviltskadene (særlig til gaupe ogjerv) økt merkbart de siste årene. I følge
forvaltningsplanen for rovvilt er dette i all hovedsak B-områder, prioritert for beitedyr.

Tap av sau på utmarksbeite i Neiden har var stort i 2011 og vi satser på tett dialog med
beitelaget, kommunen og SNO for å få i gang gode forebyggende tiltak i fremtiden.

Antall ynglinger av både jerv og gaupe i fylket ligger over bestandsmålet, og mange av
ynglingene ligger i B-området. Av den grunn kommer vi i årene fremover til å prioritere FKT-
midler på tiltak som kan stimulere og effektivisere uttaket av rovvilt i B-områdene, både
gjennom kvotejakt, lisensfelling og uttak av skadevoldende individer på skadefelling

I tillegg må midlene prioriteres på tiltak med god forebyggende effekt.
Antall kjente tiltak med god effekt er større innenfor sauenæringen enn i reindriften. Det er
derfor nødvendig å jobbe særlig tett opp mot reindriften fremover, med sikte på å finne fram
til flere tiltak med god forebyggende effekt.

Den opprettede stillingen med samisk kompetanse innen rovviltforvaltningen hos
Fylkesmannen i Finnmark, kommer også i fremtiden til å jobbe spesifikt med denne
problemstillingen. Stillingen er også sentral i arbeidet med å bygge tillit og dempe konfliktene
mellom forvaltningen og de som er berørt av rovvilt over hele fylket, samt initiere og følge
opp forebyggende og konfliktdempende tiltak i områder eller for grupper med særlige behov.

Videre er det nødvendig å finansiere FoU-prosjekter som har fokus på interaksjonene mellom
de ulike rovviltartene i et økosystem, og som gir kunnskap om rovviltets samlede påvirkning
på beitedyr.
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Tabell 2. Troms: Midler til foreb ende o konfliktdem ende tiltak 2011
Tiltak
Tapsforebyggende tiltak —rein

Intensiv gjeting i kalvingsperioden + foring
kalvingstid (inkludert svensk rein)

Buds'ett Ben ttet

504 000388 500

Merknåd

Avslag på restutbetalinger

Innk'øav radiob'ellerjervebås




300 000




20 000 Ikke k"ø t inn radiob'eller rein
Akutt (intensiv gjeting i perioder med store
rovvilttap)




350 000




0 Ikke akutt




1 154 000




408 500




Tapsforebyggende tiltak —sau







Tidlig nedsanking




900 000




760 185 100 000 mindre enn antatt
Akutt tidlig nedsanking




200 000




80 000




Utvidet tilsyn med kadaverhund







(Manndalen,Storfjord, Gratangen, Nordreisa,







Bardu)




524 160




589 000




Div kadaverhundkurs og vokterhundprosjekt




319 000




170 541 Ikke brukt så m e som antatt
Innkjøp av radiobjeller, lammenoder, drift, klaver
mv.




235 000




613 780 brukt akutt midler for innk'ø
Akutt tilsyn/kadaversøk




300 000




95 226




Forsinket slipp




34 000




34 000




Lokale tiltak ( beitelagsmøter, fagtur)




200 000




200 000 beitela smøter mv

Beredskapsareal




295 610




295 610 To områder




3 007 770 2 838 342




Forskning og utredning







Kongeørn NINA, Hinnøya




255 240




255 240





255 240




255 240




Jakt/felling, bestandsregistrering, FoU,
info/dialog, prosjekter, akuttmidler







Div jaktkurs, tilsynskurs, ørnerposjekt,
kompetanseheving bjørn, undervisningsopplegg








450 000




578 155 'erv,b'ørn,au e
Administrasjon NJFF 2012




0




375 000 bruk av restmidler
Skadefellinglaget




375 000




39 650




Feriepenger Leve i naturen





400 000 brukt restmidler
Drift Leve i naturen, restutbetaling





305 966




Diverse (inkludert fellingsvederlag, dusør, info
møter mv)




300 000




300 000




Adm og overhead




720 000




699 947




1 845 000 2 698 718




TOTALT (uten fellesprosjekt) 6 262 010 6 200 800




Rein —
rcivvilt

Sum rein-
rovvilt
Husdyr —
rovvilt

SUM:FOU

Sum
andre
tiltak
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Fellesprosjekter som dekkes av Troms

NINA gaupe og jent i nord 1 000 000 1 000 000




NINA Reindrift og rovvilt




300 000




300 000




Drift av Leve i naturen 2 000 000 2 000 000




Forvaltningsplan, konsulent




450 000




450 000




Møte - og reisutgifter referansegruppe




200 000




471 200




Sum fellesprosjekt 3 950 000 4 221 200




Sum Troms med fellesprosjekt 10 212 010 10 422 000 totalt ben ttet
DRIFT ROWILTNEMNDA






Møte- og reiseutgifter rovviltnemnda




150 000




175 000




Møte, reise - odriftsut ifter mv. sekretariatet




50 000




50 000




Adm. Sekretariatet




550 000




405 000




SUM DRIFT




600 000




630 000




Forebyggende rein
Fylkesmannen har prioritert utvidet tilsyn på rein, og gitt tilskudd til å bygge èn jervebås. Vi
har avslått restutbetaling av tilskudd til en svensk sameby grunnet ulovlig reindrift. Vedtaket
er påklaget og behandlet i DN. DN har ikke funnet grunnlag for å overprøve vedtaket til
Fylkesmannen.

Forebyggende sau
Fylkesmannen har prioritert tidlig nedsanking i områder med store tap til jerv og fast bestand
av jerv og eller med høy forekomst av.jerv. Vi har gitt støtte til både akutt og planlagt tidlig
nedsanking. Vi har prioritert tilsyn med kadaversøk i områder med store tap og som har de
fleste av de store rovviltartene. I tillegg har vi satt flere og strengere vilkår i forbindelse med
tilsagn. Vi har kjøpt inn radiobjeller for restmidler og fordelt til enkeltbesetninger som forsøk.
I tillegg gitt støtte til deler av utgiftene til drift av radiobjeller i Bardu. Vi vil gå bort fra en
ordning der vi handler inn radiobjeller selv ved å etablere en mer hensiktsmessig ordning for
dette i Troms i løpet av 2012. Nytt av året er at vi har hatt beitelagsmøter med beitelag og
kommuner i Troms høsten 2011. Agenda på møtene har vært organisert beitebruk, FKT —tap
til rovvilt og annet, samt hva Leve i naturen kan bidra med. Styreleder og to medlemmer i
hvert beitelag, samt èn representant fra kommunen har vært invitert. Disse møtene var svært
konstruktive og konfliktdempende. Utfordringer og muligheter i beitenæringen ble også
diskutert. Vi håper disse møtene kan lede ut i et beitebruksprosjekt i løpet av 2012.

Forskning og utvikling-FoU
Vi har gitt tilskudd til forskning på kongeørn og rein for å prøve å avdekke tapsårsaker i
kalvingsområder i øydistrikt.

Andre tiltak
Jaktkurs, tilsynskurs, ørneprosjekt, kompetanseheving bjørn, undervisningsopplegg mv ligger
under her. Jaktkurs og veiledet jakt på gaupe, jerv og bjørn er høyt prioritert. Gjennom
tilskudd til NJFF ønsker FM i Troms å øke oppslutningen om jakt på disse artene i
befolkningen, samt i større grad å regulere rovviltbestanden ved ordinær jakt i fylket. I
2011/2012 har vi begynt å se resultater av arbeidet med å få kompetanseheving på rovviltjakt.
NJFF melder at interessen for rovviltjakt har økt og de mener at prosjektene har gitt resultater.
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Regional tildeling og fordeling mellom fylkene 2012
Rovviltnemnda i region 8 har fått i oppgave å fordele 14 500 000 millioner til forebyggende
og konfliktdempende tiltak mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms.
Dette er 500 000 mindre enn fjoråret. I tillegg er det satt av midler for drift av nemnda.

Tiltaksomrovviltnemndaharsattav midlertil —Fellesprosjekter
Rovviltnemnda har fra før avsatt 1 570 000 millioner til Leve i naturen. Videre er det satt av
lønnsmidler til rullering av forvaltningsplanen på 150 000 kroner. Behov for midler til reiser,
møte —og hotellutgifter for nemnda er satt til 200 000. I tillegg har vi satt av 1 mill for NINA
prosjektet Gaupe og jerv i nord, samt 500 000 til NINA sitt prosjekt Reindrift og Rovvilt.

Fellesprosjektene utgjør 3.420 mill. Resterende sum på 11 080 000 kroner er fordelt mellom
fylkene basert på vedtatt fordelingsnøkkel under møte i Rovviltnemnda i mars 2011:

Vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 foretar en fordeling av midler til forebyggende og
konfliktdempende tiltak mellom Fylkesmennene basert på Fylkesmannen i Troms sitt forslag
til fordelingsnøkkel, i henhold til tildelingsbrev fra Direktoratet for naturforvaltning datert
10.03.2011 og retningslinjer i Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 datert 21.09.2007.

Felles prosjekter og felles utgifter som "Leve i naturen", forvaltningsplanarbeid, møte —og
reiseutgifter for rovviltnemnda, samt NINA prosjektene "Økologien bak gaupe og jervens
predasjon på tamrein", og "Reindrift og Rovvilt" trekkes fra tildelt sum før fordeling.
Fylkesmennenes skisserte rammer/fordeling tilsluttes, og nemnda presiserer at det skal settes
av tilstrekkelig med midler slik at fellingsoppdrag kan løses gjennom hele sesongen.

Dette innebærer at antall ynglinger jerv, antall gaupefamilier, antall bjørn og antall beitedyr
beskriver behovet for forebyggende og konfliktdempende tiltak i hvert fylke. Hver parameter
er tildelt lik vekt. Med tanke på tetthet av rovvilt og antall beitende sau og rein får Troms, en
større andel av FKT midlene i 2012. Hvis rovdyrtettheten i fylket går ned vil også fordeling
av midler bli endret. Se tabell 3.

Tabell 3 Fordelinmellom f Ikene basertå rovvilttetthet oantall beited r.

ParameterFinnmark fylke

BESTAND%Antall

Totalt
region 8

Troms fylke

Antall%

Ynglinger jerv 2011 (etter uttak) 20 3




12 80





15




Gaupefamilier 2011 (etter uttak) 52 6




5,5 48





11,5




Antall bjørn 2010 62 34 55 21 38

Antall okkuperte kongeørnterritorier
(gj.snitt) 41 150 365 215 59

BEITEDYR
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Antall beitedyr ( sau + rein)
54 210 000 386 000 176 000 46

SNITT % (fordeHng) 46 54

Ved å bruke vedtatt fordelingsnøkkel skal Fylkesmannen i Troms i 2012 tildeles 5 983 200 (
54 % av tildelt sum) og Fylkesmannen i Finnmark tildeles 5 096 800 kroner ( 46 % av tildelt
sum).

Fylkesmannen i Troms saksbehandler den årlige summen til "Leve i naturen" for
prosjektperioden, forvaltningsplanarbeid, møte —og reiseutgifter for rovviltnemnda, og
Fylkesmannen i Finnmark saksbehandler prosjektene "Økologien bak gaupe og j ervens
predasjon på tamrein", og "Reindrift og Rovvilt og får midlene til disse prosjektene overført
fra nemnda. Når en legger til felles prosjekter skal Troms ha 7 903 200 kroner og Finnmark 6
596 800 kroner av de tildelte midlene i 2011.

Prioritering i Finnmark etter fordeling
Finnmark sin prioritering for 2012 blir lagt fram på møtet den 15.mars.

Prioritering Troms etter fordeling
Fordelingen innad i Troms er baserte på innkomne søknader om tilskudd til forebyggende
tiltak, samt praksis mht fordeling i fylket. Vi prioriterer områder som er rovviltutsatt, har
ynglinger, mye tap og dokumenterte skader. Vi prioriterer beitelag/sankelag i stedet for
enkeltbesetninger. Vi gir ikke støtte til enkeltbesetninger mht tidlig nedsanking. Vi har satt av
midler hvis det oppstår akutte situasjoner i løpet av sommeren. For enkelte tiltak som for
eksempel radiobjeller avhenger støtte interesse, rovdyrpress, samarbeid og organisering i
laget. Tilsyn med hund mv. ligger også i vurderingen.

Fra beitelagsmøter til prosjekt Beitebruk i Utmark
Tilbakemeldingene under de regionale beitelagsmøtene høsten 2011 tilsier at det er behov for
tiltak i forhold til utnyttelsen av beite i utmark. Organisering og drift av beitelag, tiltak i
beitefelt, forankring av beitebruken i kommunalt planverk er noen av flere viktige områder
det er viktig å ta tak i fremover. Når det gjelder rovviltsiden ser vi at organisert beitebruk
trolig er det beste FKT tiltaket vi har.

Med bakgrunn i møtene ønsker Fylkesmannen i Troms, sammen med samarbeidspartnere, å
gjennomføre et prosjekt hvor målet er å styrke beitebruken gjennom beitebruksplaner som en
del av kommunenes planverk. I dette arbeidet vil vi også utvikle og gjennomføre et
kompetanseprogram rettet mot dyrevelferd, driftsledelse og utnyttelse av utmarka —kvalitet
med mer. I prosjektet inngår også en ny giv for ordningen Organisert beitebruk. Vi har derfor
satt av 250 000 for dette i år. Vi håper nemnda er positive og ser nytten av et slikt prosjekt og
kan være villig til å sette av midler et slikt prosjekt de to neste år. Vi ser for oss 250 000 fra
nemnda i tre år.
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Tabell 4. Forslag til fordeling av midler til forebyggende og
konfliktdempende tiltak i Finnmark 2012

KönfrikteiY

HuSdyr,
rovvilt

Tapsforebyggende tiltak - rein




Ekstra vakthold i kalvin s erioden 900

Kalvinå inn 'erdet område 60

Andre tiltak rein 27

Akutt rein 150

Sum Tapsforebyggende tiltak 1 137

Tapsforebende tiltak - sau




000

000

000

000

000

Tidli nedsankin , forhåndssøknader
Radiob'eller/abonnement
Ekstraordinært tils n
Andre tiltak sau (beredskapsareal
etc.
Akutt sau

.„: Sum Ta sforeb ende tiltak
1\ileh^rYka Konfliktdempende tiltak

530 000

•110 000

250 000

200 000

150 000

1 240 000

G6i-ihYd

Kadaverhåndterini Pasvik
Søelhånterini Pasvik
Andre tiltak i Pasvik
Konfliktdempende tiltak utenom
Pasvik




20

120

5

65

000

000

000

000

Sum konfliktdempende tiltak




210 000

Andre tiltak 22





Stimuleringstiltak, jerve- og
gau e'akt-kurs, båser




300 000

Utgifter til lokale fellingslag og
fellin sforsøk 1 154 800

Bestandsre istrerin er av rovvilt




30 000

Dusør for
rovvilt n ling/kon eørnhekkin




90 000

FoU - ros'ekter rovvilt




400 000

Informasjon, kompetanseheving,
dialo




135 000

Lokale/kommunaleros'ekter




400 000

Sum Andre tiltak 2 509 800

Totalt uten felles prosjekter 5 096 800
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Prioritering i Finnmark etter fordeling
Fylkesmannen i Finnmark fordeler forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler
(FKT) innad i fylket etter tidligere praksis, etter innkomne søknader og etter behov for
forebyggende tiltak i forhold til rovviltpress. Hele reinbeitedistrikt, siidaer og beitelag
prioriteres foran enkeltutøvere / besetninger. Områder med kjent rovviltforekomst,
gjentatte historiske tap av beitedyr til rovvilt og dokumentasjon av tap til rovvilt
prioriteres. Det er satt av midler til akutte tiltak i tilfelle det er behov for dette i løpet av
beitesesongen for beitenæringene. Fylkesmannen i Finnmark har også satt av et
betydelig beløp til kommende skadefellinger som skal ha godtgjøring av FKT
midlene. Fylkesmannen i Finnmark kommer også i 2012 til å støtte jaktkurs og andre
tiltak som stimulerer til rovviltjakt. Dette for å stimulere til økt uttak av rovvilt ved
ordinær jakt, slik at bestandene av rovvilt blir regulert ned til bestandsmålene.
Fylkesmannen i Finnmark bruker ikke FKT midler til administrasjon / overhead,
midlene går uavkortet til konkrete tiltak.

Tabell 5. Forslag til fordeling av midler til forebyggende og
konfliktdempende tiltak i Troms 2012

Tiltak

Tapsforebyggende tiltak —rein

Intensiv gjeting i kalvingsperioden (inkludert
svensk rein)

Møter med reindrifta
Akutt (intensiv gjeting i perioder med store
rovvilttap)

SUM

Tapsforebyggende tiltak —sau

Tidlig nedsanking

Akutt tidlig nedsanking

Utvidet tilsyn med kadaverhund
(Manndalen,Storfjord, Gratangen, Bardu)

Div kadaverhundkurs og beredskapskurs,
vokterhundprosjekt

Lokale tiltak (beitelagsmøter, anna)

Beitebruk utmark

Forsinket slipp

Innkjøp radiobjeller

For ros'ekt Landbruk nord
Akutt tiltak sau

SUM 2

Buds'ett

504 000

50000

250 000

804 000

600 000

200 000

820 000

182 000

100 000

250 000

34 000

200 000

300 000

250 000

936 000

Forebygg REIN

Forebygg'SAU

t '

bestilt i 2011 for
restmidler

Konfliktdempende
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Andretiltak-

betalt i 201'1 :

Sum andre tiltak

Tilsynskurs




18 000
Å leve med rovdyr undervisningsopplegg




65 000
SUM




83 000
Forskning og utredning




Ingenting for Troms per i dag




0
Jakt/felling, bestandsregistrering, info/dialog,
prosjekter




Administrasjon NJFF rovviltprosjekt




0
Bjørnejaktprosjekt




88 400
Jervejaktprosjekt




145 900
Gaupejaktprosjekt




190 400
Rovviltbane




150 000
Bjørnehundtrening




135 000
Grunneiertillatelse forprosjekt




50 000
Tilskudd interkommunale fellingslag




200 000
Fellingsvederlag




250 000
DIVERSE (dusør, infor,mv)




250 000
Adm og overhead




700 000




2 159 700
TOTALT (uten fellesprosjekt) 5 982 700

Fellesprosjekter som dekkes av Troms





Drift av Leve i naturen 1 570 000
Forvaltningsplan, konsulent




150 000
Reise, møte - og hotellutgifter nemnda




200 000
Sum fellesprosjekt Troms 1 920 000

Sum Troms med fellesprosjekt





DRIFT ROWILTNEMNDA





Lønn oodt 'ørelse rovviltnemnda 470000

Møte - oreise, drift sekretariat 60000
Adm. Sekretariatet 100000

SUM DRIFT 630000
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Sak 13/12 Klage på vedtak om lisensfelling av ulv

Rovviltnemnda i region 8 viser til klage fra Norges Miljøvernforbund, datert 12.11.2011
(trolig reelt 12.1.2011). Det fremmes klage på rovviltnemndas vedtak i sak 31/10 den 6.
j anuar 2011.

Behandling:
Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

- Innstilling til vedtak —
Rovviltnemnda i region 8 opprettholder sitt vedtak, datert 6.1.2011, om kvotefor
lisensfelling av to ulv iperioden 10.1.2011-31.3.2011.

Saken oversendes Miljøverndepartementetfor endelig avgjørelse.

Politiske foringer og lovverk sorn ligger til grunn:
St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009
Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
Lov av 29.5.1981 om viltet (Viltloven)
Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt
Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.9.2007

Saksfremstilling

I sak 31/10 den 6. januar 2011 fattet rovviltnemnda i region 8 vedtak om kvote for
lisensfelling av ulv. Kvoten var på to —2 —ulv i Finnmark fylke i perioden 10.januar 2011 til
og med 31. mars 2011. Det ble ikke felt ulv. Vedtaket ble påklaget av Norges
Miljøvemforbund, klagen ble journalført hos oss 13.1.2011. Klagen omfattet vedtak fattet av
rovviltnemnda i både region 5 og i region 8. Rovviltnemnda i region 8 vil i det videre bare
behandle den delen som omhandler region 8. I klagen fremmet Norges Miljøvernforbund krav
om oppsettende virkning på vedtakene. I brev firarovviltnenmda i region 8, datert 25.1.2011,
ble ikke kravet om oppsettende virkning tatt til følge. I Sak 6/11 på rovviltnemndas møte
31.3.2011 ble saken utsatt. Beklageligvis er den ikke gjenopptatt før nå.
Klage på vedtaket

Norges Miljøvernforbund har klaget på rovviltnemnda i region 8 sitt vedtak om kvote for
lisensfelling av to ulv i Finnmark i tidsperioden 10.januar 2011 til og med 31. mars 2011.
Miljøvemforbudet peker på at ulven er en del av vår fauna, som igjen er kilde til vår natur- og
kulturarv. Og at Norge er forpliktet til å ta vare på denne arven. Miljøvemforbundet
understreker viktigheten av å ta vare på ulvens genetiske variasjon.
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Miljøvernforbundet mener lisensfelling av totalt 5 ulv (Finnmark og Hedemark), truer den
genetiske variasjonen ulven trenger for å overleve som art. Miljøvernforbudet aksepterer ikke
at det at det nasjonale bestandsmålet er nådd ett år, skal kunne gi grunnlag for lisensfelling
tilnærmet automatisk. Dette spesielt sett i lys av naturmangfoldloven, og den genetiske
forringelse dagens lave bestandsmål vil medføre.

Videre viser Norges Miljøvernforbund til ulvehat i store deler av de vedtatte lisensområdene,
og de påstår at lokale rovviltnenmder i mange områder er så sterkt preget av ulvehat at en
nyansert og rettferdig vurdering synes fraværende. Miljøvernforbudet viser til to eksempler de
mener underbygger sine påstander.

Så viser Miljøvernforbudet til at det er vesentlig færre sau som drepes av store rovdyr enn av
andre årsaker. Og til at om lag 95 % av erstatningen på landsbasis baserer seg på
"sannsynliggjorte skader". Miljøvernforbudet fremhever at det er jerv, gaupe og bjørn som på
landsbasis gjør størst skade på sau, mens ulv som skadegjører er på nivå med kongeørn.
Miljøvernforbudet/saksbehandler uthever at det foregår en mye større dyretragedie på norske
utmarksbeiter enn det ulv forårsaker, dette underbygges med en personlig opplevelse.

Miljøvernforbundet viser til at det finnes løsninger på konflikten mellom beitedyr og
ulv/rovdyr. De fremhever at døgnkontinuerlig oppsynlgjeting av sauene med gjeter til hest og
med hunder kanskje er den beste løsningen.

Når det gjelder vedtaket om lisensfelling av to ulv i Finnmark, siterer Miljøvernforbundet fra
en nyhetssak TV2 hadde den 19. oktober 2010. Saken gjaldt et ønske om å kunne bruke
helikopter til å ta ut en ulv Fylkesmannen hadde gitt skadefellingstillatelse på.

Videre hevder Norges Miljøvernforbund at reindriftsutøvere i ly av reindriften bruker
snøskuter til å spore, innhente og henrette ulv. Og at denne praksisen setter tilnærmet stopp
for det naturlige tilskudd av nytt genetisk materiale fra øst.

Norges Miljøvernforbund viser også til at det til sammen kan ha dødd over 100reinsdyr på en
øygruppe i Nordland i 2009. Miljøvernforbundet setter dette i sammenheng med økning av
reintall på "vidda". Miljøvernforbundet viser også til tall over reinsdyr som har dødd på beite.
Norges Miljøvernforbund krever at ulvejakta i reinbeiteområdene i Finnmark stanses
umiddelbart og forblir stanset inntil reintallet er nede på et bærekraftig nivå.
Miljøvernforbundet peker på rovviltets funksjon i å ta ut svake, syke og avmagrede individer.

Norges Miljøvernforbund er meget skeptiske til reindriftsnæringens påstand om at rovvilt var
årsak til at 50 000 reinsdyr ble drept i reindriftsåret 2009/2010.
Miljøvernforbundet kommer med generelle betraktninger angående problematikken "rovvilt,
beitedyr og samfunn" og de viser til at etter viltloven er bjørn, ulv og kongeørn fredet.
Miljøvernforbundet gjør rede for hvorfor de frykter for "de genetisk sentrale ulvenes liv", og
for at forvaltningssonen for ulv ikke er lagt til områder som er de best egnede for ulven.
Miljøvernforbundet avslutter med å gjøre klart at de vil gjøre sitt ytterste for å redde ulven
som bestand og krever derfor all lisensjakt/betinget skadefelling stoppet umiddelbart og at
bestandsmålene for ulv oppjusteres vesentlig for å unngå den genetiske forringelse som må bli
resultat av dagens bestandsmål.
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Rovviltnemnda i region 8 sin vurdering av klagen

Følgende politiske føringer og lovverk lå til grunn for vedtak om kvote for lisensfelling av ulv
i region 8: St.meld.nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, Innst. S. nr. 174 (2003-2004),
lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009, lov av 29.5.1981 om viltet (viltloven),
Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt, og forvaltningsplan for rovvilt i region 8,
vedtatt 21.9.2007.

Rovviltnemndas myndighet
Rovviltnemnda i region 8 er gitt myndighet til forvaltning av rovvilt gjennom
rovviltforskriften ved gitte betingelser. Som det fremgår av forskriftens § 1, erformålet med
forskriften å sikre en bærekraftigforvaltning av gaupe,jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor
en slik ramme skalforvaltningen også ivareta hensynet til næringsutøvelse og andre
samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser
vektleggesforskjellig i ulike områder ogfor de ulike rovviltarter. Forskriften skal sikre en
forvaltning som vektleggerforutsigbarhet og lokal medvirkning.

Rovviltnenmda i region 8 mener ulv i reinbeiteområder utgjør en så stor potensiell fare for
tamrein, at det i dette tilfellet, etter en helhetsvurdering og etter erfaringer fra høsten 2010 ble
gitt kvote for lisensfelling av to ulv.

I 2010 ble èn rein drept av ulv i Kautokeino, og 26 rein ble dokumentert/antatt drept av ulv i
Karasjok i oktober/november. Ulven førte til mye ekstraarbeid for siidaene som ble berørt ved
sammenblanding, samt en del av en siidas reinflokk sprengte seg ut av gjerdet og dro over
Iesjohka inn på vinterbeite før planlagt tidspunkt. Lisensfelling er en skademotivert felling
som iverksettes for å forhindre fremtidig tap. I lys av konsekvensene ulv i vinterbeiteområdet
i Karasjok gav høsten 2010, fant rovviltnemnda at det var riktig å åpne for lisensfelling. Det
ble funnet DNA av ulven som var i Karasjok, og den viste seg å være en blanding av
finskirussisk og skandinavisk avstamning. Om den hadde vandret inn og var født i en
ulveflokk etablert i nord-øst eller i Sør-Skandinavia har ikke blitt avIdart.

I helhetsvurderingen som ble foretatt vil rovviltnemnda trekke frem lov 19.juni 2009 nr. 100
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 og 77 og forskrift 18.mars
2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 3 tredje ledd og § 6. Videre har
rovviltnemnda i henhold til naturmangfoldloven § 7, lagt prinsippene i loven §§ 8-10 og 12 til
grunn. Også forvaltningsmålet for arter § 5 ble trukket inn i skjønnsvurderingen. Likeledes §
14 om andre viktige samfunnsinteresser. Prinsippet i § 11 anser rovviltnemnda at ikke er
relevant i dette tilfellet.

Naturmangfoldloven § 5 slår bl.a. fast at målet er at artene og deres genetiske mangfold
ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige
utbredelsesområder. På rovviltfeltet må forvaltningsmålet ses i sammenheng med de vedtatte
bestandsmål, og skal forstås slik at det ikke er til hinder for en geograflsk differensiert
rovviltforvaltning, jf. Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 376. Prinsippet om en geograflsk
differensiert rovviltforvaltning er konkretisert i forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt
21.9.2007. Det er ikke forvaltningssone for ulv i region 8.
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Naturmangfoldloven § 18 første ledd b slår fast at det kan tillates uttak av vilt for å avverge
skade på bl.a. husdyr og tamrein. Det er et vilkår at slik felling ikke er skadelig for bestandens
overlevelse, og at formålet ikke kan nås på annen tilfredsstilende måte, jf. § 18 annet ledd.
Rovviltforskriften sier at felling bare kan gjennomføres dersom det ikke finnes annen
tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning.
Rovviltnemnda mener annen tilfredsstillende løsning ikke var til stede. Imidlertid kunne
Fylkesmannen i samråd med leder av rovviltnemnda ha stengt av hele eller deler av
fellingsområdet, for eksempel om ulv med genetisk ekstra viktig materiale hadde blitt påvist i
området.

Det følger av naturmangfoldloven § 8 første ledd at beslutninger som berører naturmangfoldet
så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om bl.a. arters bestandssituasjon
samt effekten av påvirkninger. Den Svensk-Norske ulvestammen er meget godt overvåket,
overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i
samarbeid med de ansvarlige for overvåking i Sverige og Finland. Overvåkingen kartlegger
antallet ulv ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra innsamlede
hår og ekskrementer. DNA-analysene gjør det mulig å slå fast hvilke ulver de innsamlede
prøvene stammer fra og hva slags kjønn ulvene har. Analysene gjør det også mulig å vurdere
slektskapet mellom ulvene og hvor de opprinnelig kommer fra. Når individ og kjønn er
bestemt kan DNA-analysene bidra til å bekrefte antatte nye fødsler av ulvekull. Analysene
gjør det også mulig å følge med på eventuelle utskiftinger i flokkenes lederpar og hvor den
nye lederulven kommer fra. Det blir rutinemessig ved hjelp av DNA-analyser undersøkt hvor
nyetablerte ulvepar og individer på vandring opprinnelig kommer fra.

I naturmangfoldsloven § 9 slås det fast at når det treffes en beslutning uten at det foreligger
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmangfoldet, skal det tas sikte
på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Føre-var-prinsippet
i § 9 tillegges stor vekt der man ikke har tilstrekkelig kunnskap. Rovviltnemndas vurdering er
at føre-var-prinsippet ikke skal tillegges stor vekt i denne saken, da kunnskapen om
bestandssituasjonen for ulv i Skandinavia er god. Det finnes også betydelig kunnskap om den
samlede belastningen ulven utsettes for, jf. § 10, bl.a. gjennom Nasjonalt
overvåkningsprogram for rovvilt, jf. rovviltforskriften § 3 tredje ledd, og årlige
statusrapporter for ulv i Skandinavia siden 2001. På den bakgrunn fant rovviltnemnda i region
8 at den samlede belasting, på ulvestammen og det økosystem den inngår i, som lisensfelling
av to ulver i Finnmark ville påført, ikke ville vært i strid med prinsippet i § 10.

Natunnangfoldloven § 14 var viktig i rovviltnemndas vurdering. Det følger av § 14 første
ledd at tiltak etter loven skal avveies mot andre viktige samfunnsinteresser. Annet ledd slår
fast at ved vedtak i medhold av loven som berører samiske interesser direkte, skal det
innenfor rammen som gjelder for den enkelte bestemmelse legges tilbørlig vekt på hensynet
til naturgrunnlaget for samisk kultur. Rovviltnemnda vil understreke at deres vedtak var fattet
på bakgrunn av potensialet for rovviltskader og at det slik sett ivaretar både andre
samfunnsinteresser og naturgrunnlaget for samisk kultur.

Naturmangfoldloven § 12 sier at det for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet
skal tas utgangspunkt i slik lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
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samfunnsmessige resultater. Rovviltnemnda i region 8 mener de gjennom praktisering av sin
egen forvaltningsplan, jf. rovviltforskriften § 6, og prinsippet om differensiert forvaltning gjør
sitt beste for at rovviltforvaltningen gir de beste samfunnsmessige resultater.

Hva gjelder bakgrunnen for å gi lisensfelling vil rovviltnemnda vise til St.meld. nr. 15 (2003—
2004) hvor det er lagt opp til en økt vektlegging av lisensfelling som skademotivert
bestandsregulering av rovvilt. Dette har sin kilde i ønske om å utvikle fellingsformer som
sikrer økt alminneliggjøring av rovviltartene samt bred deltakelse av lokale jegere.

Sekretariatet anbefalte for rovviltnemnda at det burde åpnes for lisensfelling av ulv i
Finnmark fylke på bakgrunn av å forhindre tap av rein til ulv, samt redusere antallet individer
som streifer innom fylket. Åpning for lisensfelling gjorde at reineiere og andre jegere kunne
felle ulv som utgjør et skadepotensial i fylket.

Rovviltnemnda kan ikke se at det er nye momenter som tilsier at klagen bør tas til følge.

Konklusjon
Rovviltnemnda opprettholder vedtak om lisensfelling av ulv. Saken oversendes
Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Sak 14/12Høringendringi rovviltforskriften

Behandling:
Saksfremlegget ble gjennomgått på møtet og korrigert. Korrigert saksfremlegg ble enstemmig
vedtatt og kan sendes til Miljøverndepartementet som høringsuttalelsefra rovviltnemnda i
region 8.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda godkjenner saksfremlegget og ber om at det sendes til Miljøverndepartementet
som høringsuttalelsefra rovvihnemnda i region 8

Saksfremlegg som er korrigert etter diskusjon på møtet

Høringsuttalelse til Miljøverndepartementets brev av 3. januar
2012 om endringer i rovviltforskriften

Rovviltnemnda i region 8 vil her fremme sitt forente syn på Miljøvemdepartementets
høringsforslag av 3. januar 2012 om endringer i rovviltforskriften.

Endringer i rovviltforskriftens bestemmelser om bestandsmål for bjørn
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Vi imøteser Stortingets beslutning om å redusere bestandsmålet for bjørn i Norge, jf.
endringsforslag i § 3. Vårt syn er at det, blant annet gjennom Det skandinaviske
bjørneprosjektet, er skaffet tilstrekkelig kunnskap om den skandinaviske bjørnebestanden til å
kunne fastslå at bjørnebestandens overlevelse ikke trues av en slik reduksjon i det norske
bestandsmålet. Den skandinaviske brunbjørnens demografiske egenskaper gjør den uvanlig
levedyktig til en brunbjørnbestand å være (Bjørnens status og økologi i Skandinavia, rapport
2010 —3fra Det skandinaviske bjørneprosjektet, Jon E. Swenson et. al.).

Vi støtter opp om Miljøverndepartementets forslag om å gi reduksjon i bestandsmålet i region
sju og åtte, jf. endringsforslag i § 4. En reduksjon i bestandsmålet i region 8 vil konkret bidra
til å hindre ytterligere nedleggelser av sauebruk i randsonen til A-området for bjørn (det
området der bestandsmåletfor bjørn skal nås og opprettholdesjf forvaltningsplan for rovvilt
ogprinsippet om en differensiertforvaltning). Hvert bruk er viktig for å ivareta nettet av
landbruksfaglig kompetanse i en region med store avstander, og har betydning for å
opprettholde bosettingen i distriktene.

I regionen er det gjennom de siste 20-30 år gjennomført omstillinger i bjørneutsatte områder
som Pasvikdalen, Målselvdalen, Kirkesdalen, Rostadalen og Dividalen, dette i tråd med
nasjonale føringer. I disse områdene er det i dag ingen sauebruk.

Distriktene i Troms og Finnmark er preget av nærhet til "urørt" natur, noe som er en kvalitet
ved regionen. Men gardbrukere som driver med sau, storfe eller geit merker at nærheten byr
på utfordringer. Her er ingen buffer (tettsteder og åpne kulturlandskaper) mellom
bjørnehabitater og husdyr som beiter bak låvedøra.

I høringsdokumentet hevdes det at bjørn ikke regnes for å være en vesentlig skadevolder på
tamrein. I Sverige gjennomførte Udtja sameby, Gållivare skogsameby og Det skandinaviske
bjørneprosjektet i 2010 en studie av bjørnepredasjon på rein. I Udtja ble 1 200 drektige
reinsimler merket. Her var seks bjørner merket med sendere som, når de kom nærmere enn
100 meter fra en merket reinsimle kommuniserte med reinsimlas sender. Slik kunne en finne
kadaver etter reinkalver der bjørnen hadde vært i nærheten av reinssimler. Studien har så langt
et begrenset datamateriale, men den indikerer at all bjørn som er der reinen kalver, dreper og
spiser reinkalver, og når bjørnen er i kalvingsområdet dreper den gjennomsnittlig en reinkalv
hver dag.

Nærmere 40 000 svenske rein har sommerbeite i A-området for bjørn i Troms. Disse reinene
har også sitt kalvingsland her. Tap av svensk rein til rovvilt i Norge blir ikke registrert i det
norske dokumentasjonssystemet, men de svenske samebyene oppgir at tapet er omfattende.
Som kjent har vi ikke effektive forebyggende tiltak i forhold til rein. I Troms er A-område for
bjørn og kalvingsområde for rein i stor grad overlappende. I Troms er det heller ikke noe
alternativt A-område som kan vurderes da alle andre alternativ ville medført mye større
konflikt med sauebruk, og fortsatt konflikt med kalvingsland for rein, Utfordringen opp mot
rein er også stor i hele Finnmark. I region 8 problematiserer dette rovviltforlikets klare tale
om at det ikke skal være rovvilt som representerer et skadepotensial i beiteområder for sau
eller i kalvingsområder for rein.
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I region 8 er det en jevn fordeling av registrerte hannbjørner og hunnbjørner. De siste årene
har vi hatt få streifende hanner langt fra A-områdene, og dette er svært positivt da dette
medfører at vi har lite skader til sau. Vi anser det som et faktum at bruk av
bjørnekullsimuleringsmodellen (BKS-modellen) vil medføre at antall binner vil måtte økes i
regionen. Ved en reduksjon fra seks til fem ynglinger anser vi at dette vil kunne gjøres
innenfor dagens A-områder for bjørn. Dersom reduksjonen ikke kommer til vår region som
foreslått, anser vi at A-områdene for bjørn må utvides. På bakgrunn av at så mange dalfører
allerede er tømt for sau vil dette være svært konfliktskapende og omstridt.

I region 5 og 6 har problemet med streifende hanner som har forårsaket skade vært større.
Dokumenterte skader er hovedsakelig utenfor A-områdene. Vår oppfatning er at dette
problemet ikke vil løses ved å redusere målet om antall ynglinger innenfor A-områdene i
region 5 og 6. Reduksjonen bør derfor som foreslått gjøres i region 8, og dette vil da bidra til
mindre tap av beitedyr (rein) innenfor A-området.

Endringer når det gjelder forvaltningsmyndighet på bjørn
Vi slutter oss til departementets forslag til endringer i rovviltforskriftens § 7. Men, vårt syn er
at det vil være en kilde til usikkerhet å bare legge dokumenterte data om siste års yngling til
grunn ved avgjørelse av om nemnda skal ha myndighet til å forvalte bjørn. Vi mener det
burde vært som for jerv og gaupe, at nemndas myndighet baseres på gjennomsnittet av
dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene. Og vi foreslår at rovviltforskriften endres
slik at nenmdas myndighet baseres på data fra de tre siste år også for bjørn. Vi mener en slik
endringvil styrke tryggheten og forutsigbarheten innenfor den todelte målsettingen om både
beitedyr og rovvilt i norsk natur. Ved å se litt lenger tilbake i tid, vil vedtakene som
rovviltnemnda fatter bli mer robuste og langsiktige.

Estimat av antall bjørneynglinger
Vi mener et pålitelig estimat best oppnås ved å simulere den faktiske bjørnebestanden i
Norge. For å gjøre dette må en ta hensyn til fangst—gjenfangst,noe BKS-modellen som Det
skandinaviskebjørneprosjektet utviklet på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning ikke
gjør.

Miljøvemdepartementet skriver i høringsforslaget: "12010 ble det beregnet at det mest
sannsynlig blefødt seks (6,2) kull med bjørneungerpå landsbasis". Vi vil påpeke at tallet 6,2
i realiteten er et estimat basert på en minimumsbestand, ikke på en sannsynlig bestand.

Vi har forståelse for at beregninger etter fangst—gjenfangstmetoden kan by på utfordringer
når det gjelder å finne en sikker modell for Norges adskilte forvaltningsområder for bjørn,
hvor hvert område har et lite datagrunnlag. Vi mener likevel at fangst—gjenfangstbør inn i
beregningen for hvor mye bjørn vi har i Norge. Det er fiere ulike metoder for å bruke fangst—
gjenfangsttil å estimere en bestand. Vi overlater til fagpersoner å finne den beste metoden.
For beregning av om ti årlige ynglinger er nådd på landsbasis vil datamaterialet for
beregninger etter fangst—gjerifangstbli betydelig større, og mer pålitelig enn innen den
enkelteregion.

Vi har tillitt til BKS-modellen, men i nåværende form beregner ikke modellen antall
ynglingerbasert på en antatt bestand. Den beregner antall ynglinger basert på en
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minimumsbestand. Ved å inkludere en fangst—gjenfangstmetode vil estimatet svært trolig
komme nærmere den reelle bestandsstørrelsen. Metoder for å beregne en bestand ut fra
fangst—gjerifangst finnes, også når innsamlingen ikke er systematisk. Dermed blir det ikke
presist som Miljøverndepartementet legger til grunn: "at resultatenefra DNA-analysene av
bjørn som rapporteres av Rovdata i april hvert år, er det ncermestevi kommer å vite hvor
mange brunbjørner vi har i Norge".

I høringsdokumentet hevder Miljøverndepartementet at: "Den vitenskapelige modellen
representerer den best mulig tilgjengelige kunnskapen om antall årlige ynglinger av bjern i
Norge" . Fangst—gjenfangster en tilgjengelig metode som kan gi et bedre estimat. Vi siterer
fra "Linking noninvasive genetic sampling and traditional monitoring to aid management of a
trans-border carnivore population, Bischof & Swenson 2012" som sier: To answer the specific
question posed by Norwegian management authorities, we based the analysespresented here
on the number of individualfemales identified rather than an estimatedfemale population
size. With minor modification the model could also base itspredictions on a total estimate of
females obtainablefrom NGS-based capture—mark—recapturemethods. Vi vil også presisere
at antatte familiegrupper av gaupe, og antatte ynglinger av jerv regnes som dokumentasjon
som inngår i beregning av antall ynglinger. Det vil således ikke være vesentlig annerledes å
legge et faglig etterprøvbart estimat, som fangst—gjenfangst,til grunn ved bruk av BKS-
modellen.

Konklusjon
Vi støtter en reduksjon i bestandsmålet for bjørn i region 8. Vi mener fangst—gjenfangst
estimater må tas inn i BKS-modellen dersom den skal brukes til å simulere antall bjørnekull
som fødes i den enkelte region. Rovviltnenmdas myndighet bør baseres på data fra siste tre år
også når det gjelder bjørn.

Neste møte:

Holdes i Tromsø 11. april. Hovedtema blir rullering av forvaltningsplanen
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/4899-3 15343/2012 1942/81/58 19.04.2012

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
58/12 Delegert utvalg drift

Byggested: Havnnes, 9159 HAVNNES Gnr/Bnr: 81/58
Tiltakshaver: Rønnaug Berglund Nilsen Adresse: Eidkjosveien 12, 9100

KVALØYSLETTA
Ansvarlig søker: Byggmester Tor Bertelsen AS Adresse: Bakkeby, 9153 ROTSUND
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 80m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 21.12.2011 for oppføring av fritidsbolig. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett samt kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Byggmester Tor Bertelsen AS

Org. nr. 990 317 143

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.
Rusånes Fabrikker AS

Org. nr. 928 759 393

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl 2008 § 22-3 og SAK10 § 9-2, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett 
i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde
Rørlegger Helgesen AS

Org. nr. 989 976 028

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Rør og sanitærarbeid.
Lyngen panorama AS

Org. nr. 995 336 634

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Utgraving av tomt/terrengarbeid. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF - område

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 
omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 
27-2. Tiltaket mangler utslippstillatelse dette medfører at ferdigattest ikke blir gitt før denne 
foreligger.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).
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Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Spesielle forhold:
Tiltaket mangler utslippstillatelse dette medfører at ferdigattest ikke blir gitt før denne foreligger.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.

Side 140



Side 5 av 5

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/4899.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Byggmester Tor Bertelsen AS Bakkeby 9153 ROTSUND
Rønnaug Berglund Nilsen Eidkjosveien 12 9100 KVALØYSLETTA

Kopi til:
Rusånes fabrikker AS Rusånes 8255 RØKLAND
Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30 9180 SKJERVØY
Lyngen Panorama AS Posboks 146 9189 SKJERVØY
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2012/2035-2 17649/2012 1942/47/37 og 105 07.05.2012

RAMMETILLATELSE
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (Pbl) §§ 20-1 og 21-4 og

Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-4.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95

Saksnr: Behandlet i:
70/12 Delegert utvalg drift

Byggested: Ringvegen 2, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/37 & 47/105
Tiltakshaver: Iversen Eiendom Adresse: Ringvegen 19A, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: AR-Ing AS Adresse: Postboks 112, 9189

SKJERVØY
Tiltakets art: Endring av bygg -  tilbygg/påbygg Bruksareal: 472m²

VEDTAK

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse 
mottatt 27.04.2012 for oppføring av tilbygg/påbygg til Forretningsbygg. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett samt kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl 2008 § 22-3 og SAK10 § 9-2, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett 
i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde
AR – Ing AS

Org. nr. 953 499 290

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 2
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Sak10 § 6-4. Rammetillatelse

      Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte 

a) tiltakets art og formål 

b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting 

c) avklaring i forhold til plangrunnlaget 

d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming 

e) sikkerhet mot fare 

f) forholdet til utvalgte naturtyper 

g) sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning 

h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon 

i) avklaring av forholdet til naboene. 

      Rammetillatelse kan i tillegg omfatte andre forhold. 

Planstatus:
Reguleringsplan for Sørkjosen Vest, planid: 19421979_001 

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 
omsøkte fagområder.

Side 143



Side 3 av 3

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Side 144



Side 4 av 4

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer  2012/2035.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
AR-Ing AS Postboks 112 9189 SKJERVØY
Iversen Eiendom Ringvegen 19A 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2012/2037-2 17672/2012 1942/19/1 07.05.2012

RAMMETILLATELSE
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 og 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-4.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
71/12 Delegert utvalg drift

Byggested: Galsomelen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 19/1/2
Tiltakshaver: Avfallservice AS Adresse: Hovedvegen 62, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: AR-Ing AS Adresse: Postboks 112, 9189

SKJERVØY
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

større enn 50 m²
Bruksareal: 1100m²

VEDTAK

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven (Pbl)§§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
rammetillatelse mottatt 27.04.2012 for oppføring av tilbygg til sorteringshallen på Galsomelen 
fyllplass gbr.1942/19/1/2.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett samt kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl 2008 § 22-3 og SAK10 § 9-2, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett 
i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde
AR-Ing AS

Org. nr. 953 499 290

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Sak10 § 6-4. Rammetillatelse

      Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte 

a) tiltakets art og formål 

b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting 

c) avklaring i forhold til plangrunnlaget 

d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming 

e) sikkerhet mot fare 

f) forholdet til utvalgte naturtyper 

g) sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning 

h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon 

i) avklaring av forholdet til naboene. 

      Rammetillatelse kan i tillegg omfatte andre forhold. 

Planstatus:
Avfallsanlegg gnr 19 bnr 1 Galsomelen, planid: 19422006_003

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 
omsøkte fagområder.
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Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer  2012/2037.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
AR-Ing AS Postboks 112 9189 SKJERVØY
Avfallservice AS Hovedvegen 62 9152 SØRKJOSEN
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

Telefon
77642045

Vår dato
20.04.2012
Deres dato
31.01.2012

Vår ref.Arkivkode
2011/4483 - 139331.2
Deres ref.
201-0141•54,9

!

Nordreisa kommune
9156 Storslett

Svar på søknad om prosjektskjønnsmidler 2012

Fylkesmannen i Troms viser til søknader om prosjektskjønnsmidler fra Nordreisa kommune
av 1. februar 2012. Videre vises det til vår e-post av 19. mars 2012 sendt til alle kommunene
Troms samt informasjon på vår hjemmeside om prosjekter som er tildelt skjønnsmidler for
2012.

Av vårt brev av 20. desember 2011 til kommunene fremgikk det at sjumilssteget (psykisk
helse, rus, psykososialt miljø og mobbing), skrotnisseprosjektet (tiltak mot forsøpling) og
bedre alderdom i Troms (livskvalitet og skadeforebygging) er satsningsområdene for 2012.

Totalt søkte Nordreisa kommune om støtte til følgende 4 prosjekter:

Ryddeaksjon 2012
OppvekstReisa - på vei mot prosjekt "Barnelandsbyen i Nordreisa av 2014"
Interkommunal skole for pårørende
Dagsentertilbud

-4-lo,q/51
_

1_0;PFINP. I kbN.J2_

i

Samlet sett kom det inn 94 søknader om prosjektskjønnsmidler, for et beløp på 29,5 millioner
kroner. Ut fra den store interessen for midler fra skjønnspotten har Fylkesmannen måttet
foreta en streng prioritering av de innkomne søknadene.

Kommunens søknader har blitt vurdert av Fylkesmannens fagavdelinger, og vi har avgjort at
følgende prosjekter skal støttes med skjønnsmidler i 2012:

Ryddeaksjon 2012: Kr. 150.000,-
OppvekstReisa - på vei mot prosjekt "Barnelandsbyen i Nordreisa av 2014": Kr.
100.000,-
Dagsentertilbud: Kr. 150.000,-

Det er ikke funnet rom for å gi støtte til prosjektet «Interkommunal skole for pårørende».

Fylkesmannen sendte 20. mars 2012 anmodning om utbetaling av prosjektskjønnsmidler til
Kommunal- og regionaldepartementet. Prosjektskjønnsmidlene er utbetalt over
rammetilskuddets termin for april 2012 til kommunen.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

sosialavdelingen
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Følgende generelle forutsetninger gjelder for tildelingen:

Fylkesmannen skal holdes orientert om arbeidet med prosjektet. Dersom prosjektet
skal videreføres i 2013 og evt. utover dette skal det sendes en statusrapport til 
F lkesmannen innen ut an en av 2012.
Prosjektet må dokumenteres gjennom sluttrapport etter at prosjektet er gjennomført
Dersom prosjektet avsluttes i 2012 er det ikke nødvendig å sende statusrapport som
nevnt over i tillegg til sluttrapport. Sluttrapporten skal sendes seinest to måneder etter
at prosjektet er avsluttet. Rapporten skal inneholde en vurdering av om prosjektmålet
er oppfylt samt en evaluering av prosjektgjennomføringen. Fylkesmannen skal kunne
offentliggjøre sluttrapporten på våre hjemmesider, og eventuelt distribuere den på
annen måte til alle kommunene i Troms.
Fylkesmannen forbeholder seg retten til å kunne delta i prosjektets styringsgruppe og
vil gi beskjed dersom dette er ønskelig.

/ 4-,/ tfrAfj,tuj

an-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

Asle Tjeldtlåt
økonomirådgiver
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Nordnorsk Fjellovervåking
v/Bernt Lyngstad
Løkvollveien 5,
9144 SAMUELSBERG

	

Att: Saksbehandler: Knut M. Nergård Arkivkode: 432 - 2 Dato: 24.04.2012

Tillatelse til utplassering av repeater på fjellet Halti i Råisduottarhåldi landskapsvernomåde

sanit tillatelse til motorisert ferdsel i Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi
landskapsvernområdet i forbindelse testing av denne

Det vises til søknad fra Nordnorsk Fjellovervåking v/Bernt Lyngstad mottatt pr. e-post 19.04.2012.

Vedtak

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og
Raisduottarhaldi landskapsvernområde med dette Kåfjord sikringsradiolag (v/Nordnorsk

Fjellovervåking) tillatelse til utplassering av repeater på Haltifjellet og motorisert ferdsel i
Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi landskapsvernområde i forbindelse med testing av

denne.

Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:

Tillatelsen gjelder bruk av 2 snøskutere i perioden 27. april —1. mai 2012.

Motorferdsel i forbindelse med gjennomføring av prosjektet skal begrenses til det som er absolutt

nødvendig.

Fjelltjenesten/SNO skal kontaktes på forhånd for å få informasjon om særlig sårbare områder mht

motorisert ferdsel og forstyrrelser.

Motorferdselen skal på forhånd klareres med berørte reinbeitedistrikt og skje i forståelse med

reindriftsnæringen i området

Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet.

Nasjonalparkstyret skal ha tilsendt rapport fra uttestingsprosjektet.

Vedtaket kan innen 3 -tre- uker påklages til Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim.

Eventuell klage sendes gjennom Nasjonalparkstyret.

	

POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: TELEFON:77642000 E-POST: POSTMOTTAK@FMTR.NO

	

POSTBOKS 6105 DIREKTENUMMER:77642210 WEB:

	

9291 TROMSØ ORG.NR:
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Søknaden

Kåfjord sikringsradiolag (v/Nordnorsk Fjellovervåking) ønsker å teste ut VHF-samband for å kunne tilby
sikringsradioer til yrkesutøvere i reindrift og redningstjeneste etc. på fjellet i indre del av Kåfjord, Nordreisa og
delvis Kautokeino. For å få et så stort dekningsområde som mulig søkes det om å få plassert ut en repeater
(gjennomsnakkstasjon) på toppen avfjellet Halti. Kåfjord sikringsradiolag søker derfor om dispensasjon for
kjøring med 2 snøskutere i perioden 27. april til og med 1. mai fra snøskuterløypa ved Guolas og videre til
toppen av Haltifjellet for utplassering av repeateren. Det søkes også om tillatelse til kjøring i området rundt
for å sjekke dekningsforholdene. I henhold til søknaden vil Kåfjord sikringsradiolag bruke det offentlige
løypenettet der det er tilgjengelig. På kart vedlagt søknaden er det vist hvilket område det er behov for å
ferdes i utenom offentlig snøskuterløypenett.

I følge telefonsamtale med søker vil utplassering av repeter ikke innebære noen for inngrep i verneområdet.
Repeateren skal plasseres på en liten slede som blir stående på Haltifjellet under testingen. Etterpå vil
utstyret bli tatt ned. Det vil bli utarbeidet rapport etter uttestingen.

Regelverk for Råisduottarhåldi landskapsvernomåde

Reisa nasjonalpark og Råisduottarhåldi landskapsvernomåde ble opprettet ved kgl. Res. 28. november 1986.
Formålet med Reisa nasjonalpark er å bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med dets

pla nte- og dyreliv og geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt område.

Formålet med Råisduottarhåldi landskapsvernomåde er å bevare et særpreget høgfjellsområde med
løsavsetninger av stor naturhistorisk verdi, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt område.

I henhold til verneforskriftene for både Reisa nasjonalpark og Råisduottarhåldi landskapsvernomåde er
motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og lavtflyvning ( flyvning under 300 m) med luftfartøy
generelt forbudt.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets
forrnål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til
vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jfr. Naturmangfoldloven § 48.

I henhold til naturmangfoldloven (§ 7) skal imidlertid prinsippene i loven §§ 8 —12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, også når forvaltningsmyndigheten fatter vedtak etter
forskrifter for verneområder.

Prinsippene i §§ 8-12 gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og
sarnla belastning (§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder (§ 12).

Nasjonalparkstyrets vurdering

Nasjonalparkstyret anser dette som et samfunnsnyttig prosjekt som kan være med på å øke sikkerheten for
yrkesutøvere i fjellet som bla. reindriftsutøvere. Tiltaket må også anses som et godt beredskapstiltak som vil
bedre kommunikasjonsforholdene i fjellet for redningstjenesten og andre. Omsøkte motorferdsel anses som
nødvendig for å få plassert ut repeateren og få testet kommunikasjonsforholdene.

Etter nasjonalparkstyrets vurdering vil motorferdselen i forbindelse med uttestingsprosjektet være av
begrenset omfan§.. Det er ikke fare for at andre vil søke om tillatelse på samMe grunnlag og således skape
presedens for en utvikling som på sikt kan skade verneformålet, jfr. naturmangfoldlovens § 10.
Nasjonalparkstyret er kjent med at omfattende motorferdsel i utmark vil kunne forstyrre dyreliv og friluftsliv og
således stride imot verneformålet. Nasjonalparkstyret vurderer det imidlertid slik at forstyrrelsen i forbindelse
med gjennomføringen av dette prosjektet vil være såpass begrenset at det ikke vil komme i konflikt med
verneformålet. Nasjonalparkstyret vurderer derfor at en tillatelse ikke strider mot føre var prinsippet.

Etter nasjonalparkstyrets vurdering kan dette prosjektet vanskelig gjennomføres uten bruk av snøskuter, jfr.
naturmangfoldlovens §12.
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Nasjonalparkstyret mener at vurdering av saken etter prinsippet i naturmangfoldlovens § 11 ikke er relevant.

På grunnlag av det som er nevnt ovenfor mener nasjonalparkstyret at tiltaket ikke vil påvirke verneverdiene
nevneverdig eller strider mot vernevedtakets formål. Søknaden tilfredsstiller kravet i naturmangfoldloven § 48
til å gi dispensasjon og søknaden kan derfor innvilges.

Nasjonalparkstyret mener at det er viktig at gjennomføringen av uttestingsprosjektet skjer i forståelse med og
er klarert med reindriften i området. Nasjonalparkstyret har derfor stilt krav om dette i dispensasjonen.

Med hilsen

Hilde Nyvoll
Leder av nasjonalparkstyret

Sigrund Hestdal
Nesteleder

Kopi :

- Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672, Sluppen, 7485 TRONDHEIM
- Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT

Kåfjord kommune, Boks 74, 9148 Olderdalen
- Fjelltjenesten/SNO avd. Storslett, Halti, 9151 STORSLETT
- Statskog Troms, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos

Lensmannen i Nordreisa, 9151 STORSLETT
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, 9520 KAUTOKEINO
Rbd 36 v/Aslak Logje, 9520 KAUTOKEINO
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Fylkesmannen i Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato
Heidi Marie Gabler 77 64 22 31 24.04.2012

Deres dato

Adresseliste

Protokoll fra møte i rovviltnemnda 11. april 2012
j

I

Vår ref. Arkivkode
201214 - -35 - - ——43152._
Dere NORDRE!SAKOMMUNE1

7t11^-

Rovviltnemnda i region 8 hadde møte i Tromsø den 1/.april 2012. Sekretariatet ved
Fylkesmannen i Troms sender her protokoll fra møtet.

Rullering av forvaltningsplan for rovvilt i regionen var det sentrale temaet på møtet.
Høringsdokumentet ble gjennomgått og diskutert av nemnda.

Vedtakene kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker fra mottakelse av
dette brev jamfør forvaltningsloven kap. VI §§ 28 og 29. Klagen skal behandles av
Miljøverndepartementet, men sendes til Rovviltnemnda i region 8, Fylkesmannen i
Troms

Mechhil pI /

catnrienaug
mi1jøverndirekt6t/

Heidi-Marie Gabler
fagansvarlig

Vedlegg:
Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 11. april.2012

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Adresseliste:
Kommunene i Troms
Statens Naturoppsyn, pb 3672, 9278 Tromsø
Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss
NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø
Troms Reindriftssamers fylkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll
Troms Sau og Geit, v/Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen
Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad
Troms Bonde- og Småbrukarlag v/Tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes
Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø
NJFF Troms, 9470 Gratangen
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her
Kommunene i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø
Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Åv22iluodda, 9520 Kautokeino
Reindriftsforyaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok
Varanger reinsamelag v/Jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn
Polmak flyttsamelag v/Stig Rune Smuk, 9845 Tana
Karasjok flyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok
Kautokeino flyttsamelag v/Nils Mathis M. Sara, boks 334, 9521 Kautokeino
Fellesaksjonen for ulv, Sollitangen, 2476 Atna
Finnmark Sau og geit v/Roy Mikkola, 9930 Neiden
Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta
Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/Arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta
Naturvernforbundet i Finnmark vNigdis Siri, Bergeby,9840 Varangerbotn
NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes
Einar Johansen, Ivarjok 9845 Tana
Heidi-Marie Gabler,her,
Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, sendes per e-post
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ROVVILTNEMNDAI REGION 8
Troms og Finnmark

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 8 den
11. 04. 2012

Dato: 11.04. 2012
Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Tilstede:
Rovviltnemnda:
Willy Ornebakk (leder)
Odd Iver Sara
Fred Johnsen
John Karlsen
Trine Nodt
Widar Skogan

Utvida sekretariat:
Andreas Vikan Røsæg, FM Troms, miljøvernavd.
Oddny Marie Asbøl, FM Troms, landbruk
Elle Risten Wigelius, FM Finnmark, miljø
Gunnhild Breidalen, Mattilsynet
Heidi-Marie Gabler, FM i Troms, miljøvern (rei)

Møtet:

Møtetid: kl. 09.00-16.00, 7 t
Avtalt forberedelse til møte: 7 t

Sak 5/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling:
Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemndafor region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 11.april 2 012

Sak 10/12 Orienteringssaker
Nemndas møter med organisasjoner, lag, foreninger evt. andre siden 30.01. 2012.
Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
Kort orientering fra Reindriftsforvaltningen
Kort orientering fra Mattilsynet

Postadresse:
Rovviltnenmda i region 8
cio Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Leder for rovviltnemnda:
Willy Ømebakk
91174752
Willy.ornebakk@gmail.com

Saksbehandler:
Heidi-Marie Gabler
776 42231
hmg@fmtr.no 
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Nemndsleder har deltatt på Sametingets rovviltseminar som hadde et interessant og viktig
fokuspå bl.a hvordan psykisk helse i næringen påvirkes av sameksistensen med rovvilt og
storetap. Seminaret hadde bra oppmøte. Har vært i godt møte med miljøvernministeren
sammenmed lederne av de andre rovviltregionene. Bedre dialog er viktig fremover. Lederen
vilprioritere egne møter med organisasjonene i regionen for å opprette en god dialog i
regionenvår.

F lkesmannen Troms:
Har også deltatt på Sametingets seminar om rovvilt. Informerte om at det ble felt 10 gauper
underkvotejakta. Det er gitt en skadefellingstillatelse på gaupe i Bardu før påske. Vurderer tre
nye søknader om skadefelling på gaupe, Mauken, Sør-Troms og Dyrøy (som er innvilget når
referatet skrives), samt en søknad om skadefelling på kongeørn i Bardu (ble avslått). Det er ny
landbruksdirektør,Marianne Uleberg, konstituert frem til 1.11.2012. Har ikke ratt svar på
brevtil kommunene om skadefellingslag.

F lkesmannen i Finnmark:
Tanakommune har bedt om utsettelse på frist for svar angående skadefellingslag. Informerte
om at det er gitt avslag på søknad om skadefelling av gaupe. Ny rapport om bjørnebestanden
viser at det kan være 10 flere bjørn registrert i Finnmark. Ulv er ikke observert denne
sesongen.Det ble felt 8 gauper inder kvotejakta. Ett dyr er i tilegg påskutt og det er opprettet
politisak.

Nemnda kommenterte at de ønsker at det blir gitt skadefellingstillatelser på gaupe i områder
derdet ikke er tatt ut gaupe på ordinær jakt.

Mattilsynet:

Det er mulig at det blir sendt ut nye informasjonsbrevsom skal gjelde for beitesesongen 2013.
Dettevil i så fall bli gjort før beitesesongen 2012. Har mottatt brev med nye retningslinjer fra
Mattilsynets tilsynskontor. Påpekte at de føler seg mer som observatør enn medlem i utvida
sekretariatfor nemnda.

Nemnda kommenterte at Mattilsynet burde orientere organisasjonene før et slikt brev evnt.
sendesut.

Sak 17/12 Referatsaker

Behandling:
Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt

innstilling til vedtak:
1?ovviltnemndatar utsendte referatsaker iperioden 15.03 —11.04.2012til orientering.

Type Innhold Avs/Mot Dok.dato

Uttalelse om forslag til utvidelse av A område
or b'ørn Styret NUFFTroms 14.03

Tilsvar på protokoll fra møte i rovviltnemnda midt-TromsRovviltlag 14.03
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region 8
Protokoll fra møte i nemnda 15.mars
Utvalg for evaluering av ulvesona
Endring i rovviltforskriften —høringsinnspill fra
Fylkesmannen i Finnmark
Endring i rovviltforskriften —høringsinnspill fra
Fylkesmannen i Troms
Svar på spørsmål om høring av
forvaltningsplan for rovvilt i region 8

Adresseliste 20.03

Miljøverndepartementet 27.03.2012

Miljøverndepartementet 29.03.2012

Miljøverndepartementet 29.03.2012

Målselv bondelag 04.04.2012

Sak 18/12 Rullering av forvaltningsplanen for rovvilt region 8

Behandling:
Dokument med forslag til rullering av forvaltningsplan var sendt ut som saksfremstilling
frasekretariatet som avtalt. Det var enighet om at omfanget på dokumentet er hensiktsmessig
og nyttig og at det er et innholdsrikt og informativt dokument. Forord skal være med, ledere
ble anmodet om å skrive det. Fylkesmamien i Finnmark antydet at de ville komme med eget
innspill etter hvert men ble bedt om å legge frem sine innspill på møtene i nemnda slik at hele
nemnda er orientert og at forvaltningsplanen som blir sendt på høring er et omforent
dokument der nemnda står inne for all formuleringer. Det bør brukes flere bilder i
dokumentet.

Mattilsynet hadde levert forslag om nytt kapittel om "Mattilsynets vurderinger av dyrevelferd
i rovdyrbelastede områder". Sekretariatet påpekte at forslaget er omfattende med 4,5 sider og
dyrevelferd allerede er omtalt i et eget kapittel i dokumentet på linje med andre interesser. Det
bør diskuteres hvorvidt en interesse skal få anledning til å formulere seg med egne ord i
forvaltningsplanen uten at de andre aktuelle interessene også får anledning til det. Det ble
enighetom at innspillet fra Mattilsynet vurderes til neste møte med fokus på hav det tilfører
av ny informasjon i forhold til det som står i forslaget til forvaltningsplan pr. nå.

Planen mangler omtale av investeringsstøtte til organisert beitebruk. Landbruksavdelingene
fra Fylkesmennene leverer dette til neste møte. Andreas og Willy utdyper kapittelet 8.3
"fremover" og kapittelet flyttes frem til kap. 10.

Nemnda gikk grundig igjennom forslaget til forvaltningsplan side for side og det ble foreslått
endringer som ble notert av sekretariatet. Endringene skal markeres med kursiv eller fet skrift
og sendes ut som saksfremlegg til neste møte i nenanda.Kapittel 9-11 skal vurderes mer
grundigpå neste møte. Ambisjonen er at planen kan sendes på offentlig høring etter neste
møte i nemnda, 16. mai.

Sak 19/12 Fond for plassering av restmidler fra FKT

Behandling:
Nemnda anmoder leder i samarbeid med sekretariatet å skrive et brev til MD der det anmodes
om at regelverket endres slik at rest- fkt-midler, som ikke er benyttet inneværende år, kan
settesav i et fond som kan brukes til aktuelle tiltak og akutte situasjoner neste år.
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Morten Risto
Strømmen
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Nordreisa driftsutvalg - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/2131-2 17782/2012 K47 07.05.2012

Søknad om skadefelling for uttak av rev

Henvisning til lovverk:
Viltloven
Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters
reproduksjon.

Saksopplysninger:
Morten Risto søker om skadefellingstillatelse for uttak av rev i området Klubbenes til Blixgård

Han skriver følgende i søknaden:
Etter at lamminga nå er godt i gang er vi blitt oppmerksom på at reven også er 
interessert i lamma mine.
Har flere ganger den siste uken kommet over reven idet han jakter på lam,
i natt 7/5 tok han et ny født villsaulam helt inne ved fjøsveggen.
Da vi ser mye rev og revespor ønsker vi og starte revejakt nå for og begrense skadene.
Dette gjelder er området Klubbenes til Blixgård.
Det er oppservert mye rev så det er ønskelig og jakte uten begrensninger.

Vurderinger:
Beiteområdet i Straumfjorden har i flere år vært plaget med store rovvilttap. Seinest i fjor hadde 
bønder i dette området store tap. Nå i vår er det allerede funnet ett kadaver som er tatt av rev.
Pga sporsnø er det enkelt å fastslå at det er rev.
Nordreisa kommune ser svært alvorlig på rovviltproblemene og mener det er riktig å ta ut rev og 
revehi for å hindre flere skader på bufe.
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Vedtak:
Nordreisa kommune viser til Viltloven og forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller
som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon pkt II B, og gir Morten Risto og hans 
jaktlag tillatelse til felling av rev og hijakt på rev i området Klubbenes til Durmålskardalen.
Tillatelsen gjelder uttak av inntil tre hi og i tillegg felling av inntil ti rever. Tillatelsen gjelder til
15.august 2011.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Dag Funderud
enhetsleder

Kopi til:
Nordreisa sankelag
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Byggtorget Betongservice AS
Industriveien 24
9152 SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1848-2 16984/2012 1942/7/7-8 02.05.2012

Byggetillatelse bolig, tomt 7-8, Rovdas 3, Nordreisa

BYGGETILLATELSE I ETT TRINN
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 93

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
68/12 Delegert utvalg drift

Byggested: Tomt 7-8 Rovdas 3, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: Ikke tildelt

Tiltakshaver: Kjetil Bjørklid Adresse: Moan 23, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggtorget Betongservice AS Adresse: Industriveien 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 257m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 20-1godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 23.04.2012 for oppføring av enebolig.

Det vises for øvrig til søknadens og godkjente søknader om ansvarsrett samt kontrollerklæringer.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Byggtorget Betongservice

Org. nr. 944 896 600

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Plan ID: 19422009_004.

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurenset 
grunn, natur- og miljøforhold).

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).
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Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/1848.

Med hilsen

Olaf E. Nilsen
Saksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 55

Kopi til:
Kjetil Bjørklid Moan 23 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Sandøy Bygg A/S
Rotsundelv
9153 ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1672-2 16510/2012 1942/52/88 27.04.2012

Byggetillatelse, Viervegen 14, gnr. 1942/52/88

ETT-TRINNS BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av  Nordreisa kommunestyre i sak 91/95.

Saksnr: Behandlet i:
67/12 Delegert utvalg drift

Byggested: Vierveien 14, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/88
Tiltakshaver: Kai Tore Molund Adresse: Vierveien 15, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Sandøy Bygg A/S Adresse: Rotsundelv, 9153 ROTSUND
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

større enn 50 m²
Bruksareal: 58m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om byggetillatelse 
mottatt 02.04.2012 for oppføring tilbygg.

Det vises for øvrig til søknadens vedlegg og godkjente søknader om ansvarsrett samt 
kontrollerklæringer.

Dispensasjoner: 
Med hjemmel i pbl § 7 gis dispensasjon fra Pbl § 29-4 om avstand til nabogrense som vist på 
situasjonsplan.
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Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl § 98, jfr. § 98a, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende 
foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Rørtjeneste Nord A/S

Org. nr.991 534 903

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Rørarbeid

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl §§ 93b og 98 jfr. godkjenningsforskriften (GOF) § 16, gis lokal godkjenning 
av foretak og ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde
Sandøy Bygg AS

Org. nr.898 003 612

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Planstatus: 19421985_001.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. plan- og bygningsloven § 94 nr. 3, det er ikke registrert
merknader til tiltaket.
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Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene som søker om ansvarsrett bekrefter med sentral godkjenning og erklæring på søknad
om lokal godkjenning at det oppfyller godkjenningsforskriften (GOF) krav i kap. II til ansvarsrett
for omsøkte fag

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jfr. GOF § 8.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med plan- og bygningsloven § 66 nr 1.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med plan- og
bygningsloven §§ 65 og 66 nr 2.

Sikkerhet i bruk:
Det vises til bestemmelsene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kap. VII,
kap. VIII og kap. X om personlig og materiell sikkerhet, miljø og helse, og brukbarhet.

Sikring av byggeplass:
Byggeplassen skal sikres forskriftsmessig i byggeperioden, jfr. pbl. § 100.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering
Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf §§ 33 og 34 i forskrift om
saksbehandling og kontroll i byggesaker. Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det
innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort.
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 96,
første ledd.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket medfører, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak
godkjent av forurensningsmyndighetene. Dersom avfallet er av en slik sammensetning at dette
ved gjenvinning kan være en ressurs, bør tiltakshaver velge et godkjent deponi med opplegg for
sortering av avfallet. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15 Byggavfall.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/1672.

Med hilsen

Olaf E. Nilsen
Saksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 55

Kopi til:
Kai Tore Molund Vierveien 15 9151 STORSLETT
Rørtjeneste Nord A/S Postboks 173 9156 STORSLETT
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4476-6

Arkiv:                M50

Saksbehandler:  Hilde Henriksen

Dato:                 02.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
18/12 Nordreisa driftsutvalg 21.05.2012

Høringsutkast - Revidert forskrift for renovasjon i kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Henvisning til lovverk:
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
Forksrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)
Vedlegg
1 Forslag Revidert forskrift for renovasjon i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 

Kåfjord, Storfjord og Lyngen
2 Avgjørelse sivilombudsmannen

Rådmannens innstilling

Forslag til renovasjonsforskrift for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen sendes ut på høring.

Høringsfristen settes til 4 uker.

Avfallsservice bør i høringsperioden aktivt informere abonnenter om hvilke konsekvenser 
forskriftsendringen vil medføre for den enkelte.

Saksopplysninger

Gjeldende renovasjonsforskrift ble vedtatt i 1999 og det er behov for å gjennomføre en revisjon 
av forskriften for å fange opp de endringene som har vært i forbindelse med endrede krav til 
behandling av avfall. Det er videre lagt opp til innføring av enmannsbetjent bil på alle 
renovasjonsrutene.

Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som arbeider med endringen av forskriften. Arbeidsgruppa har 
følgende sammensetning:
Oddvar Kiærbech, Kvænangen kommune
Hilde Henriksen, Nordreisa kommune
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Terje Tretten, Skjervøy kommune
Karin Karlsen, Kåfjord kommune
Ynge Kaspersen, Storfjord kommune
Kåre Karlsen, Lyngen kommune

Kunngjøring om oppstart ble vedtatt i:
Kvænangen kommune, teknisk hovedutvalg sak10/12, den 30. januar 2012
Nordreisa kommune, driftsutvalgssak 7/12 den 7. februar 2012
Skjervøy kommune, formannskapssak 23/12, den 20. februar 2012
Kåfjord kommune, hovedutvalg for drift sak 4/12 den 24. februar 2012
Storfjord kommune, plan – og driftstyre, sak 12/12 den 8. mars 2012
Lyngen kommune, 

Fristen for innspill ble satt til 4 uker. Det er ikke kommet innspill i denne første fasen i 
revisjonsarbeidet.

Arbeidsgruppa har utarbeidet et forslag til ny forskrift som skal ut i en formell høringsprosess.

Alle eierkommunene i Nord- Troms har kunngjort oppstart av revisjon av forkskrift for 
renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS. Det er ikke kommet 
innspill til endringer av gjeldende forskrift.

Dagens forskrift er vedtatt av alle eierkommunene. Det er lik pris i alle kommuner, men 
praktisering av fritaksregler er ulik. I et system med selvkost og like tjenester blir dette feil ved 
at alle kunder ikke bidrar for å dekke felles kostnader.

Forslag til ny forskrift legger opp til en lik renovasjonsordning og slamtømming i hele regionen. 
Muligheten for fritak en betydelig endret etter at gjeldende forskrift fra 1999 ble vedtatt.

I dagens forskrift er det lagt opp til at kunden kjøper poser i butikk til sortering. Det er i 
forskriften ikke lagt opp til en endring av dette. Avhengig av distribusjonsmåte ved utdeling av 
poser vil prisen på renovasjonsordning kunne stige en del mer enn normal prisvekst. 

Endringen i forskriften omfatter i hovedsak:
 Innføring av enmannsbetjent bil
 Like renovasjonsløsning i alle kommuner
 En del områder er unntatt fra ordningen med husholdningsrenovasjon
 Innføring av enmannsbetjent bil
 Alle kommuner tildeler legalpant
 Lik minimumsfrekvens for tømming av septiktanker og endret krav for tømming av 

tanker fra fritidsboliger

Vurdering

Avfallsservice AS har lik pris i hele regionen, noe som setter krav til forholdsvis like tjeneste. 
For husholdningsavfall har selskapet både hente - og mottaksplikt. I forskriften er det lagt opp til 
at husholdningsavfallet skal hentes, med unntak av en del områder som er lite tilgjengelig og 
hvor folketallet er lavt og sterkt synkende. Dette er områdene:

 Vorterøy i Skjervøy kommune

 Områdene Reinfjord, Segelvik og Valanhavn i Kvænangen kommune
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I disse områdene innføres det fritidsabonnement, hvor Avfallsservice har mottaksplikt.

Fritidsrenovasjon skal gjelde for alle hytter og fritidsboliger i hele regionen. Det er ikke tillatt å 
gi generelle fritak for visse områder eller for eiere bosatt i egen region.  Søknad om fritak skal 
behandles som enkeltsøknader og vurderes særskilt. Avfallsservice skal legge til rette for mottak 
av dette avfallet. ( se vedlagte uttalelse fra Fylkesmannen i Troms)

I forskriften er det lagt opp til innføring av enmannsbetjente biler. Bakgrunnen for innføring av 
enmannsbetjent bil er:

 Krav til mer effektiv drift

 Redusere kostnader  

 Arbeidsmiljø

Enmannsbetjent bil er blant annet innført i kommunene Tromsø, Karlsøy, Narvik og Harstad. 
Erfaringene så langt er positive.

Innføring av enmannsbetjent bil setter nye krav til dunkenes plassering i forhold til vegskulder. 
Det generelle er at dunken skal plasseres 0,5 meter fra vegskulder. Det legges fortsatt opp til 
muligheten for søke om fritak fra henteavstand.

Avfallsservice har ansvaret for innsamling av avfall, fakturering og innfordring. Ved en slik 
ordning tar Avfallsservice ansvaret for eventuell økonomiske tap. Med unntak av Lyngen 
kommune har alle kommuner tildelt legalplant til Avfallsservice. Tildelingen av legalpant sikrer 
at Avfallsservice får dekket sine krav.

Avfallsservice AS tømmer septiktanker fra boliger og hytter i hele regionen.  Med unntak av 
Skjervøy har alle kommuner krav til tømmefrekvens, dvs hvor ofte skal en septiktank tømmes.  I 
henhold til gjeldende lovverk er det krav om at en bolig skal ha tømming minimum hvert andre 
år og hytter/fritidsboliger minimum hvert fjerde år. Bruken av fritidsboliger er endret betydelig 
de siste år ved at tiden hvor man oppholder seg der er økt. Dette bør også gjenspeile 
tømmefrekvensen for septiktanker
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1 Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet 
Avfallsservice AS, Nordreisa kommune, Troms. 

Fastsatt av Nordreisa kommunestyre xx.yyy.2012 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 31, § 33 og § 34. Endret 7 sep 2000 nr. 1598. 

2 Kap. 1. Generelle bestemmelser 

§ 1. Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig oppsamling, 
innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av alt husholdningsavfall. 

      Forskriften skal videre bidra til å realisere de forpliktelsene kommunen er pålagt ved lov, 
og de mål som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter om 
avfallsreduserende tiltak og behandling av avfall for øvrig. 

     

§ 2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord., herunder også 
hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som 
selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt boenhet 
med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig 
bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert. 

      Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for 
den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av andre 
enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsforskriften. 
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av 
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av 
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid 
gjelder i forskrift om farlig avfall. 

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og 
fritidsabonnement

§ 3. Definisjoner

      Abonnent: eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale 
renovasjonsordning. 
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      Ekstra avfall: avfall som f.eks. mindre rivingsavfall fra bolig, avfall fra rydding av 
dødsbo, samt større gjenstander og annet avfall som på grunn av form, vekt eller volum ikke 
kan leveres gjennom vanlig innsamlingsordning. 

            Forbruksavfall: vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l. fra 
husholdninger, mindre butikker, kontorer, etc. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og 
mengde fra annen virksomhet. 

      Husholdningsavfall: avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som 
inventar o.l. 

      Inert avfall: avfall som jord, stein, o.l. masse som ikke er skadelig for miljøet. 

      Næringsavfall: avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

      Oppsamlingsenhet: stativer, sekker, miljøbokser, dunker og containere som 
renovasjonsselskapet til enhver tid finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende. 

      Optibag: sorteringssystem som baserer seg på at kildesortert avfall samles opp i separate 
poser/sekker med anvist farge slik at avfallstypene kan sorteres optisk etter fargen på posen, i 
et sentralt anlegg. 

      Produksjonsavfall: avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde 
skiller seg vesentlig fra forbruksavfall. 

      Risikoavfall: biologisk, smitteførende avfall samt stikkende og skjærende gjenstander 
som spisser og skalpeller. 

      Farlig avfall: avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall 
fordi det kan påføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr. 

Miljøstasjon: et spesielt tilrettelagt område eller lokalitet med organisert oppsamling av 
separert avfall. Gjenvinningsstasjoner skal være betjent.

Matavfall: matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra 
produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider

Våtorganisk avfall: lett nedbrytbart organisk avfall så som planterester, hageavfall og vått 
husholdningspapir

§ 4. Tvungen renovasjonsordning

I kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord er det 
lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. forurensingsloven. Alle eiendommer mv. som 
faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen. Områdene Vorterøy, Valanhamn, 
Reinfjord,og Segelvik er fritatt fra ordningen med innsamling av husholdningsavfall

Avfallsservice AS er tildelt enerett for innsamling av forbruksavfall/husholdningsavfall og 
tømme slamavskillere m.v. som omfattes av disse forskriftene. Avfallsservice AS kan gi 
tillatelse til at andre står for innsamling og/eller tømmingen i grender, borettslag eller andre 
deler av kommunen. Det er plikt for kundene å kildesortere avfallet sitt i samsvar med 
gjeldende sorteringsordning. Sorteringsplikten gjelder ikke fritidsabonnement dersom dette 
ikke er spesielt bestemt, kfr. § 23.

§ 5. Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal leveres 
til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av 
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næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å levere
næringsavfall og farlig avfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent 
sluttbehandling. 

Næringsdrivende som driver salg av matvarer og lignende fra gatekjøkken eller kiosker, 
plikter å sørge for tilstrekkelig renhold og opprydding rundt disse stedene slik at forsøpling og 
forurensing unngås 

Avfallet fra disse skal leveres til godkjent mottak eller inngå i en godkjent 
innsamlingsordning. 

For optisk sortert næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med 
husholdningsavfallet, kan Avfallsservice AS tilby innsamling sammen med 
husholdningsavfallet. 

§ 6. Inert avfall

Inert avfall er avfall som jord, stein o.l. masse som ikke er skadelig for miljøet. 

Avfallsservice AS kan ta imot slik masse etter avtale i hvert enkelt tilfelle. 

§ 7. Farlig avfall

Disse forskrifter omfatter spesialavfall innenfor alle spesialavfallsgrupper og med mindre 
mengde enn 400 kg/abonnement pr. år. Kfr. § 10 i forskrift om spesialavfall av 19. mai 1994 
nr. 362. Spesialavfall skal leveres til godkjent mottakssted - enten lokale miljøstasjoner i 
mindre mengder eller selskapets avfallsmottak/deponi. Husholdninger får utlevert spesielle 
miljøposer som skal benyttes til levering av spesialavfall fra husholdning. Disse leveres på 
renovasjonsbil. 

§ 8. Risikoavfall, smittefarlig avfall og medisinrester

      Alt avfall av denne type skal leveres til mottaksordning godkjent av helsemyndighetene. 
Leveransene skal pakkes forsvarlig og merkes. Medisinrester leveres til apotek. 

§ 9. Forbrenning av avfall - private fyllplasser

      Forbrenning og deponering (fyllplasser) av avfall i privat regi er forbudt uten konsesjon 
fra forurensningsmyndighetene. 

§ 10. Sortering og resirkulering av avfall

Husholdningsavfall:

Avfallsservice AS bestemmer hvilke typer avfall som skal sorteres i Optibagsystemet, og 
hvilke avfallstyper som skal sorteres ut på andre måter - f.eks. ved utplassering av containere. 
Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Flest mulig avfallstyper skal resirkuleres eller gjenvinnes dersom det er miljømessig og 
økonomisk forsvarlig. 

Næringsavfall:
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Besittere av næringsavfall – som ikke er omfattet av den lovpålagte kommunale 
avfallsordningen – plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for kildesortering 
i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. 

§ 11. Kommunens og Avfallsservices ansvar og plikter

      Kommunen skal sørge for at kundene har et hygienisk, miljømessig godt og 
kostnadseffektivt renovasjonstilbud. Avfallsservice AS har ansvar for at innsamlinga utføres 
på slik måte at den er til minst mulig ulempe for kundene.

Avfallet skal samles inn på fast ukedag - unntatt når annet er kunngjort - eller når 
renovasjonsdagen faller på en bevegelig helligdag. 

Avfallsservice AS har ansvar for å informere kundene om gjeldende renovasjonsordning, og 
skal bistå aktivt med veiledning til praktiske tiltak ved plassering og sikring av 
avfallsbeholderne. Når forskriftsmessig levert avfall er samlet inn, er avfallet Avfallsservices 
ansvar og eiendom. 

3 Kap. 2. Innsamling av forbruksavfall 

§ 12. Abonnentens ansvar

      Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar 
med disse forskriftene og vedtak som ellers fattes av eierkommunene og/eller Avfallsservice 
AS. Abonnenten skal merke dunken med navn, adresse og/eller gårds- og bruksnummer til 
eiendommen. 

      Abonnenten skal sortere avfallet etter gjeldende retningslinjer. Det sorterte avfallet skal 
være så rent som mulig. Hver avfallstype skal legges i egen pose eller sekk med anvist farge. 
Posene skal være hele og skal knytes igjen før de legges i avfallsdunken. Lukt og andre 
sanitære problem skal unngås. 

      Abonnenten plikter å gi informasjon om renovasjonsordningene til leietaker eller bruker 
av eiendommen. Eieren er ansvarlig for at avfallsbeholderen(e) på eiendommen har 
tilstrekkelig kapasitet. Eieren plikter også å sørge for renhold av oppsamlingsenhet og 
oppstillingsplass, og om vinteren holde adkomst og lokk ryddet for snø, samt sandstrø ved 
behov. 

§ 13. Anskaffelse og vedlikehold av oppsamlingsenheter

      Hver eiendom skal ha tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter. Avfallsservice AS leverer 
oppsamlingsenheten og faktureres abonnenten. Abonnenten svarer for all skade eller slitasje 
som ikke er forårsaket av normalt bruk og må også erstatte bortkommet eller ødelagte enheter. 
Abonnenten må selv utføre nødvendig vedlikehold og renhold av oppsamlingsenheten. 
Størrelsen på oppsamlingsenheten for husholdninger skal være tilpasset abonnementet på 
samme eiendom. 

      Eierne av næringseiendommer kan selv avgjøre størrelsen på avfallsbeholder(ne) etter 
samråd med renovatør. 
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§ 14. Plassering av oppsamlingsenheten

Alle oppsamlingsenheter må plasseres etter renovasjonens anvisning slik at de ikke gir 
hygieniske ulemper eller er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse 
med tømming. På hentestedet skal beholderen plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast 
underlag i bakkenivå. Beholderne skal på tømmedag stå med håndtakene fra vei ved 
maskinell tømming, og med håndtaket ut mot vei ved manuell tømming. 

      Henteavstand skal som hovedregel være 0,5 meter for avfallsdunk.

      På tømmedagen må avfallsdunk være satt ut til kjørbar veg senest kl. 07.00, slik at 
henteavstanden er maksimalt 0,5 meter regnet fra kjørbar vei. Dunken må stå fritt uten fysiske 
hindringer. Tømming/henting vil normalt skje i tidsrommet kl. 07.00-17.00. Andre tidspunkt 
for tømming kan bli aktuelt. Etter tømming skal abonnenten tidligst mulig hente beholderen 
inn på egen eiendom. 

      Plassering av oppsamlingsenheten på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke 
hindres av snø, vann eller andre sperringer. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å 
ha en annen plassering av beholderen som skal tømmes enn resten av året. 

      Renovatøren skal forlate beholderen utenfor vegskulderen på en slik måte at den blir til 
minimal hinder for normal trafikkavvikling. 

      Dispensasjon for frembringelse av avfallsdunker mot vei, av medisinske grunner, skal 
innvilges når tilrådning fra helsepersonell foreligger. I tilfeller hvor det foreligger tvil om det 
medisinske grunnlaget, skal saken forelegges kommunelegen for avgjørelse. Dersom det bor 
andre i husstanden som ikke omfattes av kriteriene for å få dispensasjon, vil dispensasjon for 
husstanden ikke bli gitt. Dispensasjoner gis for ett år av gangen. Ved hjemmelsovergang 
opphører dispensasjonen. 

      Ved dispensasjoner skal dunken dog plasseres slik at den kan hentes uten unødige 
hindringer. 

      I forbindelse med ferieavvikling kan abonnenter med 0,5 meters henteavstand avtale med 
sin renovatør, og dermed få særskilt fritak for henteavstanden. Dette innebærer at renovatøren 
henter og setter på plass dunken denne ene gangen. 

      Abonnenter som ønsker inntil 6 meters henteavstand for dunken, kan gjøre dette mot et 
gebyr som fastsettes årlig i forbindelse med fastsettelsen av det ordinære renovasjonsgebyret. 

      I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsenheter, kan Avfallsservice AS henvise 
abonnentene til å benytte disse. 

      Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget avfallsrom. Det skal
avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer 
som kan gjøre innsamlingen vanskelig. Løsningen skal godkjennes av bygningsmyndigheten. 

      Vinterstid skal adkomsten til oppsamlingsenheten være ryddet for snø og om nødvendig 
være sandstrødd. 

      Forskjellige tekniske innsamlingsløsninger kan medføre endret plassering av 
oppsamlingsutstyret. Abonnenten plikter derfor til enhver tid å følge Avfallsservice AS sin
anvisning mht. plassering.

      Plassering av avfallsbeholdere over 340 liter skal avtales med renovatøren. 
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§ 15. Bruk av oppsamlingsenheten

            Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne 
forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller 
ulempe under håndteringen. 

    Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander mv. skal være forsvarlig innpakket før 
plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i 
beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være 
emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. Sprøytespisser skal leveres til 
apotek, bemannet gjenvinningsstasjon eller i spesielt godkjente beholdere. 

      Flytende avfall skal ikke legges i beholderen. I beholderen må det videre ikke legges 
større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller 
bygningsavfall. I beholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig 
avfall. 

      Farlig avfall skal ikke legges i beholderen. Opplysninger om hvor slikt avfall skal leveres 
fås ved henvendelse til Avfallsservice AS. Det henvises også til § 4 og § 5 i denne forskriften. 
I tvilstilfeller skal Avfallsservice AS kontaktes på forhånd. 

      Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Avfallsservice AS
til enhver tid bestemmer. 

      Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke 
er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Avfallet skal 
være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. 
På vinterstid er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg 
tømme. 

      Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og 
hentested. Beholdere som er bortkommet eller ødelagt ut over normal slitasje, skal erstattes 
økonomisk av abonnent. 

      Avfallsservice AS kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på 
oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet 
eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte. 

      Avfallsservice AS er ikke pliktig å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med 
denne forskriften. Se dog § 17. 

      Løst avfall utenfor avfallsbeholderen tas ikke med dersom dette ikke er avtalt. 

§ 16. Krav til kjørbar vei

      Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, 
bredde og styrke til å tåle akseltrykk 8 tonn og kjøretøylengde minst 8 meter. Veien må ha en 
fri høyde på minst 4 meter. 

      Det forutsettes at offentlige veier er kjørbare for renovasjonstransport. Private enkelt-
/fellesadkomster regnes ikke som kjørbar vei. Om vinteren må veien og evt. snuplass være 
brøytet og om nødvendig sandstrødd. 

      Det er renovasjonssjåførens ansvar å vurdere om veien er kjørbar. Dersom renovering 
ikke kan foretas, må ledelsen i Avfallsservice AS varsles umiddelbart. 
      Annen avtale kan inngås i spesielle tilfeller. 
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§ 17.Renovasjonens plikter

      Renovatørene er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet 
som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har
oppfylt de krav han/hun er pålagt gjennom forskriften. Innsamling og tømming skal foregå 
slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt og lignende. Under transport 
skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler veier eller plasser. Eventuelt søl 
fra tømmingen skal fjernes av renovatør. 

      Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner som fastsettes av Avfallsservice AS.     
Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig 
betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte. 

     Poser til optibag-avfallet for ca 1/2 - 1 års forbruk vil bli utlevert abonnenten ved 
innføring av kildesorteringsordningen. Poser for framtidig forbruk må kjøpes på 
dagligvareforretning. 

§ 18. Abonnentens plikter

          Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheten skjer i 
samsvar med denne forskriften. 

      Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av 
oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene på 
grunn av feilaktig bruk, hærverk eller lignende. 

      Eventuelle endringer i abonnementsforholdet skal omgående meldes til Renovasjonen. 

  

§ 19. Ekstra avfall - « grovavfall »

      Inventar o.l. fra husholdninger leveres på miljøstasjonen i kommunen uten 
tilleggskostnader. Gjenstander som omfattes av bransjeavtaler og lignende skal leveres på 
mottakssteder i hht den enkelte avtale. Annet avfall som ikke er generert i husholdning, f.eks. 
faste innredninger, belegg og annet rivningsavfall, motorer, rydding av dødsbo, o.l. kan også 
leveres på samme mottak mot betaling i hht prisregulativ. 

Ekstra avfall fra næringslivet - utenom avfallsbeholderne - hentes i samsvar med inngått 
avtale og prisregulativ. 

§ 20. Hjemmekompostering

      Kompostbingen skal være av en type som er egnet til « varmkompostering ». Det skal 
opprettes skriftlig avtale mellom eieren og Avfallsservice AS før eieren kan få redusert 
abonnementet, jf. § 23. Kompostbingen skal være isolert og godkjent av Avfallsservice AS. 

      Avtale om hjemmekompostering medfører at det ikke skal leveres våtorganisk avfall fra 
abonnenten. Abonnentens dunk skal være merket på den måte Avfallsservice AS bestemmer. 
Når nye komposteringsavtaler inngås, gjøres reduksjonen gjeldende når kunden har drevet 
kompostering i et halvt år. 

      Dersom komposteringen ikke utføres i hht forskrift, kan Avfallsservice AS si opp avtalen 
med 3 måneders varsel. 
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4 Kap. 3. Tømming av slam fra slamavskiller/septiktank 

§ 21. Abonnentens og tømmerens rettigheter og plikter

      Abonnenten skal sørge for at anleggene som tømmes er lett tilgjengelig for tømming med 
bil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord, plantekasser m.v. fjernes av abonnenten før 
tømming utføres. Septikkummen/anlegget skal merkes med ei stake hvor eiendommens 
gårdsnummer og bruksnummer er påført. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere 
nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. 

      Avfallsservice AS plikter å varsle ved kunngjøring gjennom lokale aviser eller på annen 
betryggende måte når tømmingen skal finne sted. Tømmingen skal utføres på slik måte at 
beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grinder, 
porter og dører skal lukkes og evt. låses. 

      Tømming foretas i perioden 1.mai til 1.oktober. 

§ 22. Tømmerutiner

      For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal 
slamavskilleren tømmes minst en gang hvert andre år. For eiendommer med fast bosetting 
uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidseiendommer skal slamavskilleren tømmes 
minst en gang hvert fjerde år. For eiendommer med offentlig bygg eller næringsbygg 
tilknyttet slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes hvert år. Tette oppsamlingstanker 
tømmes etter avtale, minst en gang hvert år. 

      Oftere tømming enn ovenfor utføres etter skriftlig avtale med eieren. For oftere tømming 
må det betales tilleggsgebyr i hht til gebyrregulativ. 

5 Kap. 4. Abonnement, gebyr og betalingsbetingelser 

§ 23. Abonnementstyper for husholdninger

      Følgende abonnement kan benyttes av husholdninger 

- Standardabonnement - 240 liters dunk 

- Storabonnement - 340 liters dunk

- Miniabonnement - 140 liters dunk 

      Dersom eier ikke melder eller søker om annet, vil eiendommen bli registrert med 
standardabonnement. 

      Miniabonnement kan fås etter skriftlig søknad og under forutsetning av at 

- eiendommen bebos av kun en person - bekreftelse fra folkeregisteret skal vedlegges 
søknaden, eller at 

- eieren inngår forpliktende avtale om hjemmekompostering etter bestemmelsene i disse 
forskrifter. 

      Storabonnement er et tilbud som kan benyttes der eiendommen består av hovedbolig og 
inntil 2 hybler som er bebodd. Storabonnement kan også benyttes av småbarnsfamilier eller 
andre husstander som har behov for større abonnement. Storabonnement fås etter skriftlig 
bestilling. 

      Eier av borettslag o.l. kan søke om egen avtale (i stedet for et abonnement for hver 
boenhet). 
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      Abonnementene skal betales etter de satser som framgår av gebyrregulativet. 

      Endring av abonnement skal meldes skriftlig. Endring av abonnement medfører endring 
av størrelse på dunk. Det skal betales et gebyr for bytte av dunk for å dekke omkostninger ved 
endringen. Gebyret skal ikke betales i de tilfeller dunken må byttes grunnet elde eller skade 
påført av renovatøren. 

      Fritidseiendommer registreres med fritidsabonnement. Avfall fra fritidseiendommer 
behandles som restavfall dersom sorteringsordning ikke er gjort gjeldende for disse 
abonnementene. Et fritidsabonnement består av 10 stk 100 liters sekker pr. år. Dersom eier av 
slik eiendom ønsker annet abonnement, må skriftlig melding sendes Avfallsservice AS. 

§ 24. Endringer i kundeforhold

      Eieren har plikt til å la alle bruksenheter (hovedbolig og samtlige utleieenheter) på 
eiendommen registrere. 

      Eieren har plikt til å sende skriftlig melding til Avfallsservice AS ved flytting, navne- og 
adresseendring, endring av abonnementstype eller tømmefrekvens og andre forhold som har 
innvirkning ved fastsetting av renovasjonsgebyret. 

      Endringer i abonnementsforhold vil registreres pr. 1. januar eller 1. juli i året. Meldinger 
om endringer som kommer før en av nevnte tidspunkt, vil bli registrert som gyldig fra første 
endringsdato. 

§ 25. Betalingsbetingelser, gebyrets størrelse og fakturering

      Eierkommunene gir forskrifter om gebyrenes størrelse. 

      Kriterier for eventuell differensiering av gebyrer framgår av gjeldende forskrift. 

a) Avfall 

1. Abonnenten skal betale et fast årlig gebyr. Gebyr betales også ved levering av avfall 
som ikke inngår i den faste renovasjonsordningen. 

2. Gebyr skal også betales ved levering av avfall på miljøstasjon eller 
behandlingsanlegg. Det skal betales etter vekt eller volum

b) Slamavskillere 

1. Abonnenten skal betale et årlig gebyr. 

      Det skal betales gebyr i tillegg til årlig gebyr ved ekstraordinær tømming.

2. Alle boligeiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller 
betaler like stort gebyr. 

      Kommunen kan etter søknad differensiere slamtømmegebyr for eiendommer 
tilknyttet flerbruksanlegg under forutsetning av at anlegget tilfredsstiller minstekrav 
til antall kamre og våtvolum for slamavskiller. 

      For eiendommer som innvilges differensiert gebyr, settes gebyr for hver eiendom 
slik: 

Antall 
eiendommer 

Gebyr pr. eiendom: 

2-4 årsgebyr x 0,9 

5-7 årsgebyr x 0,8 

8 eller flere årsgebyr x 0,7 
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3. Boligeiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller og for 
fritidsbebyggelse, betales halvparten av gebyret som nevnt i pkt. 2. 

4. For tømming utenom tur av tanker som nevnt ovenfor i denne paragraf, betales det 
dobbelte av gebyret nevnt i pkt. 2. 

5. For eiendommer med offentlige bygg eller næringsbygg tilknyttet slamavskiller, skal 
gebyret variere med tankens volum målt i kubikkmeter. Eiendom med slamavskiller 
inntil 4 m3 våtvolum, betaler samme gebyr som boligeiendommer med fast bosetting. 
Eiendom med slamavskiller over 4 m3 våtvolum, betaler gebyr etter m3 våtvolum. 
Gebyrets størrelse framgår av gebyrregulativ. 

6. Eiendom som er tilknyttet kommunal avløpsledning, men som er pålagt å føre 
avløpsvannet gjennom septiktank/slamavskiller, betaler kun kloakkgebyr. 
Avfallsselskapets utgifter forbundet med tømming av slamavskiller på slik eiendom 
dekkes av vedkommende kommune. 

      Renovasjons- og slamtømmegebyr kreves inn av Avfallsservice AS. Gebyr for avfall som 
ikke inngår i fast renovasjons- ordning betales direkte til avfallsselskapet. 

Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 2. 

I henhold til forurensingsloven jfr panteloven er kravene sikret ved legalpant. Avfallsservice 
AS besørger selv eller gjennom samarbeid med inkassoselskap innfordringer av ubetalte krav 
på hensiktsmessig måte, herunder begjæring om tvangssalg. Før begjæring om tvangssalg 
fremmes, oversendes liste til kommunen hvor det angis hvilke krav som danner grunnlag for 
tvangssalg. Kommunen gir tilbakemelding til Avfallsservice AS om krav ikke skal forfølges.

      Gebyret skal betales selv om det er omtvistet. Eventuelt for mye betalt gebyr vil 
tilbakebetales med renter. 

§ 26.Innkreving av renter

      Gebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 
6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og innfrielse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. 
juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende. 

6 Kap. 5. Avsluttende bestemmelser 

§ 27. Ansvarsforhold

      Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvar for/vedtar: forskrifter, vedtekter, 
geografiske områder som unntas fra tvungen renovasjon, gebyrregulativ, samt de forhold som 
inngår i kommunens avfallsplan. Kommunen eller overordnet forurensningsmyndighet gir 
pålegg om og fastsetter størrelse på slamavskillere og andre renseinnretninger.

      Avfallsservice AS har ansvar for/fastsetter: teknisk utstyr for oppsamling, innsamling, 
transport, sentral sortering og behandling av avfall og slam (unntatt det som er nevnt andre 
steder i forskriften). Avfallsservice AS fastsetter vektgrenser for avfallsbeholdere, inndeling 
av sorteringsfraksjoner, fargekoder på poser og sekker m.v. samt endringer i kundeforhold. 
Avfallsservice AS fastsetter prisregulativ som ikke omfattes av gebyrregulativet. Tjenester 
som inngår i prisregulativet faktureres direkte. Avfallsservice AS har ansvar for og fatter 
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vedtak i saker som ligger under §§ 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
og 24 i denne forskriften. 

§ 28. Endringer i forskriften

      Denne forskriften er vedtatt av Avfallsservice AS' eierkommuner. Endringer i forskriftene 
kan bare vedtas av eierkommunene. 

§ 29. Klage

      Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter, kan påklages. 
Overordnet klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Kfr. 
forurensningsloven § 85. 

§ 30. Sanksjoner og Straff

      Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne 
forskriften, vil det bli gitt melding fra Renovasjonen om at dette må rettes. Ved graverende 
eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme 
oppsamlingsenheten før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige 
problemer kan Renovasjonen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av 
det feilsorterte avfallet for abonnentens regning. 

      Tilsvarende tiltak som beskrevet ovenfor kan også tas i bruk for situasjoner med 
oppsamlingsenheter som er overfylte for tunge, feilaktig plassert eller på andre måter er i strid 
med bestemmelsene i denne forskriften. 

      Overtredelser av denne forskriften kan ut over dette straffes med bøter, jf. 
forurensingslovens § 79, 2. le

§31. Forholdet til helseforskrifter

      De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar 
med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer 
hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet. 

      All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale 
helsemyndigheters retningslinjer og vilkår. 

7 II 

      Forskriften trer i kraft 1.januar 2013
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/717-9

Arkiv:                M12

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 04.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/12 Nordreisa driftsutvalg 21.05.2012

Kommunale vannverk - pålegg fra Mattilsynet

Henvisning til lovverk:
Lov av 19.des. 2003 nr 124 om matproduksjonen og mattrygghet mv.
FOR 2001-12.04 nr 1372: Forskrift 4 des. 2001 nr 1372 om vannforsyning og drikkevann

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget tar Mattilsynets pålegg til etterretning og ber kommunestyret opprette ny stilling 
ved anleggsseksjonen tilsvarende 1,0 årsverk.  Stillingen opprettes fra 1.1.2013 og skal primært 
ha arbeidsoppgaver innen vannverket.  Stillingen finansieres gjennom gebyrer, men vil ikke 
endre gebyrsatsene til den enkelte forbruker.
Det vil bli leid inn ekstra ressurser slik at påleggene fra Mattilsynet etterkommes innen fristen

Saksopplysninger

Mattilsynet varslet i brev 10.04.2012 om tilsyn/revisjon av vannforsyningssystem – Låni 
vannverk.  Tilsynet ville bli vurdert etter regelverket nevnt ovenfor.
Tilsynet ble gjennomført 24.04.2012.
Tilsynet er en del av en landsomfattende tilsynskampanje med vekt på ledningsnett og kummer.
Ved tilsynet må det framlegges aktuelle kvalitetshåndbøker, internkontrollsystemet, 
registreringer og andre dokumenter som benyttes som dokumentasjon for at regelverket 
oppfylles.
Tilsynet gjaldt Låni vannverk. Dermed omfattes ikke de andre kommunale vannverkene av 
denne revisjonen.
Låni vannverk leverer drikkevann og produksjonsvann til abonnenter i områdene Sørkjosen og 
Storslett, samt Reisadalen opp til Einevoll, Kildalen opp til Sakshaug og Nordkjosen.

Foruten Låni vannverk har vi følgende kommunale vannverk:
 Rotsund vannverk forsyner områdene f.o.m. Rotsund t.o.m. Bakkeby
 Oksfjord vannverk forsyner området Sandbukt – Hamna – Klubbenes.
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 Straumfjord vannverk forsyner i hovedsak boligfeltet Skoglund og Skogstad

Vurdering

Utbygging og drift av vannverkene i Nordreisa baseres på Hovedplan vannforsyning, vedtatt av 
kommunestyret 29.09.2005.  
Låni vannverk var ferdigstilt sommeren 2011 og har vært et betydelig løft for kommunen.
Utbygging av vannverk er første del av Hovedplan vannforsyning. Del to er drift av anleggene 
som også skal gi god kvalitet på drikkevannet, som det her blir stilt krav til. Vi viser bla. til 
dokumentasjon som skal følge vannforsyning, se ovenfor.

I rapporten fra Mattilsynet heter det bl.a.:

Låni Vannverk må i mykje større grad gjennomføra planlagte reinholdsrutinar, særleg på nettet.

Varsel om vedtak om pålegg.

Vi har observert:
Låni vannverk: Det er ein del viktige rutinar og prosedyrer som er skriftlege. Rutinane synes å 
vera gjennomtenkte og erfaringsbasserte. Men ein del rutinar, særleg spyle- og
reingjeringsrutinar blir bare i liten grad gjennomført som planlagt. Dette skuldast knappe 
personalressursar ifølge representantane for vannverket. Nokre vannprøvar frå nettet hadde 
høgt kimtal. Se Drikkevannsforskriften § 5.
Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverket har erfaring med at det kan samla seg skit på nettet. Spesielt i endeledningar som 
det er ein del av, er det lett at det gror og samlar seg opp skit. Det er også nokre tilfeller med 
høgt kimtal på nettvatnet. Det er mulig at dette er ein konsekvens av manglande reinhold. Gode
reinholdsrutinar som blir gjennomførte, er viktig for vannkvaliteten.
Mattilsynet vurderer regelbrotet som alvorleg. Vi har derfor varsla vedtak om å påleggje tiltak 
som skal vere gjennomførte innan ein bestemd frist, for å sikre at regelverket blir følgt.
Varselet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften § 5 .
Frist for gjennomføring vil bli satt til: 01.10.2012

Varsel om vedtak om pålegg.

Låni vannverk må få på plass gode rutinar for håndtering av avvik. Det må bli ei betre
dokumentering av avvikshåndteringa.
Vi har observert:
Låni vannverk: I forhold til ledningsnettet, var mange rutinar skriftleg på plass. Ellers er
oppgradering av internkontrollen på lista over tiltak som må gjennomførast. I forhold til nettet, 
er det særleg avvikshåndtering og dokumentering av avvikshåndtering som må forbedrast. Se
Drikkevannsforskriften § 5.
Mattilsynet vurderer dette slik:
Når det er påvist eller dokumentert avvik, er det svært viktig at avviket blir lukka så fort som 
mulig, og at det blir dokumentert kva som er blitt gjort i forhold til awiket.
Mattilsynet vurderer regelbrotet som alvorleg. Vi har derfor varsla vedtak om å påleggje tiltak 
som skal vere gjennomførte innan ein bestemd frist, for å sikre at regelverket blir følgt.
Varselet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften § 5 .
Frist for gjennomføring vil bli satt til: 01.10.2012

For øvrig er oppfatningen fra Mattilsynet er at arbeidet ved vannverket syntes å vera prega av 
god kompetanse og god, systematisk planleggjing. Eksempel på dette er bevisstheten på å 
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utnytta nødvendig arbeid på nett og kummar tiI å få bort endeledningar og leggja til rette for 
pluggkjøring.
Men det er vanskeleg å få gjennomført ein del gode intensjonar og driftsplanane på grunn av 
lite personalressursar.

Personellsituasjonen ved anleggsseksjonen er at det i dag er 3 stillinger på drift og vedlikehold av 
kommunens vann- og avløpsnett.
1,6 stilling går hver uke med til drift av avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner.
Driftshendelser på avløpsledninger tar gjennomsnittlig 2 dagsverk pr uke. To fulle stillinger går
med til rutinearbeider avløp hver eneste uke.
Drift av et vannbehandlingsanlegg samt vannprøvetaking tar 0,5 stilling hver uke.
Resterende 0,5 stilling skal utføre forebyggende vedlikehold på både på vann- og på
avløpsledningsnettet. Vedlikeholdsspyling av avløpsledninger må prioriteres for å unngå 
tilbakeslag av kloakk i private boliger. Tilbakeslag i bygninger er egenandelen 100.000 pr 
skade. Dette innebærer at de fleste skadene på boliger som skyldes kloakkinnslag, må dekkes av 
kommunen selv.
Dette koster fort beløp som er større enn lønnskostnaden for flere stillinger.   Det er derfor ikke 
stillingsressurser igjen til rengjøring av vannverkets ledningsnett. 

I den vedtatte Hovedplan vannforsyning var det planlagt utvidelse av stillingene ved vannverket 
allerede i 2007 med 1,0 årsverk og 0,5 årsverk i 2010. Uten at disse stillingen blir opprettet, vil 
dette medføre at vedlikeholdet på vannverkene ikke oppfyller vilkårene som lå til grunn for 
godkjenning av Hovedplan vannforsyning. Dette påpekes også i tilsynsrapporten fra Mattilsynet.

Budsjettmessig vil oppretting av 1,0 årsverk ikke få vesentlig konsekvenser for 
gebyrutviklingen. Dersom vi ikke har hatt de ekstraordinære kostnadene i 2011 ville 
selvkostregnskapet for vannverket gitt regnskapsmessig overskudd. Disse ekstra kostnadene var 
flommen i Rotsundelva som rev med seg hovedvannledninga, samt arbeidene som fulgte etter 
frostvinteren 2010. 
Dersom kommunen skal oppnå målsettingen i Hovedplan vannforsyning, som er bygd på 
kravene i Drikkevannsforskriften, er det helt nødvendig at vedlikehold av vannverkene følges 
opp med tilstrekkelig ressurser.
Tiltaket vil ikke påvirke eller endre gebyrene på vann slik de er i dag. Renteutviklingen vil ha 
større påvirkning på gebyrfastsettingen enn lønnskostnader. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1861-2

Arkiv:                L12

Saksbehandler:  Rune Benonisen

Dato:                 20.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
20/12 Nordreisa driftsutvalg 21.05.2012

Søknad om endring av reguleringsplan for fiskerihavn i Oksfjord. Plan id: 
1942/2003_005.

Henvisning til lovverk:
Plan og bygningslovens §§ 12-3, 12-11 og 12-14

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget vurderer at Oksfjord båtforening sine innspill til ny arealbruk ved Oksfjord 
fiskerihavn forutsetter revisjon/endring av gjeldende reguleringsplan. Nordreisa kommune har 
ikke planressurser til å gjennomføre en slik planprosess, men inviterer båtforeningen å fremme 
et privat forslag til endret reguleringsplan jmf PBL § 12-11.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune ved teknisk avdeling har mottatt forslag til endret arealbruk ved Oksfjord 
fiskerihavn. Dette med bakgrunn i ønske om å drive korttids utleie til parkering av bobiler og 
cepingvogner. Det er også kommet frem, fra båteiere og spesielt fiskere, ønske om tomt til 
bygging av naust.

Det er sendt over skisseforslag til ny arealbruk.

Båtforeningens forslag og ønsker for bruk av området er ikke i tråd med reguleringsplanen for 
området. 

Vurdering

Det er vurdert at de tiltakene som planlegges samlet sett utgjør en så pass vesentlig endring av 
arealbruken ifht intensjonene i reguleringsplanen at det utløser behov for omregulering, dvs 
endring av gjeldende reguleringsplan. Nordreisa kommune kan som grunneier ikke ta stilling til 
evnt leie av arealer før arealspørsmålet er avklart.
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Det er ikke tatt konkret stilling til tiltakene, men det synes som fornuftig at planen for området 
er tilpasset de behovene som båtforeningen faktisk har. En reguleringsprosess gir også 
muligheter til å se nærmere på de faktiske behov.

Det anbefales derfor at driftsutvalget gir båtforeningen anledning til å ta planen opp til ny 
vurdering/revisjon. 

Kommunen selv har pr i dag ikke ressurser til å iverksette en slik regulering. Det vil trolig heller 
ikke være tilgjengelige planressurser innenfor de neste 2-3 årene pga stort planbehov knyttet til 
kommuneplanlegging og at kommunens planleggere omorganiseres i et interkommunalt 
plankontor.  
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1649-2

Arkiv:                004

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 20.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/12 Nordreisa driftsutvalg 21.05.2012

Nordreisa eldreråd 29.05.2012
Nordreisa formannskap
Nordreisa helse- og omsorgsutvalg
Nordreisa oppvekstutvalg
Nordreisa nærings- og kulturutvalg 23.05.2012
Nordreisa rådet for funksjonshemmede
Nordreisa administrasjonsutvalg

5/12 Nordreisa barn og unges kommunestyre 10.05.2012
Nordreisa arbeidsmiljøutvalg
Nordreisa kommunestyre

Årsmelding 2011

Henvisning til lovverk:
- Kommuneloven § 48
- Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (200-12-15
   nr 1424)

Rådmannens innstilling

Årsmelding for 2011 tas til orientering

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal
rådmann utarbeide årsmelding som kan behandles i tilknytning til årsregnskapet. Årsmeldingen 
er rådmannens melding til politikerne om virksomheten.

Årsmeldingen for 2011 er etter samme mønster som tidligere år, samlet for hele den kommunale 
virksomhet og består av rådmannens kommentarer til driften, om organisasjonen, om 
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økonomisk resultat og deretter beskrivelser fra sentraladministrasjonen og fra resultatenhetene. I 
tillegg til de utvalgene årsmeldingen er satt opp til behandling i, skal årsmeldingen også 
behandles i kontrollutvalget. Årsmeldingen for 2011 behandles i 11 utvalg.   

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter 
regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling.
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Nordreisa kommune 

Årsmelding 2011 

Kreativitet!  

Egenproduserte lekeklosser - Høgegga barnehage 
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R ådmannens kommentarer 

Innenfor oppvekstvilkår for barn og unge skjedde det 

mye i løpet av 2011. Høsten 2011 ble Leirbukt barneha-

ge utvidet med 2 nye avdelinger. Kommunen har nå 

etablert en eller flere barnehageavdelinger hvert år siden 

2006 og enda flere avdelinger oppholder seg nå i mid-

lertidige lokaler eller lokaler som ikke er tilfredsstillen-

de etter dagens krav.  

Selv om bygningsmassen kan være bedre er jeg trygg på 

at innholdet i barnehagene er godt, og jeg ser at barne-

hagene har mange positive utviklingstrekk. 

 

I 2011 har ombyggingen av Storslett skole blitt iverk-

satt, med de utfordringer det har medført for lærere og 

elever. Det er også blitt gjennomført tiltak for å forbedre 

areal- og trafikksituasjonen på Moan skole. De private 

skolene har fått godkjenning til å øke elevtallet og antall 

klassetrinn. Høsten 2012 vil sannsynligvis Oksfjord 

skole bli gjenåpnet, alle disse faktorene vil føre til at 

elevtallene på våre skoler vil bli endret.  

Det gledelige er at resultatene på nasjonale prøver har 

bedret seg både i 5. klasse og 8. klasse. 

 

Det har i løpet av 2011 blitt jobbet systematisk med tid-

lig innsats og tilpasset opplæring for å redusere omfang-

et av spesialundervisning. Vi har begynt å se effekten, 

men det vil ta lang tid før omleggingen er ferdig. 

Innenfor barnevernet ser vi fortsatt en økning i antall 

saker. Utfordringen i 2011 har vært å behandle flere 

saker selv da konsulentbruken skulle reduseres. Vi ser 

en nedgang i konsulentbruken, mens de økonomiske 

effektene ikke har slått helt til. 

Innenfor kultur og fritidstilbud ser vi fortsatt en stor ak-

tivitetsøkning. Kvaliteten på det gode arbeidet vi gjør 

vises gjennom økt bredde og høy kvalitet på mange ty-

per arrangement innenfor kultur og idrett våre unge inn-

byggere har deltatt i. 

Innenfor helse- og omsorgssektoren har forberedelsene 

til samhandlingsreformen tatt mye tid, i tillegg til iverk-

settelse av private tjenesteleverandører til en del av våre 

brukere. Dette har medført at innføringen av 3+3 turnu-

sen har tatt lengre tid en forutsatt. Forberedelsen av Gu-

leng 3 har tatt lengre tid enn planlagt, men det er ekster-

ne forhold som har ført til forsinkelsen. I framtiden har 

vi behov for omsorgsboliger med heldøgns pleie, som er 

et viktig ledd i omsorgskjeden. Tiltaket ble tatt ut av 

budsjett og økonomiplanen, men bør søkes gjeninnført 

gjennom budsjettprosessen høsten 2012. 

Vi ser at mange års arbeid innenfor næringsutvikling 

begynner å ta form. Store utbygginger som tunnel gjen-

nom Sørkjosfjellet og bygging av 420 kV kraftledning 

fra  

 

Balsfjord til Hammerfest kan gi store ringvirkninger for 

næringer også i Nordreisa, dersom vi er klar for utford-

ringen og utnytter utbyggingsprosjektene til beste for 

vårt samfunn. Innenfor landbruket ser vi fortsatt reduk-

sjoner på antall bruk, mens antall dyr opprettholdes. En 

god arealutnyttelse kan likevel føre til at landbruket kan 

utvikles i tiden som kommer. Nye rapporteringsrutiner 

kan føre til at sauenæringen får større erstatninger som 

følge av rovdyrproblematikken, dette gir sauebrukene 

større muligheter til å fortsatt være en bærekraft næring.  

Arbeidet med arealdelen og samfunnsdelen i kommune-

planen har tatt mye ressurser. Til gjengjeld fikk vi en 

svært god statusbeskrivelse for hele kommunen. Denne 

beskrivelsen har vært svært nyttig i forhold til videre 

arbeid med kommuneplanen og utarbeidelse av økono-

miplanen. Økonomiplanen har nå en helt annen form og 

innholdet er bra. Når kommuneplanen er ferdig, vil det 

gi substans til økonomiplanens handlingsdel. Dette er et 

område som har vært mangelfullt i flere år.  

Sykefraværet har i de to siste kvartalene hatt en svært 

positiv utvikling. Jeg tror utarbeidelsen av nye rutiner, 

resultat av langvarig arbeid og tettere oppfølging av sy-

kemeldte har gitt resultater. 

Det økonomiske resultatet for 2011 er veldig bra, men 

ikke godt nok. Vi forbedret resultatet fra 2010 til 2011 

med hele 13 mill kr. Vi har fortsatt et lite etterslep i for-

hold til forpliktende plan for inndekning av tidligere års 

underskudd, men nivået på utfordringen er fullt ut over-

kommelig. 

 

Rådmann Kjetil Hallen  
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N ordreisa samfunnet og livskvalitet 

Befolkningssammensetning Nordreisa Troms Landet 

Antall menn pr 100 kvinner i aldersgruppen 20-39 år 105,5 105,8 103,9 

Andel barn og unge 0-17 år 22,1 22,9 22,7 

Andel eldre 80 år og over 5,1 4,1 4,5 

Andel personer med innvandrerbakgrunn ikke-vestlig 1,5 3,2 7,2 

Befolkningsutvikling 1999—2010 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fødselsoverskudd -9 20 -17 -13 -8 16 4 -14 12 -3 -2 13  

Nettoflytting 69 -24 -62 0 -4 17 24 -59 -46 25 65 35  

Folketilvekst  60 -4 -79 -13 -12 33 28 -73 -34 29 63 48  

I 2011 økte befolkningen i Nordreisa med 2 perso-

ner. Både Kåfjord og Storfjord kommuner økte 

med flere personer enn hva Nordreisa gjorde i 

2011. Kommunen er likevel regionens største kom-

mune med sine 4807 innbyggere pr 31.12.2011.  

Privat næringsnæringsliv står sterkt i Nordreisa og 

omsetningen i varehandelen har opplevd en jevn 

økning de senere år.  

Første del av Byggetrinn 3 på Storslett skole ferdig-

stilles i løpet av høsten 2012 og det er et økende 

behov både for plasser og nye lokaliteter for barne-

hager i kommunen.  

I budsjettvedtaket i kommunestyret desember 2011 

ble det vedtatt gjenopprettelse av skolen 1-7 skole i 

Oksfjord som sammen med barnehagen skal orga-

niseres i et Oppvekstsenter.   

Bygging av omsorgsboliger til funksjonshemmede 

ble ikke igangsatt i 2011 og planlegges oppstart 

2012.  Kommunen mangler omsorgsboliger + i til-

takskjeden til eldre. I Nordreisa har vi også en stør-

re andel eldre og større andel eldre som bor på in-

stitusjon enn kommunene i Troms og landet for øv-

rig. Kommunen har også høgere driftsutgifter til 

pleie– og omsorgstjenester generelt enn landssnitt 

og tromskommunene, noe som skyldes et høgt an-

tall innbyggere med ulik funksjonshemming.   

Det er fortsatt økning i henvendelser til barnevern 

Antall sosialhjelpsmottakere har økt i 2011, noe 

som bl.a. skyldes økte levekostnader.  

Kommunen har god legedekning men sliter med å 

rekruttere øvrig helsepersonell. 

Nordreisa kommune står ovenfor store utfordringer 

i årene fremover. Befolkningen anslås å øke litt 

frem mot 2020 for deretter å synke. Tjenestebeho-

vet vil øke og behovet for tjenester innenfor helse, 

pleie og omsorg, barnehage og skole vil øke sett ut 

fra dagens situasjon. Dette vil ha store konsekven-

ser både økonomisk og øker rekrutteringsbehovet 

både innenfor offentlig og privat sektor. Samtidig 

som vi vet at en stor del av dagens arbeidstakere 

går ut av arbeidslivet pga alderspensjon er det ikke 

mange nok i ungdomsgruppene til å erstatte disse.  
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Befolkningsframskrivinger middel nasjonal vekst  

Alder 2012 2015 2020 2025 2030 2011 

0-5 år  322 365 368 354 344 337 

6-12 år 411 422 451 460 451 399 

13-15 år 189 169 185 198 202 208 

16-19 år 275 259 228 245 264 278 

20-66 år 2862 2839 2774 2702 2697 2862 

67-79 år 482 588 689 755 739 473 

80-89 år 213 245 247 281 375 248 

Total 4807 4887 4942 4995 5072 4805 

I denne fremskrivingsmodellen tyder det på at befolk-

ningssammensetningen i Nordreisa vil endres.  

Antallet barn i barnehagealder ved inngangen av 2012 

er på 322 personer. Det antas at antallet barn i denne 

gruppen vil øke med 9% mot 2020 og med om lag 2% 

mot 2030.   

Antallet barn i grunnskolealder ved inngangen til 2012 

er 600 personer. Det antas at antallet personer i denne 

gruppen vil avta først i årene frem mot 2015 2-5% for 

så å øke betydelig igjen mot 2025 og 2030.  Antallet 

barn i ungdomsgruppa 16-19 år er ved inngangen til 

2012 på 275 personer. Aldersgruppa 16-19 år vil være 

mindre i hele perioden frem mot 2030 og elevgrunnla-

get fra Nordreisa til videregående skole fra Nordreisa 

vil gå ned i med 10 – 60 personer .  

Arbeidsstyrken regnes normalt som aldersgruppen 20-

66 år. Den største gruppa innenfor arbeidsstyrken er 

aldersgruppa 35-49 år. Prosentvis vil den gruppen redu-

seres ut over perioden med 16% reduksjon mot 2020 og 

28% mot 2030. På grunn av gruppas størrelse er det et 

betydelig antall det her er snakk om. Det anslås at det er 

ca 280 færre personer i denne gruppa i 2030 enn i 2011. 

Aldersgruppa 35-49 år vil reduseres kraftig utover plan-

perioden. Antallet i arbeidsstyrken reduseres tilsvaren-

de. 

Pensjonistgruppa (67-79 år) består i 2012 av 482 perso-

ner. Det er denne gruppa som øker mest mot 2025 med 

opp mot 50%, dette betyr at det innenfor gruppa er hele 

273 flere personer enn i 2012. ”Pensjonsistbølgen” i 

Nordreisa har startet og vil kulminere/flate ut rundt 

2025, dvs. om 10-14 år. Eldregruppa er pr 2011 den 

minste aldersgruppa med 201 personer. Frem til 2020 er 

det bare ubetydelige økning i gruppa. Fra 2025 øker 

antallet i gruppa (20% - 40 personer) og betydelig mot 

2030 (52% - 105 personer). ”Eldrebølgen” i Nordreisa 

vil for alvor starte fra om lag 2025 og øke kraftig utover 

i planperioden. 
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KOSTATALL 2010  Nordreisa  Troms  Landet 

Lengde kommunale veger pr 1000 innb i km 26,0 12,0 8,7 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass. Prosent 88,8 92,7 89,9 

Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning. Prosent 15,9 9,5 8,2 

Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak. Prosent 7,2 5,8 4,5 

Sosialhjelpsmottakere per 100 innb 20-66 år. Prosent 4,8 3,8 4,1 

Legeårsverk pr 10 000 innb.  10,4 11,5 9,6 

Fysioterapiårsverk pr 10 000 innb, kommunehelsetjeneste 12,5 9,8 8,6 

Andel innb 80 år og over, beboere på institusjon. Prosent.  18,5 16,3 13,9 

LikestillingLikestillingLikestilling   

SSB vurderer en kommunes likestilling-

grad på  en skala fra 0-1. 1 representerer 

full likestilling. I vurderingen inngår pa-

rameter som barnehage- dekning, andel 

kvinnelige ledere, andel kvinnelige  

kommunestyrerepresentanter, kvinnean-

del i  arbeidsstyrken, utdanningsgrad 

m.m. 

Nordreisa kommune får en skår på 0,719 

og er en av de mest likestilte kommune-

ne  i landet.  

SSB sorterer videre landets kommuner i 

fire grupper etter hvor likestilte de er. 

Nordreisa kommune kommer i gruppe 1. 

Nordreisa kommer godt ut på andel kvin-

nelige kommunestyrerepresentanter,  

kvinnelige ledere  og andel kvinner med 

høgere utdanning.  Potensialet  for å 

bedre likestillingsgraden i   Nordreisa 

ligger blant  annet i  andel barn i  barne-

hage 0-5 år, kvinneandel sysselsatte,  

spesielt i privat sektor og  redusere deltid 

både for kvinner og menn.  
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M ål og strategier 

Sammen for trygghet og trivsel 

 

Nasjonalparkkommunen Nordreisa, sentralt plas-

sert i Nord-Troms, med Storslett som nasjonal-

parklandsby, et allsidig næringsliv og et variert 

tilbud til befolkningen, skal ivareta og utvikle sin 

rolle som regionsenter i Nord-Troms gjennom et 

godt omdømme og en miljøvennlig utvikling.  

Våre overordnede verdier i dette arbeidet er å 

fremme trygghet og trivsel til det beste for fremti-

dens befolkning i Nordreisa og for folk i hele 

Nord-Troms.  

Vår aktivitet skal være utadrettet og samlende med 

fokus på barn og unges oppvekstsvilkår. Reisa 

Nasjonalpark og Distriktsmedisinsk senter er sent-

rale i utkilingen.    

 

I Nordreisa skal fokus rettes mot områdene: 

 Oppvekstsvilkår for barn og unge 

 Helse– og omsorgstjenester 

 Nærings– og gründervirksomhet 

 Nasjonalparkkommunen og nasjonalpark-

landsbyen 

Mollis i juni  
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P olitisk styring og aktivitet 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ant politiske møter 52 60 65 62 79  76 

Ant politiske vedtak 348 426 226 364 699  450 

Andel kvinner / menn i kommunestyret M:11 K:10 K:10 K:10 K:10  K:10 

 Opprinn 

budsjett 

Rev  

Budsjett 

RS  

2011 

RS 

2010 

17000 2 183 673  2 076 173  2 281 546 1 849 155 

17100 20 000 20 000 20 000 20 000 

Kommunestyret er det øverste kommunale or-

gan og har også arbeidsgiveransvar for ansatte i 

kommunen. Kommunestyret har 21 represen-

tanter. Ordfører for valgperioden 2011-2015 er 

Lidvart Jakobsen fra Arbeiderpartiet, som sitter 

som ordfører i sin første periode.  

Servicetorg er politisk sekretariat.  

Hektisk aktivitet i kommunestyret 

 under behandling av budsjett 2012 
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Resultater Kommunevalget 2011, Nordreisa   

 

  

 

Liste  

Opptelling Endring fra 

siste valg 

Kandidater 

Opp-

talte 

stem-

mer 

%-vis 

forde-

ling 

Ant 

stem-

mer 

%-vis An-

tall 

End

ring 

A 955 39,0 +420 +16,7 9 +4 

SV 160 6,5 -29 -1,3 1 -1 

SP 227 9,3 +18 +0,6 2   

KRF 224 9,1 +77 +3,0 2 +1 

V 36 1,5 +36 +1,5 0   

H 373 15,2 +234 +9,4 3 +2 

FRP 476 19,4 -710 -29,9 4 -6 

Andre 0 0,0   0,0 0   

Sum 
2451 66,2 +46 +0,3 21 21 

Råd og utvalg Ledere 

Kommunestyret Lidvart Jakobsen (A) 

Formannskapet Lidvart Jakobsen (A) 

Administrasjonsutvalget Lidvart Jakobsen (A) 

Driftsutvalget   Geir Sagelv (H) 

Næring– og kulturutvalget  Halvar Wahlgren (H) 

Helse– og omsorgsutvalget  Sigrund Hestdal (A) 

Oppvekstutvalget  Hilde A. Nyvoll (A) 

Brukerutvalget  Siv Elin Hansen (Sv) 

Kontrollutvalget Bjørn Garden (Frp) 

Klagenemnd  Kari Wara (A) 

Eldreråd  Asbjørn Fredriksen 

Rådet for funksjonshemmede  Anny Jorunn Skjervø 

Dispensasjonstutvalg  Kari Wara (A) 

Nordreisa kommunestyre  

2011—2015 

Parti 

Lidvart Jakobsen (ordfører) A 

Sigrun Hestdal A 

Øyvind Evanger  A 

Hilde A Nyvoll A 

Ida Bakkejord Musum A 

Trond Bjerkmo A 

Aina Eriksen A 

Ole Morten Pedersen A 

Kari Silvana Wara A 

Siv Elin Hansen Sv 

Ola Helge Dyrstad Sp 

Olaug Bergset Sp 

John R. Karlsen Frp 

Bjørn J Garden Frp 

Rikke Gausdal Larsen Frp 

Ragnhild Hammari Frp 

Halvar M Wahlgren (varaordfører) H 

Geir H Sagelv H 

Terje Olsen H 

Gert H Kristiansen Krf 

Leif C Johansen Krf 

Ordfører 2011—2015  

Lidvart Jakobsen (A) 
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M edarbeidere og organisasjon 

Administrativ organisering 

I 2007 ble to-nivå modellen med 20 resultatenheter full-

ført etter en 4-årlig lang prosess. Etter dette har det fore-

gått flere endringer med organisatoriske konsekvenser. I 

2008 ble Sappen skole nedlagt, i 2009 ble renholdstjenes-

ten organisert under Teknisk avdeling og som følge av 

etablering NAVkontor i Nordreisa ble sosialtjenesten 

innlemmet i NAV, rustjenesten organisert under Familie-

senter, miljøarbeidertjenesten under enheten omsorgsbo-

liger. Videre ble flyktningetjenesten organisert under 

Nordreisa Voksenopplæring.    

I 2010 ble enheten omsorgsboliger midlertidig delt opp 

Assisterende rådmann
Økonomi, Ikt, Servicetorg, personalkonsulent, 

skole- og barnehagefaglig rådgiver

NAV
sosial

Helse-
tjenester

Rådmann

Institusjons-
tjenester

Hjemme-
tjenester

Omsorgs-
tjenester

Utviklings-
avdeling

Teknisk-
avdeling

Oksfjord
barnehage

Sørkjosen
barnehage

Rotsundelv
skole

Leirbukt
barnehage

Storslett
barnehage

Høgegga
barnehage

Sonjatun
barnehage

Moan
skole

Storslett 
skole

Familiesenter

Verdigrunnlag 

I Nordreisa skal verdiene sammen for trygghet prege 

vårt arbeid, både internt og eksternt. Vårt omdømme 

skal være at vi er en ja-kommune med en handlekraf-

tige organisasjon med synlige ledere og imøtekom-

mende ansatte.  

Arbeidsgiverpolitikk 

Nordreisa kommune vedtok i 2005 personalpolitiske ret-

ningslinjer som bygger på vårt verdigrunnlag og innehol-

der elementer av ansvarsforhold, rav til organisasjonen 

og ledelse i rekrutteringspolitikk, lønnspolitikk, inklude-

ring, trygghet, medarbeiderskap og likestilling  
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Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

 

Nordreisa kommune merker i økende grad problem 
med å rekruttere arbeidskraft. Særlig ser vi dette in-
nenfor helse, pleie- og omsorg, men også innenfor sko-
lesektor blir det stadig vanskeligere å skaffe kvalifisert 
personell. Dette skyldes både at kommunen har en 
relativt høg snittalder på arbeidskraft som gjør at vi 
stadig må rekruttere fordi ansatte går ut i alderspen-
sjon, samt gode konjunkturer med historisk lavt ledig-
het og press i arbeidsmarkedet.  

I 2011 var der flaskehalser med å rekruttere fysiotera-
peuter, sykepleier, vernepleier og fagutdannede innen 
for helse- og omsorg.   

Det er vanskelig å skaffe vikarer for å avvikle sommer-
ferie innafor pleie- og omsorgssektoren.   

En rask rundspørring viser at rundt 80-90 ansatte be-
nytter seg av ordninga med trim i arbeidstida, (inntil én 
time pr uke). De ansatte som har gjort slik avtale, for-
plikter seg til å trimme minst tilsvarende tid i fritida.  
Gym.salen og svømmehallen benyttes av ansatte 3-4 
timer pr uke, her deltar rundt 15 personer. 

Massasjestolen, som i noen år var plassert på kommu-
nehuset, ble høsten -09 flyttet til kjelleretasjen på Son-
jatun.  Den er nå lettere tilgjengelig for arbeidsstokken 
innen pleie og omsorg, men kan fortsatt brukes av 
andre ansatte som ønsker det.  

 

Sykefravær 

Sykefraværet i Nordreisa kommune er fortsatt høyt.  
For første gang sida 2008 registreres det nedgang i sy-
kefraværet sammenligna med foregående år.  3. kvar-
tal 2011 var sykefraværet 7,2 %.  Dette er det lavest 
registrerte kvartalsfraværet på 10 år.    

Også 4. kvartal -11 er, med 9,3 % sykefravær, er det 
lavest registrerte sykefraværet for dette kvartalet på 
10 år.   

 

IA-arbeidet 

Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av sykemeld-

te.  Å legge arbeidsforholdene til rette for arbeidstakere 

som har behov for tilrettelegging, er en vesentlig del av 

IA-arbeidet.   

Det kan likevel være utfordrende å legge til rette for 

ansatte som har behov for det, uten at det går utover 

dem som i utgangspunktet ikke har slikt behov.  Et vel-

dig viktig moment i dette arbeidet, er å tidsbegrense 

tilretteleggingsperioden, for så å evaluere, prøve ut an-

nen tilrettelegging eller finne andre løsninger. 

Å legge til rette slik at man kan beholde seniorer i yr-

kesaktivitet lengre, er en vesentlig del av IA-avtalen.  

Økt sysselsetting av personer med redusert funksjons-

evne er også et av IA-avtalens tre delmål.  

 

Nordreisa kommune har i 2011 fastsatt egne lokale mål 

for IA-arbeidet i kommunen: 

 Øke jobbnærvær  
Nordreisa kommune har som mål om å ha jobbnærvær 
på minst 92 % 
 
 Øke sysselsetting av personer med redusert funk-

sjonsevne. 
Nordreisa kommune har som mål å beholde flest mulig 
arbeidstakere med redusert funksjonsevne. 
 
 Øke den reelle pensjonsalder og beholde seniorer  
lengre i jobb (ansatte regnes som senior fra fylte 55 år) 
Nordreisa kommune vil gjøre det attraktivt å stå lengre 
i jobb og slik øke den reelle pensjonsalder.   
  

 

Egen statistikk over lege- og egenmeldt  

sykefravær: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årstall Gj snitt 4. kvartal 

2005 10,6 10,2 

2006 13,6 13,8 

2007 11,3 11,1 

2008 10,7 10,6 

2009 10,9 11,9 

2010 11,1 11,9 

2011 11,1 9,3 
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Utfordringer 

Som et ledd i å legge til rette for større valgfrihet, og 

dermed forhåpentligvis færre deltidsstillinger, større triv-

sel og mer jobbnærvær, kommer endelig utprøving av ny 

turnus (3+3) på Høgegga i gang i løpet av 2012.  Det er 

gjort positive erfaringer med dette andre steder.   

Fleksible arbeidstidsordninger kan være et av midlene 

som skal til for å få opp jobbnærværet, øke antallet hele/

større stillinger og bedre tilgangen på kvalifisert og sta-

bil arbeidskraft.   

Nytt dataverktøy tas i bruk, samtidig som stadig nye are-

naer åpnes for kommunikasjon via data. For å få alle 

med, og lykkes med å oppnå planlagt effektiviseringsge-

vinst, er det viktig at dataverktøyet er oppdatert og vel-

fungerende, og at det gis god og tilstrekkelig opplæring. 

Det er hele tiden stort fokus på ansatte i hel eller delvis 

sykemelding, rundt 10 % av arbeidsstokken.  Dessverre 

fører dette til at ansatte med stabilt nærvær, fortsatt får 

for liten oppmerksomhet.  I det videre arbeidet med nær-

vær/fravær, må vi bli flinkere til identifisere suksesskri-

terier ved enhetene med høyt nærvær, samtidig som en-

heter med høyt fravær gis den oppfølging og støtte som 

er nødvendig. 

Sammen med landets øvrige kommuner, konkurrerer 

Nordreisa kommune med privat næringsliv og staten om 

kvalifisert og stabil arbeidskraft.  Dagens rammebeting-

elser gjør dette til en krevende øvelse. 

 

Forhandlinger 

Tariffoppgjøret høsten 2011 var mellomoppgjør, det ble 
derfor bare gitt sentrale tillegg i HTA kap 4.  I tillegg er 
det ført forhandlinger etter HTA kap 4 punkt 4.A.2 – 
særskilte forhandlinger og punkt 4.A.3 – beholde og 
rekruttere arbeidstakere. 

Det ble gjennomført årlige lønnsforhandlinger etter føl-

gende bestemmelser i Hovedtariffavtalen: 

 Kap 3, pkt 3.4.2 – andre ledere 

 kap 5, pkt 5.2 – årlig lønnsforhandlinger 

Lønnsforhandlingene ble gjennomført 10. og 11. oktober 

-11. Bortsett fra ett brudd i hvert kapittel, kom partene til 

enighet.  

I tillegg er det gjennomført justering av lønn for ledere 

etter HTA kap 3, pkt 3.4.1 – avlønning toppledere. 

 

Tillitsvalgte 

Nordreisa kommune har inngått avtaler med fagfore-

ningene om antall tillitsvalgte og frikjøp. Til sammen har 

vi 1,5 stilling frikjøpt til hovedtillitsvalgtfunksjonene 

fordelt på: 

 Fagforbundet 0,80 stilling 

 Utdanningsforbundet 0,40 stilling  

 Delta 0,20 stilling 
 

Seniorpolitikk  
 

Nordreisa kommune har omtrent 15% av arbeidsstokken 

over 60 år. Det er en utfordring å finne gode seniorpo-

litske virkemidler. Det er et mål om å få laget en senior-

politisk plan.  

 

I 2010 ble det i samarbeid med tillitsvalget gjennomført 

et sosiopolitisk tiltak med formål om å få flest mulig til å 

stå lengst mulig i arbeid, hvor alle ansatte fra og med 

fylte 62 år, får et seniortillegg på kr 10.000,- i 100% stil-

ling.  

 

 

Miljøfyrtårn 
 

Kommunen fikk i våren 2008 statusen Nasjonalpark-

kommune og Storslett fikk statusen Nasjonalparklands-

by. En av strategiene som ble valgt er å satse på miljø-

fyrtårnsertifisering. Kommunen ønsker å gå foran og 

gjennomføre miljøfyrtårnsertifisering av egne enheter. 

Kommunestyret vedtok i september 2009 at innen ut-

gangen av 2011 skal alle enheter i kommunen være mil-

jøfyrtårnsertifisert. Kommune startet arbeidet med serti-

fiseringen gjennom prosjekt Økoløft. Utviklingsavde-

lingen har videreført arbeidet etter at dette prosjektet var 

ferdig. I juli i år ble kommunehuset, som første bygg 

sertifisert. I tillegg er det påbegynt arbeid med sertifise-

ring av flere andre bygg. 

Sertifiseringen har gitt mindre avfall, lettere arbeidshver-

dag for renholdbetjening og økt bevissthet hos persona-

let.  

Miljøfyrtårnsertifisering av rådhuset. Fylkesordfører Terje 

Olsen overrakte diplom og blomster til  ordfører John 

Karlsen og leder av sertifisringsarbeidet  Dag Funderud 
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Ugleprisen 2011 
 

Ugleprisen gis til ansatte i Nordreisa kommune som 

gjennom sitt arbeid og deltakelse og positive støtte har 

bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjel-

der kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan 

også gitt til personer som har satt kommunen i spesielt 

positivt medielys.  

 

Ugleprisen for 2011gikk til Kommunelege Ragnvald 

Emberland.  

 

Vinneren er en av mange hverdagshelter i kommunen, 

personen er svært stabil og er sjelden borte fra jobb. 

Ragnvald Emberland er svært hjelpsom og omsorgsfull 

og tar seg tid til hver enkelt, enten man er kollega eller 

bruker. Vinneren for 2011 er svært kunnskapsrik, har 

humor, er ironisk og skryter sjelden av seg selv. Selv 

om han kanskje er den personen, dog å bemerke som 

ikke er innfødt, som har tatt mest laks i Reisaelva har vi 

aldri hørt at han har fått så mye som en lakseyngel. 

Personen er lavmælt og rolig når han kan, men aktiv 

når han må. Ett eksempler på det når svineinfluensaen 

herjet over landet så sa personen at vi skulle bare ta det 

helt med ro og ikke hause opp stemningen, noe også 

regjeringen og helsedirektoratet kom fram til i etterkant 

av pandemien.  

Han er også et eksempel på hvordan profesjonalitet kan 

utøves i et lite lokalsamfunn. Personens autoritet er så 

stor at det ikke er en eneste innbygger som har satt seg 

imot hans faglige råd, uavhengig om hvilken posisjon 

de har, hvor lydhøre de er eller hvor de har sitt daglige 

opphold. 

Vinneren får ett diplom og et jakkemerke som synlig 

bevis for sin viktige rolle i kommunen – og diplomet 

bør plasseres godt synlig. Jakkemerket som naturlig 

nok er ei ugle kan symbolisere kompetanse, klokskap 

og god service, dessuten kan symbolet være en fin mot-

vekt til alle pennene på legefrakken. 

 

Rådmann Kjetil Hallen overrekker blomster, diplom og jakkemerke til en  

overrasket vinner Ragnvald Emberland. 
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ØØ konomi og resultat 

Forskriftsbestemt innhold i årsmeldingen  

Årsmeldingen skal etter årsmeldingsforskriften innehol-

de vesentlige og sentraløkonomisk informasjon, slik at 

den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling. For 

mer utfyllende og detaljert informasjon om kommunens 

økonomi, se årsregnskapet. 

 

Regnskapsprinsipper og god kommunal regns-

kapsskikk  

Nordreisa kommune fører og avslutter sine regnskaper 

etter bestemmelsene i kommuneloven og den kommuna-

le regnskapsforskriften. Dette innebærer at all tilgang og 

bruk av midler i løpet av året som vedrører virksomheten 

skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet.  

Alle inntekter og utgifter i året regnskapsførers brutto. 

Det vil si at det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende 

inntekter til utgiftene, og inntektene skal da heller ikke 

fremstå med fradrag for eventuelle utgifter. Alle kjente 

inntekter og utgifter skal tas med i regnskapet for gjel-

dende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt. 

  

Driftsresultat  

Nordreisa kommunes regnskap for 2011 viser et regn-

skapsmessig merforbruk på kr 2,632 mill, og av budsjet-

tert inndekning på kr. 10,311 mill klarte kommunen å 

betale kr 7,679 på tidligere års merforbruk. I 2010 hadde 

Nordreisa kommune et merforbruk kr 5,332 mill.  

 

Underdekning på selvkost vann utgjorde i 2011 kr 

0,705 mill, og akkumulert underdekning utgjør kr. 1 651 

mill. Underskuddet på selvkost vann dekkes inn i selv-

kostregnskapet for 2012, med unntak av kr. 50 000, jmf 

vedtak i formannskapet i november 2009. 

 

De aller fleste enhetene har holdt seg innenfor budsjett. 

Følgende faktorer er vesentlige forklaringsvariabler for 

årets merforbruk:  
 

 Premieavviket var forventet å bli på kr. 3,2 mill, 

men ble i stede en kostnad på kr. 0,7 mill. 

 Overforbruk på lønn Storslett skole på kr. 2,340 

mill.  

 Overforbruk barnevern på kr. 1,442 mill 

 Merforbruk på sektor Bygg og Eiendom på kr. 

1,511 mill 

 Feilbudsjettering på MVA kompensasjon drift på 

kr. 3,224 mill 

 Lavere inntekter gjennom MVA kompensasjon 

investering på kr 2,4 mill  

 Mindreforbruk på sektor for Helse og Sosial på kr. 

12 mill. Det skyldes i hovedsak etterbetaling på 

ressurskrevende tjenester for 2009 og 2010, noe 

som er en engangsinntekt. I tillegg har sektorer 

store problemer med å få vikarer, og er derfor un-

derbemannet på mange vakter.   

 

Likviditet  

I løpet av 2011 har vi økt arbeidskapitalen med 16,92 

mill kr i balansen, og økt arbeidskapitalen med 18,84 

mill i bevilgningsregnskapet.  

 

Styrkningen av arbeidskapital skyldes reduksjon av 

ubrukte lånemidler, og dermed en økning i betalingsmid-

ler. I tillegg har økt premieavvik og mindreforbruk på 

driften (isolert sett) også bidratt positivt. Differansen i 

arbeidskapitalen mellom balansen og bevilgningsregn-

skapet skyldes korrigeringer av tidligere års feil. 

 

Det har ikke vært behov for kassakreditt i 2011, noe som 

skyldes både mindreforbruk på driften (isolert sett), og i 

tillegg har ubrukte lånemidler på investeringsprosjektet 

Storslett skole medført bedre likviditet. 

 

 

Pensjon  

Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er 

KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pen-

sjonskasse. Det er balanseført 540 mill kr i pensjonsfor-

pliktelser og 459 mill kr i pensjonsmidler. Årets premie-

avvik på pensjon gir en kostnad på kr 0,7 mill. 

 

 

 

Tall i mill kr RS 

2011 

RS 

2010 

Endring arbeidskapital balanse 16,92 21,54 

Endring arbeidskapital bev regnskap 18,84 21,54 
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Fond  

Den samlede fondsbeholdningen er på 40,09 mill kr for-
delt mellom følgende fondstyper:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringer  

Sum brutto investeringsutgifter i anleggsmidler er på 

36,75 mill kr mot 40,4 mill kr i 2010. Investeringsregn-

skapet i 2011 har et mindreforbruk på kr 0,499 mill, som 

etter vedtak ble benyttet til nedbetaling til gammel gjeld. 

I 2010 ble det et merforbruk på kr. 0,608 mill.  

 

De største Investeringsprosjekter i 2011 var:  

Nytt økonomisystem   kr. 1,15 mill 

Egenkapitalinnskudd KLP  kr.  0,92 mill 

Digitalisering kino   kr. 0,84 mill 

VAR utbyg Rotsund/Oksfjord  kr. 3,37 mill 

VAR Vann Moan-Høgegga kr. 1,13 mill 

Vannledning Kildal   kr. 1.72 mill  

Vannledning Meierivegen  kr. 2.47 mill  

Utbygging Rovdas    kr. 5,74 mill  

Storslett skole byggetrinn 3  kr. 1,92 mill  

Prosjekt Storslett skole trinn 3 kr. 7,79 mill 

Asfaltering Kildalsvegen  kr. 6,78 mill 

Øvrige investeringsprosjekter  kr. 2,92 mill  

 

Gjeld, renter og avdrag  

Den samlede lånegjelda er på kr 443,74 mill inkl videre-

formidlingslån, og har økt fra 2010 da vi hadde 421,44 

mill kr.  

 

 

 

Avdrag på gjeld:  

 

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld 

ihht Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Hus-

banken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går 

til videre utlån.  

 

 

 

Tall i mill kr RS 

2011 

RS 

2010 

RS 

2009 

Disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 

Bundne drifts-
fond 

15,69 14,38 15,49 

Ubundne inves-
teringsfond 

0,27 0,27 0,27 

Bundne investe-
ringsfond 

24,12 18,58 16,39 

Sum fondsbe-
holdning 

40,09 33,23 32,15 

Avdrag RS 

2011 

RS 

2010 

RS 

2009 

Betalt avdrag 12 147 461 11 551 224 8 656 718 

Beregnet 
minste lovlige 
avdrag 

10 131 256 10 329 485 3 949 433 

Differanse 2 016 205 1 221 739 4 707 285 
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Økonomisk oversikt - drift     

Tall i hele kr 
RS 

2011 
Rev budsjett 

2011 
Oppri buds 

2011 
RS 

2010 
     

Brukerbetalinger -14 295 622 -14 607 100 -13 709 100 -13 777 701 

Andre salgs- og leieinntekter -25 446 866 -24 216 980 -24 376 820 -22 185 147 

Overføringer med krav om motytelse -78 324 754 -57 680 781 -53 224 952 -85 334 936 

Rammetilskudd -157 992 185 -156 770 000 -154 568 000 -121 265 083 

Andre statlige overføringer -8 626 070 -6 718 000 -5 718 000 -17 229 573 

Andre overføringer -367 004 -82 000 -82 000 -700 564 

Inntekts- og formuesskatt -76 588 104 -79 941 000 -76 941 000 -81 635 598 

Eiendomsskatt -15 069 693 -14 904 000 -14 904 000 -14 876 107 

Andre direkte og indirekte skatter -111 510 0 0 -111 510 

Sum driftsinntekter -376 821 808 -354 919 861 -343 523 872 -357 116 218 

 
    

Lønnsutgifter 222 794 248 215 711 403 204 638 056 220 838 226 

Sosiale utgifter 27 891 168 28 484 375 31 200 707 27 113 673 

Kjøp av varer og tjen som inngår i kom tj prod 56 437 473 49 255 709 47 045 409 57 001 700 

Kjøp av varer og tjen som erstatter kom tj prod 18 859 120 13 307 204 12 573 000 13 234 862 

Overføringer 21 530 500 17 828 993 23 229 293 25 617 281 

Avskrivninger 13 848 058 0 0 12 735 464 

Fordelte utgifter -1 410 070 -92 184 21 816 -836 865 

Sum driftsutgifter 359 950 498 324 495 500 318 708 281 355 704 341 

Brutto driftsresultat -16 871 310 -30 424 361 -24 815 591 -1 411 877 

 
    

Renteinntekter og utbytte -8 095 204 -17 645 000 -13 288 000 -4 901 320 

Mottatte avdrag på utlån -143 973 -100 000 -4 457 000 -186 739 

Sum eksterne finansinntekter -8 239 177 -17 745 000 -17 745 000 -5 088 059 

 
    

Renteutgifter og låneomkostninger 16 093 187 19 680 444 19 680 444 13 422 849 

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 

Avdrag på lån 12 142 837 20 301 786 20 301 786 11 551 224 

Utlån 201 577 180 000 180 000 227 875 

Sum eksterne finansutgifter 28 437 601 40 162 230 40 162 230 25 201 948 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 20 198 424 22 417 230 22 417 230 20 113 889 

 
    

Motpost avskrivninger -13 848 058 0 0 -12 735 464 

Netto driftsresultat -10 520 944 -8 007 131 -2 398 361 5 966 547 

 
    

Bruk av tidl års regnskapsm mindreforbruk 0 -1 142 000 -1 142 000 0 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 

Bruk av bundne fond -3 351 040 -1 329 409 -2 473 000 -3 583 540 

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger -3 351 040 -2 471 409 -3 615 000 -3 583 540 

 
    

Overført til investeringsbudsjettet 1 442 987 0 0 440 764 

Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk 7 679 595 10 311 540 5 846 361 0 

Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 0 

Avsatt til bundne fond 4 749 402 167 000 167 000 2 508 788 

Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 

Sum avsetninger 13 871 984 10 478 540 6 013 361 2 949 552 

 
    

Mer (+) /mindreforbruk (-) 0 0 0 5 332 559 
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Økonomisk oversikt - investering     

     

  
RS 

2011 
Revi budsj 

2011 
Oppri budsj 

2011 
RS 

2010 

Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 345 010 -950 000 0 -524 070 

Andre salgsinntekter 0 0 0 -105 555 

Overføringer med krav til motytelse -11 702 697 -175 000 -175 000 -2 196 911 

Statlige overføringer 0 0 0 0 

Andre overføringer 0 0 0 0 

Renteinntekter og utbytte -423 0 0 -196 

Sum inntekter -13 048 130 -1 125 000 -175 000 -2 826 732 

     

     

Lønnsutgifter 1 732 416 982 128 962 128 1 592 845 

Sosiale utgifter 207 420 154 062 154 062 230 814 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj prod 31 073 923 49 447 552 35 192 234 36 315 684 

Kjøp av varer og tjen som erstatter komm tj prod 0 0 0 5 000 

Overføringer 3 738 998 448 076 448 076 2 263 221 

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 

Sum utgifter 36 752 758 51 031 818 36 756 500 40 407 564 

     

     

Avdrag på lån 4 189 898 15 000 000 15 000 000 3 035 305 

Utlån 13 127 077 0 0 17 138 432 

Kjøp av aksjer og andeler 924 267 0 0 1 029 801 

Dekning av tidligere års udekket 499 479 0 0 8 391 596 

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 440 764 

Avsatt til bundne fond 5 542 387 0 0 2 197 775 

Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 24 283 108 15 000 000 15 000 000 32 233 673 

Finansieringsbehov 47 987 736 64 906 818 51 581 500 69 814 506 

     

     

Bruk av lån -36 740 759 -64 656 818 -51 581 500 -63 166 392 

Mottatte avdrag på utlån -9 724 665 0 0 -5 112 884 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 

Overført fra driftsregnskapet -1 442 987 0 0 -440 764 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 -440 764 

Bruk av bundne fond -79 325 -250 000 0 -44 881 

Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 

Sum finansiering -47 987 736 -64 906 818 -51 581 500 -69 205 685 

Udekket/udisponert 0 0 0 608 821 
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Økonomisk oversikt - balanse    

    
RS 

 2011 
RS  

2010  

EIENDELER    

Faste eiendommer og anlegg  426 659 406,99 400 727 523,76 

Utstyr, maskiner og transportmidler  2 628 189,76 742 771,40 

Utlån  74 977 582,84 72 034 582,12 

Aksjer og andeler  8 457 986,00 7 533 719,00 

Pensjonsmidler   459 079 353,00 440 774 827,00 
Sum anleggsmidler  971 802 518,59 921 813 423,28 

    

Kortsiktige fordringer  41 764 596,04 35 286 009,43 

Premieavvik  22 206 829,00 24 336 728,00 

Kasse, postgiro, bankinnskudd   41 359 830,92 24 427 529,29 
Sum omløpsmidler  105 331 255,96 84 050 266,72 

 
   

SUM EIENDELER   1 077 133 774,55 1 005 863 690,00 

    

GJELD OG EGENKAPITAL    

Disposisjonsfond  0,00 0,00 

Bundne driftsfond  -15 698 442,41 -14 379 404,90 

Ubundne investeringsfond  -269 447,36 -269 447,36 

Bundne investeringsfond  -24 121 867,67 -18 579 480,27 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)  2 131 304,89 2 131 304,89 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)  2 054 932,64 2 054 932,64 

Regnskapsmessig mindreforbruk  0,00 0,00 

Regnskapsmessig merforbruk ( - )  25 529 074,30 33 208 668,96 

Udisponert/udekket i investeringsregnskapet  936 403,77 1 435 882,51 

Likviditetsreserve  0,00 0,00 

Kapitalkonto   -27 543 265,35 -60 943 057,94 
Sum egenkapital  -36 981 307,19 -55 340 601,47 

    

Pensjonsforpliktelser  -540 030 282,00 -477 049 418,00 

Ihendehaverobligasjonslån  0,00 0,00 

Sertifikatlån  0,00 0,00 

Andre lån   -443 740 420,44 -421 446 155,00 
Sum langsiktig gjeld  -983 770 702,44 -898 495 573,00 

    

Kassekredittlån  0,00 0,00 

Annen kortsiktig gjeld  -21 430 090,24 -18 101 809,03 

Premieavvik   -34 951 674,68 -33 925 706,50 
Sum kortsiktig gjeld  -56 381 764,92 -52 027 515,53 

    

SUM GJELD OG EGENKAPITAL   -1 077 133 774,55 -1 005 863 690,00 

    

MEMORIAKONTI    

UBRUKTE LÅNEMIDLER  39 511 449,20 35 711 227,67 

ANDRE MEMORIAKONTI  232 932 614,78 228 541 484,85 

MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE  -272 444 063,96 -264 252 712,52 

  0,00 0,00 
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S entraladministrasjonen 

 Ant  

hjem-

ler 

Rådmann, ass rådmann 2 

Personal kons, rådgiver skole/bhg 2 

Økonomiavdelingen 10,2 

Servicetorg 4,16 

Ikt avdeling 2 

Totalt 20,36 

Tjenester og oppgaver 

Sentraladministrasjonen ivaretar sentraliserte og 

sektorovergripende funksjoner  som regnskap, bud-

sjett, innfordring, skatt, ikt, lønn, personal, service-

torg, pressekontakt, overformynderi. I tillegg følger 

administrasjonen opp behov ute i sektoren på en så 

effektiv og kvalitativ god måte som mulig. 

 

Rådmann, assisterende rådmann, personal-

konsulent, skole– og barnehagefaglig rådgi-

ver 

Som tidligere år har det også i 2011 vært betydeli-

ge utfordringer med samhandlingsreformen,  lønns-

forhandlinger,  budsjettprosessen og deltakelse i 

ROBEK nettverk og en prosess for å snu styrings-

systemet, fra å styre på regnskap og tall til å styre 

på mål og resultat.  

I september var det kommunevalg, og det kom inn 

nytt kommunestyre med andre politiske priorite-

ringer.   

Våren 2011 ble skolefaglig rådgiver innvilget ett års 

permisjon, og vikar for henne ble ansatt.  

 

Det var svært lite sykefravær i avdelingen i 2011.  
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Økonomiavdelingen 

Økonomiavdelingen består av ansvarsområdene økono-

mi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskat-

tekontor, regnskapsføring for kommunen og menighets-

rådet, overformynderi og legater, fakturering og innford-

ring av kommunale krav, kommunekasse, lønnsarbeid, 

skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll, boligkontor 

med saksbehandling av bostøtte, start- og utbedringslån, 

merkantilt arbeid barnehager og skoler, og gjeldsrådgiv-

ning.  

Avdelingen har 10,2 faste årsverk i aldersgruppen 33-67 

år og 2011 ble et år med veldig godt resultat på sykefra-

vær.  

 

 

 

Høsten 2010 ble en stilling omgjort fra lønnsmedarbei-

der til controller, og den nye medarbeideren startet i 

mars måned i 2011. Det ble foretatt rapportering til for-

mannskap og kommunestyret hvert kvartal. I budsjett-

prosessen for 2012 ble det foretatt en god del oppryd-

ding, og i tillegg ble et helt nytt økonomiplandokument 

utarbeidet.   

 

Innføringen av nytt økonomisystem startet på våren 

2011, og hele høsten 2011 ble det gjennomført møter 

om hvordan systemet skulle bygges opp, samt kursing i 

de ulike modulene. Systemet ble kjøpt som en grunnmur 

og der vi selv foretok oppbyggingen fra grunnen.  

Det har vært en særdeles krevende høst med mye ekstra 

arbeid som følge av innføringen av systemet, da dette 

kom i tillegg til de øvrige arbeidsoppgavene på avde-

lingen. Det har medført at oppfølgningen intern på avde-

lingen og på de øvrige avdelingene ute, har vært noe 

mangelfull men de ansatte på økonomiavdelingen har 

utført en formidabel innsats hele høsten men også ut 

over nyåret 2012.  

Avdelingen vil også fremover satse på kompetanseopp-

bygging internt på avdelingen, men også ut mot andre 

avdelinger og enheter.  

 

 2008 2009 2010 2011 

Sykefravær 18,9 7,9 10,7 2,3 

An-

svar 

Oppr 

 budsjett 

Revidert 

budsjett 

Regnskap 

2011 

Regnskap 

2010 

11300 5 222 280 4 924 755 4 705 590 4 705 590 

Snowboard kjøring— ned Svartfosslia  
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IKT avdelingen 
 

IKT avdelingen har ansvaret for utvikling, drifting og 

vedlikehold av kommunens lege, administrasjons, 

omsorgs, skole, gjestenettverk og kommunens telefoni-

løsning.  

 

Kommunen er med i et Interkommunalt samarbeid på 

IKT området hvor Nordreisa er den største aktøren og 

har medansvar for driften av det interkommunale data-

senteret i Olderdalen. 

 

IKT avdelingen bistår også alle brukere med bruker-

support, råd og veiledning ved kjøp av IKT utstyr. 

 

 

Årets virksomhet: 

Årets virksomhet i IKT avdelinga ble prega av en total 

renovering av legenettverket. Noe som medførte ny le-

geserver, nytt nettverk og nytt samband mot NHN. I til-

legg ble det byttet ut 12 nye maskiner på legekontoret. 

Det ble også gjennomført en større gjennomgang av kli-

enter både på administrasjonssiden, elev og lærermaski-

ner. Av andre viktige hendelser er det verdt å nevne at 

kommunen gjennomførte forbedringsarbeid på infra-

struktur og nettverk hvor det bl.a. ble byttet hovedswitch 

på Sonjatun. I forbindelse med at Nordreisa Kommune 

ble samarbeidskommune i FUNKKe prosjektet, startet 

kommunen i 2011 forberedelser for å få på plass mel-

dingsutveksling mellom Pleie- og omsorgssystemene og 

Nav/Legekontor. Det ble også lagt ned en god del ar-

beidstimer i forbindelse med overgang til nytt økonomi-

system. Som et tiltak for å bedre på driftssituasjonen ble 

serverparken virtualisert. 

 

IKT er et fag som hvert år gjennomgår store utviklinger 

- nye teknologier og løsninger ser dagen lys. Det er der-

for viktig å ha midler til kompetanseheving, utviklings-

samarbeid og reiser. Dette er helt nødvendig for å opp-

rettholde nødvendig kompetanse på IKT personell og 

kunne være en attraktiv arbeidsplass som de ansatte skal 

kunne trives i. 

 

 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø: 

 

Avdelingen har 2 stillingshjemler og to ansatte. Avde-

lingen har hatt svært lite fravær, 1,5% i 2011. 

 

Arbeidsmiljøet internt på IT avdelingen er meget bra. 

Arbeidsoppgavene er mangfoldige og komplekse 

og det har dessverre vært umulig å utføre alle behov som 

er meldt inn til avdelinga. 

 

 

 

 

Økonomi 

Som foregående år ble også 2011 preget av et stramt 

økonomisk år som også merkes godt i IKT avdelingen. 

Til tross for dette har IKT klart å holde en forsvarlig 

økonomisk drift. Det er likevel vanskelig å holde full 

kontroll på de totale kostandene når man ikke vet hvor 

stor fellesutgiftene til datasenteret i Olderdalen blir før 

langt ut på nyåret.  

 

 

 

 

Utfordringene fremover: 

 

Den viktigste oppgaven i 2012 blir å gjennomføre tiltak 

for å forbedre den utfordrende driftssituasjonen ved IKT 

avdelinga. Tiltak for å bedre dokumentasjonen og for-

bedre sikkerheten ved kommunens IKT systemer er også 

viktig å ha fokus på i 2012.  

Det skal installeres og igangsettes nytt fagsystem for 

rustjenesten i 2012. Backupsystemet for legenettverket 

og notus turnusplan må også forbedres i løpet av året. I 

2012 er det planlagt at kommunen skal ha startet med 

meldingsutveksling i PLO sektoren og dette vil derfor 

bli en prioritert oppgave.  

Kommunen må i løpet av året få i orden lisensporteføl-

gen.  

Andre viktige utfordringer fremover blir å kunne videre-

utvikle de kommunale IKT systemene og de felles inter-

kommunale IKT løsninger og ressurser, for å stå bedre 

rustet til å møte den fremtidige utviklingen og kunne 

effektivisere driften ytterligere. En gjennomgang av do-

kumentasjon og datasikkerheten blir viktige oppgaver i 

de kommende åra. 

Kommunens telefonsystem er gammelt og veldig dyrt å 

drifte. Derfor er det viktig at innføring av nytt telefoni-

system i kommunen blir prioritert i det kommende året. 

Et stort etterslep hva gjelder dokumentasjon og kartleg-

ging av IKT systemene er en generell utfordring 

som må få større fokus, da dette er viktig faktorer for å 

kunne opprettholde en forsvarlig drift og 

utvikling av IKT systemene. 

An-

svar 

Oppr 

 budsjett 

Revidert 

budsjett 

Regnskap 

2010 

Regnskap 

2010 

11410 2 274 390 2 236 457 2 112 332 2 172 759 
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Servicetorget  

Servicetorget er etatenes veiviser til innbyggerne og bi-

drar til at offentlige tjenester blir lettere tilgjengelig for 

alle. Informasjon til og fra hele organisasjonen går igjen-

nom Servicetorget, som også jobber mot hjemmesiden på 

internett og har ansvaret for informasjonsarket KomPos-

ten. 

Avdelingen har 4,16 stillingshjemler fordelt på 5 ansatte. 

1,09 % stilling har stått vakant over flere år, er ikke lagt 

inn i budsjettet men behovet er å tilstede. Prosentandelen 

kvinner i avdelingen utgjør 100 %, gjennomsnittsalderen 

er 48,2 år.  

Sykefraværet i 2011 var på 2,2, en nedgang på hele 13,9 

%. 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med valg 2011 har 3 av avdelingens ansatte 

deltatt på kurs 

 

 

Økonomi 

 

Der var et mindreforbruk på 11200 Servicetorg som skyl-

des at det har ikke vært vikar tilgjengelig ved permisjo-

ner. Merforbruk på ansvar 17000 skyldes utbetaling av 

etterlønn ordfører. Merforbruk 17110 skyldes gjennom-

føring av kommune- og fylkesting valg. 

 

Årets virksomhet 

2011 har vært et spennende og utfordrende år på flere 

områder.  

Arbeidet med Kommune- og fylkestingsvalget startet 

tidlig i januar og etterarbeidet etter valget varte ut året. 

Valgarbeidet har krevd mest ressurser av avdelingen, 

samtidig som andre arbeidsoppgaver skulle utføres, valg-

kursing av ansatte, avvikling av ferie samtidig som to av 

avdelingens ansatte har vært på «lån» til andre avdelinger 

deler av året har vært en stor utfordring. 

 

Nytt av året er mottak av forhåndsstemmer på Nord-

Troms videregående skole, noe som ble satt stor pris av 

ungdommen, da flere 16 åringer hjemmehørende i andre 

kommuner var gitt mulighet å avgi stemme. 

An-
svar 

Rev 
budsj 

RS 

2011 

RS 

2010 

Oppr 

budsj 

11200 1 810 474 1 710 184 1 673 430  1 501 612 

11415 1 580 558 1 480 650 1 701 839  1 641 569 

17000 2 076 173 2 281 546 1 849 155  2 183 673 

17100 20 000 20 000 20 000  20 000 

17110 257 500 284 035 0  150 000 

17300 390 000 373 487 390 953  390 000 

  2008 2009 2010 2011 

Sykefravær 14,5 4,1 16,1 2,2 

Klargjøring og pakking av utstyr til stemmemottak 

 

Forhåndsstemmemottak  

Nord-Troms videregående skole 
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Servicetorget er også sekretariat for ansettelsessaker, og 

i 2011 ble det lyst ut 90 stillinger i 2011.  

 

Avdelingens utfordringer fremover er å få utført pålagte 

oppgaver med knappe ressurser. Servicetorget får stadig 

nye oppgaver uten at det følger med ekstra ressurser. I 

2012 skal det innføres intranett, nytt økonomisystem 

Agresso, det skal gjennomføres brukerundersøkelser, 

avdelingen har fått ansvar for support mot ePhorte, og 

antall utvalg og politiske møter er økt. 

 

Avdelingen ser at dersom sak- og arkivprogrammet 

ePhorte hadde vært tatt i bruk av alle enhetene i organi-

sasjonen og kompetansen på bruken av programmet had-

de vært på et normalt nivå, så ville dette bidra direkte til 

å frigi ressurser og gi en mer effektiv arbeidshverdag for 

servicetorget. Det er flere oppgaver i 2011 som har blitt 

nedprioritert pga ressursmangel, deriblant arbeidet med 

arkivplanen samt lukking og avlevering til arkivdepot 

etter avslutning av K2000 og avleveringer fra skoler/

barnehager.  

Vinteraktivitet  

Josh vannet 
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Oppvekstsektoren dekker følgende hovedtjenes-

teområder:   

 Skoler 

 Voksenopplæring 

 Spesialundervisning 

 Flyktningetjeneste 

 Sfo 

 

 

 Barnehager 

 Åpen barnehage 

 PPT 

 Barnevernstjeneste 

O ppvekst 

Oppvekstsektoren søker å realisere visjonen om 

sammen for trygghet og trivsel gjennom gode bar-

nehager, gode skoler og fritidstilbud og et effektivt 

hjelpe– og tiltakstjeneste for barn og unge. Opp-

vekstsektoren har fokus på forebygging, og det er 

lagt til rette for en strategi der tidlige tiltak skal bidra 

til at barn og unge med særlige behov nås tidligst 

mulig, bl.a. gjennom hjemmebaserte tiltak.   

Politisk styringsorgan er Oppvekstutvalget som le-

des av Hilde Nyvoll (AP) 
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Utvalgte nøkkeltall 2011, skole 
(tallene gjelder skoleåret 2010/2011) 

 Troms 

fylke 

 Landet Nordreisa 

kommune  

  2010 2011 2011 2011 

Antall elever pr årsverk til undervisning  8,4 8,3 10,8 12,6 

Lærertetthet 1. -7- klasse (indikerer str på undervisningsgruppen)  9,1 8,9 11,5 13,2 

Lærertetthet 8. -10. klasse (indikerer str på undervisningsgruppen) 10,5 10,4  12,4  14,9 

Lærertetthet i ordinær undervisning (spes.ped tatt ut, indikerer str på underv gr) 14 12,7 14,7 16,9 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr elev 2221 2082 1793 1500 

Antall elever pr pc 7,7 4,6 2,5 2,9 

  Landet Nordreisa  

 2010 2011 2011 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 16 % 15,3 8,6 

Timer til spesialundervisning i prosent av antall timer totalt 33 % 28,2 22 

Nasjonale prøver 5 

trinn 1 er lavest /  3 

er høgst 

Troms Landet Nordreisa  

 2010 2011 2011 2011 

Engelsk 1,8  x x 

Lesing 1,6 1,9 2,0 2,0 

Regning 1,5 2,1 1,9 2,0 

Nasjonale prøver 8. trinn 

1 lavest /  5  høgst 

Troms Landet Nordreisa  

 2010 2011 2011 2011 

Engelsk 3,0 2,7 3,0 3,0 

Lesing 3,1 3,2 3,1 3,1 

Regning 3,2 2,9 3,1 3,1 

Spennende med vann som tema  

Moan skole 
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F ellestiltak grunnskole og barnehage 

Fellestiltak Grunnskole 

På kapitel for fellestiltak grunnskole dekkes blant 

annet lønn til lærere i finsk og samisk, husleie Oks-

fjord grendehus og skoleskyss. Kommunen har an-

svar for å dekke spesialpedagogiske tiltak for ele-

ver på privatskoler i kommunen, samt dekke kost-

nader til grunnskoleopplæring for fosterbarn som 

bor i andre kommuner.  

Kommunen har vært igjennom en skolestrukturend-

ring og Oksfjord, og Sørkjosen skole ble lagt ned 

våren 2011. Som avlastningsskole under utbygging 

av Storslett skole benyttes midlertidig Sørkjosen 

skole for to mellomtrinn.  

Nordreisa har til sammen fem skoler, herav to pri-

vate skoler: 

 Reisa Montessoriskole 

 Stramfjorden skole 

 

 

Felles tiltak barnehage 

På området fellestiltak barnehage dekkes lønn til 

spesialpedagogiske tiltak både i kommunale og pri-

vate barnehager. På posten inntektsføres midler fra 

staten til å styrke bemanningen i barnehagene i for-

hold til utfordrende barnegrupper og skjønnsmidler.   

Her dekkes også kurs for ansatte i barnehagene. Ut-

gifter til lønn lærling belastes her. 

Kommunen har til sammen 11 barnehager, herav 

fem private:  

Til sammen er det 5 private barnehager i Nordreisa:  

 Reisa Montessoribarnehage 

 Tømmernes Natur– og gårdsbarnehage 

 Stranda barnehage 

 Trollskogen barnehage 

 Knerten barnehage 
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P P-tjenesten  

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er 

skoleverkets fagtjeneste for veiledning, rådgivning 

og sakkyndig vurdering. Tjenesten ytes overfor bar-

nehager, skoler og skoleadministrasjon, og dreier 

seg om å legge forholdene best mulig til rette for 

barn/elever med ulike typer vansker.  

 

PPT er et interkommunalt foretak og driften er regu-

lert gjennom en samarbeidsavtale mellom Nordrei-

sa, Kvænangen og Kåfjord og Troms fylkeskommu-

ne. Tjenesten har et eget styre, som er arbeids-

giver for de tilsatte. Kontoret har tilsatt fem fag-

personer med spes.ped utdanning. Kontoret ligger i 

IMO-bygget sentralt på Storslett. 

 

Kontoret har i utgangspunktet 5 fagstillinger. I tillegg 

betaler PPT en halv stilling for logoped til afasibe-

handling, og denne stillinga er lagt til Tyngdepunktet 

for afasi og stemme ved Sonjatun.  I 2011 var det 

ingen ansatt i denne stillingen på grunn av at det er 

vanskelig å få ansatt logoped. Våren 2010 gikk Kå-

fjord, Kvænangen og Nordreisa i et spleiselag for å 

dekke 50 % kommunal logoped, slik at stillingen 

økes til 100 % og knyttes til PPT. Det er  også 1 

kontorteknisk stilling. Leder for PPT er Randi Valen. 

 

PPT sitt arbeid kan grovt deles inn slik: 

 Arbeid med enkeltelever. Dette består i ho-

vedsak av prøving og sakkyndige utredninger. 

 Arbeid som ikke direkte sikter mot enkeltele-

ver. Det kan være generelle drøftinger i skole/

barnehage , deltaking i foreldreveilednings-

grupper osv. Dette kalles ofte systemarbeid, 

som det ifølge Opplæringsloven skal legges 

stor vekt på 

 Annen aktivitet er deltakelse på foreldremøter 

med orienteringer eller foredrag. Innledninger 

eller foredrag for personalet i skoler og barne-

hager. 

 

Styret 2010 / 2011 Representant Vararepresentant 

Nordreisa kommune Kjetil Hallen, leder Christin Andersen 

Troms fylkeskommune Hanne Krogstad , 

nestleder 

Ruth Larsen 

Kvænangen kommune Hans-Jørgen Emaus   

Kåfjord kommune  Anita Lervoll   

Personalet Heidi Arnesen Iris Birkelund 

Arbeid med  

Enkeltelever  

Kvæn- 
angen 

Kåfjord Nordreisa Troms 
fylke 

Til  
sammen 

0-5-år 6 (5) 10 (8) 12 (12)   28 (25) 

Grunnskole 36 (33) 44(56) 109 (127)   189 (216) 

16-21 år (+ voksne i vgs)       53 (35) 53 (35) 

Voksne (ikke i vid. skole) 1 (0) 6 (6) 5 (2)   12 (8) 

Til sammen 43(38) 60(70) 126 (141) 53 (35) 282 (284) 
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S torslett skole 

Ansvarsområde 

Grunnskole 5. til 10. klasse og SFO/avlastning for elever 

med nedsatt funksjonsevne. 

Enhetsleder / rektor er Jorid Meyer.  

 

Skoleåret  

Våren 2011 var enhetsleder/rektor Else Fauskanger. Det 

var 340 elever fordelt på 142 på mellomtrinnet og 198 

elever på ungdomstrinnet. Skolen hadde ca 52 årsverk 

lærere og ca 13 årsverk assistenter. I tillegg 1 årsverk 

merkantilt. 

Fra høsten 2011 ble det tilsatt ny enhetsleder/rektor. Det 

var da 300 elever fordelt på 122 på mellomtrinnet og 

178 på ungdomstrinnet. Skolen hadde ca 44 årsverk i 

undervisning og prosjekter, derav 3 årsverk i ledelsen og 

7,5 årsverk assistent.  

I tillegg gir skolen undervisning i samisk og finsk 

 

Høsten 2011 ble administrasjonsfløya (Storslett skole 

byggetrinn 3) revet og ny utbygging startet.  

På grunn av plassmangel går 5. og 6. trinn undervisning 

i lokalene til tidligere Sørkjosen skole. 

 

 

 

Storslett skole hadde høsten 2011 tilsyn av Fylkesman-

nen i Troms på opplæringsloven kap 9a, elevens skole-

miljø. 

Resultatene på de nasjonale prøvene er stigende. Dette 

betyr at systematisk arbeid og fokus på læring virker.  

 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Våren 2011 ble brukt til å sette organisasjonen i trygge 

rammer og arbeide for et nytt skoleår. Videre preget det 

skolen at det var en stor elevgruppe som gikk ut og det 

var dermed reduksjon i arbeidsstokken. 

På høsten ble den nye rektoren møtt med et personale 

som var klar for endringer og ”stå-på-vilje”. Alle var 

klar over at det ville bli utfordringer slik som skolen var 

organisert bygningsmessig og at deler av skolen ligger 

så pass langt unna. For å imøtekomme dette har det vært 

felles personalmøter i ny og ne, og sosiale tilstelninger 

for alle ansatte.  

I det daglige virket er ansatte og elever mye delt pga 

utbygginga., og dette er vår største utfordring. 

 

Elever ved Storslett skole  

-  ”utbygging av skolen er bra”   

 

Trangt på arbeidsrommet under utbyggingen  
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an-

svar 

Oppr 

budsjett 

Rev 

budsjett 

RS 

2011 

RS 

2010 

12125 23 497 611  25 052 434  27 392 871  25 350 148 

Sykefravær 

 

 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekter/satsningsområder 

Olweusarbeid 

Vurdering for læring 

Arbeidslivsfag 

Ny GIV 

 

Utfordringer fremover 

 Å fortsette å bygge en ”vi-kultur” i personalet. 

 Utarbeide felles rutiner og holdninger 

 Å drive Storslett skole i to bygninger 

 Ombygging og utbygging av ungdomsskolefløyen 

og administrasjonsfløyen 

 Uteområdet / FYSAK 

 Datamaskiner og den digitale utfordringen skolen 

skal være en del av. 

 

 2008 2009 2010 2011 

Sykefravær  10,4 8,1 9,6 11,5 

Utbygging av Storslett skole i 2011/2012 

I 2001 ble det besluttet at det ville bli behov for en stor 

utbygging ved Storslett skole. Det stod dårlig til med 

inneklima og det kom til å bli et stort behov for å tilrette-

legge byggene for funksjonshemmede elever. Flere spe-

sialrom måtte bygges og skolen måtte bygges med tanke 

på universal tilpasning. Siden 2003 har det vært bygging 

ved skolen. Første byggetrinn var ferdig høsten 2005, 

med det som i dag kalles Gulbasen. Det neste byggetrin-

net ble igangsatt i 2007 etter at kommunestyret utsatte 

byggingen med ett år. Byggetrinn 2 stod ferdig høsten 

2009. I denne byggeperioden drev vi ordinær skoledrift 

og det medførte en del ulemper for elver og lærere. Den 

gamle barneskoledelen ble renovert og  ytterligere under-

visningsareal ble bygget. Sommeren 2011 satte kommu-

nen i gang byggetrinn 3. Det siste byggetrinnet innehol-

der en sentraldel med administrasjon, kontorer, møterom, 

musikkrom og kantine. En total renovering av ungdoms-

skolen ligger også inne i dette trinnet. Byggingen  skjer i 

to faser. Første del er sentraldelen og skal være klar, etter 

forsinkelser, i løpet av høsten 2012. Også i denne fasen 

har det vært ulemper for elever og ansatte ved skolen, 

både med støy, trafikk og lukt. Elevenes oppholdsareal  i 

Steinhallen ble også stengt før skolen startet på høsten. 

Som ble erstattet med to storlavvoer.   

Skolestrukturendringene og nye lærer i en periode med 

mye ombygginger og kummerlige forhold kan lett med-

Anleggsdrift i skolegården 

 

Nye Storslett skole, fasade mot sør 
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Byggetrinn 3 skal etter planene  være ferdig høsten 2013, 

og realistisk planlegging for innflytting i januar 2014. 

 

Den nye skolen vil ha plass til ca 320 elever, en økning 

på ca 50-60 elever, ha kontorplasser nok for alle nye læ-

rere. Økningen skyldes et større areal i 2. etg over 

sentraldelen og økende areal nede ved kantinen.  

 

Arbeidet med å ferdigstille skolen pågår med full styrke 

framover. Det gjenstår å planlegge skolens uteområde, 

samt å  planlegge og klargjøre den nye skolen med alt av 

inventar og utstyr. Nordreisa kommune, elever og lærere 

kan glede seg til innflytting.  

 

Det er opprettet en egen blogg for utbygningen ved Stors-

lett skole. Her finnes både bilder og informasjon vedrø-

rende utbygningen. Her er også mulighet til å komme 

med kommentarer; www.vibyggerut.wordpress.com 
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M oan skole og Sfo  

Sykefravær 2008 2009 2010 2011 

Skole 16 15,3 10 9,2 

SFO 20 17,9 16,5 22,1 

An-

svar 

Oppr 

Budsjett 

Rev 

budsjett 

RS 

2011 

RS 

2010 

12120 9 786 142  10 199 488 10 510 818 9 008 645 

12320 1 309 085  1 122 989 618 453 624 398 

Ansvarsområde 
Moan skole er en barneskole med 165 elever fordelt på 

1.–4. klassetrinn, samt en SFO-avdeling med 80 barn, 

hvorav 54 er på hel plass.  

 

Moan skole har 3 barn med krav på 1:1 bemanning. 

 

Enhetsleder / rektor er Anne Britt Skarstein. 

 
 

Personalet og arbeidsmiljø 
 

Enhetsleder/Rektor 

SFO-leder 

12 lærere i 100 % stilling 

7 lærere i deltidsstilling fra ca. 10 % til 86 % 

(dette inkluderer timelærere i finsk, samisk, nepali  

og tigrini) 

11 assistenter i skole /SFO i stillinger mellom ca.  

45 % til 100 % 

Sekretær i 20% stilling 

 

15 lærere har godkjent førskolelærerutdanning /

allmennlærerutdanning, og de fleste har videreutdan-

ning. 2 lærere går 3. året på den desentraliserte lærerut-

danningen lokalisert til Nordreisa / Lyngen. Nesten 

samtlige av våre tilkallingsvikarer er ufaglærte, og det-

te fører til store utfordringer med å sikre at elevene får 

et godt nok faglig tilbud. På assistentsiden har skolen 

ansatte med bakgrunn i barne –og ungdomsarbeid, og 

som har fagbrev innen dette. 

 
 
 
 
 
 
 
Sykefraværstallene ved skolen viser en svak men posi-

tiv utvikling, mens fraværstallene for SFO har økt i 

2011. I tallene for både skole og SFO ligger det flere 

langtidssykemeldinger. 

 

Første halvår i 2011 hadde skolen tilgang på flere vika-

rer ved korttidsfravær både i skolen og på SFO. Høsten 

2011 ble det en endring i vikarsituasjonen, det ble 

svært vanskelig å skaffe vikarer for lærere og assisten-

ter som var borte.  

Denne situasjonen har vært vanskelig og lite forutsig-

bar for de ansatte som har vært på jobb, og det har også 

rammet elevene som stadig har møtt nye vikarer. 

 

Skolen arbeider kontinuerlig med å få redusert sykefra-

været. Sammen med de tillitsvalgte, verneombudet og 

Arbeidslivssenteret har SFO-leder og rektor deltatt i et 

samarbeidsutvalg der vi har sett på tilrettelegging og 

tiltak med tanke på å redusere korttidsfraværet. 

 

 

Økonomi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det har vært et merforbruk på skolen, men totalt sett, 

skole / Sfo blir resultatet et lite mindreforbruk. Dette 

skyldes at en del utgifter er blitt ført feil i regnskapene 

våre, utgifter som er belastet skolebudsjettet skulle 

vært ført på SFO.   

  

 

Skoleåret 
 

Antall elevplasser på SFO ble økt fra 50 til 80 fra høs-

ten 2011 for å møte et stadig større behov, ved skoles-

tart hadde vi likevel noen elever på venteliste. 

 

Utfordringer knyttet til uteområdet fikk en løsning i 

løpet av sommeren og tidlig høst. Parkeringen ved sko-

len har lenge vært for liten, og der var problemer med 

at elva som ligger inntil skolens område flommer over 

vår og høst. Skolen har også slitt med at vannrørene 

fryser når vinteren er kald og snøfattig. I 2011 ble an-

satteparkeringen lagt om og utvidet, det ble opprettet 

en egen foreldreparkering og bussoppstillingsplass, og 

elva ble lagt i rør. Dette ble gjort i forbindelse med at 

man skulle grave opp for å utbedre og sikre vannforsy-

ningen om vinteren. På tross av dette er det fortsatt 

trafikkproblemer utenfor skolen i rushtidene. Skiltene 

som er satt opp blir ikke respektert, det kjøres og par-

keres privatbiler der bussene skal stille opp for å avle-

vere og hente skolebarn, og dette skaper trafikkfarlige 

situasjoner.   
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Også de elevene som bruker Lundeveien til og fra skolen 

har en farlig skolevei, med mye trafikk både av busser og 

privatbiler. Skolen har sendt ut ”påminnelser” til alle fo-

resatte, vi har vært i kontakt med både biltilsynet og poli-

ti, men disse tiltakene har i beste fall kun hatt kortvarig 

virkning. 

 

I juni ble det vedtatt å utvide Moan skole med 4 moduler 

(brakker) på til sammen 100 m2. I utgangspunktet skulle 

modulene være på plass rundt skolestart, men forsinkelser 

gjorde at de ikke var innflytningsklare før i utgangen av 

oktober. Skolen er nå utvidet med 1 stort og 2 mindre 

grupperom, noe som bedrer romsituasjonen for grupper 

og elever som har språkundervisning og spesialundervis-

ning. 

 

I løpet av 2011 ble det kjøpt inn nye elevmaskiner, slik at 

skolen nå har 1 pc pr 3,5 elever, målet er likevel 50% 

dekning. 

 

Høsten 2011 fikk skolen en økning i elevtallet som følge 

av at et lite 4. klassekull på 25 elever som gikk videre til 

Storslett skole, mens Moan fikk inne et stort 1. klassekull 

på 45 elever. Dette gav oss en økning på 50 elever over 

de 2 siste skoleårene, en økning som er betydelig. På 2. 

trinn fikk vi 2 klasser med 25 elever i hver klasse, og no-

en uker etter skolestart begynte ledelsen ved skolen få 

signaler på at elevene ikke trivdes og at der var vansker 

med å tilrettelegge undervisning for alle. I desember ved-

tok kommunestyret å styrke denne klassen med 15 lærer-

timer pr. uke, noe som gjorde en 3 deling i basisfag mu-

lig. Dette er en ordning som vil følge denne klassen ut 4. 

skoleår. 

 

Skolen har gjennom flere år sett at elevene fra Moan sko-

le har oppnådd resultater under landsgjennomsnittet når 

det gjelder de nasjonale prøvene. Denne situasjonen øns-

ket vi å ta tak i, og vi så en betydelig bedring på lesefer-

dighetene fra høsten 2010 til høsten 2011. Dette heller bli 

mer bevisst på at leseopplæringen må være vårt viktigste 

satsingsområde fremover.  

 

Prosjekt / Satsingsområder 

 Lese- og skriveopplæringen 

 Olweusarbeid 

 Uteskole 

 Skolehagen 

 Comenius 

 

 

Utfordringer fremover 
Moan skole har gjennom 2011 blitt omtalt i en del avisar-

tikler med negativ fokus. Skolen har mange utfordringer i 

forhold til at skolen har vokst de siste årene, både på per-

sonalsiden og i elevgruppen. Skolen vil fremme at skolen 

er en flott skole med mange gode kvaliteter og skolen er 

opptatt av at elevene våre skal få utfolde seg, være kreati-

ve, forskende og engasjerte. Det er disse tingene skolen 

nå skal bli flinkere med å gå ut med og vise frem. 

 

Skolen er i gang med å jobbe frem en ”vi-kultur”  og skal 

fortsatt ha fokus på hva som er viktig for at hver og en av 

oss skal trives på jobb, dette ser vi på som essensielt i 

arbeidet med å redusere sykefraværet. 

 

 

 

1.klassinger Moan skole 
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R otsundelv skole og Sfo 

Sykefravær 2008 2009 2010 2011 

Skole 7,5 9,2 12,0 13,1 

Sfo 3,4 27,1 13,6 26,3 

an-

svar 

Oppr 

budsjett 

Rev 

budsjett 

RS 

2011 

RS 

2010 

12135 4 302 105 4 538 940 4 431 337 4 867 021 

12335 234 174 244 519 191 152 257 342 

Rotsundelv skole har 44 elever fordelt på 1-7 klasse-

trinn, samt en skolefritidsordning med 13 barn. 

 

Enhetsleder / rektor er Johanne Båtnes 

 

Personalet og arbeidsmiljø  

1 rektor  

8 lærere i 7,2 stilling,  

2 assistenter på SFO / skole i 1,65 stilling 

  

Personalet meddeler at de trives og at det psykososiale 

miljøet er godt ved Rotsundelv skole. Arbeidsstokken er 

positiv og yter ekstra når det er behov. Mange har jobbet 

ved skolen i lang tid og gjennomsnittsalderen er høy og 

flere går snart av med alderspensjon.  

Skolen må ha fokus på rekruttering av yngre lærere for å 

få bedre balanse med hensyn til alder i kollegiet. 

 

Sykefravær 

Skolen og sfo har et høyt sykefravær. Fraværet skyldes i 

all hovedsak langtidssykemeldinger. Gjennom IA samta-

ler kommer det fram at sykemeldingene har årsaker som 

arbeidsgiver i svært liten grad kan påvirke. Det arbeides 

kontinuerlig med sykefraværsproblematikk og skolen 

har som målsetting om å redusere fraværet i  2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi 

Skolen har god økonomistyring. Regnskapet viser kun et 

lite mindreforbruk både på skole og Sfo. Til sammen var 

mindreforbruket på ca 160.000,-.  

I denne sammenheng skal de ansatte berømmes, som 

med velvilje ofte har tatt et ekstra tak når der har vært 

fravær.  

 

 

 

 

Årets virksomhet 

Skoleutviklingsprosjekt / vurdering FOR læring 

Våren 2011 deltok skolen i et nettverk sammen med 

andre skoler i regionen for å forbedre vurderingspraksis 

ved skolene. I dette arbeidet erkjente skolen at det ble 

avgjørende for bedre læring at elevene kjente målene for 

undervisningsøktene, og hvilke kriterier  som er grun-

nlag for vurdering av dem. Lærerne erfarte at når de 

drøftet måloppnåelsen med hver enkelt elev, eller selv 

reflekterte over måloppnåelsen til de enkelte, at un-

dervisninga ble differensiert slik at den enkelte elev 

bedre kunne oppnå målene. På denne måten vokste de-

batten om tilpassa undervisning frem mens vi jobbet for 

en bedre vurderingspraksis.  

 

Leselyst og leseforståelse hånd i hånd med skolebib-

lioteket 

 

Lesing er nøkkelen til det meste i vårt kunnskapssam-

funn, og da er et innbydende skolebibliotek et pluss. I 

2011 etablerte vi et skolebibliotek med nye bokreoler, .  
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fargerike puffer, sofaer, stasjonære PC-er, pedagogiske 

spill, konkretiseringsmateriell og et betydelig antall nye 

bøker.  

Vårt mål er at denne etableringa skal være en naturlig 

arena i opplæringa. Skolebiblioteket skal være et ressurs-

senter i skolen hvor det er tilgang til digitalt utstyr som et 

tillegg i en fremtidsrettet kunnskapsbase. Dette under-

bygges også av Kunnskapsløftet som slår fast at å kunne 

bruke digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet 

sidestilt med å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og 

skriftlig. Digitale verktøy gir tilgang til et stort utvalg av 

pedagogisk programvare som inspirerer og stimulerer 

svake lesere, og som er nyttig i det forebyggende arbeidet 

for å unngå at elever skal oppleve seg som tapere i lese-

opplæringa.  

 

Olweus— antimobbeprogram 

Skolen arbeider jevnt og trutt for å skape et godt lærings-

miljø. Det er svært ødeleggende å skulle ha en hverdag 

med mobbing. Skolen er derfor oppmerksomme på at det 

forbyggende arbeidet må prioriteres selv om vi i årets 

mobbeundersøkelse for mellomtrinnet fikk et svært godt 

resultat.  

 

50-års jubileum 

I 2011 hadde skolen en stor begivenhet; det ble feiret 50 

års jubileum! Skolen ble åpnet i oktober 1961, og nesten 

på dagen 50 år senere hadde vi åpen lørdag hvor vi feiret  

sammen med nåværende elever, gamle elever, nåværende 

ansatte, tidligere ansatte og bygdefolket. Foreldreutvalget 

hadde kafè med både middag, kaffe og kaker. 

I jubileumsuka hadde vi aktiviteter med innhold tilbake i 

tid, på alle klassetrinn. Elevene sa at de synes dette var 

spennende og artig. Jeg opplevde at det var spesielt fint 

at elever sa at det var spennende da de på markeringslør-

dagen fikk høre om skolens historie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange bidro til det flotte arrangementet, men særlig trek-

kes fem Turid Fredriksen som på en herlig måte bandt 

dagen sammen for alle  
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Skøytebaner 

Entusiaster ved skolen har laget to skøytebaner ved sko-

len, og utallige timer går med for å islegge et ujevnt un-

derlag. Disse skøytebanene skaper flott aktivitet i vinter-

halvåret for skolens elever, og de bidrar godt i arbeidet 

for å skape et miljø med trivsel. Det er også artig å re-

gistrere at skøytebanene blir brukt av voksne og barn fra 

Nordreisa og Kåfjord på ettermiddager og i helger.  

 

Utfordringer  

Skolen har satt lesing, læringstrykk og god læring på 

dagsorden, og er i startgropa av dette viktige arbeidet. 

Utfordringene våre er å skape et læringsmiljø hvor nett-

opp dette får stort fokus. All opplæring må ta utgangs-

punkt i den kompetansen eleven har, og variasjonen i 

undervisninga vår må gjenspeile mangfoldet i elevgrup-

pa. Nøkkelen til å oppnå god læring ligger i læringstryk-

ket, og dette henger nøye sammen med læringsmiljøet – 

to sider av samme sak. 

 

For å skape et godt læringsmiljø må skolen ha god kom-

munikasjon med foreldrene om både faglig og sosial ut-

vikling. Foreldre har stor innvirkning på motivasjonen 

og læringsutbyttet til sine barn, så samarbeidet har av-

gjørende betydning for om skolen skal komme i mål med 

dette arbeidet. Skolen må arbeide systematisk med å in-

vitere foreldre til samarbeid for å synliggjøre at dette er 

viktig for oss. Hjemmet skal ha informasjon om kompe-

tansemålene for eleven, grad av måloppnåelse og tips om 

hvordan de kan medvirke til høyere måloppnåelse. 

 

En annen utfordring vi har er å få på plass plandokumen-

ter for det pedagogiske arbeidet. Det er organisasjonen 

som skal arbeide med skoleutviklinga, og ikke bare en-

keltlærere. Det er altså vi som skole som skal kjenneteg-

nes som et sted hvor god læring foregår. Planarbeid og 

nedfelling av rutiner vil da være til støtte i arbeidet med 

den pedagogiske utviklinga ved skolen. 

 

Elever i aktivitet, på en av to flotte skøytebaner ved Rotsundelv skole 
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N ordreisa Voksenopplæring og Flyktningetjeneste 

Ansvarsområdet 

Nordreisa voksenopplæring har ansvar for grunnskole til  

voksne, spesialpedagogikk voksne norsk og samfunnsfag 

 for innvandrere og flyktningetjenesten.  

 

Totalt 42 kursdeltakere: 32 norsk, 3 grunnskole og 2  

spesial pedagogikk.  

 

Kursdeltakere og fag  

Dette året har voksenopplæringen bl.a. kursdeltakere fra 

Bhutan, Eritrea, Palestina, Iran, Thailand, Filippinene,  

Ukraina, Latvia og Norge.  

Det ble gitt undervisning i norsk med samfunnskunn- 

skap, samfunnsfag, engelsk, matematikk, norsk,  

naturfag  på grunnskolenivå, spes. ped. med ADL- 

trening.  

Kursdeltakerne har vært organisert i 4 grupper samt 2 

deltakere med en-til-en undervisning. 22 personer var ute 

 i språkpraksis.   

Av de flyktningene som avsluttet norskopplæringen i 

2011 er 7 i jobb, 1 går på videregående skole mens 1 

måtte få livsopphold fra NAV. 

 

Flyktningetjenesten 

Tjenesten har flykningekonsulent i hel stilling i tillegg 

ble miljøarbeider engasjert i 50% stillingen i november 

og desember i forbindelse med mottak av nye flykt-

ninger.  

Flyktningkonsulenten brukte mye tid på å følge opp de  

som er i språkpraksis samt bosetting av nye flyktninger 

siste delen av året . Videre ble det arbeidet mye med 

flyktningenes praktiske utfordringer i hverdagen samt 

etablering av nødvendig og tett samarbeid med viktige 

samarbeidspartnere som familiesenteret, NAV, grunns-

kolene, Nybo m.flere  

 

Personalet og arbeidsmiljø 

Ansatte 

 Rektor / enhetsleder 

 2,65 lærere (0,65 stilling bare første semester) 

 1 flykningekonsulent  

 0,5 mijøarbeider 

 I tillegg engasjeres lærere i forhold til antall 

elever.   

 

Utdannelse                          

Alle faste lærerne hadde godkjent allmennlærerutdan-

ning.  

 

 

Kursdeltakere og lærere på felles bespisning med  

matretter fra mange ulike land.  
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Ansvar Budsjett Rev. bud-
sjett 

Rs  
2011 

Rs 
2010 

12630 117 939 13 220 -52 372 - 4 032 

12633 140 515 147 382 207 463 219 604 

12800 497 971 510 534 382 550 338 269 
 

      
 

11600 -3 375 770 -3 563 362 -5 218 189 -4 513 143  

11601 2 975 212 2 975 212 3 047 985 3 319 549 

11605 0 0 12 650 8 220 

11650 37 200 37 200 27 672 22 357 

11660 -67 242 -67 242 319 504 65 052 

13640 0 0 134 425 50 700 

Sykefravær. 

Det er svært lite sykefravær på enheten. Ved fravær er det 

forholdvis god vikardekning.  

 

Enheten har stabilt personale og godt arbeidsmiljø. Det  

er behov for faglig påfyll på spesialpedagogikk og migra-

sjons-pedagogikk.                                    

 

Læremidler, lokaler og utstyr 

Ut fra den økonomiske situasjonen i kommunen er Nord-

reisa voksenopplæringssenter brukbart utstyrt med lære-

midler og utstyr. Romsituasjonen her i Sørkjosen er litt 

utfordrende i og med at vi måtte avgi ett klasserom til 

Storslett skole avd. Sørkjosen, den blir bedre når Storslett 

skole avd. Sørkjosen flytter opp til Storslett i løpet av 

2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet for VO kommer av økte inntekter, refusjoner, 

mindreforbruk pga. mindre sykefravær. Resultat for FK 

kommer av økte driftsinntekter som følge av mottak av 

nye flyktninger på slutten av året, refusjoner samt redu-

serte driftsutgifter og generelt mindre forbruk.  

 

Både med tanke på at det skal tas imot nye flyktninger, 

samt at integreringsstønad reduseres ut over integrerings-

perioden og at flyktninger da kan bli avhengig av sosial 

bidrag, bør merinntekt avsettes til fond.   

 

Utfordringer og målsettinger fremover 

Det er et behov og ønske om kompetanseheving hos an-

satte, bl.a. skolering i Nir for rektor og flyktningetjenes-

ten.  

Kompetanseutvikling for alle ansatte vil være en målset-

ting framover.   

En annen målsetting vil være å få flest mulig av kursdel-

takerne gjennom språkprøvene (10 godkjent i 2011, 7 

norskprøve 2 og 3 norskprøve 3)  slik at de blir kvalifisert 

for videre skolegang eller arbeid i Nordreisa og godt inte-

grert i lokalsamfunnet.  

Det blir også svært viktig å få etablert et fast, systematisk 

og godt tverrfaglig samarbeide med våre viktigste samar-

beidspartnere som familiesenteret,  ppt, nav, m.flere.   

Det vil fra januar 2012 bli innført en ny modell for norsk-

opplæringen/språkpraksis. Første halvår av opplæringen 

vil bli gitt som intensiv norskopplæring. Språkpraksisen 

starter først etter at kursdeltakeren har fullført dette halv-

året og hatt begrepsavklaring i forhold til det arbeidsfeltet 

språkpraksisen inngår i. Tidligere har norskkurs og språk-

Sykefravær 2008 2009 2010 2011 

VO 2,2 8,4 9,4 2,9 

Flyktningetjeneste 

 

- 3,0 51,5 4,5 

Kaffekos 

 

Familie fra Butan i drakter 
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 2008 2009 2010 2011 

Sykefravær 22,5 15,3 10,7 7,6 

H øgegga barnehage 

Ansvarsområde 

Høgegga barnehage er en to avdelings barnehage med 

en avdeling for barn 0-3 år og en avdeling for barn 3-6 

år. Totalt har barnehagen 9 plasser for barn under 3 år 

og 18 plasser for barn over 3 år. 

Enhetsleder / styrer er Renate Nørgård. 

 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Barnehagen har en grunnbemanning på 6.9 årsverk: 

 Styrer/enhetsleder i 100 %. 

 2 stilling pedagogiske leder med førskolelærerut-

danning, en i 100 % og to i 50 %. 

 1 fagarbeider i 100 % 

 2,90  stilling assistenter fordelt på 3 personer. 

 I tillegg for 2011 har barnehagen hatt en assistent 

i 32 %  stilling for styrkning av bemanning for 

individuell oppfølging av enkelt barn. 

 

Barnehagen har ett godt arbeidsmiljø. Personalet gir ut-

trykk for at de trives på jobb og i lag med kollegaer. Det 

jobbes kontinuerlig med hvordan de ansatte ønsker å ha 

det og hvordan løse eventuelle konflikter. Dette er med 

på å skape et trygt og åpent arbeidsmiljø. 

Der er også forsøkt få til noen sosiale tiltak for persona-

let. Det har vært enkle ting som blant annet 

”fredagslunsjer”, felles treningsøkter, turer og julebord. 

Tilbakemeldingene har vært positive.  

Sykefraværet har over flere år vært høyt i barnehagen. 

For 2011 har barnehagen fått veldig positive resultater 

ift arbeidsnærvær. Det viser at kontinuerlig IA oppføl-

ging gir gode resultater. Positivt er det også at barneha-

gen har tilfredsstillende førskolelærerdekning sett i for-

hold til dagens bemanningsnorm. 

Målsettingen på er 92% arbeidsnærvær er for 2011 inn-

fridd.  

 

 

 

 

Årsaken til sykefraværet går i stor grad ut på plager med 

hode, nakke, skulder og rygg. 

Selv om fraværet har gått ned, har det fortsatt til tider 

vært svært vanskelig å få tak i vikarer. Styrer dekker opp 

så langt som mulig, men det har allikevel vært dager 

hvor personalet må klare seg uten vikar.  

En positiv utvikling er at flere og flere av de ansatte og 

noen av faste vikarer er med på ”Trim på Kontrakt”.  Så 

godt som alle på huset er nå med på en eller annen form 

for organisert trening, ca to ganger i uken. De ansatte gir 

selv uttrykk for at dette er med på å opprettholde/

forbedre både helse og overskudd, og at det er med på å 

redusere egenmeldt fravær.  Å avsette tid til å trene i 

arbeidstiden har vært en umulighet for barnehagen. Det 

er derfor funnet fram til andre alternativ/løsninger for å 

få dette til, slik at de som er med på dette, føler at de får 

en form for belønning/gulrot for ”strevet”. 

 

Årets virksomhet 

I 2011 har barnehagen hatt miljø som tema. Fokus har 

vært på søppel, resirkulering, gjenbruk og energi.  

Ifølge rammeplanen skal personalet i barnehagen legge 

til rette for at barna skal få en begynnende forståelse for 

bærekraftig utvikling. I arbeidet med temaet søppel og 

gjenbruk vil barnehagen legge til rette for dette ved å 

samtale om, gjøre praktiske øvelser og lære mer om 

gjenvinning av søppel. Kildesortering er nødvendig for å 

skille avfallet som kan brukes på nytt fra det som må 

kastes. Samtidig sikrer man at de tingene som er farlige 

for miljøet blir håndtert på en forsvarlig måte. Resirku-

lering er bl. a. å sortere søppel. Barnehagen vil sortere 

papir, kartong, plast, glass og matavfall sammen med 

barna og snakke om hvorfor det er viktig. Barna skal bli 

bevisste på alt søppel som kastes og hva det gjør med 

naturen og miljøet. Gjenvinning kan være en motvekt til 

en bruk- og kast- mentalitet. 

Kreativitet!  

- egenproduserte lekeklosser 
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An-
svar 

Oppr Rev Rs Regnskap  

12455 2 587 342 2 585 331  2 522 541  2 277 711 

Også høsten 2011 gjennomførte barnehagen Forut’s bar-

neaksjon hvor voksne og barn ble presentert for Indriani 

og hennes hjemland India. Barna lærte om hvordan fat-

tigdom og barnearbeid begrenser og ødelegger livet for 

millioner av barn i verden. Aksjonen inneholder praktisk 

pedagogikk og et solidarisk element; hvor man først læ-

rer noe - og så gjør noe. Helt enkelt: Barn hjelper barn.  

Med bakgrunn i årets tema valgt vi, i stedet for å selge 

ferdige produkter/materiell, å arrangere ett loppemarked 

til inntekt for Indriani.  

Samme dag som vi hadde Forut-aksjon, markerte vi også 

barnehagens 20-års jubileum. Fra Nordreisa kommune 

fikk barnehagen en fin bukett og ei nydelig kake. I tråd 

med denne dagens / årets tema, valgte vi å være så frei-

dige at vi delte kaka opp å solgte den videre til foreldre 

og andre gjester.  

Energiopplæring i barnehagen er viktig, få begynnende 

kunnskap om ulike former for energi og energisparing. 

Målet er å lære barna gode handlinger så tidlig som mu-

lig. Handlinger kommer først. Gode holdninger kommer 

etter hvert, med økt kunnskap og forståelse. Man vet at 

små barn tilegner seg mye lærdom i løpet av barnehage-

tida, og derfor er det viktig at energiopplæring også fin-

ner sin plass i barnehagehverdagen.  

Personalgruppa har startet arbeidet med miljøfyrtårnser-

tifisering. Leder av Utviklingsavdelingen har vært på ett 

personalmøte og gitt oss litt informasjon om miljøfyr-

tårn.  

Målsetning er å blir miljøfyrtårnsertifisert innen 2013.  

Barnehagen har også startet arbeidet med å lage ny/

revidere virksomhetsplanen for barnehagene våres. Øko-

nomi 

Økonomi 

Det er god økonomistyring i barnehagen. For 2011 ble 

resultatet et mindreforbruk på 62.770,-   

 

 

 

 

 

Utfordringer fremover 

Ha fokus på kvalitet og innhold i alle barnehagene i 

Nordreisa kommune. Det bør derfor jobbes for å få en 

med barnehagekonsulent.   

Fortsette jobben med å redusere sykefraværet / økt jobb-

nærværet  

Jobbe for større personal/pedagog tetthet i barnehagene 

 

 

   Spennende å være på besøk på Kildal kraftstasjon 
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S torslett barnehage 

An-

svar 

Oppr 

 budsj 

Rev  

budsj 

RS 

2011 

RS  

2010 
12425 2 348 110 2 348 110 2 426 983 2 208 148 

 2008 2009 2010 2011 
Sykefravær 13,9 13,1 15,9 17,3 

Ansvarsområde 

Storslett Barnehage er en 2 avdelings barnehage, med 

34 plasser.  En 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling.   

Høsten 2011 fikk ikke barnehagen fylt opp 3-6 års av-

delingen fordi det ikke var flere søkere over 3 år. 

 

Enhetsleder Kari Silvana Wara 

 

Personale og arbeidsmiljø 
 

1 Førskolelærer i 100% stilling som enhetsleder/styrer 

2 Førskolelærere i 100% stilling som pedagogisk ledere 

2 Fagarbeidere i 100% stilling som assistenter 

1 Assistent i 90% stilling 

2 Assistenter i 50% stilling 

 

Begge Ped.lederene har hatt 10% permisjon fra sine 

100% stillinger, med bakgrunn av at det oppleves kre-

vende å jobbe i 100% stilling. Det samme gjelder for en 

av assistent stillingene. 

 

Personalgruppa jobber kontinuerlig for å opprettholde 

et godt arbeidsmiljø.  Da med sosiale aktiviteter på friti-

den, og faglige og praktiske avklaringer/justeringer i 

forhold utøvelsen av jobben som personale i en barne-

hage.  For å imøtekomme kravene som stilles i Lov om 

barnehager og Rammeplan for barnehager, opplever vi 

et behov for mer tid avsatt til veiledning, planlegging 

og evaluering.  Men jeg vil benytte anledningen til og 

rose personale som hver dag bestreber seg på og gi, bar-

na - og sine medarbeidere en best mulig hverdag i bar-

nehagen.  

 

 

 

 

Barnehagen har et høgt sykefravær som skyldes flere 

langtidssykemeldinger i 2011. Som følge av dette har 

det vært lagt mye arbeid inn i oppfølging av sykemeld-

te.  

Selv om barnehagen har ”faste” vikarer medfører stort 

sykefravær en ekstra belastning for øvrig personale.  I 

tillegg har barnehagen merket at det ikke har vært mulig 

å gå tak i vikar som kan jobbe i barnehage.  De vikarene 

som har jobbet i barnehagen over lengre tid er svært 

positive og dyktige i sin jobb med barn, så det er barne-

hagen  takknemlig for. Foreldre er i positive i de fleste 

forhold, men har gitt tilbakemeldinger på at de opplever 

det som litt vanskelig å måtte forholde seg til  forskjel-

lig personale. 

 

Økonomi 

 

 

 

 

Barnehagen har et merforbruk på kr 78.873,- som ho-

vedsakelig skyldes mindreinntekt på oppholdsbetaling.  

 

 

Årets virksomhet 

Barnehagen jobber fortsatt med bevissthet i forhold til 

barnehagen som læringsarena Jmf kravet til barneha-

gens læringsmiljø i Rammeplan for barnehagene. Perso-

nalet ser stadig verdien i det å ha et godt –og allsidig 

læringsmiljø, selv om vi enda opplever at holdninger, 

praksis –og kompetanse i forhold til temaet i personal-

Gøy i gymsalen  
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Fra høsten 2011 har vi begynt på prosessen med å jobbe 

med den sosiale kompetansen både i barne –og personal-

gruppa.  Her bruker vi et pedagogisk opplegg med littera-

tur og materiell som heter Steg for Steg.  Det er mye lit-

teratur og materiell og gjøre seg kjent med, men vi opp-

lever dette som et spennende prosjekt  

Alle Pedagogisk ledere og enhetsledere i de kommunale 

barnhager deltar i det interkommunale prosjektet 

”Pedagogisk ledelse”, som går over 3 år og avsluttes i 

mars 2013.  Prosjektet finansieres av midler fra Fylkes-

mannen.  I mellom samlingene er det lagt opp til gruppe-

møter på tvers av barnehagene, der deltakerne har faglige 

diskusjoner og utvekslinger i utviklingsarbeidet/

prosjektet.  Den koordinerende rollen i prosjektet som 

helhet og for gruppemøtene har fram til sommerferien 

2011 utført av barnehagefagligrådgiver.  Fra høsten 2011 

har dessverre ikke dette blitt videreført og samarbeidet i 

gruppene har stoppet helt opp.  Noe som er svært uheldig 

i forhold til den enkeltes utvikling og prosjektets fram-

drift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måloppnåelse og Målsettinger 2011 

Medarbeidersamtaler: Enhetsleder har gjennomført med-

arbeidersamtaler med alle ansatte.  

Arbeidsnærvær: Nordreisa Kommune har som mål å få 

arbeidsnærværet på 92%.  For enheten Storslett Barneha-

ge er det ”langt igjen”.  For 2011 var arbeidsnærværet på 

82,7 %.  Enheten har de siste årene hatt fokus på tilrette-

legging for og minske belastningen for personalet. Det er  

kjøpt inn en god del utstyr i forbindelse med dette og 

utstyret brukes av personalet.  Men dette gjenspeiler seg 

dessverre ikke i arbeidsnærværet for enheten.  Dermed 

kan man fritt tolke at årsaken til liten arbeidsnærvær ikke 

er fysiske plager, men årsakene er ulike og jobben med 

og øke arbeidsnærværet er en kontinuerlig jobbing. 

 

Utfordringer framover 

I forhold til det å jobbe med den sosiale kompetansen i 

personalgruppa, er målsettingen at vi skal ha et positivt 

fokus på; personalsamarbeidet, hver enkelt kollega, bar-

na, foresatte og på det og jobbe i vår barnehage.  Videre 

ser vil vi at dette skal bidra til at vi skal bli stolt av og 

jobbe i Storslett Barnehage og i Nordreisa Kommune, for 

så og ”gå ut” og omtale vår kommune positivt. 

Dagens foreldre stiller større og mer konkrete faglige 

krav i forhold til barnehagens organisering og innhold. 

Vi som jobber i barnehagene ønsker også å utvikle oss og 

imøtekomme kravene som stilles i Lov om barnehager og 

Rammeplan for barnehagene. Vi skal være i stand til å 

møte nye krav og utfordringer, ved å drive med kontinu-

erlig kvalitetsutvikling. Vi må tenke langsiktig og skape 

oss gode mål, for å bli en attraktiv kommune. 

For at kommunens barnehager skal være de barnehagene 

som foretrekkes for bygdas barn, må det etableres et godt 

samarbeid mellom enhetene, administrasjonen og de fol-

kevalgte politikerne. Mener dette er avgjørende for å få 

barnehager med best mulig kompetanse/tilbud til barna i 

barnehagen.   

Storslett Barnehage som ble omgjort fra 3-6 års barneha-

ge i 2003, trenger og få ute lekeapparater tilpasset barne-
gruppen. 

 

 

I september hvert år, inviteres barna som er gått over i 

skolen til 1-Klassefest.  Da griller og spises det sammen 

ute.  Alltid en spennende dag med mange gledelige 

gjensyn! 

 

Hedring på bursdagsstolen! 
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O ksfjord barnehage 

  2008 2009 2010 2011 

Sykefravær 3,1 % 3,8 % 3,9 % 7,4 

Ansvarsområde 

Oksfjord barnehage er en 1-avdelings barnehage med 18 

plasser for barn i alderen 0-6 år. 

Barnehageåret 2011 hadde vi ledig kapasitet med 30% 

plass for barn over 3 år. 

Enhetsleder er Marja-Lena Nilsen. Men pga svangers-

kapsvikariat var Siv Thømt enhetsleder vårhalvåret 

2011. 

 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Førskolelærer som enhetsleder (40% adm/ 60% på av-

delingen) 

Førskolelærer som pedagogisk leder i 40 % stilling 

To fagarbeidere, 50% og 70% stilling 

Assistent i 100% stilling 

 

I tillegg har barnehagen vaktmester og renholder. 

 

 

 

 

Barnehagen har et godt arbeidsmiljø med et stabilt per-

sonale og jevnt over lavt sykefravær. Våren 2011 var 

fraværet høyere enn normalt for barnehagen, mens høs-

ten 2011 var det nesten ikke fravær. 

Det ble ikke gjennomført medarbeidersamtaler våren 

2011 pga nyansatt styrer i vikariat. Medarbeidersamtaler 

gjennomføres ca februar hvert år. 

Innad i barnehagen samarbeides det godt og personalet 

trives sammen. De siste par årene har barnehagen fått 

inn nye pedagogisk ledere som har tilført barnehagen 

nye ideer og som har tilpasset seg godt. Vi får tilbake-

melding fra både nyansatte, vikarer og foreldre at de 

opplever barnehagen som et godt sted å være. Noen av 

de ansatte i barnehagen benytter seg av ”Trim på kon-

trakt” og vi har en del sosialt samvær utenom jobb.  

 

 

Årets virksomhet 

Vi har i 2011 hatt sosial kompetanse og språkstimule-

ring som et overordnet tema.  

Vi har sammen med barna snakket mye om følelser, 

hvordan vi ønsker å være mot hverandre og vennskap. 

Vi har brukt ulike tilnærmingsmetoder til tema; plansjer 

med bilder for refleksjon og samtale, sanger, bøker, for-

mingsaktiviteter m.m. 

Oksfjord barnehage planlegger også ulike tema for hver 

måned. Disse temaene følger årets syklus, barnas inter-

esser og bruk av nærmiljøet. I disse temaene fokuserer 

vi også på Rammeplanens fagområder. 

Temaene for 2011 var følelser, kroppen vår, samisk 

kunst, barns medvirkning/barns rettigheter, vinterlek og 

påske, blomster og vekster i nærmiljøet, male- og tegne-

teknikker, pulverheksa, kjæledyr og jul. 

Oksfjord barnehage ønsket også å jobbe mer bevisst 

med barns medvirkning. Barna ble tatt med i planleg-

ging av månedsplaner og det ble mer fokus på å ta bar-

nas her- og- nå interesser med i planlegging av aktivite-

ter.  

Barnehagen har ønske om prosjekt som kan holde opp 

”gløden” blant både barn og ansatte. Ved å fokusere på 

barns medvirkning kan man bidra til det. Vi valgte å 

ikke delta med personalet på årets felles kommunale 

kursdag der språkutvikling var tema. I stedet for dro vi 

på Arbeidslivskonferansen ”Det gode liv på jobb” i 

Tromsø. Å kunne dra hele personalet på en slik tur med 

motiverende foredrag er en skikkelig vitamininnsprøyt-

ning for personalet. 

 

 

 

Voksen og barn  
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An-

svar 

Oppr 

budsj 

Rev 

budsj 

RS 

2010 

RS 

2010 
12445 1 286 618 1 331 607 1 187 680 1 068 484 

Økonomisk analyse 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen har fått inn mer i oppholdsbetaling og refu-

sjon svangerskapspenger enn budsjettert. Det er hovedår-

saken til at vi har et mindreforbruk i 2011.  

 

Utfordringer fremover 

Oksfjord barnehage ønsker å bruke nærmiljøet i større 

grad, dra på turer med små grupper og benytte de fine 

uteområdene og lokalene med fokus på fysisk fostring. 

Det gjelder både for de minste og de største barna. Vi har 

kjent på utfordringene med å komme oss mer ut av bar-

nehageområdet når vi har småbarn som sover til ulike 

tidspunkt. Istedenfor å se problemene ønsker vi nå å fo-

kusere på mulighetene. 

Det er en hektisk hverdag og barnehagen opplever det er 

mer behov for tid til veiledning, planlegging og evalue-

ring for å imøtekomme Rammeplanens krav. 

Høsten 2012 starter vi opp sammen med 1.-7. kl som 

Oksfjord oppvekstsenter. Det er et mål å få et oppvekst-

senter som samarbeider godt på tvers av avdelingene, at 

både barnehagen og skolen vil dra nytte og lærdom av 

hverandre. Barnehagens personale skal være med og bi-

dra til et godt kollegialt miljø og til at vi får et oppvekst-

senter bygda kan være stolte av.  

Barnehagen vil sammen med skolens ansatte sette felles 

mål for oppvekstsenteret når det starter opp til høsten. 
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S onjatun barnehage 

 2008 2009 2010 2011 

Sykefravær 11,1 16,3 18,1 11,5 

 Ansvar Oppri 

Budsjett 

Rev 

 budsjett 

RS 

 2011 

RS 

2010 

12450 4 141 768 4 313 539 4 676 654 4 230 403 

12451 - 7 465  - 2 677 - 43 114 -20 134 

Ansvarsområde: 

Sonjatun barnehage er en fire avdelings barnehage med 60 

plasser. Det er totalt 50 barn. Alle avdelingene er 0-6 år. Barne-

hagen har en samisk-norsk avdeling som ble opprettet høsten 

2002 med støtte fra Sametinget. Der legges det vekt på samisk 

språk, kultur og identitet. 

 

Enhetsleder/styrer er Heidi Hole. 

 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Barnehagen har en grunnbemanning på 13,45 årsverk. 1 års-

verk styrer/enhetsleder med førskolelærerutdanning, 4 årsverk 

pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning, 2 årsverk bar-

ne- og ungdomsarbeider, 1 årsverk samisktalende assistent og 

5,45 årsverk assistenter. 0,45 årsverk er stilling for å tilby tidli-

gåpning (åpning fra 0645).  

2 av personalet jobbet redusert stilling, en i 80 % og en i 90 %. 

Personalet gir uttrykk for at de trives på jobb, og selv om det å 

være i fire hus er vanskelig, prøver vi å få til et godt samarbeid 

på tvers av avdelingene.  

Barnehagen fungerer likevel som fire barnehager som er samlet 

på samme område. Vi kunne spart penger på blant annet vikar-

utgifter og belastning på personalet om avdelingene hadde vært 

i samme hus.  

 

Barnehagen jobber kontinuerlig med nærvær til jobben og sy-

kefraværet har gått ned, men er fortsatt høyere enn målsetting-

en på 92 % arbeidsnærvær.  

 

 

 

 

 

 

Det er i hovedsak sykemeldinger av ulike lengde som gir syke-

fravær og ikke så mye egenmeldt fravær. Årsak til sykefravær 

er i hovedsak fysiske plager. Sykefraværet er i perioder med på 

å gi lite kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet, da det viktigste 

har vært å få dagene til å gå rundt med nok folk på jobb.  

I perioder har det vært vanskelig å få tak i vikarer, og det har 

vært dager hvor personalet må klare seg uten vikar. Dette har 

bidratt til økt belastning for de som er igjen.  

Med IA -avtalen skal vi ha tett oppfølging av de sykemeldt, 

men det er også veldig viktig å ivareta de som er igjen på jobb. 

 

Våren 2011 prøvde barnehagen gjennomføre ”Trim på kon-

trakt” hvor man ønsket forsøke med trim i arbeidstida. Dette 

fikk barnehagen til på våren mens barn og voksne var mye ute 

og kunne dra nytte av personalet på tvers av avdelingene. På 

høsten viste dette seg vanskeligere å få til, da det ble for liten 

personaltetthet igjen på jobb.  

 

Økonomi 
 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen hadde et merforbruk i 2011 på 363 115,- 

dette skyldes i hovedsak at det var budsjettert for 

høy oppholdsbetaling. Der er også et lite merforbruk 

vikarer for å dekke opp 5. ferieuke for ansatte.  

 

Adventsbesøk i Nordreisa kirke 

Tidlig krøkes som god kokk skal bli!  
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Målsettinger fremover og måloppnåelse 

Barnehagen opplever at de målene som ble satt i hht te-

ma 2011, ble oppnådd. Dette gjenspeiler seg i evalue-

ringer, daglig drift og tilbakemeldinger fra foreldrene. 

Det ble gjennomført 13 medarbeidersamtaler, hatt opp-

følging av sykemeldte og barnehagen har fått ned syke-

fraværet.  

Framover ønsker barnehagen å jobbe videre med arbeid-

snærvær og stolthet over egen arbeidsplass 

(omdømmebygging). Det er et mål om å gjennomføre 

brukerundersøkelse i 2012 for å kartlegge hvordan barn 

og foreldre er fornøyd med barnehagetilbudet og tjenes-

tekvaliteten. Som forrige år skal barnehagen også gjen-

nomføre medarbeidersamtaler for personalet. 

 

Utfordringer framover 

Barnehagen venter på at det skal skje noe med bygninge-

ne til Sonjatun barnehage som har vært drevet midlerti-

dig i mange år og håper den nye kommuneplanen kan 

være med på å gi en framdrift i oppgradering/renovering 

eventuelt nybygg.  

Bygningene er ikke egnet til barnehagedrift og i vinter 

har man måttet stenge pga av kalde bygg. Barnehagen 

mangler også vognskur, fellesrom og personalfasiliteter 

som arbeidsplass og garderober. Å få et egnet bygg kan 

mest sannsynlig få ned sykefravær og driftes mer effek-

tivt. 

Økonomi. Det har ikke vært økte rammer til barnehage-

ne de siste årene, handlingsrommet blir mindre og mind-

re, på tross av at man trenger oppgradering av inventar 

og utstyr i barnehagen.  

I ny lovgiving til barnehagene (NOU – 2012:1: «Til bar-

nas beste» ), er det forslag om ny pedagognorm i barne-

hagene. Dette vil få konsekvenser for bemanningen og 

ansettelser i barnehagene i Nordreisa.  

Ut å tur  

-  på Kvennes 

 

Gøy i akebakken! 

 

Utfordring og lek i Barnas Naturpark 

Kvennes 
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 2008 2009 2010 2011 

Sykefravær 12,6 10,0 26,2 7,3 

S ørkjosen barnehage 

                Aktivitet med læring ift bla bokstaver, mønster, 

antall, form og farge. 

Ansvarsområde:. 

Sørkjosen barnehage er en to avdelings barnehage med 

36 plasser. Begge avdelingene er for barn 0-6 år. 

Enhetsleder/styrer: Berit Kalseth 

 

Personalet: 

Barnehagen har en grunnbemanning på 6,9 årsverk. 

Enhetsleder/styrer med førskolelærerutdanning i 100%, i 

90% adm ressurs og 10 % arbeid ute på avdeling. 

2 pedagogisk ledere med førskolelærerutdanning, begge 

i 100%.                         

6 assistenter fordelt på 3,9 stillinger. Herav 1 med fag-

brev barne- ungdomsfagarbeider. 

 

I tillegg har barnehagen fast renholder og vaktmester 

tilknyttet barnehagen. 

    

Barnehagen har mange seniorer i delte stillinger. Det har 

vært liten endring i personalsammensetningen. 

 

Styrer har 90% administrasjonsarbeid, og 10% direkte 

arbeid på avdelinga.  

 

 

Arbeidsmiljø 

Barnehagen arbeider kontinuerlig med arbeidsmiljøet 
og barnehagens visjon er at en god barnehage for an-
satte, også er en god barnehage for barn og foreldre! 
Skal barn og foreldre oppleve barnehagen som ett trygt 
og godt sted å være, ligger nøkkelen for å oppnå dette 
hos de ansatte.  

Barnehagens  arbeidsmiljømål er å skape tillit, trygghet 
og trivsel hos barn og voksne.  

Tiltakene i 2011 har vært: 

 Fokus på metoder innenfor LØFT  
 Fokus på fremsnakking  
 Personalsamarbeid og arbeidsmiljø er tema på 

personalmøter 
 
 
 
Barnehagen arbeider for å fremstå som ”en ” barneha-
ge, til tross for at den består av to avdelinger. I vår bar-
nehage er alle barn  ”våre”, uavhengig av hvilken avde-
ling barn eller voksne hører til.  

Langsiktig arbeid med arbeidsmiljø viser seg å gi resulta-
ter og tilbakemeldinger fra ansatte er at de trives godt. 
Ansatte opplever at de har stor grad av medvirkning ift 
sin egen arbeidssituasjon, og at terskelen for å ta opp 
ting er blitt lavere. Miljøet i barnehagen preges av om-
sorg, humor, og oppleves som åpent og inkluderende. 
Barnehagen har fortsatt utfordringer, og det gir mulig-
heter for videre utvikling. 

 

 

 

 

 

Barnehagen har hatt sykefravær på 7,3 for hele 2011, 

mot 26,2% i 2010. En markant positiv utvikling!  

Legemeldt fravær og langtidsfravær representerer fort-

satt over halvparten av fraværet. Flere av personalet sli-

ter med slitasjeplager i nakke-, rygg-, skuldre og armer. 

Langtidsfraværet relateres til slike helseplager. 

Barnehagen har påbegynt bygging av vognskur i 2009. 

Vognskuret er fortsatt ikke ferdigstilt, og medfører hel-

semessige belastninger på ansatte. 

Førskolelærergruppa har vært utsatt ift sykefravær i hele 

2010 og fram til sommeren 2011. 

Nordreisa kommune er IA-bedrift og barnehagen har 

fulgt retningslinjer for oppfølging av sykemeldte.  
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Ansvar Oppr 

 Budsjett 

Rev 

budsjett 

Regnskap 

2011 

Regnskap  

2010 

12430 2 342 173 2 342 173 2 515 996 2 229 767 

Årets virksomhet 

Alle ansatte i barnehagen har hatt medarbeidersamtale 

med styrer i 2011. Styrer gjennomfører i tillegg planlagt 

og fortløpende veiledning når det meldes behov fra ansat-

te eller leder. 

 

Satsingsområdet for barnehagen for 2011 – 2014 er sosial 

kompetanse.  

 

Satsingsområdet for barnehagen for 2011 – 2014 er sosial 

kompetanse. Målet er å øke personalets og barnas sosial 

kompetanse, som også er viktig sett i forhold til å øke 

personalets stolthet over egen arbeidsplass, arbeidsmiljø 

og det å styrke arbeidsnærværet. Barnehagen har laget 

fremdriftsplan for arbeidet, der vi har startet arbeidet med 

voksenrollen og skal ta i bruk ”Steg for steg”. 

Prosentmessig arbeidsnærvær i 2011 er på 92,7%. Barne-

hagen har laget fremdriftsplan for arbeidet, der vi har 

startet arbeidet med voksenrollen og skal ta i bruk ”Steg 

for steg”. 

 

Barnehagen arbeider fortsatt med fagområdene. Første 

halvdel av 2011 arbeidet barnehagen grundig ift forståel-

se av fagområdene og innhold sett i sammenheng med 

personalets oppgaver, mål og metoder. Fra høsten flyttet 

barnehagen fokuset mot større bevisstgjøring av faglighet 

i hverdagen og hverdagslige aktiviteter, i tillegg til plan-

lagte aktiviteter med forhåndsatte mål ut ifra fagområde-

ne.                      

 

Barnehagen arbeider med foreldresamarbeid. Vårt mål er 

at foreldre i større grad skal ha kjennskap til innholdet i 

barnehagen og deres mulighet til medvirkning.  

 

Høsten 2011 arrangerte vi ”mørketidsfest” i nært samar-

beid med foreldrene. Tilbakemeldinger fra ansatte og for-

eldre var udelt positive. 

 Arbeid med å utarbeide ny virksomhetsplan er påbegynt, 

men ikke fullført. Sykefravær i førskolelærergruppa er 

årsak til dette.  

Nasjonal og sentral satsing over flere år har vært å frem-

me barns psykiske- og fysiske helse. Barnehagen tilbring-

er mye tid ute og arbeider aktivt for å bruke uterommet 

som læringsarena.  

 

Økonomisk analyse 

Barnehagen har merforbruk som skyldes budsjettering 

med for høy inntekt på oppholdsbetaling, og større utgif-

ter ift vikar ved sykefravær enn budsjettert. Forventet 

manglende inntekt ift oppholdsbetaling er rapportert inn 

tidlig i 2011. Budsjettmessig overforbruk ift sykelønn 

skriver seg fra sykefravær ved egenmeldinger og lege-

meldt sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden. 

 

 

 

 

 

Utfordringer 

 Barnehagens fysiske rom som læringsarena 

 Utviklingsarbeid i barnehagen 

 Ferdigstilling av vognskur 

 Arbeidsrom til pedagogiske ledere i barnehagen  

      og Ikt utstyr 

 

Spennende å være på tur i ”Gamlehjemsskogen” 
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L eirbukt barnehage 

 2008 2009 2010 2011 

Sykefravær - 6,2 11,5 6,9 

Ansvarsområde. 

Leirbukt barnehage var en to avdelings barnehage fra 

august 2009 til august 2011. Ved nytt barnehage år au-

gust 2011 ble det opprettet to nye avdelinger. Så i dag er 

Leirbukt barnehage en barnehage med 72 plasser fordelt 

på fire hus/avdelinger. Det er totalt 48 barn. 

Enhetsleder/ styrer er Kirsti Karlsen. 

 

Barnehagens visjon:  

Et godt sted å være- et godt sted å lære. 

 

 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø. 

Barnehagen har en grunnbemanning på 13 årsverk: 

1 årsverk Styrer/ enhetsleder. 

4 årsverk pedagogiske ledere. 

3 årsverk barne- og ungdomsarbeider. 

2 årsverk fagarbeidere. 

3 årsverk assistenter. 

 Barnehage året 11/12 er vi så heldig at vi har en lærling 

i barne- og ungdomsarbeider hos oss. 

Personalet gir uttrykk for at de trives på jobb. Med at 

barnehagen økte med to nye avdelinger, ble barnehagen 

dobbelt så mange ansatte. Det har dermed høsten 2011 

blitt jobbet mye med å få et inkluderende arbeidsmiljø. 

Dette kan til tider være utfordrende med at barnehagen 

er atskilt i fire hus. Noe som gjør det vanskeligere å se 

hverandre i hverdagen. Men vi tenker Leirbukt barneha-

ge som en barnehage, og jobber mot en god ”vi” følelse. 

 

 

 

 

 

Sykefraværet er redusert. Det fraværet som har vært er 

korttidsfravær. Barnehagen har vært heldig og hatt stabi-

le vikarer, som gjør at det ikke blir ekstra belastning på 

personalet ved sykefravær  

 

 

Fysisk miljø. 

Tre av avdelingene ved Leirbukt barnehage er tidligere 

hybelhus som er bygd om til barnehage. Ombygningen 

er gjort med gode løsninger. Bygningene egner seg godt 

som barnehage, og har lyse og romslige rom. Barneha-

gen har nytt ventilasjonsanlegg og varme i gulv, pluss 

varmepumpe. Der er store oppholdsrom på hvert hus, og 

hver avdeling har også mindre lekerom/ grupperom. 

Ved den nyeste avdelingen får vi et vognskur til våren 

2012. 

Hybelhus C, som er den ene avdelingen som ikke er om-

bygd er det lite tilrettelagt for å drive med barnehage. 

Veldig trang garderobe og bad som ikke er egnet til bruk 

i barnehagedrift. Denne avdelingen ble opprettet midler-

tidig, men blir nok så lenge det er behov. 

Ute området til barnehagen inneholder flate partier. Vi 

har en stor tomt som gir oss mulighet til allsidig lek. 

Barnehagen har et flott nærmiljø som vi å bruke aktivt til 

skogsturer, fjæraturer, bibliotekbesøk og lignende. 

Akebakke i barnehagens flotte nærområde 

 

Bålplassen i skogen, som barnehagen  

har fått låne av naboen! 
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An-

svar 

Oppr 

budsjett 

Rev 

budsjett 

RS  

2010 

RS 

2010 

12460 4 127 179 4 127 179 4 242 592 2 987 554 

Årets virksomhet 

Avdelingene har avdelingsmøte hver uke, pedagogisk 

ledermøte hver 14 dag og personal møte en gang i måne-

den. Det var 5 planleggingsdager i 2011 og en kurs dag. 

Kursdagen var felles for alle barnehagene i kommunen, 

og hadde som tema språkforståelse. 

Vi hadde også to foreldremøter og en brukerundersøkelse 

for Leirbukt barnehage. 

Pedagogiskledere og styrer er med på lederutviklingspro-

sjektet. Dette prosjektet er ment som et tre års prosjekt og 

vi er godt i gang med det andre året. Prosjektet avsluttet i 

2013. Formålet med prosjektet er å styrke den pedagogis-

ke ledelsen i barnehagen. 

Ved oppstart høsten 2011, var ikke det huset som skulle 

bygges om klart til bruk. Dermed måtte vi dele den avde-

lingen på to hus. Dette ble løsningen helt fram til desem-

ber 2011. Og avdeling Sammakka kunne flytte inn i nytt 

oppusset hus i løpet av romjulen. Så i løpet av de tre åre-

ne Leirbukt barnehage har vært har vi måttet driftet i mye 

midlertidige avdelinger, med økte barnegrupper. Så vi ser 

fram til å kunne konsentrere oss fullt om innholdet i virk-

somheten, og ikke det å innrede, flytte, eller være midler-

tidige. 

 

Økonomisk analyse 

 

 

 

 

 

Barnehagen har hatt et merforbruk på 115 414 bl.a. som 

følge av utvidelse av to nyte avdelinger med merforbruk 

på lønn fastestillinger, lønn syke vikar, lønn ferie vikar. 

 

Målsetninger framover  

 Leirbukt barnehage skal gi barna muligheter for å 

være med å bestemme innholdet i barnehagen. 

 Leirbukt barnehagen skal gi barn under opplæ-

ringsplikt alder gode utviklings- og aktivitetsmu-

ligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas 

hjem. 

 Leirbukt barnehage skal legge mer vekt på fysisk-

fostring og kosthold. 

 

 

 

 

 

Utfordringer 

Jobbe for å få IKT utstyr på plass, både til personalet og 

barn. 

 

Jobbe for å få ytterligere barnehagefaglig kompetanse i 

administrasjonen. 

 

Økt pedagog tetthet. (Ny lovgivning for barnehagene – 

Til barns beste. Ute på høring.) 

 

 

Samlet på den nye avdelingen ”Sammakk”  
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F amiliesenter 

Ansvarsområde 

 Helsesøstertjenesten 

 Åpen barnehage 

 Barneverntjenesten – Nordreisa og Kvænangen 

 Samordnet enhet 

 Rustjenesten 

 

Familiesenteret er en samordnet og samlokalisert virk-

somhet rettet mot barn, unge og deres familier. Senteret 

skal være et lavterskeltilbud og en møteplass med lett 

tilgang til ulike tjenester for brukerne.  

 

Personell 

Enhetsleder 

3, 75 helsesøsterstilling 

7,3 stilling barnevern (begge kommuner) 

O,8 ped leder Åpen barnehage 

0,5 koordinator samordnet enhet 

1,3 rustjeneste 

1,6 førstesekretær 

 

Årets virksomhet 

Gjennom året 2011 har det vært fokus på  

 Vedlikeholde og videreutvikle fagkompetanse og 

strukturer i en samordnet virksomhet 

 Forbedre økonomistyring 

 Videreutviklesamarbeidet med barnehagene gjen-

nom barnehageteamene. 

 Holde fokus på og forsterke arbeidet med tidlig 

innsats innenfor alle fagområder og i samarbeid 

med andre tjenester. 

 

Helsesøstertjenesten 

Hovedoppgaver for helsestasjonstjenesten omfatter 

svangerskap, ordinære konsultasjoner barn 0 -6 år, sko-

lehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole, samt 

helsestasjon for ungdom. Andre oppgaver er miljøretta 

helsevern og flyktninger / innvandrere. 

 

Helsestasjonsvirksomhet 

Følger veileder i kommunenes helsefremmende og fore-

byggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Bruker ”Tidlig kartlegging” som kartleggingsverktøy. 

Gjennomfører hjemmebesøk til nyfødte og konsultasjo-

ner 0-6 år. Svangerskapskurs/foreldreforberedende kurs 

våren 2011. Kid-kurs og Godt samlivskurs har ikke vært 

gjennomført. 

 

Svangerskapsomsorg 

Ved helsestasjonen er det gjennomført 201 svangers-

kapskonsultasjoner av jordmor som er på Familiesente-

ret 1 tirsdag i mnd. Helsesøster har en samtale med de 

gravide før fødselen, i uke 36. Helsesøster samarbeider 

med jordmor om hjemmebesøk, barselgrupper, preven-

sjonsveiledning og generelt i oppfølging av gravide som 

har behov for ekstra støtte. 

 

Skolehelsetjenesten i grunnskole 

Skolehelsetjenesten i barne- og ungdomsskolene er ut-

ført i samsvar med veileder og retningslinjer fra Helse-

tilsynet; planlagte individuelle samtaler/oppfølging med 

alle 6. og 8. klasse elever, undervisning på bestemte 

klassetrinn. 

Undervisning i 4. klasse om ernæring/helse/trivsel ble 

ikke foretatt. 

Pubertet, seksualitet- og samliv, vaksinering i 2., 6., 7. 

og 10 klassetrinn etter veileder, høydemåling i 3. og 7. 

klasse og helseveiledning ut fra bestemte tema og be-

hov. Fra høsten 2011 er det kun gjennomført vaksine-

ring på skolene, ingen kontortider, undervisning og indi-

viduelle samtaler. 

59 første-klassinger møtte til helseundersøkelse med 

helsesøster og lege av 68. 

Helsesøstrene mangler bærbar PC til bruk i skolene, 

dette medfører ekstra arbeid med overføring fra papir- 

til elektronisk journal.  

 

Skolehelsetjeneste i videregående skole 

Helsesøster hadde kontortid ca. en gang i uka på videre-

gående skole våren-2011, og det ble foretatt 80 konsul-

tasjoner. Det har ikke vært kontortid på videregående 

skole høsten 2011, men konsultasjoner ved forespørsel.  

Ledende helsesøster var på tverrfaglig Ped-team 2 gang-

er i mnd. på videregående skole våren 2011. 

 

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud for ung-

dom, med helsesøster og lege til stede. Tilbudet har 

åpent to ettermiddager i mnd, fra 15-17. Høsten 2011 

har også jordmor deltatt noen torsdager.   
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Miljøretta helsevern 

Vaksiner utenlandsreiser og influensavaksiner. Videre er 

der oppfølging av lovpålagte oppgaver i smittevern iht 

lovverket når det gjelder fremmedkulturelle, samt kjønns-

sykdommer.  

Tjenesten deltar også i tverrfaglig skolevegringsteam, 

rusforebyggende gruppemøte, modellkommuneforsøket, 

m.fl., deltakelse i tverrfaglig team i barnehager og skoler 

har vært redusert. 

Tilsyn med campingplasser ble ikke foretatt. 

 

Flyktninger/innvandrere 

Flyktningetjenesten har i 2011 hatt et minimum av opp-

følging. Denne gruppen bør ha mer oppfølging på fore-

byggende tjenester og oppfølging når det gjelder helse-

spørsmål. Helsesøstertjenesten har hatt helsesamtaler med 

barn og foresatte med tolk i 2011. 

 

Generelt 

Kvalitetssikring i helsesøstertjenesten med for eksempel 

revidering av rutinebeskrivelser/prosedyrer, har ikke vært 

prioritert. Helsesøstertjenesten hadde en helsesøster i 

svangerskapspermisjon fra august 2011 og fortsatt.  Tje-

nesten har satt avvik på flere oppgaver i denne perioden. 

 

Utfordringer videre 

 Forebygge overvekt hos barn/unge 

 Forebygge isolasjon/ensomhet hos flyktninger 

 Økt rusmisbruk blant ungdom 

 Familier som strever etter samlivsbrudd.  Stort 

ønske om mer kompetanse på dette området. 

 Behov for kommunepsykolog 

 Det er lang ventetid på BUP.  Derfor er det ønske-

lig med kommunepsykolog. 

 Behov for foreldreveileder 

 Mange ungdommer har samspillsproblemer med 

sine foreldre som kan medføre store konflikter. 

Behov: foreldreveileder  

 

Rustjenesten 

Rustjenesten har 1,3 årsverk, som er fordelt på 100 % 

ruskonsulent som jobber direkte med rusavhengige og 

deres familier (pårørende), 30 % stilling som innbefatter 

fagleder funksjon, råd og veiledningsfunksjon, planar-

beid, forebyggende arbeid spes. overfor barn og unge og 

deres foreldre.              

Gjennomsnitt 30 brukere  

Pluss oppfølging av barn/unge og foreldre 

 

Aktivitet 

Direkte oppfølging av gjennomsnittlig 30 personer med 

etablerte rusproblemer. Arbeidet innebærer kartlegging, 

henvisning, akutte og planlagte samtaler og hjemmebe-

søk, individuell helhetlig planlegging, koordinering av 

samarbeid på tvers av kommunale faggrupper, spesialist-

helsetjenester, politi, fengsel, KIF m.f.  

Oppfølging av rusavhengige i habilitering/rehabilitering 

foregår over flere år. LAR (legemiddelassistert rehabilite-

ring) er livslang behandling. 

Ved mistanke om rus i svangerskap er det meldeplikt til 

rustjenesten, som da har ansvar for koordinering og opp-

følging, evt. tvangsinnleggelser av den gravide. Det har i 

2011 vært en økning av slike meldinger. Dette er mel-

dinger hvor en ikke kan vente, men umiddelbart må sette 

i verk tiltak som er ressurskrevende. 

Det er gitt individuell oppfølging, råd, veiledning av for-

eldre og ungdommer som rustjenesten sammen med politi 

og helsesøster følger opp i rusforebyggende gruppe. 

Gruppa har også deltatt på foreldremøter på skolene. Har 

oppfølging av programmene unge og rus og foreldresam-

arbeid i skolene. 

I tillegg har rustjenesten hatt oppfølging av barnefamilier 

med rusrelaterte problemer i samarbeid med barnevern, 

helsesøster, lege. 

 

Rustjenesten er hovedmotor i arbeidet med Modellkom-

muneforsøket (2007-2014). 

 

Rustjenesten deltar i ulike samarbeidsfora. 

 

Utfordringer: 

 Stor kompleksitet og utfordringer i sakene. 

 Flere bekymringsmeldinger vedr gravide med mis-

tanke om rus.  

 Lovpålagte oppgaver til rusavhengige som indivi-

duell planarbeid adekvat oppfølging blir ikke opp-

fylt på grunn av ressursknapphet. 

 Manglende botilbud for personer med rusproble-

matikk. Rustjenesten opplever at flere får beskjed 

om utkastelse fra Nybo på grunn av husleierestan-

se. 

 Manglende oppfølging på gjeldssaker.  

 

 

Helsestasjon 2009 2010 2011 

Konsultasjoner svangerskap 203 234 201 

Hjemmebesøk nyfødte 44 57 41 

Ordinære konsultasjoner barn 0-6 år 834 1299 1271 

Konsultasjon skolehelsetjenesten - 240  

Konsultasjon videregående skole 162 110 80 

Konsult helsestasjon for ungdom 528 440 290 

Vaksiner utenlandsreiser 185 120 200 

Influensavaksiner 272 187 189 
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 Kvæ-

nangen 

2011 

Kvæ-

nangen 

2010 

Nord-

reisa  

2010 

Nord-

reisa 

2009 

Nord-

reisa 

2011 

Antall meldinger 24 20 78 76 112 

Igangsatte under-

søkelser 

24 22 79 64 112 

Hjelpetiltak 19 27 77 67 93 

Omsorgstiltak 3 4 3 3 7 

Tiltak i hjemmet 

og HBT 

13 24 60 48 53 

Tiltak utenfor 

hjemmet 

3 7 8 8 14 

Barn plassert siste 

år 

 2 4   

Samordnet enhet 
 

Enheten rommer 37 barn. Virksomheten har i stor grad 

blitt håndtert av innleid vikar i 40% stilling pga helt eller 

delvis sykemeldt koordinator.  

Stillingen / tjenesten var i 2011 midlertidig flyttet til an-

nen enhet i Nordreisa kommune.  

 

Åpen barnehage 
 

Åpen barnehage er et tilbud til foresatte som er hjemme 

med barn, alder 0 – 6 år. Barnehagen er åpen 3 dager pr 

uke. En av dagene er tilrettelagt for barn under ett år. Til-

budet er gratis, og ledes av førskolelærer. Helsesøster 

skal være tilstede til faste tidspunkt, men pga helsesøster-

tjenesten mangler folk, har dette tilbudet falt bort. Dette 

er et stort savn, spesielt på babydag. Lavterskeltilbudet er 

ikke så lavt lengre.  

 

Barnehagen er en arena for å etablere nettverk, både for 

store og små.  

 

Tilbudet gjøres kjent ved helsesøstres hjemmebesøk, på 

konsultasjoner, gjennom barnevernet, kommunens hjem-

meside, gjennom venner og annen omtale. I snitt har bar-

nehagen til enhver tid ca 30 faste brukere. Daglig kom-

mer 5 – 15 barn, pluss foresatte. De fleste barna som 

kommer i barnehagen er under tre år. 

 

Barnehagen har faglig leder i 80 % stilling. 

 

Utfordringer. 

Vi hadde som mål å motivere flere fremmedspråklige til å 

bruke barnehagen. Til en viss grad har vi klart det, men 

den lange, kalde vinteren gjør at flere ikke ser mulighet 

til å komme trillende. De har ikke bil, og drosje blir for 

dyrt.  

Fange opp enda flere som mangler nettverk, og gjøre til-

budet attraktivt for disse. 

 

Barneverntjenesten  

Barneverntjenestens målsetting er at alle barn og unge 

skal ha gode oppvekstvilkår, og at de som har behov for 

det, skal få nødvendig hjelp til rett tid. Videre er det også 

et mål å holde frister for gjennomgang av meldinger og 

gjennomføring av undersøkelser, samt at alle barn med 

tiltak skal ha gyldig tidsavgrenset tiltaksplan som skal 

evalueres til fastsatt tid. 

Fra og med 01.09.08 ble barneverntjenesten i Kvænangen 

og Nordreisa slått sammen til en tjeneste under Familie-

senteret i Nordreisa. Tjenesten er blitt en større, faglig 

sterkere og mer synlig tjeneste. I årene etter sammenslå-

ingen har det vært en jevn økning av antall meldinger, 

igangsatte undersøkelser og tiltak.   

 

Tjenesten har 1 faglig leder og 6 fast ansatte saksbehand-

lere, av disse er 1 ute i permisjon. I tillegg har tjenesten 

en 60 % merkantil stilling, lokalisert til Nordreisa. I 2011 

ble kommunen tildelt statlige midler til 1 stilling som fa-

milierådgiver, som enda ikke er besatt.  

Bemanningen i dag ansees å være tilstrekkelig, særlig når 

vi få på plass ny stilling som familierådgiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfordringer i 2012 
Den økonomiske situasjonen, særlig for Nordreisa kom-

mune, stiller store utfordringer til barneverntjenesten når 

det gjelder å holde seg innenfor budsjettet med tanke på 

tiltak etter barnevernlovens § 4-4, 4-12 og 4-6.  Strenge 

innsparingstiltak setter begrensninger for hvilke tiltak 

som nyttes. Ved å benytte mindre kostnadskrevende tiltak 

kan vi ikke forvente samme effekt som dokumenterte 

gode forebyggende tiltak. Som en konsekvens av dette 

kan man risikere at det blir flere omsorgsovertakelsessa-

ker på sikt, eller at man bryter loven fordi barn og deres 

familier ikke får den hjelpen de har krav på. 

 

I Nordreisa er det p.t 12 barn som grenser mot omsorgs-

overtakelse, og som det er sannsynlig at det blir sak på i 

Fylkesnemnda i løpet av året. Dette vil evt. bety en stor 

økning av utgifter.  

I Kvænangen har vi ingen saker p.t som grenser opp mot 

omsorgsovertakelse. Vi får tildelt samme budsjett som i 

2011, og mener at vi ut fra det vi ser i dag, skal klare å 

holde oss innenfor rammen som er satt. Likevel vet vi at 

behovene fort kan endre seg, og heller ikke her er det rom 

for nye kostbare tiltak innenfor dagens budsjettrammer. 
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Ansvar Oppr 

Budsj 

Rev 

Budsj 

RS 

2011 

RS 

2010 

Fam senter    432 417 1 295 426 1 854 731 1 910 841 

Åpen bhg     521 742    489 422    386 149 -75 671 

Barnevern 5 903 903 9 776 273 11 663 361 9 686 781 

Helsestasj 1 854 622 1 704 622   1 699 505 1 799 744 

Edrusk 

vern 

634 023    582 012      421 627 149 823 

Det stilles krav/forventninger fra staten (BUF-etat) om at 

vi skal ta i bruk ”Familieråd” som tiltak for å mobilisere 

familie/nettverk i større grad som hjelp og støtte til fami-

lien, og at HBT (hjemmebaserte tiltak) skal være prøvd i 

saker som grenser mot omsorgsovertakelse som alterna-

tiv til plassering. Begge tiltak genererer økte utgifter. 

 

Det vil fortsatt være behov for å jobbe med forbedring av 

rutiner for overholdelse av frister, følge opp lovpålagte 

oppgaver, oppfølging av tiltak, samt være à jour når det 

gjelder dokumentasjon i saker. Det stilles også store krav 

til rapportering, økonomistyring, og administrering av 

tjenesten. I tillegg skal vi opprettholde og videreutvikle 

samarbeid med andre instanser og etater, og ta i bruk og 

utvikle nye tiltak innenfor de gitte rammebetingelser. 

 

Tjenesten skal også ha på plass rutinehåndbok, opplæ-

ringsplan for nytilsatte, internkontrollperm som det hele 

tiden må jobbes med for at arbeidet skal være à jour i 

forhold til nye krav og pålegg. 

 

Det er en utfordring å skulle kunne holde seg faglig opp-

datert med de ressursmessige begrensninger som finns 

for å delta på kurs, seminar og videreutdanning. Med den 

økende kompleksiteten vi ser i saker, er det særdeles vik-

tig å ha god faglig tyngde. 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjettoverskridelser i 2011 er i hovedsak knyttet til 

barneverntjenestens arbeid. Barneverntjenesten har over 

flere år vært avhengig av betydelig bruk av konsulenter 

for å klare å ta unna saker. Bruk av konsulenter ble i 

2011 trappet ned til at barnevernet i dag har en konsulent 

som har ansvar for 1 sak. Noen svært sammensatte saker, 

der det også kan gis tiltak ut fra annet lovverk enn barne-

verntjenesteloven, er det fra kommunens ledelse bestemt 

at barneverntjenesten skal belastes. Det er søkt om refu-

sjon fra Bufetat. 

 

Familiesenteret (12009) inkluderer også Modellkommu-

neforsøket. Det er videre brukt 146.000 kr til kommune-

samarbeid om Krisesenter i Tromsø noe det ikke var tatt 

høyde for i budsjettet for 2011.  

 

Personalsituasjonen 

Siste halvår av 2011 hadde Familiesenteret en helsesøs-

terstilling vakant, til tross for 2 utlysninger. Dette har lagt 

sterkt press på de resterende helsesøstrene for å kunne 

utføre de lovpålagte oppgavene, en del oppgaver måtte 

nedprioriteres. 

 

I barneverntjenesten er bemanningen nå tilfredsstillende, 

og det skal i 2012 lyses ut stilling som foreldre/

familieveileder for 3. gang. Rekruttering er en utfordring. 

 

Enhetsleder var langtidssykemeldt første halvdel av året, 

men var i jobb igjen fra nov. Fravær av leder har medført 

større press på de enkelte tjenester.  

 

Det har vært lite rom for fagutvikling og utvikling av det 

tverrfaglige arbeidet internt og eksternt. 

 

 

Videre framover  

Arbeide for: 

 Full bemanning 

 Styrking av rustjenesten  

 videre med målbare mål og måloppnåelse 

 styrke folkehelsearbeidet – helsefremmende og 

forebyggende arbeid 

 videre arbeid med forbedring av økonomistyring, 

registreringssystemer, struktur 

 Kompetanseheving og fagutvikling. 
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H else, omsorg og sosial 

Enhet 
For

Hjemme
tjenester

Rådmann

Enhet 
For

Omsorgs
boliger

Enhet 
for

Institusjons
tjenester

Ekspedisjon 
Stab

Enhet 
for 

Helse
tjenester

Enhet 
For

Omsorgs
boliger

Nav

Sosial

Enhetsledere helse– og omsorg og sosial: 

Bodil Mikkelsen  Hjemmetjenester m.m. 

Herbjørg Fagertun  Helsetjenester  

Line K. Nørgård  Institusjonstjenester 

Britt Bendiksen  Omsorgsboliger 

Roy-Hugo Johansen Sosial 

  

 

Fra 1. mai 2010 til 1. juni 2011 er enhet for om-

sorgsboliger organisert som to virksomheter, Gu-

leng og Høgegga boliger. Miljøarbeidertjenesten er 

videre midlertidig organisert under hjemmetjenester. 

Ordningen skal evalueres innen 1. juni 2011.  

 

Politisks styringsorgan er Helse– og omsorgsutval-

get som ledes av Sigrun Hestdal (AP).  

 Nordreisa Troms Landet 

Netto driftsutgifter pr innbygger i 

kroner kommunehelsetjenesten 

2 128 1968 1740 

Netto driftsutgifter pr innb i kro-

ner, pleie– og omsorgstjenesten 

16 056 14 419 13 218 

Netto driftsutgifter til sosialtje-

nesten pr innbygger 

2083 1 879 2 442 

Årstall 2009 2010 2011 

Konsultasjon lege-
kontor 

14300 14450 15050 

Folketall i kommunen 4757 4805 4807 

Fødte i kommunen 50 63 45 

Døde i kommunen 47 47 34 

Alderspensjonister 701 718 748 

Uføretrygdede 452 441 467 

Arbeidsledige på 
tiltak 

12 13 10 pr 
måned 

Arbeidsledige 73 60 86 

Attføring * 79   267 
AAP 

Sykemeldte 170   182 
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H elsetjenester 

Ansvarsområder 

Enhet for Helsetjenester omfatter:   

 Administrasjon helse og omsorg 

 Avdeling for allmennhelsetjeneste 

 Miljørettet helsevern 

 Habilitering/rehabilitering (fysioterapitjenesten) 

 Spesialisthelsetjenester – områdegeriatri, generell 

rehabilitering, sykestue og fødestue 

 Tyngdepunkt afasi og stemme 

 Distriktsmedisinsk senter – prosjekt med etablert 

tjenester som radiologi, teleortopedi og poliklinisk 

hudbehandling. Faglige nettverksgrupper i Nord 

Troms innen kreftomsorg/ lindrende behandling, 

geriatri og lungesykdommer 

 

Samlet økonomisk oversikt Helsetjenester: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets virksomhet 

Administrasjon Helse– og omsorg 

Består av tre (fire) enhetsledere, to virksomhetsledere og 

tre personer i stabsfunksjoner. Som følge av at det ikke 

var mulig rekruttere soneleder til Høgegga boliger ble det 

foretatt en midlertidig omorganisering av enhetslederstil-

lingen omsorgsboliger til to virksomheter (Høgegga og 

Guleng) fra 2010, med mer administrativt tid til virksom-

hetsledere og deler av ansvaret overført til enheten hjem-

metjenester.   

Administrasjonen har et godt arbeidsmiljø, og et lavt sy-

kefravær, men opplever stort arbeidspress. Det har vært 

vanskelig å rekruttere mellomledere og det er signaler om 

utskifting på både enhetsledernivå og soneledernivå in-

nenfor helse i 2012.  

 

Det var ingen av lederne som benyttet ordningen trim på 

kontrakt i 2011.  

 

 

 

 

Økonomi 

Et mindreforbruk på i overkant 200.000,- skyldes i ho-

vedsak mindreforbruk lønn og pensjon  

 

Allmennhelsetjeneste 

Ansvarsområde 

Legene utfører alt legearbeid ved sykestuen, sykehjem-

mene, helsestasjon og skolehelsetjenesten.  

Videre er det et samarbeid med hjemmesykepleien, Sen-

ter for psykisk helse Nord – Troms (DPS) og NAV trygd. 

Kommunelege 1 har ansvar for miljørettet helsevern.  

Laboratoriet utfører alle laboratorietjenester for syke-

hjemmene, DPS og spesialisthelsetjenesten.  

Legene har veiledningsansvar for 3 medisinerstudenter 

og 2 turnuskandidater hvert år.  

Sykepleiere som har deltidsstilling teleortopedi, stomi-

prosjekt og hudbehandling er ansatt her. 

 

Målsetting 

Avdelingens oppgaver er å fungere som mottak og be-

handle pasienter som trenger helsehjelp 24 timer i døg-

net. 

 

Personale 

4 legestillinger i privat praksis hvorav ca 40% blir kjøpt 

til kommunale oppgaver 

1 legestilling 75% som overlege områdegeriatri og rehab 

samt 25% privat praksis 

1 legestilling i privat praksis (nedtrapping med 600 pasi-

enter) og 20% kommunal ansvar 

1 stilling for turnuslege, 3 stillinger sykepleiere og 3 stil-

linger kontormedarbeidere. 

1.0  stilling sykepleier dekker teleortopedi og hudbehand-

ling. 

 2008 2009 2010 2011 

Sykefra-

vær 

2,4 2,0 6,9 5,5 

Ansvar Oppri 

Budsj 

Rev 

budsj 

RS 

2011 

Rs 

2010 

Adm  h/o 2 790 080 2 669 500 2 634 514 2 980 407 

Fellesutg  

h/o 

-3 074 000 -2 767 200 -2 179 994 -312 295 

Legetje-

nester 

6 930 086 6 635 206 7 107 919 6 502 468 

Fysiotera-

pi 

1 914 956 1 908 956 1 983 738 1.719.871 

Miljørett 

helsev 

50 000 34 310 -11 424 39 479 

Sykestue -3 579 368 -3 910 018 -3 474 184 -4 066 197 

Fødestue 3 065 669 3 366 209 3 426 628 3 097 335 

Omr ger 

team 

2 373 926 2 323 416 2 308 541 2 273 044 

Tyngdpkt 

afasi 

0 -16 480 0 2 019 
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De siste årene har det vært et generasjonsskifte og i løpet 

av året har 3 ansatte hatt fødselspermisjoner.  

Knut Ivar Berglund ble tilsatt som kommuneoverlege fra 

februar 2011. 

Fem ansatte har benyttet ordningen trim på kontrakt. Av-

delingen har et svært godt arbeidsmiljø og lite sykefra-

vær.  

 

 

 

 

 

Økonomi  

Allmenhelsetjenesten har hatt et mindreforbruk som skyl-

des merinntekter, mindre forbruk fastlønn og pensjon og 

en feilføring av inntekt 

 

Resultater 

Som et resultat av generasjonsskifte, har det vært rekrut-

terings- og opplæringsarbeid av nye medarbeidere. Det 

har vært 15050 konsultasjoner på legekontoret, en økning 

fra forrige år. Ventetid for å komme til lege er innenfor 

det som kan anbefales. 

Det er investert i nytt datautstyr til legene og nytt EKG 

apparat. En lege er i utdanningsløp til spesialist i all-

mennmedisin. 

De fire sykestuesengene har fungert godt. Fortsatt er det 

nesten ikke utskrivningsklare pasienter på UNN. Nordrei-

sa og de andre kommunene i Nord – Troms har også fær-

rest innleggelser av eldre over 80 år på UNN sammenlig-

net med andre kommuner i Helse Nord. Det er en trygg-

het både i befolkningen og for helsepersonell å ha syke-

stue når avstanden er lang til sykehus. 

Sykehjemsdekningen kan være lav ut fra registrert behov 

i 2011. Det må sees på måter å styrke døgntjenestene til 

gruppen som søker sykehjemsplass og styrke tilbud for 

hjemmeboende slik at de kan være hjemme lengst mulig. 

 

Utfordringer 

Samhandlingsreformen gir nye oppgaver til kommunehel-

setjenesten. Finansieringen er uklar og først ved utgangen 

av 2012 vil en se hvordan det blir økonomisk for Nordrei-

sa kommune. Det er viktig at rutiner, personell og utstyr 

har kvalitet slik at tjenestene ikke blir dårligere enn på 

UNN. Sykestuene er ikke avklart i høringsnotatet til sam-

handlingsreformen. For 2012 er  det  avtale med UNN HF 

om å forlenge avtaler som ble inngått i 2011.  

Det må også forberedes kompetanse kommunalt i forhold 

til diabetikere, kolspasienter, palliativ medisin 

(kreftomsorg), demensomsorg og andre kronikergrupper. 

Det er allerede god kompetanse og ansatte med spesial-

kompetanse må få tilrettelagt tid for å utføre tjenester til 

de respektive pasientgrupper. 

 

 

Miljørettet helsevern 
 

Ansvarsområder 

Støyulemper og -plager (samferdsel, skytebaner, nærings-

liv m.v.) 

Helseplager forårsaket av innemiljøet (inneluft, røyking, 

renhold m.v.) 

Utrygg vannforsyning eller sviktende drikkevannskvalitet 

(sikring av drikkevannskilder, oversikt over vannforsy-

ningen m.v.) 

Ulykker og skader (hjemmeulykker, fritidsulykker, veg-

trafikkulykker m.v.).  

Luftforurensning (samferdsel, industri, enkeltutslipp 

m.v.).  

Smitte- og smitteoverføring (rotter og skadedyr, dyre-

hold, avfall, avløp og renovasjon m.v.). 

Helseproblemer forbundet med sosiale miljøfaktorer 

(utrygghet, nærmiljø, ensomhet m.v). 

Overvåke og kontroll av allmenn farlige smittsomme syk-

dommer. 
 

Personal 

Innen helseavdelingen i Nordreisa kommune er det en 

kommuneoverlege med 10 timer pr uke til miljørettet hel-

severn. Helsesøstertjenesten, kommunens teknisk avde-

ling og mattilsynet er de viktigste samarbeidspartnerne.  
 

Økonomi 

Miljørettet helsevern drives med begrensede midler. I 

2011 var budsjettet på i underkant av 40.000,-, hvor kun 

halvparten ble benyttet.  
 

Resultater 

2011 var preget av forberedelser til ny Lov om kommu-

nale helse- og omsorgstjenester og Folkehelselov 

(Samhandlingsreformen). Nordreisa kommune med sin 

organisering av pleie- og omsorgsektoren skulle være 

godt forberedt til å takle de utfordringer som samhand-

lingsreformen måtte bringe med seg.  

I etterkant av influensa A (H1N1) epidemien 2010 har det 

ikke vært nye store oppgaver innen smittevern i Nordrei-

sa kommune. På grunn av vakant helsesøsterstilling har 

det vært stilt spørsmål knyttet omkring prioritering av 

oppgaver deriblant vaksinasjon mot sesonginfluensa av 

helsesøstertjenesten. Imidlertid forløp influensavaksina-

sjonen uten problemer. Kommuneoverlegen har utarbei-

det en ”interaktiv” ny smittevernplan med tilhørende del-

planer for Nordreisa kommune som tenkes legges på in-

tranett når denne engang kommer i drift. Det er også 

igangsatt et arbeid med ny plan for miljørettet helsevern. 

Psykososialt kriseteam har hatt 3 saker. 

Nordreisa hadde 48 påviste urogenitale klamydiainfeksjo-

ner for 2010, mot 44 året før. Dette er høye tall i forhold 

til sammenlignbare kommuner og må følges med. Det 

foreligger ikke tall pr mars fra 2011.   
 

 2008 2009 2010 2011 

Sykefra- 4,1 5,5 3,3 2,4 
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 2008 2009 2010 2011 

Sykefravær 1,2 1,6 3,1 14,5 

Investeringer på vann- og avløpssiden har gitt resultater 

og statistikk viser at andelen personer tilknyttet vannverk 

med forskriftsmessig tilfredsstillende  analyseresultater  

mtp E.coli, i prosent av befolkningen, er høyere enn el-

lers i landet. 

 

Utfordringer 

Fra 2012 har kommunene fått en rekke nye oppgaver 

innen forebyggende helsearbeid og folkehelse. Lov om 

folkehelse og lov om helse og omsorgstjenesten regule-

rer dette, og samhandlingsreformen legger vekt på fore-

bygging og dermed mindre behov for behandling.  

Det er ønskelig at det etableres et ”frisklivstilbud” i kom-

munen  i form av en frisklivssentral med folkehelsekoor-

dinator som driver livsstilendrende tiltak. Folkehelsepro-

filen som er utarbeid viser at Nordreisa har en høyere 

andel personer over 80 år enn landsgjennomsnittet, mens 

forventet levealder for menn er lavere. Hjerte-og karsyk-

dom er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, 

vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus. Kols 

og astma ser ut til å være mindre utbredt, mens diabetes 

ser ut til å være høyere enn ellers i landet. 

Med økt fokus på forebyggende tjenester er det beklage-

lig at det høsten 2011 ble redusert stilling i helsesøster-

tjenesten, og denne tjenesten må styrkes ut fra dagens 

behov og utfordringer framover. Det må til ei videre sat-

sing på skolehelsetjenesten da statistikk viser at 20% av 

barn i grunnskolen er overvektige og trenden er oppadgå-

ende. Det er heller ikke et ukjent helseproblem i Nordrei-

sa knyttet opp mot ungdom og rus, ungdom og psykisk 

helse samt et ikke ubetydelig problem knyttet opp mot 

seksuelt overførbare sykdommer. 

Det er også ei utfordring at flyktningehelsetjenesten til-

bys forebyggende helsetjenester.  

Det er en gledelig nedgang i sykefraværet i 2011,  men 

sykefraværet er fortsatt høyt sammenlignet med fylkes 

og landsgjennomsnittet.  

UNN og Nordreisa kommune etablerer i løpet av 2012 

iBedrift som et målrettet tiltak for å få ned sykefravær 

som følge av muskel og skjelettplager. 

                     

Avdeling for habilitering/rehabilitering 

(fysioterapitjenesten) 

 

Ansvarsområde 

Avdelingen skal gi tjenester til helsestasjon, barnehager 

og skoler. Undersøkelse og behandling i hjem eller kom-

munale institusjoner, poliklinisk behandling,  hjelpemid-

delformidling og veiledning i forhold til boligtilpasning. 

 

Målsetting 

Målet for avdelingen er å bedre fysioterapitilbudet i 

kommunen slik at tjenestene utføres kvalitetsmessig et-

ter dagens behov.  

Fysioterapiavdelingen skal være en avdeling som har et 

godt og trygt arbeidsmiljø hvor arbeidstakerne trives og 

som sikrer kvaliteten på tjenesten. 

 

 

 

 

Personale 

2 kommunefysioterapeuter, en manuell terapeut, en psy-

komotorisk fysioterapeut 

100% avtalehjemmel generell fysioterapeut som deles av 

to fysioterapeuter 

en sekretær  

en fysioterapeut med turnustjeneste (6 mnd x to pr år).  

Sjefsfysioterapeut Sven Hansen var i permisjon fram til 

15.08.2011 og kommunefysioterapeut Lise Haug ble 

tilsatt som vikar.  

 

Trim på kontrakt 

Fem  ansatte benytter trim på kontrakt 
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 2008 2009 2010 2011 

Sykefra-

vær 

10,8 11,0 3,8 7,5 

År 2007 2008 2009 2010 2011 

Liggedøgn 

totalt 

3114 2919 2688 2636 2641 

Resultater 

Antallet pasienter på venteliste er 10 personer mot 28  

forrige år. Det er egne ventelister for behandling hos 

psykomotorisk fysioterapeut, manuell terapeut og privat-

praktiserende fysioterapeut utenfor Sonjatun. 

 

Det ble fra 01.01.11 opprettet fast 50% stilling for ergo-

terapeut. Denne ble kombinert med 40% stilling kvali-

tetsutvikler koordinerende enhet.  Ergoterapeut har på 

fast basis 12 funksjonshemmede brukere med sammen-

satte behov og som mottar jevnlig oppfølging. I tillegg 

tas fortløpende innmeldte saker som gjelder kartlegging 

og tilrettelegging for den øvrige befolkningen og som 

også gjelder hjemmebesøk. Koordinerende enhet er i 

etableringsfase og utvikler rutiner, lage oversikt over 

funksjon, formidle informasjon og koordinere innmeldte 

saker. Ergoterapeuten også vært sentral i prosjektet mo-

bilt videokonferanseutstyr. 

 

Det er opprettet et samarbeidsutvalg bestående av råd-

mann, enhetsleder, sjefsfysioterapeut, tillitsvalgt, kon-

taktperson og representant for private fysioterapeuter. 

Utvalget tar opp saker som omhandler blant annet orga-

nisatoriske og praktiske forhold ved fysioterapitjenesten.  

Det har vært et samarbeid med Bedriftshelsetjenesten for 

å forbedre arbeidsmiljøet på i avdelingen. 

 

 

Utfordringer 

Samhandlingsreformen gir føringer om at rehabilitering 

i større grad skal skje i pasientenes hjemkommuner og 

det vil skje en dreining mot tidlig utskrivelse. En tidlig 

utskrivelse medfører også mer tidsbruk til samhandling 

og koordinering internt i kommunen og med sykehus. 

Prioritering av helsefremmende og forebyggende arbeid 

gir også tidsmessige utfordringer, bla barn med over-

vekt. Det vil bli ei utfordring å tilpasse tjenesten innen-

for de rammene en har i dag. Det er i samarbeid med 

UNN prosjekt iBedrift med ei fysioterapeutstilling som 

lokaliseres til avdelingen. I tillegg er det søkt midler til 

delfinasiering av Frisklivssentral. Dette krever kommu-

nale lokaler, og to av de private fysioterapeutene må 

flytte til andre lokaler på Storslett. 

Arbeidet med målsettingsarbeid for avdelingen fortsetter 

i 2012. det er også planlagt brukerundersøkelser.  

Interne rutiner og HMS-arbeid prioriteres. 

 

 

Spesialisthelsetjenester 

 

Ansvarsområde 

Gjennom samhandling med UNN HF inngår:   

 Områdegeriatri med generell rehabilitering og 

afasibehandling – 6 senger 

 Sykestue – medisinsk behandling og observasjon 

– 4 senger 

 Fødselshjelp/barsel (4 senger) og kommunejord-

mortjeneste til fire Nord–Troms kommuner.  

 

Personale 

Personalsammensetningen består av flere profesjoner på 

grunn av de sammensatte tjenesteområdene: 

 Grunnbemanning sykepleietjenesten: 

 4,35 hjelpepleiere 

 6,82sykepleiere 

 8 timer /uke lege 

 Områdegeriatri og rehabilitering: 

 75%lege, 100% fysioterapeut, 100% ergoterapeut, 

 00%, logoped, 25% sekretær. Avdelingsleder Vivi 

 Ann Johnsen er ute i permisjon fra 01.11.10 og 

 Randi Olsen er konstituert som avdelingsleder i 

 2011. 

 Fødestue og kommunejordmortjeneste: 

  5,3 jordmorstillinger 

 

 

 

 

 

Trim på kontrakt 

To ansatte benytter ordningen trim på kontrak 

 

Økonomi 

Spesialisthelsetjenester har hatt et mindreforbruk på kr 

325.000,-.  

 

 
Resultat 

 

 

 

 

 

Liggedøgn totalt omfatter 14 senger. 

For å holde budsjett er rehabilitering stengt for innlagte 

pasienter i 12 uker pr år. Antall liggedøgn har vært sta-

bilt fra forrige år.  

 

På barsel er det en nedgang i opphold da fødekvinnene 

reiser hjem tidligere og at det har vært en nedgang i an-

tall fødte i regionen.  

 

Bruken av sykestueplasser har hatt ei økning med 110 

liggedøgn. Det er også ei økning av dagbehandling fra 

10 i 2010 til 32 i 2011. Dette viser at også sykestuene 

følger utviklingen med dagbehandling nært pasientens 

hjem. 
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Ant  
innleggel-
ser 2010 

Gj sn  
 Ligge- 
døgn 

Gj  sn 
alder 

 

  202   5,4 72,5 2010 

2011 219 5,9 67,3 

 2010 2011 

Innleggelser totalt 202 216 

Videre til UNN   43 47 

Til sykehjemmet    7 7 

Døde   10 7 

Skrevet ut til hjem 169 160 

Innlagt fra UNN                 36 43 

Overflyttet OGST* 7 5 

Områdegeriatrisk tjeneste og rehabilitering 

Ambulerer til kommunene og bygger faglige nettverk. 

Aktiviteten er strukturert med faste møter og utreiseda-

ger. Tiltakene er både system og individrettede.  

Pasienter fra 8  kommuner i Troms og 7 kommuner i 

Finnmark har vært til behandling. Pasienter med hjerne-

slag og afasi er hovedmålgruppe. Avdelingen arrangerer 

kurs og møter og deltar i faglige nettverk innen geriatri, 

demens, rehabilitering og lunge. 

 

 

Medisinsk behandling og observasjon (sykestue) 

Målsetting: 

Sykestueplasser er et  alternativt tilbud til spesifiserte 

pasientgrupper før, i stedet for og etter sykehusinnleggel-

ser. 

 

 

 

 

 

 

De fire sengenes liggedøgnprosent var 84,86% . Det er 

en liten økning  med 17 flere innleggelser enn forrige år. 

 

Ved gjennomgang av pasientregistreringer foretatt i av-

delingen er de største diagnosegruppene: 

Infeksjoner (20)  

Mage/tarm (13)  

Muskel og skjelettplager (28)  

Kreft (29)  

Hjerte/lungelidelser (17) 

Generell observasjon (28) 

Rus/psykiatri (10)  

 

Gruppen rus/psykiatri har en nedgang fra året før da Sen-

ter for psykisk helse åpnet for døgnbehandling i helgene 

etter sommeren.  

Kreftpasienter har hatt en økning og innleggelser til ob-

servasjon har ei økning fra 2010 med  12 pasienter.  

 

Sykestuesengene er ikke spesifisert for diagnose, men er 

et tilbud før, istedenfor og/eller etter sykehusinnleggel-

ser. Delegerte behandlingsoppgaver fra UNN øker. Dette 

er prinsipper sykestuen Sonjatun har arbeidet etter i 

mange år. Dette vises igjen i statistikker hvor Nordreisa 

har kort liggetid og det legges inn færrest pasienter på 

UNN i forhold til sammenlignbare kommuner.  

 

For 2011 var det forhandlinger med UNN HF i forhold 

til innhold, drift og økonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Områdegeriatri Storslett 

Det har de siste årene vært en jevn økning med tidlig 

utskrivning fra UNN og behov for sykestueplass. Dette 

forsterkes i 2012 hvor kommunene får større ansvar etter 

innføring av samhandlingsreformen. Statistikker viser at 

kommunene i Nord – Troms som har sykestuer, har 

mindre forbruk av sykehustjenester enn sammenlignbare 

kommuner. Sykestueplasser er også en viktig del av be-

redskapen i Nordreisa. Det så vi under vinterstormene 

denne vinteren med stengte veier på grunn snøfall og 

uvær og i sommer var det tåke( lufttrafikk) og stengte 

veier (flom) som isolerte oss fra Tromsø. 

 

Utfordringer: 

Sykestuefunksjonen er viktig for innbyggere i Nordreisa 

kommune og for UNN HF. Samhandlingsreformen leg-

ger opp til at alle kommuner skal ha et døgntilbud for 

øyeblikkelig hjelp innen 01.01.16. Det er viktig for 

Nordreisa å bevare de fire sykestueplassene og være vå-

ken for søknad om tilskuddsmidler og få fram positive 

erfaringer med sykestuedrift. Samtidig må det være ut-

vikling på kvalitet og kompetanse i alle deler av drifta. 
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 2008 2009 2010 2011 

Ant fødsler 22 25 27 25 

  2007 2008 2009 

Bruttoutgifter 12 461 299 12 981 307 13 303 719 

Inntekter 10 571 462 12 668 564 12 076 996 

Kommune 1 889 837     312 743    1 226 723 

Fødestuen Sonjatun og kommunejordmortjenesten i 

Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa. 

 

Ansvarsområde 

Avdelingens drift er basert på Sonjatun-modellen som 

ivaretar en totalfunksjon for jordmortjenesten, både i og 

utenfor institusjon, til gravide i Kvænangen, Nordreisa, 

Skjervøy og Kåfjord som innebærer kommunejordmor-

tjeneste med svangerskapsomsorg, bistand ved fødsel og 

oppfølging i barseltiden, polikliniske konsultasjoner og 

ledsagerfunksjon. 

 

Fødestua ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk be-

redskap innen desentraliserte fødselsomsorg. Kvinnekli-

nikken UNN, ved avdelingsleder og avdelingsoverlege 

er fagansvarlig i forhold til fødende. Barneavdelingen 

UNN ved avdelingsoverlege er fagansvarlig i forhold til 

de nyfødte. Nordreisa kommune er driftsansvarlig. 

 

Målsetting 

Ivaretakelse av døgnkontinuerlig akuttmedisinsk bered-

skap innen desentralisert fødselsomsorg og kommune-

jordmortjeneste etter ”Sonjatunmodellen”. 

 

Personalet 

3 jordmorstillinger finansiert av UNN HF 

2,3 jordmorstillinger fra kommunehelsetjenesten i Kå-

fjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.. 
 

Sykepleietjenesten på sykestue, områdegeriatri og reha-

bilitering server også føde/barsel. 

 

 

 

 

 

 

Trim på kontrakt 

Det er fem ansatte som benytter ordningen trim på kon-

trakt.  

 

Resultat 

Det er en nedgang i antall gravide både i Nordreisa og i 

regionen. I Nordreisa var det 45 fødte og kan sammen-

lignes med 2008. Det har vært 87 gravide i regionen, og 

35 kvinner har ønsket Sonjatun som fødested. Av for-

skjellige årsaker (seleksjon) så ble det 25 fødsler.  

 

Antall fødsler er 25 og i tillegg 16 barselopphold som 

har født på UNN. Transporter til UNN har vært 25.  

 

 

 

 

 

 

Systemansvarlig fødselslege og barnelege UNN har 

gjennomgang av rutiner og kurs for jordmødre og øvrig 

helsepersonell. Fra 01.01.10 ble krav om at fødende med 

mer enn 1,5 times reiseveg til fødeinstitusjon har krav 

om følge av jordmor dersom den fødende ønsker dette. 

Det er i dag vanskelig å få til ei bakvaktsordning med 2,3 

stilling som kommunejordmor. Det er derfor ønskelig 

med 1,3 nye årsverk slik at en kan ha jordmor i bakvakt  

for å styrke fødselsomsorgen og ledsagerfunksjonen. 

 

Antall svangerskapskontroller i regionen har vært 734. I 

tillegg har det vært 156 til poliklinikk.. I tillegg har jord-

mødrene regelmessig undervisning til hjelpepersonell 

som må bistå under fødsel.  

Jordmødre har også deltatt i modellkommuneprosjektet 

ang. foreldre som er rusmiddelavhengige.  

Jordmødrene hospiterer 2 uker hver ved UNN for å hol-

de kompetanse og ferdigheter ved like. 

Fra våren 2011 ble det avklaring om at fødestuen Son-

jatun fortsatt skal bestå. Dette var en viktig avgjørelse 

som er med på å sikre den helhetlige og framtidige fød-

sels og barselomsorgen for kvinnene og deres familier i 

Nord – Troms. 

 

Utfordringer 

Forhandlinger med kommunene i Nord – Troms og UNN 

bla angående følgetjenesten 

Rekruttering til ledig stillinger og til vikarer i perioder. 

Skaffe utstyr som begynner å bli nedslitt.    

 

Økonomisk oversikt områdegeriatri og rehabilitering, 

fødestue og kommunejordmor  

 

 2008 2009 2010 2011 

Sykefra-

vær 

9,0 11,2 4,9 6,1 

  2010 2011 

Bruttout-
gifter 

13 738 700 13 706 010 

Inntekter 11 845 485 12 044 057 

Kommune 1 893 215 1 661 953 
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Statlig Tyngdepunkt Afasi og Stemme 

Personell  

 

Avtalen mellom Statped Nord og Nordreisa kommune ble 

sagt opp 31.03.10. Etter en del fram og tilbake ble for-

handlingene sluttført i november 2011 og stillingene 

overføres Statped Nord fra og med 01.01.12.  

 

Tjenestestedet er fortsatt Helsesenteret Sonjatun og det er 

inngått leieavtale med Nordreisa kommune. 

 

2 logopeder Statped Nord 

 

Drift 

Tjenesteytingen fra STAS gis i forhold til tjenesteområ-

dene stemmevansker og afasi/ervervet hjerneskade. I år 

har det vært få brukere innlagt Sonjatun, og dette har 

medført stor reisevirksomhet for de ansatte. Tjenesteom-

rådet er de tre nordligste fylkene og med utfordringer i 

forhold til lange reiseavstander og til dels dårlig samord-

net offentlig transport. 

Karianne Berg har bidratt med publiseringer i tidsskrifter 

og posters på konferanser.  

Logopedene har deltatt i de nasjonale forumene: Stemme-

forum og Afasiforum. De har også holdt kurs til kommu-

ner i Troms og Finnmark samt vært forelesere på kurs 

Regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Økonomi.  

Tjenestene reguleres i avtale med Statped Nord og skal 

dekkes  innenfor rammen av tildelte midler og være et 

nulloppgjør.  

 

Distriktsmedisinsk senter  

Prosjekt med etablert tjenester som radiologi, teleortopedi 

og poliklinisk hudbehandling.  

Faglige nettverksgrupper i Nord Troms innen kreftom-

sorg/ lindrende behandling, geriatri og lungesykdommer 

 

Utadrettet virksomhet 

Det er stor interesse for arbeidet som gjøres i Distriktsme-

disinsk senter, og samhandlingsmeldinga som ble vedtatt 

i juni 2011 viser at arbeidet er framtidsrettet. Det har også 

dette året vært stor interesse for DMS Nord – Troms og 

forberedelser som er gjort i forbindelse med samhand-

lingsreformen. Året har vært preget av arbeid med avtaler 

med UNN og forberedelser til innføring av samhandlings-

reformen fra 01.01.12. Det er samhandling internt i kom-

munen, med samarbeidskommuner og med UNN HF. 

Møter, foredrag og seminarer er det blitt mange av. 

 

 

Røntgen har hatt 2098 pasienter (2138 i 2010) og de har 

fått  3309 undersøkelser. 

 

Hudbehandlingsenheten har hatt 1358  konsultasjoner og 

en økning med 134  fra 2011. 

Fra sommeren 2011 ble 100% sykepleierstilling redusert 

til 75%. Det er to sykepleiere som betjener hudbehand-

lingen og er kontinuiteten i drifta. Torunn Hansen tok 

videreutdanning i sårsykepleie i 2011. Det er også hospi-

tering på hudpoliklinikk og hudavdelingen x 1 pr år. 

 

Teleortopedi – ”Desentralisering av ortopediske konsulta-

sjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger” – pågår og 

doktorgradsstudien beregnes avsluttet i 2012. 40  pasien-

ter har fått behandling med gips utenom studien. Det er to 

sykepleiere som arbeider på legekontoret som også har 

opplæring i teleortopedisk behandling. 

 

Stomiprosjekt – er et  prosjekt med desentralisert polikli-

niske konsultasjoner og opplæring av pasienter med ut-

lagt tarm. Dette er et doktorgrasstudie etter mal fra tele-

ortopediprosjektet og starter med pasienter i 2011. Det er 

de samme sykepleierne som har hudbehandling og som 

også har stomibehandling. 

 

Faglige nettverk som er satt sammen av fagfolk fra fire 

kommuner innen geriatri og demens, kreftomsorg/

lindrende behandling, lungenettverk og rus og psykisk 

helse. Fagnettverkene er avhengig av pådrivere og der 

dette skjer, arbeider de godt. Et godt eksempel er innen 

geriatri/demens. Demensteamet i Nordreisa har vært med 

og utredet 14 pasienter (18 i 2010) Faglige nettverk til 

kronikergruppper anbefales i samhandlingsreformen. 

 

FUNNKe  -  Nordreisa kommune er samarbeidskommune 

i prosjekt FUNNKe somhar som formål storskala utbre-

delse av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie-og 

omsorgstjenesten i kommunene og fastleger/

spesialisthelsetjenesten i region nord. Nordreisa er driver 

prosjektet i Nord – Troms. 

 

Utfordringer 

Nordreisa kommune er godt i gang med ei retningsend-

ring innen helse- og omsorgstjenesten, men det krever 

innsats – ikke minst forebyggende- i år framover. Fokus 

på rekruttering, kompetanse, ledelse og organisering må 

få fokus i det videre arbeidet. Usikkerhet med hensyn til 

økonomisk sluttoppgjør i 2012 gir også usikkerhet i vide-

re tjenester og drift. Arbeidet i forhold til UNN HF og 

fortsatt desentralisering av spesialisthelsetjenester må 

fortsette. Samarbeidet med Nord – Troms fire angående 

tjenester og utvikling av faglige nettverk blir nødvendig å 

holde i gang. 
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O msorgsboliger 

Ansvarsområder 

Tjenesten hjemles i Helse- og omsorgstjenesteloven og 

omfatter praktisk bistand i form av opplæring, veiled-

ning og hjelp til å klare dagliglivets gjøremål, hjemme-

hjelp og avlastning institusjon. Noen brukere har dagtil-

bud. Dagtilbud er generelt ingen lovpålagt tjeneste, men 

vil være et viktig tiltak for å fremme brukeres trivsel, 

mestring og sosial deltakelse for å gi en aktiv og me-

ningsfylt hverdag. Tjenesten er døgnkontinuerlig. Flere 

av tjenestene omfattes av tilskudds ordning for ressurs-

krevende tjenester. 

 
Brukergruppen er barn, unge, voksne og eldre med sam-

mensatte hjelpebehov på grunn av psykisk og /eller fy-

sisk funksjonsnedsettelse. Flere har kommunikasjons-

vansker og har ikke verbalt språk og har derfor behov for 

tilrettelagt alternativ kommunikasjon. Mange har en kog-

nitiv svikt og/eller andre funksjonsnedsettelser som med-

fører behov for tilrettelegging og tett oppfølging (1:1-

bemanning) i hverdagen. 

 

Som følge av at det ikke var mulig rekruttere soneleder 

til Høgegga boliger ble det foretatt en midlertidig omor-

ganisering av enhetslederstillingen til to virksomheter 

(Høgegga og Guleng) i 2010, med mer administrativt tid 

til virksomhetsledere og deler av ansvaret overført til 

enheten hjemmetjenester.   

 
  

Årets virksomhet 

 

Økonomi 

Enheten omsorgsboliger har hatt stort mindreforbruk  i 

2011, noe som hovedsakelig skyldes høgere inntekter enn 

budsjettert. Høgere inntekter er etterbetaling av ressurskre-

vende tjenester som følge av endringer/presiseringer i rund-

skriv fra helsedirektoratet. Dette gjorde at Nordreisa krevde 

etterbetaling for ferievikarer i 2008 og 2009. Dette er inn-

tektsført i 2011.     

Høgegga boliger (13215) har i tillegg et  mindreforbruk i 

sykepenger og pensjon enn budsjettert. Det har i perioder 

ikke vært mulig å få inn vikar for å få dekket vakante 

stillinger på Høgegga.  

13140, kjøp av private omsorgstiltak, har et lite merfor-

bruk.  

 

 

 

 

Guleng Bofellesskap og Lillebo 

På Guleng gis døgnkontinuerlige tjenester for 5 hjemme-

boende brukere.  Dette er brukere med sammensatte 

funksjonsnedsettelser og store hjelpebehov. Alt av av-

lastning gis på Lillebo avlastningsenhet.  Det har vært 5 

brukere inne på Lillebo avlasting i løpet av 2011. Dette 

er barn/unge med sammensatte funksjonsnedsettelser 

som bor hjemme hos sine foreldre. 

Bemanningsbehovet er 1:1 til alle brukere.  

 

Ansatte Guleng bofellesskap og Lillebo avlastning:  

Totalt   22.05  årsverk. Tilsammen 41 personer i 3-delt 

turnus.  Virksomhetsleder : Aina Karoline Eriksen i 75% 

administrasjon og 25% turnus.   

 

Overordnet mål: Vi jobber for en aktiv hverdag. 

 

Tiltak: 

 Arbeide for et godt arbeidsmiljø 

 Individuellplan for alle som har bruk for dette 

 Dokumentasjon av alle avvik i tjenesten 

 Gjennomføring av medarbeidersamtaler 

 Gjennomgang og oppdatering av kvalitetssystem. 

 

Institusjonsvlastning for barn og unge 

Avlastningsenheten har lokaler i avlastnings avdeling i 

tilknytning til Bo- og kultur senteret. Dette gjør til at 

man kan samle avlastingsoppholdene, og dermed bruke 

mindre ressurser på natt. En omsorgsleilighet ved Gu-

leng 2 er i bruk til en fastboende bruker som har oppføl-

ging av personalet på 13225.  

Årets virksomhet har vært preget av utfordringer i for-

hold til endrede behov for tjenester 

 

 

Ansvar 

 

Oppr  

budsjett 

Rev 

budsjett 

Regnskap 

2011 

Regnskap 

2010 

13215 7 413 037 5 990 847 3 510 707 4 189 752 

13 140 1 379 000 1 379 000 1 380 000 1 380 000 

13230 0 1 000 947 0 

13225 12 181 274 12 687 175 8 964 027 11 796 888 

13218 1 220 267 616 608 561 766 898 495 
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Resultat for Guleng og Lillebo: 

 Ut fra medarbeiderundersøkelse som ble gjennom-

ført oktober 2011 svarer de fleste av ansatte at de 

trives godt sammen med sine kolleger. Vi har en 

aktivitetsgruppe som har jobbet aktivt med å lage 

miljørettede tilstelninger. I November arrangerte 

vi ”Gulturuka” og i desember gjennomførte vi 

tradisjon tro ”Lillegulaften”.  

 Sykefravær i 2011 ligger gjennomsnittlig rundt 

 10% 

 Alle brukere har en type Individuell plan. Det er 

hovedkontaktene på hver bruker som har ansvaret 

for oppdateringen av disse. 

 Avvik: det er registrert 65 avvik for 2011. 

 Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamta-

ler for alle medarbeidere i 2011. 

 Kvalitetspermen på Guleng hadde en oppdatering 

i juni 2011. Det har også vært en oppgradering av 

medisinrom-prosedyrer.   

 

 

 

Høgegga boliger   

Høgegga har i 2011 gitt døgnkontinuerlig tjenester til 12 

hjemmeboende utviklingshemmede. 

Ansatte: Totalt 26.3 årsverk med til sammen 41 personer 

i 3-delt  turnus. Virksomhetsleder Britt Bendiksen i 75% 

administrasjon og 25% turnus.  

 

Målsettinger for 2011: 

 Redusere sykefravær 

 Individuell plan til alle brukere som har krav på 

dette 

 Dokumentasjon – og reduksjon av avvik 

 Medarbeidersamtaler til alle ansatte 

 Miljøfremmende tiltak 

 Arbeidsmiljøundersøkelse 

 

Resultat for Høgegga boliger:  

 Sykefravær i 2011 ble 10.5%. Dette er 50% reduk-

sjon av gjennomsnittlig sykefravær fra året før.  

 Tjenesten har i 2011 vært preget av at vi har hatt 8 

ubesatte stillinger. Dette har blant annet medført at 

målsettinger rundt individuelle planer ikke er 

nådd. På grunn av problemer med rekruttering ble 

det inngått avtale om kjøp av omsorgstjenester fra 

private til to brukere. 

 Tjenesten har mottatt 61 avvik. Det er registrert  8 

flere medisinske avvik  i 2011 enn i 2010. Antall 

registrert trusler og vold mot personalet er halvert 

fra 2010 til 2011. 

 Alle ansatte har hatt tilbud om medarbeidersamta-

le.  

 Miljøfremmende tiltak: Det er etablert en miljø-

gruppe og fredagskaffe er fast uke-aktivitet. 

 Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse høs-

ten 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsettinger for 2012: 

 Individuelle planer til alle brukere som har krav på 

dette 

 Dokumentasjon og reduksjon av avvik 

 Økt nærvær og stabilitet 

 Prøve ut alternative arbeidstidsordninger: 3-3 tur-

nus 

 

 

Bikuben dagsenter 

 

Dagtilbudet Bikuben ble lagt ned på grunn av manglende 

lokaliteter. Noen brukere har i deler av 2011 hatt dagtil-

bud på Lillebo. Det er 1 aktivitør i 50% stilling tilknyttet 

dagtilbudet. Noen brukere har arbeidstilbud på ASVO. 

 

Dagtilbud funksjonshemmede: 

 

Gir i 2011 tilbud til 1 bruker med multifunksjonshem-

ming. Dagtilbudet har lokaler på Lillebo. Det er ca 2.16 

årsverk knyttet til området. Ressursene er tett knyttet opp 

mot 13225 for å gi en mer fleksibel tjeneste. Under 

”prosjekt virksomhetsleder” er området lagt under leder 

ved Guleng bofellesskap og Lillebo.  

 

 

Kjøp av private omsorgstjenester. 

 

Tjenesten følges opp gjennom ansvarsgruppemøter 

 

Høgegga 2008 2009 2010 2011 

Sykefravær 21,1 26,5 21,6 10,5 

Høgegga boliger 

Guleng 2008 2009 2010 2011 

Sykefravær 12,0 10,5 9,6 13,9 
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I nstitusjonstjenester 

Ansvarsområde 

Enheten omfatter tre sykehjem med til sammen 60 plas-

ser som gir bo tilbud, behandling og pleie, dag tilbud, 

avlastnings/ korttidsplass/ rehabiliteringstilbud og utred-

ning til aldersdemente og andre som har behov for ut-

redning. Kjøkken og husøkonom.  

 

Enhetsleder er Line Karlsen Nørgård.  

Årets virksomhet 

Brukerutvalget med representanter fra alle sykehjemme-

ne da pårørende har hatt 3 møter i løpet av året. Bruker-

utvalget er opptatt av beboerens ve og vel, og har lagt 

ned et stort arbeid at beboerne på alle sykehjemmene 

skal få tv overføring fra Nordreisa kirke. I samarbeid 

med kirken fikk de dette til og julegudstjenesten 2011 

ble den første overføringen fra Nordreisa kirke. 

 

Sykehjemmet hadde dette året og har fortsatt 2 stk. fra 

voksenopplæringen til språkpraksis. Alle tre sentrene 

har dette året hatt helsefag elever, lærlinger, vernepleier 

og sykepleierelever. Vi har også med jevne mellomrom 

IA plass og praksisplasser. 

 

Gjennomsnittsalderen på brukerne på sykehjemmene er 

ca. 85 år.  

 

Alle sykehjemmene er med i prosjekt ”Smittevern i sy-

kehjem” Dette er et prosjekt hvor 18 sykehjem deltar og 

UNN er koordinator. Det ble i 2011 arrangert undervis-

ning og  seminar hvor infeksjoner i sykehjem og infek-

sjonsregistrering var hovedtema. Prosjektet fortsetter i 

2012.  

 

Tjenesten har hatt stor aktivitet og fokus på fagutvik-

ling. Alle tre sykehjemmene har personale som har tatt 

videreutdanning i Demensomsorgens A-B-C. Det har 

vært arrangert flere interkommunale kurs i samarbeid 

med kompetansesentret for eldre, Område geriatri, Un-

dervisnings sykehjemmet i Tromsø og demensfyrtårnet. 

Personalet har også  fagpersoner innen demensteamet. 

 

Sonjatun sykehjem 

To – avdelings sykehjem med til sammen 26 beboere, 

hvor 1 rom er korttidsplass/avlastningsplass.  

Sykehjemmet har 6 beboere på dobbeltrom, dvs. 3 dob-

beltrom. Vedtaket om dobbeltrom er i midlertidig og når 

ikke opp til standard krav i 2012. Ingen av avdelingene 

er forbeholdt beboere med spesielle diagnoser, men det 

er de mest pleietrengende som bor her.  

Sykehjemmet har i 2011 liggedøgn statistikk på 112,01 %. 

Dette er et overbelegg på 11.41 % pga  midlertidig vedtak på 

3 dobbeltrom.   

 

Årsverk: 22.55 
 

Målsetning  

Sonjatun sykehjem ønsker å gjøre den daglige tilværel-

sen så meningsfull, trygg og verdig som mulig og at det 

blir tatt hensyn til den enkeltes fysiske, psykiske, sosiale 

og åndelige behov. Målet er at hver enkelte beboer blir 

sett under et helhetlig menneskesyn. Selv om livet har 

endret seg under sykdom, ønsker sykehjemmet å ta vare 

på den person de var før de kom hit. Dette gjøres best 

gjennom et godt og tillitsfullt samarbeid mellom ansatte 

og pårørende. 
 

Tilsynslege er Remiqiuz Paul og soneleder Hilde Gunn 

Stabell. Sykehjemmet har 5 timer pr.uke med tilsynsle-

ge og soneleder har jobbet ca. 75% administrasjon og 

25% i pleie. 

 

Sykehjemmet har i 2011 hatt fokus på å bedre pårørende 

arbeidet. Det er bl.a satt opp kontakttavler på alle rom 

for å bedre informasjonen, for eksempel hvem som er 

primærpleier osv.  

Prosjektet ”Aktiv sykehjem” ble avviklet i starten av 

2011, men ble forankret og videreført med mange flotte 

aktiviteter som for eksempel: Hagelaget planter i samar-

beid med pårørende, beboere og ansatte. Kirkeforening-

en har holdt foredrag, Kulturelle innslag fra seniordan-

serne m/dans, Storslett skole m/ sang og Straumfjordnes 

skole m/juleandakt. Pizza kvelder. Busstur med beboere 

8 -10 stk. til Reisadalen. Fast uketrim. Bedring av fysio-

terapi i avdelingen og tradisjonell vår og høst fest.  
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Sonjatun omsorgsenter 

To avdelings sykehjem for demente med 16 beboere 

Omsorgsentret har i 2011 liggedøgn statistikk på 98.84%. 

Det betyr at vi har hatt ledig kapasitet på 1.16%. Dette er 

pga. korttidspasienter og avlastningspasienter ikke har 

benyttet seg av tilbudet de har fått. 

 

Årsverk: 17.76 

 

Målsetning 

Sonjatun omsorgssenter er et sykehjem spesielt tilrette-

lagt for demente. Sykehjemmet skal også fungere som en 

kompetansebase i kommunehelsetjenesten på fagområdet 

demens. Man ønsker å gjøre den daglige tilværelsen me-

ningsfull. Trygg og så forutsigbar som mulig og ta hen-

syn til den enkeltes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige 

behov. Målet er at den enkelte beboer skal få anledning 

til å opprettholde kontakten med det liv de levde før syk-

dommen. Dette gjøres gjennom et godt og tillitsfullt sam-

arbeid mellom de ansatte og pårørende. 

 

Tilsynslege er Rangvald Emberland med 4 timer tilsyn 

pr.uke og soneleder er Anita Jensen som jobber 50% ad-

ministrasjon og 50% pleie.  

 

Omsorgssentret har dette året prøvd å beholde 1 rom til 

avlastning/ korttidsplass, noe som til tider er vanskelig 

pga stor pågang på langtidsplasser. Det er jevnlige sang 

og musikk stunder, bingo og gudstjeneste. Det arrangeres 

hyggekveld med pårørende før jul og grillfest på somme-

ren. Også i år har høner vært til låns og stelt med i sanse-

hagen utenfor sentret.  

Prosjektet ”Det gror i nord” er avsluttet men blitt forank-

ret i systemet slik at også i år har beboere, pårørende og 

personalet sådd blomsterfrø i lag, priklet og plantet ut 

samtidig som de har lagt vekt på sosialt samvær.  

Et nytt prosjekt ”Sanseaktiviteter året rundt er i gjennom-

ført i år. Her er fokuset på aktivitet i demensomsorgen. 

Prosjektet blir videreført til 2012.  

Fra august 2011 har Sonjatun omsorgssenter deltatt i pro-

sjekt ”ressursavdeling” igjennom utviklingssentret  for 

sykehjem og hjemmetjenesten i Tromsø, Kroken syke-

hjem. Målet med prosjektet er at Omsorgsentret skal bli 

en ressursavdeling  i Troms i forhold til utfordrende/ end-

ret adferd. Prosjektlederne innehar en 20% stilling i pro-

sjektet som utviklingssenteret for sykehjem har økono-

misk ansvar for.  

 

Sonjatun omsorgssenter har svært store utfordringer i 

forhold til dårlige datalinjer og datautstyr. Dette vanske-

liggjør dokumentasjonsplikten og medfører at dokumen-

tasjonen i avdelingene ikke tilfredsstiller kravene.  

 

Sonjatun bo- kultursenter 

To avdelings sykehjem med 18 beboere. Hvor 1 rom bru-

kes til korttidsplass/ avlastningsplass.  

Bo og kultursentret har i 2011 liggedøgn statistikk på -

11.27% som betyr 111.27% i belegg,. Dette skyldes mid-

lertidig vedtak på to dobbeltrom.  

 

Årsverk: 18.60  

 

Målsetning 

Personalet skal gjøre den daglige tilværelsen for beboe-

ren så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig. Dette 

gjøres ved at det blir tatt hensyn til den enkeltes behov. 

Målet er at beboerne skal få anledning til å opprettholde 

kontakt med det liv de levde før sykdommen. Dette kre-

ves et godt samarbeid mellom ansatt, beboer og pårøren-

de. 

 

Tilsynslege er Øyvid Roarsen med 4 t. pr.uke og sonele-

der Anja Båtnes som jobber 50% administrasjon og 50% 

i pleien.  

 

De ansatte gjør sitt beste for at hverdagen skal bli me-

ningsfylt for beboerne. Det er faste dager med trim, 

bingo og gudstjeneste. Hyggekvelder med beboere, an-

satte og pårørende holdes 2 ganger pr. år. Pluss hattepar-

ty og pizzakveld. St. aften ble feiret med planting og 

grillfest i hagen. Aktiviteter som musikk, avislesning, 

hånd og fotpleie og hårklipp er vanlige i avdelingen som 

igjen bidrar stort til god samhandling mellom beboer og 

personalet.  

Bo og kultursentret har de samme store utfordringene i forhold 

til datanettet og utstyr. 
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Ansvar Oppr  

budsj 

Rev 

budsj 

RS 

2011 

RS 

2010 

13100 7 978 681 9 784 915 8 626 313 10 081 325 

13110 8 243 574 8 290 694 7 491 090 7 552 397 

13120 9 240 494 8 940 494 8 166 442 7 872 649 

13300 2 367 856 2 603 432 2 526 801 2 656 140 

13310 1 646 931 1 750 632 1 753 206 1 729 496 

Sykefravær 

Sonjatun 

2009 2010 2008 2011 

Omsorgssenter 11.2 7.8 11,4 9,5 

Bo- kultursenter 16.1 16.7 12,9 17,8 

Sykehjem 19.6 13.2 15,2 12,6 

Kjøkken 9.2 4.9 1,9 6,4 

Kjøkkenet, vaskeri og husøkonom 

Kjøkkenet på Sonjatun driver kantine for ansatte og besø-

kende og tilbereder middag til sykehjemsbeboere/ hjem-

me boende og Senter for psykisk helse som av ulik grunn 

har behov for å få ferdig tilberedt middag. Dette gjelder 

mennesker med funksjonsnedsettelse eller eldre.  

Det tilberedes ca. 1245 middager i måneden. I 2011 ble 

det investert i ny varmevogn for utbringing av varm mat 

til avdelingene.   

Kjøkkenet/ kantina har 4,5 årsverk og kjøkkensjef i 50% 

st. er Kirsten Pedersen. 

Vaskeriet ASVO har all vask av tøy. Dette følges opp av 

husøkonom Kisten Pedersen 50% st. Husøkonom har  

ansvar for innkjøp av tekstiler, kvalitets vurdering, meng-

de beregning, reparasjon av avdelingens tøy.  

Helse og omsorgsavdelingen leverte dette år 53.371 kg 

institusjons tøy til vaskeriet på ASVO.  

Det er fortsatt en liten del brukere fra hjemmetjenesten 

som får sitt tøy vasket på vaskeriet. Husøkonomen er 

også ansvarlig for innkjøp av forbruksvarer/ utstyr til 

sykehjemmene. 

 

Økonomisk analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfordringer 

 

 Stadig yngre brukere som krever mer av de ansat-

te, både kunnskaper og ressurser. 

 Mange små deltidsstillinger gir utfordringer med 

kontinuitet og kvalitet. 

 Mer og mer dokumentasjonsplikt.  

 Gammelt datautstyr, data opplæring, data nett, lite 

it - ressurser. 

 Rekruttering til faglærte og videreutdanning. 

 Stadig sterkere fokus på kvalitetssikring.  

 Kapasitetsbrist på vederlagsberegninger, dette gjør 

at vi mister inntekter.  

 Få ned sykefraværet – se på turnus ordninger – 

lederorganisering i enhetene. 
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H jemmetjenester 

Ansvarsområde 

Hjemmetjenesten består av 3 soner: 

 Storslett sone, soneleder Haldis Olsen 

 Distrikt sone, soneleder Lisbet Lyngsmark  

 Psykiatrien, soneleder Ole Olsen.  

Sonelederne går 50 % i pleie og 50 % administrasjon.  

Enheten har også ansvar i forbindelse med miljøarbei-

dertjenesten ved soneleder Lisbet Berg, hun går 100 % 

administrasjon og bruker mye av tiden sin på saksbe-

handling. 

 

Enhetsleder er Bodil A. Mikkelsen 

 

Bistand fra hjemmetjenesten er hjemlet i Lov om helse-

tjenesten i kommunene, Lov om sosiale tjenester og 

forskrift om lovbestemt sykepleiertjeneste i kommu-

nens helsetjeneste. 

 

 

Hjemmetjeneste og hjemmehjelp 
 

Målsettinger 

Hjemmetjenesten i Nordreisa kommune har som mål-

setting at de som trenger bistand skal få det på laveste 

effektive omsorgsnivå og på en slik måte at de som 

trenger det kan bo hjemme lengst mulig. 

I forhold til målsettingen gis det hjelp på lavest effekti-

ve omsorgsnivå men tjenesten har ikke hatt mulighet å 

la alle de som vil det bo hjemme lengst mulig på grunn 

av ressursmangel. 

Hjemmetjenesten skal gi individuelt tilpasset pleie og 

omsorg ut fra omsorgsbehovene til den enkelte. Dette 

er en målsetting som tjenesten oppfyller i stor grad. 

Tjenesten ytes til de av kommunens innbyggere som 

har et behov for bistand uansett alder og bosted. Mål-

setting oppfylles i så stor grad som tjenesten har ressur-

ser til. 

Støttekontakttjenesten skal gi bistand til funksjonshem-

mede og andre som trenger bistand til fritid og sosialt 

samvær. 

 

Årets virksomhet 

Tjenesten omfatter praktisk bistand, hjemmesykepleie 

og hjelp til mennesker med psykiske problemer. 

Under praktisk bistand kommer hjemmehjelp og opp-

læring/hjelp til å klare dagliglivets gjøremål. Hjemme-

hjelpen gir hjelp til husvask og annen praktisk bistand 

Hjemmesykepleie gir hjelp til personlig hygiene, ernæ-

ring, medisiner og annen medisinsk hjelp. 

Tjenesten gir hjelp til eldre, somatisk syke, mennesker 

med psykiske lidelser og mennesker med ulike funk-

sjonsnedsettelser. 

 

Brukere i sonene Storslett og Distrikt var tidligere i 

hovedsak eldre. Situasjonen i dag er en større spred-

ning i aldersgruppene, men det er enda ca. 60 % av 

brukerne som er over 80 år. 

 

Det er stor variasjon i den hjelpen brukerne har behov 

for, enkelte har bare behov for hjelp en kort periode, 

mens andre vil ha behov for hjelp så lenge de bor hjem-

me. Tjenesten har også alvorlig syke som ønsker å bo 

hjemme lengst mulig. På grunn av knapper ressurser er 

det vanskelig å gi lindrende behandling i hjemmene. 

 

Også i 2011 har tjenesten brukt store sykepleier-

ressurser på sårskift. Dette har ført til at sykepleier-

gruppa er sliten, både fysisk og psykisk. Det hadde 

vært ønskelig med en større andel sykepleiere i tjenes-

ten slik at dette kunne rulleres på flere. 

Også i 2011 ble det brukt mye ressurser på 

”sommerbrukere” 

Gruppen eldre med dement holder seg stabil. En spesi-

ell utfordring her er å gi tilstrekkelig og riktig hjelp, da 

mange av dem ikke selv ser sine hjelpebehov. Dette er 

en lang og tidskrevende prosess som krever mye av de 

ansatte. 

Tjenesten har også brukere med andre ulike aldersrela-

terte lidelser som har et økende behov for hjelp. 

Tjenesten klarer ikke å dekke brukernes sosiale behov. 

Et dagsentertilbud ville vært et godt tilbud til mange av 

kommunens eldre som i dag er isolerte i sine hjem. 

Dagsentret kunne tilby middag i tillegg til aktiviteter og 

sosialt samvær. 

Tjenesten merker også en økt arbeidsmengde i forhold 

til tidlig utskriving av pasienter fra UNN.  Utsiktene 

framover tilsier en gradvis økning av brukerne i årene 

som kommer, jamfør samhandlingsreformen. 

Tjenesten har også siden høsten 2009 vært behjelpelig i 

forhold til tilsyn på natt til brukere som i utgangspunk-

tet tilhører andre enheter. 
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Kreftsykepleierstillingen har stått vakant og kommunen 

har gitt ett mye dårligere tilbud i 2011 til kreftpasienter i 

kommunen enn tidligere. Det har heller ikke vært gitt 

tilbud om cellegiftkurer i en periode. Vi vet at kreftpasi-

enter har tatt kontakt med kreftsykepleier i nabokommu-

nene. Når vi i hjemmetjenesten har hatt denne pasient-

gruppen har de ikke fått tilbud om støttesamtaler i like 

stor grad som om kreftsykepleier hadde vært her. Vi gir 

ikke tilbud om terminalpleie hjemme om ikke familien 

kan stille opp. 

Tjenesten har slitt med en god del med å få vikarer ved 

sykefravær og lignende.  Det har vært vanskelig å få tak i 

eksterne vikarer. Det er benyttet mye overtid og dette har 

slitt på den faste arbeidsstokken, spesielt under ferieav-

viklingen, men også resten av året. All honnør til ansatte 

som står på. 

Det har vært gjennomført brukerundersøkelser i 2011. 

Det har vært en utfordring å bruke dataverktøy til lovpå-

lagt dokumentasjon da det har vært mye nede tid på nett-

verket. Der andre enheter har lagt inn årene helt har vi 

tross disse problemene dokumentert elektronisk storpar-

ten av året. 

Av andre arbeidsredskap vi er helt avhengige av i hverda-

gen nevner vi en utslitt og utrangert bilpark. Bedre blir 

det ikke når det til tider er slik at bilene fryser fast på 

grunn av omskiftninger i været. Det brukes mye tid dag-

lig i vinterhalvåret til å koste og skrape is av bilene. Noe 

av denne tiden kunne vært brukt hos brukerne. På ønske-

lista står fortsatt garasje eller i det minste en carport. 

 

Psykiatri tjenesten  

Psykiatritjenesten er delt inn i en ute-tjeneste og ett bofel-

lesskap.  

Målsetting 

Hovedperspektivet i psykiatritjenesten er mestring, og få 

de personene som sliter med en psykisk lidelse til å ut-

fordre seg selv mer til å klare mer av daglig livet sitt. 

Men også brukerperspektivet med bruker medvirkning. 

Ellers er et av målene for tjenesten at så mange som mu-

lig skal ha eller få tilbud om individuellplan. 

 

Årets virksomhet 

Utetjenesten gir oppfølging på dagtid fra mandag til og 

med fredag til personer som bor i egen bolig, eller leier 

privat eller kommunalt. 

Bo-fellesskapet Fosseng gir tilbud om oppfølging 24 ti-

mer i vanlig turnus tjeneste. 

Tjenesten gir oppfølging i form av; samtaleterapi, sosial-

trening, fysisk aktivitet, hjelp til å finne hensiktsmessig 

jobb tilbud /kurs og skoletilbud. Tjenesten gir også hjelp 

til administrasjon av medisiner og er med som ledsager i 

forbindelse med legebesøk, sykehusinnleggelse og lig-

nende. 

Tjenesten regner med en gradvis økning av brukere i åre-

ne som kommer, da psykiske lidelser er økende i befolk-

ningen ( fortrinnsvis depresjoner, angst, rus ). 

Samhandlingsreformen vil også føre til økt behov for 

oppfølging. 

 

Brukere av tjenesten har enten en psykiatri diagnose eller  

en blanding av psykiatri og rus. 

 

Tverrfaglig samarbeid i psykiatritjenesten: 

Viktige samarbeidsparter er: Asvo, Nordtro, Nav, fami-

liesentret, rustjenesten, Senter for psykisk helse Nord-

Troms, flyktningetjenesten, Mental helse, legetjenesten 

og Unn systemet. 

 

Møteplassen: 

Er et dagsenter som gir aktivitets og et sosialt tilbud til 

voksne personer som har en psykisk lidelse og som  

trenger et lavterskeltilbud. Møteplassen har en sentral 

plass i tilbudet som psykiatritjenesten gir til personer med 

psykiske lidelser. Noe det jobbes med kontinuerlig med. 

Møteplassen har åpent 5 dager hver uke fra kl.10-15, 

unntatt på onsdager da det er åpent mellom kl.17.00-21. 

Møte plassen driver et svømmetilbud i samarbeid med 

den øvrige psykiatritjenesten og det er på Tirsdager mel-

lom kl.14.00-15.30. Fredager samarbeider Møteplassen 

med psykiatritjenesten om ulike aktiviteter, mellom kl 

11.00-14.00. 

Det er rundt 20 personer som benytter seg av tilbud fra 

møteplassen jevnlig.  
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HJEMMESYKEPLEIEN 2008 2009 2010 2011 

Ikke mulig skaffe vikar 130 82 5 109 

Arbeidspress 27 86 43 18 

Helligdager, kan ikke gi tje-

nesten en annen dag 

80 193 216 132 

Andre årsaker 52 76 149 136 

Sum  289 437 405 395 

HJEMMEHJELP 2008 2009 2010 2011 

Ikke mulig skaffe vikar 299 267 103 109 

Bruker ikke hjemme 58 46 70 59 

Helligdager, kan ikke gi tje-

nesten en annen dag 

108 94 25 42 

Andre årsaker 13 0 2 3 

Sum  478 407 200 213 

Hjemmetjenesten har ikke bare brukerkontakt. I tillegg 

kommer rapportering, kjøring og oppfølging av ulike 

sykepleieroppgaver. På alle vakter skjer det også at syke-

pleiere må gi medisiner til brukere i andre soner eller 

enheter da det ikke er ansatte der med medisin delega-

sjon. 

Enheten har også ansvaret for 

 Miljøarbeidertjenesten som gir hjelp i form av led-

sager til fritidsaktiviteter og sosialt samvær for 

brukere med funksjonsnedsettelser, unge, voksne 

og eldre. 

 Privat avlastning som gir avlastning til pårørende, 

ved at brukeren er til avlastning i private hjem. 

Hjemmet får betaling pr. døgn. 

 Omsorgslønn er lønn til pårørende som har særlig 

tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet til stell, 

pleie og tilsyn. 

 Ledsagerbevis gis til brukere som har behov for 

ledsager for å delta på ulike fritidstilbud. Beviset 

gir for eksempel ledsager rett til å komme inn på 

kino uten å betale billett. 

 Transportkort TT- kort som betales via fylket. 

Kortet utstedes til brukere som av helsemessige 

årsaker ikke kan nytte offentlig transport. Sum på 

kortet tildeles etter avstand mellom hjemmet og 

sentrum 

 Parkeringskort er et kort som gir personer som har 

funksjonsnedsettelse mulighet til å parkere på par-

keringsplass for funksjonshemmede. Blå/hvite 

Avvik er brudd på lovverk jamfør vedtak 

Aktivitet i løpet av året 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er nedgang i antall vedtak, årsaken til det er at ved-

tak på TT kort ikke gjøres mer i profil men i et datapro-

gram fra fylkeskommunen. Som tidligere brukes ca. 3 

stillinger til kjøring. 

 

 

  2008 2009 2010 2011 

Vedtak 318 337 730 409 

Brukere med trygghet-

salarm 

93 82 65 73 

Brukere med matom-

bringing 

83 80 34 63 

Brukere med støtte-

kontakt 

    27 32 

Brukere med privat 

avlastning 

    8 6 

Brukere med omsorgs-

lønn 

    21 24 

Brukere med ledsager-

bevis 

    15 10 

Brukere med TT- kort     141 141 

Brukere med parke-

ringskort 

    45 60 

  2008 2009 2010 2011 

Hjemmehjelp        

Antall brukere som har 

mottatt hjelp 

153 107 111 144 

Gj s timer hjelp pr uke, alle 

brukere 

180 130 100 173 

Hjemmesykepleien        

Antall brukere som har 

mottatt hjelp 

149 155 109 170 

Gj sn timer hjelp pr uke, 

alle brukerne 

443 582 423 770 
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Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Enheten har til sammen 43.5 årsverk fordelt på 58 ansat-

te. I enheten er det sykepleiere, psykiatrisk sykepleiere, 

kreftsykepleier, hjelpepleier/omsorgsarbeider/

helsefagarbeider /barne -og ungdomsarbeider og assis-

tent. 

Gjennomsnittsalderen til ansatte i tjenesten er 49.52 år. 

Gjennomsnittlig har enheten en bemanning av høgskole-

personell på 35 %. Dette er under den nasjonale anbefal-

te standarden på minimum 40 %. Dette bør tjenesten sat-

se på å øke, da det blir flere og flere oppgaver som kre-

ver en slik kompetanse. 

 

 

 

 

 

 

Det har vært gjennomført 36 samtaler med 10 ansatte 

som har vært langtidssykemeldt i løpet av 2011 

Hyppig korttidssykemeldte følges også opp. 

Ansatte har hatt mulighet til å benytte seg av trim på 

kontrakt i arbeidstiden. Dette har de fleste benyttet seg 

av men er ikke bare uttalt positivt for avdelingen. Vi ser 

at det har en negativ innvirkning på arbeidsmiljøet. Det 

er vanskelig for alle å få tatt dette ut pga arbeidspresset 

vi har hatt gjennom året. 

I 2011 var det 8 ansatte i enheten som arbeidet hele som-

meren mot 2 ukers ekstra ferie eller kr. 15,000. Dette 

hadde en positiv virkning på sommeren da det blir mind-

re og mindre ferievikarer å få tak i. Man sikrer stabilitet 

og forutsigbarhet da det er noen kjent på hele sommeren. 

Det har ellers vært vanskelig å få tak i kvalifiserte som-

mervikarer. 

Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelser i 

2011. 

Det har vært gjennomført en del intern opplæring men vi 

sliter med oppmøte på grunn av stor arbeidsbelastning på 

de ansatte som har vært på jobb de dagene det har vært 

planlagt undervisning. Vi setter fokus på dette i 2012 

igjen. 

Mange ansatte er enda med på Demensomsorgens ABC. 

Når ansatte er med i diverse nettverk gir dette også økt 

kunnskap. Det har vært flere interne og eksterne kurs 

som ansatte har meldt seg på. 

 

Det har vært gjennomført kurs i medikamentlære for 

hjelpepleiergruppa og sykepleiergruppa. 

I psykiatrien er det satt i gang systematisk internunder-

visning. 

Det er gjennomført medarbeider samtaler i psykiatritje-

nesten i 2011. 

Soneleder på Storslett har siden september 2011 vært i 

20 % prosjektstilling i forbindelse med innføring av elek-

tronisk meldingsutveksling i kommunen.. Dette er et pro-

sjekt som heter Funnke og går ut på elektronisk sam-

handling mellom ulike it systemer i kommunehelsetje-

nesten, legekontor og Unn.  Perioden er ment å vare ut 

2012. Prosjektet medfører at mye informasjon som i dag 

leveres/mottas på papir fremover vil bli overført elektro-

nisk. Prosjektstillingen vil etter hvert måtte utvides. 

Etter årsplanen har vi som mål at vedtak skal være gjort 

innen 2 uker. Dette har ikke latt seg gjøre i perioder med 

stort arbeidspress. 

Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler i 

sone Storslett og Distrikt i løpet av 2011 unntatt for 

sonelederne. 

Det har vært gjennomført personalmøter for hjemme-

hjelp og hjemmesykepleie hver måned. 

Sykefravær 2008 2009 2010 2011 

Hjemmesykepleie 13,0 12.7  5.7  10,0 

Hjemmehjelp 20,0  23.7  21.3 21,0 

Psykiatri 8.45  18.1  14.2 16,3 

Miljøarbeidertje-

nesten 

    7.3  9,5 

Oppfrisknings-kurs medika- menter for  

vernepleier og sykepleier  
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Utfordringer i forhold til økonomisk kontroll 

Spesialisthelsetjenesten som sender ut pasienter tidligere 

og tidligere. Ofte med stort hjelpebehov som krever god 

fagkunnskap fra de ansatte. Vanskelig å planlegge, umu-

lig å forutse 

Samhandlingsreformen vil kreve enda mer oppfølging 

av personer med psykiske lidelser enn før. 

Spesialisthelsetjenesten stenger i helgene, hjemmetje-

nesten må overta, vansker å forutsi mengde og omfang 

Hjemmetjenesten har ingen tak på sine tjenester, de som 

har et behov for hjelp skal ha hjelp, vanskelig å planleg-

ge, umulig å forutse. De har et rettskrav på hjelp. 

Få vikarer, ansatte må ofte beordres, blir ofte overtid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressurskrevende sommerpasienter 

Tjenesten har flere ansatte som arbeider i team for ek-

sempel, demensteam, dette krever at det må settes av tid 

til dem, ofte uten at det kan leies inn vikarer 

Stor variasjon i hjelpebehov, vanskelig å forutse både på 

kort og lang sikt. 

Få ledige sykehjemsplasser og/ eller mangel på hel-

døgnsomsorgsboliger, brukere må bo hjemme lengre 

med stort hjelpebehov. 

Familie og nabohjelp er i stor grad borte, man forventer 

at det offentlige skal hjelpe. 

 

 

An-

svar 

Oppr 

budsjett 

Rev 

budsjett 

Regnskap  

2011 

Regnskap  

2010 

13200 12 676 887 12 545 914 11 899 825 11 645 147 

13205  3 402 588   2 553 160   2 333 845 2 991 506 

13210  2 474 405   2 084 434   1 876 384 1 924 889 

13211  3 191 109   4 118 692 3 613 914 3 359 710 

13217  2 657 647   2 366 986    2 218 698 2 533 767 

13235     175 735        28 735         20 399 26 914 

13240     730 000      898 000 896 702 864 226 

Andre utfordringer 

Tverrfaglig samarbeid blir viktig. 

Ressurser både personell og økonomi vil være flaskehal-

ser framover. 

Det er en veldig vanskelig vikar situasjon i dag, som 

medfører en stor utfordring. 

Ikt ressursene er ikke tilfredsstillende som de er i dag 

med økt krav til elektronisk dokumentasjon. 

Leiebil situasjonen er ikke bra nok, bilene vi har er for 

dårlige og it-tjenesten har for lite biler 

Rekruttering blir en stor utfordring i årene framover. 

Hva kan vi tilby på et stramt arbeidsmarked 

 

Få økt stillinger i forhold til behov som vi vet vil bli 

jamfør samhandlingsreformen 

HMS arbeid og kvalitetssikring 

Få faglig oppdatering 

Økt fokus på de friske 

Øke andelen høgskoleutdannet 

Følge opp lover og forskrifter 
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S osialtjenesten 

  Opprin 

budsjett 

Revidert 

budsjett 

Regnskap 

2011 

Regnskap 

2010 

13600  1 456 074 1 502 503 1 111 873 1 364 042 

13610 2 249 000 2 249 000 2 728 439 2 686 806 

 2010 2011 

Nødhjelp 307 000 229 706 

Boutgifter 300 000 687 802 

Tannbehandling 90 000 297 957 

Livsopphold 425 000  760 361 

Ansvarsområde 

NAV Nordreisa jobber i hovedsak etter regelverkene i 

Folketrygdloven og Lov om kommunale tjenester i 

NAV. 

Nav-leder er Roy-Hugo Johansen  

 

Etter offisiell åpning i 2009 har NAV Nordreisa nå 

driftet i ca. 2,5 år. Tjenestene fra de tre tidligere etate-

ne arbeid, sosialtjenesten og trygd ble med dette sam-

let i en enhet. I praksis innebar dette den første tiden 

en samlokalisering, der Aetat og trygd flyttet til so-

sialkontoret i areal på rådhuset. I ettertid har det 

skjedd en løpende overføring av kompetanse mellom 

de ansatte fra de ulike etatene.  

Målet for tjenesten er at NAV Nordreisa skal bidra til 

sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til 

arbeid og aktivitet. Kompetansen og innsatsen til 

medarbeiderne har i hele perioden vist en positiv og 

god retning.  

 

Økonomi 

Finansieringen av tjenestene i NAV Nordreisa er ikke 

endret med sammenslåingen at etatene. De kommuna-

le tjenestene/ ansvarene finansieres som før gjennom 

kommuneøkonomien. Ansvarsområdene som skjøttes 

i NAV Nordreisa er: 

13600 – administrasjon av sosiale tjenester 

13610 – økonomisk sosialhjelp 

13602 – kvalifiseringsprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til lønn og andre driftsutgifter (13600) har 

NAV et mindreforbruk. Når det gjelder sosial stønad 

er der et merforbruk. Dette skyldes hovedsakelig tre 

forhold.  

 

De fleste av brukerne av økonomisk sosialhjelp søker 

supplerende hjelp. Dvs. at brukerne har inntekter eller 

ytelser, men disse rekker ikke til å dekke inn nødven-

dige utgifter til livets opphold. Når utgifter til livets 

opphold øker, øker disse brukernes underskudd i for-

hold til å betjene utgiftene, og de har krav på mer 

hjelp. Noe av forklaringen til økte utgifter til sosial-

hjelp finnes i tabellen nedenfor. Økning i kommunale 

avgifter og eiendomsskatt har også medført økt utbe-

talinger av økonomisk sosialhjelp.  

 

I tillegg har antall brukere på sosiale tjenester økte fra 

127 i 2009 til 150 brukere i 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et tredje moment som påvirker utbetaling av økono-

misk sosialhjelp er høge utleiepriser på utleiemarkedet 

av boliger, samt høge strømpriser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukere  2009 2011 

18-24 år 25 %  28 % 

25-44 år 53 %  48 % 

45-66 år 17 % 21 % 

67 år og over 5 % 3 % 
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Arbeidsledighet  Jan 

2010 

Jan  

2011 

Des 

2010  

Des 

2011 

Nordreisa 3,3 2,8 2,5 2,8 

Troms 3,0 2,7 2,2 2,1 

Landet 3,3 3,1 2,7 2,4 

Personell 

Nav Nordreisa består av 10 medarbeidere; 7 statlige og 

3 kommunalt ansatte medarbeidere.  

Statlige ansatte hadde i 2011 en fraværsprosent på ca. 

3 %. Kommunalt ansatte hadde en fraværsprosent i 

2011 på 30,5 %.  

 

 

 

 

Det høye fraværet knytter seg i stor grad til langtidsfra-

vær. Tiltak er iverksatt for å påvirke utviklingen i posi-

tiv retning.  

De ansatte har gjennom den daglige driften en løpende 

kompetanseheving. 

 

 

 

 

 

Årets virksomhet 

 

Nærmere om de kommunale ansvarene i Nav  

Nordreisa 

Nordreisa kommune har innlemmet tjenestene som 

kommunene er pålagt å legge inn i NAV – kontoret; 

økonomisk sosialhjelp og nødbolig med tilhørende råd 

og veiledning, samt kvalifiseringsprogrammet (KVP). 

Kvalifiseringsprogrammet er en kommunal ordning 

som tilbys på NAV - kontoret. Gjennom Kvalifiserings-

programmet skal langtidsmottakere av sosialhjelp og 

andre som står langt unna arbeidslivet få en ny mulighet 

til å komme seg ut av fattigdom og over i arbeid og ak-

tivitet. 

 

Personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt 

arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrense-

de ytelser til livsopphold kan ha rett til deltakelse i pro-

grammet, jfr. § 29 i Lov om sosiale tjenester i NAV. 

Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av om ved-

kommende vil kunne ha nytte av deltaking. Målsetting-

en for antallet deltakere i programmet for 2011 var 3 

stykker. Deltakelsen varierte mellom 2 og 3 deltakere 

gjennom året 2011. 

 

 

Retningslinjer for bruken av statlig tilskudd som ble 

tildelt i 2009 og 2010: 

 Kvalifiseringsstønaden 

 Planlegging, utvikling, iverksetting og drift 

 (evt. kjøp) av tiltak 

 Oppfølging av deltakere. 

 

Det er den enkelte kommune, ved NAV- kontoret,  som 

selv avgjør hvordan tilskuddet skal fordeles og benyt-

tes, med utgangspunkt i foreliggende lovverk og de fø-

ringer som ligger til grunn for ordningen. Årene 2009 

og 2010 fikk kommunen øremerkede midler for å drifte 

kvalifiseringsprogrammet. Fra 2011 er kvalifiserings-

stønaden i rammeoverføringen til kommunen. Det er 

ikke videreført ytelser spesielt i kommunebudsjettet til 

kvalifiseringsprogrammet fra 2011. Dekning for utgifter 

til kvalifiseringsprogrammet er gjennom fondsmidler.  

 

 

Statlige tjenester i NAV - Nordreisa 

På internett (www.nav.no) ligger det ca. 270 ulike skje-

maer som på ulike måter skal gi innbyggerne i Nordrei-

sa en stønad i en eller annen fase i livet. Spennvidden er 

fra fødselspenger til gravferdshjelp. Saksbehandling 

knyttet til stønadsbehandling krever mye tid og innsats 

fra NAV - kontoret. For NAV Nordreisa oppleves de 

mest arbeidskrevende statlige stønadsområdene å være 

knyttet til områdene oppfølging av sykemeldte og ar-

beidsavklaringspenger (AAP). NAV Nordreisa har ved 

utgangen av desember 2011 ca. 220 aap- saker. 

 

Lav ledighet i Nordreisa i hele 2011, men økende 

trend høsten 2011 

Det store innslaget av offentlig sektor i kommunen, bi-

drar til at også i Nordreisa holder ledigheten seg lav 

gjennom hele året. 

Halvparten av arbeidstakerne i Troms er ansatt i offent-

lig sektor. De største yrkeskategoriene innen offentlig 

sektor er helse og omsorg, og undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 

Sykefravær 9,7 11,9 30,1 30,5 
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Tiltak 

Viktige samarbeidspartnere på tiltakssiden er Nordreisa 

ASVO og attføringsbedriften NORDTRO hvor brukere 

får både avklaring og ulike kurs samt arbeidspraksis. For-

uten å godkjenne aktuelle deltakere til tiltakene i tiltaks-

bedriftene utgjør bidragene fra NAV en betydelig økono-

misk rolle, ved å yte årlige driftstilskudd.  I 2011 tilførte 

NAV Nordreisa ca 11,5 millioner kroner inn i Nordreisa 

samfunnet gjennom ulike tiltak. Over halvparten av disse 

midlene er bundet til skjermet sektor slik som eksempel-

vis tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefraværet Nordreisa samfunn 

Ved oppfølging av sykefravær i bedrift er arbeidsgiver og 

arbeidstaker hovedaktørene. Nav sin viktigste rolle i den-

ne sammenhengen er å støtte opp under bedriftenes ar-

beid på sykefraværsområdet, med blant annet tilbud om 

tiltak og økonomiske virkemidler. I tillegg skal NAV 

Nordreisa arrangere dialog 2 møter der arbeidsgiver, ar-

beidstaker, lege og NAV møtes for å avklare situasjonen 

for den sykemeldte. 

Situasjonen viser et fall på høsten 2011. I juli 2011 ble 

regimet for oppfølging av sykemeldte endret. Noe av for-

klaringen til nedgangen kan være endringene i reglene 

for oppfølging av sykemeldte.  

 

 

 

 

 

 

Uføre Nordreisa samfunn 

For Troms fylke er det 11,8 % av befolkningen i alders-

gruppen 18- 67 år som er ufør i andre kvartal 2011. Som 

tabellen nedenfor viser er andelen uføre høyere i Nordrei-

sa. Dette er imidlertid situasjonen for alle Nord- Troms 

kommunene, og har blant annet sin forklaring i kjenne-

tegn ved arbeidsmarkedet i mindre kommuner. 

 

 

 

 

 

 

Framtidsutsikter 

Målsettingen for NAV Nordreisa er å være en del av 

kommunens tilbud for å fremme og styrke tilbudet med 

tanke på arbeidsrettet aktivitet og arbeid.  

Nordreisa kommune står ovenfor flere utfordringer når 

det gjelder arbeid og aktivitet samt rekruttering i kom-

mende år. Mange arbeidstakere går av med pensjon i ti-

den fremover. 50-tallsbarna vil i løpet av 10-15 år pen-

sjonere seg og dette vil medføre generasjonsskifter i 

kommunal administrasjon, helsesektor, skole, barnehage, 

handelsnæring, bygg– og anlegg, landbruk, fiske etc. Det 

er både kompetanse og arbeidskraft som pensjoneres og 

som må erstattes. Rekruttering kan således bli et viktig 

arbeidsområde i fremtiden for NAV Nordreisa. Det er 

også et økende krav til utdanning i arbeidsmarkedet.  

En annen utfordring som NAV Nordreisa opplever nå, er 

forhold til boligtilgangen i kommunen. NAV Nordreisa 

har ansvar for å sikre korttids løsninger (nødbolig) for 

mennesker som oppholder seg innenfor kommunens geo-

grafiske grenser, når mennesker ikke slev klarer dette. Pr 

i dag må dette løses med hotell, campingplass og lignen-

de fordi kommunen ikke har boliger tilgjengelig til for-

målet. Eksempler på løsninger kan være natthjem, hospits 

med mer. Nordreisa kommune mangler løsninger både i 

forhold til brukere med spesielle behov for kort tids boli-

ger og i overgangen fra korttidsløsninger til lang tids-

løninger for vanskeligstilte mennesker.  

I 2012 implementeres målstyringskonseptet i Nordreisa-

kommune generelt, så også for NAV Nordreisa.  

 

 

Sykefravær 

Legemeldt 

Mars Juni Sept Des 

  

2010 8,3 7,7 9,6 8,8 

2011 9,0 9,2 8,1 -  

Uføre 

Nordreisa 

Juni Des 

  

2010 14,5  15 

2011 15,2 15,7 

Vedproduksjon ved Nordreisa ASVO 

Nordtro AS—Kursrom / datarom  
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U tviklingsavdelingen 

Oppr 

Budsjett 

Rev 

Budsjett 

Regnskap 

2011 

Regnskap 

2010 

9.464.021 9.459.453 8.918.279 8 824 640 

Politisk styringsorgan er  

 Driftsutvalget som ledes av Geir Sagelv (H)  

 Næring– og kulturutvalg som ledes av Halvard 

Wahlgren (H) 

 Oppvekstutvalget som ledes av Hilde Nyvoll (AP). 

 

Ansvarsområde 

Utviklingsavdelingen omfatter næring, jord og skogbruk, 

kultur inklusiv bibliotek, kulturskole, ungdomsråd og 

ungdommens hus, miljø, viltforvaltning, kart, oppmåling 

og planlegging. I tillegg har avdelingen mange prosjekter 

gående. Politisk behandles næringssaker i næringsutval-

get, mens de resterende sakene behandles i driftsutvalget.  

Enhetsleder er Dag Funderud som rapporterer direkte til 

rådmannen. 

 

Økonomi 

Driftsbudsjettet for 2011 for kapitel 14 viser et mindre-

forbruk på kr 541.174. Tallene (nettotall) fordeler seg 

som følger: 

 

 

 

 

Innenfor noen underansvar er det mindreforbruk, mens 

andre har merforbruk i forhold til budsjettet. 

 

Årets virksomhet 

 
Driftsutvalget har behandlet totalt 93 saker, samt at det 

ble behandlet 252 saker delegert. I tillegg ble det også 

behandlet ca 200 tilskuddssøknader av forskjellig art in-

nenfor jord- og skogbruk.  Utviklingsavdelingen jobber 

fortsatt med mange prosjekt og tiltak i tillegg til daglig 

drift. 

 

Næring 

I år fikk Nordreisa kommune 930.000,- til kommunalt 

utviklingsfond. Fra kommunens driftsbudsjett ble det 

bevilget 200.000,-. I tillegg er 185 000,- omdisponert fra 

tidligere års budsjett.  Det er i år behandlet 2 saker mot 

10 i 2010. Det er videre sluttbehandlet 47 saker admini-

strativt, mot 43 året før. 

Næringskonsulenten var tilsatt i 50 % stilling frem til i 

mai, da ble det tilsatt en ny næringskonsulent i 100 % 

stilling. Næringskonsulentens arbeid er i hovedsak saks-

behandling i forhold til ansvarsområdene næring, infra-

struktur og samferdsel. Næringskonsulenten har også 

hovedansvaret for tre viktige prosjekter; bredbåndsut-

bygging, Nasjonalparklandsby og kontaktperson i kom-

munen for Regionrådets Omdømmeprosjektet. Nærings-

konsulenten skal være fagressurs på området næringsut-

vikling/ bedriftsutvikling og være konsulterende i for-

hold til kunder og kollegium.  

Nordreisa kommune har som en av åtte i Troms samar-

beidsavtale med Innovasjon Norge. Virkemiddelappara-

tet lokalt og sentralt er nå mer entydig. Det er nå utveks-

ling av informasjon og saksopplysninger i langt større 

grad enn tidligere mellom Innovasjon Norge og kommu-

nen. Vi har anledning til å hospitere og får tilbud om fag-

lig oppdatering på en helt annen måte enn kommunene 

som ikke fikk samarbeidsavtale. Avtalen ble inngått etter 

en nøye vurdering av næringsarbeidet både administra-

tivt og politisk i de enkelte kommuner. 

Samarbeidet med Innovasjon Norge har ført til at en del 

saker som ellers ville bli ufinansiert eller finansiert over 

kommunalt utviklingsfond er nå overtatt og sluttført 

gjennom Innovasjon Norge. 

De fleste sakene som er behandlet administrativt går over 

to år før de avsluttes. Oppfølging av saker tar derfor mye 

av arbeidstiden. 

 

Jordbruk 

Det ble i år behandlet 59 delingssaker og 12 konsesjons-

saker. Det ble arrangert tre landbrukskafeer. For de to 

søknadsomgangene for produksjonstilskudd i 2011 ble 

det til sammen mottatt og behandlet 133 søknader. Utbe-

talingslister viser at det for slike søknader ble utbetalt ca 

20 millioner kr. For søknadsomgangen 20. august var det 

66 gårdsbruk som søkte om produksjonstilskudd. Dette 

var en nedgang på tre fra samme søknadsomgang året 

før. Vi behandlet også tre søknader om spesielle miljøtil-

tak i landbruket (SMIL), to søknader om finansiering til 

forskjellige formål for videresending til Innovasjon Nor-

ge, 32 søknader om tilskudd til avløser ved sykdom mv, 

og 2 søknader om erstatning etter overvintringsskade. 

 

Tap til rovdyr har i mange år vært et stort problem i 

Nordreisa. Totalt for alle besetningene som er medlem i 

sankelaget var det en nedgang i år. Tapstallene varierte 

allikevel veldig fra ulike områder i kommunen. Det ble 

felt om lag 120 rev gjennom beitesesongen som trolig er 

en av årsakene til nedgangen. Det ble og i sommer gjen-

nomført prosjekt i samarbeid med Nordreisa sau og geit 

som gjaldt kadaversøk med hund. I prosjektet var kom-

munen prosjektleder. 
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Etter pålegg fra staten ble arbeidet med oppgradering av 

gårdskart startet i vår. Det ble sendt ut om lag 470 ulike 

gårdskart og det har kommet i overkant av 100 tilbake-

meldinger på disse. Dette har ført til mye ekstra arbeid 

med oppmåling av arealer og retting av arealer i søkna-

der om produksjonstilskudd. Arbeidet med dette vil fort-

sette i 2012. 

 

Skogbruk 

Satsingen på bioenergi i kommunen fører nå til større 

aktivitet i skogen. Det er i løpet av året gjennomført flere 

store drifter. Framover vil den satsingen gi økt aktivitet i 

skogen med både vegbygging, hogst og skogkulturakti-

vitet. 

 

 

I løpet av året er arbeidet med hovedplan for skogsveg 

startet opp. Arbeidet ventes avsluttet i 2012. Planen vil 

være viktig i forhold til utbygging av skogvegnettet i 

kommunen. 

Aktiviteten innen skogkultur viser at det ble behandlet 

10 NMSK søknad. Det ble tilplantet 31 dekar. Videre er 

det behandlet 8 søknader om tilskudd til råstoff til bio-

energi. 

Skogbrukssjefen har gitt byggetillatelse til fire nye an-

legg. To anlegg er under bygging og ventes ferdigstilt i 

2012.  

Av informasjonstiltak ble det gjennomført en skogdag 

med tema maskinell tynning. I tillegg var kommunen 

vertskap for Årsmøtet i Troms skogselskap med. 

 

Miljø 

Miljøoppgavene er fordelt på flere stillinger i utviklings-

avdelinga. Det er jobbet mye prosjektrettet i forhold til 

tilrettelegging. 

Kommunen sluttførte grusing av en sti på Kvennes i lø-

pet av høsten. Det er nå ei sammenhengende rundløype 

som oppfyller kravene til universell utforming. 

Energi- og klimaplanen for Nord Troms ble vedtatt i 

kommunestyret i juni 2010. Det ble i vår satt i gang et 

oppfølgingsprosjekt i samarbeid med nabokommunene 

for å gjennomføre flere av de regionale tiltakene i pla-

nen. Videre har avdelingen ansvar for motorferdselssa-

ker. De politiske sakene forberedes i avdelingen, mens 

de sakene som avgjøres administrativt blir behandlet på 

servicetorget. Det gir en rask og smidig behandling av 

enkle saker. Dispensasjonsutvalget behandla 35 saker og 

88 saker ble behandla administrativt.   

 

Vilt 

Elgforvaltning: Tildelingen av elg i kommunen var 81 

dyr og det ble felt 64 dyr. I samarbeid med Kåfjord kom-

mune ble det gjennomført hellikoptertelling av elg i om-

rådene vest for Reisafjellet. Ellers ble det gjennomført 

bakketellinger av elg i resten av kommunen i februar/

mars. Arbeidet med ettersøk og ivaretakelse av skadede 

dyr blir gjort av den kommunale ettersøksringen. Det var 

i år 28 kandidater som besto jegerprøveeksamen. 

Kommunen administrerer skuddpremieordningene for 

villmink og rev. Det ble det utbetalt skuddpremie for 122 

rev og 4 villmink. 

 

Veterinærtjenesten 

Veterinærtjenesten i Nord Troms har ansvar for kommu-

neveterinærordningen og veterinærvakt.  

Vi mottar fortsatt stimuleringstilskudd til kommunevete-

rinærordningen. Tilskuddet i år var på 356.000. Disse 

midlene brukes til to kommuneveterinær som har gjør at 

arbeidsbelastningen for veterinærsamarbeidet har blitt 

betydelig bedre, samt gitt et bedre tilbud til bøndene. 

 

Kart/oppmåling/GIS 

Det er i år gjennomført 55 oppmålingsforretninger i 

Nordreisa kommune, det er opprettet 10 målebrev jfr. 

delingsloven og 45 melding til tinglysing som da er av-

sluttet med matrikkelbrev jfr. Matrikkel-loven. Det er 

også fortatt arealoverføring jfr. matrikkelloven.    

Det er foretatt 29 oppmålingsforretninger med melding 

til tinglysing i Kvænangen kommune. 

Det er foretatt 19 oppmålingsforretninger i Kåfjord kom-

mune, 6 målebrev jfr. delingsloven og 13 meldinger til 

tinglysing jfr. Matrikkelloven.  

Målesesongen i år resulterte i en noe høyere aktivitet i 

og med at vi har vært to landmålere hele målesesongen. 

Oppgavene gikk for det meste ut på kart- og oppmålings-

forretning, innmåling av bygninger og oppmålingstek-

nisk bistand til kommunens egne prosjekter har vært 

prioritert. 

 I 2010 ble det satt i gang arbeidet med å tildele offisielle 

vegnavn til de som ikke har det i kommunen.  
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Prosjektet er kommet så langt at veinavnene er politisk 
godkjent i kommunestyret og registrert i matrikkelen. 
En forventer at arbeidet sluttføres i løpet av 2012.  

Vi er inne i en fase hvor vi tar i bruk mange nye kartba-
ser og dataregistre som er til stor nytte i saksbehand-
lingen. Stadige endringer av situasjonen gjør at det er 
behov for oppdateringer av databasene om de fortsatt 
skal ha tilstrekkelig kvalitet til å kunne brukes i saksbe-
handlingen. Ajourhold av denne typen data er en viktig 
arbeidsoppgave.  

Samarbeidet innen for kart- og oppmåling med nabo-
kommunene Kåfjord og Kvænangen har hatt en fin og 
positiv utvikling i løpet av 2011. Overgangen i henhold 
til matrikkelloven som trådde i kraft fra og med 
01.01.2010 har godt greit. Vi har fortsatt ansvaret for 
oppmåling og føring av matrikkelen i Kvænangen og Kå-
fjord kommune 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel kom et 

langt steg videre i 2011. I mai ble det på grunnlag av et 

kunnskapsgrunnlag (Hvor står vi?) arrangert dialogmøter 

med politikerne, sektorene og administrasjon med fokus 

på status og utfordringer. 

Høsten 2011 ble fokus rettet mot å få avklart hvilke ut-

fordringer og problemstillinger Nordreisa kommune og 

samfunn står ovenfor.  

Viktigste mål for Nordreisa samfunnet er å  

 bli mer attraktivt 

 få bedre folkehelse 

 bedre kommuneøkonomi som gir oss handlefrihet.   

En viktig del av strategien som synes pr 2011 for å nå 

målet, er å endre fokus fra behandling av skade til fore-

byggende helsearbeid, hvor ny folkehelselov og sam-

handlingsreformen er grunnlaget. 

Prosessen tilknyttet arbeidet med kommuneplanen sam-

funnsdel har skapt skisse av en visjon; elvebåten og sta-

kernes reise motstrøms til en bedre raste- og fiskeplass 

hvor folke fra mange plasser kan møtes på et hyggelig 

vis. 

Visjonen skal vise vår kultur og identitet og være invite-

rende og åpen for et multikulturelt møte. 

Der forventes forslag på kommuneplanen samfunnsdel 

ferdig våren 2012. Det forventes og forutsettes at sam-

funnsdelens valg av mål og strategier for å nå målene 

nedfelles i arealplanen som for tiden også er under revi-

dering.  

Kommunestyret skal i løpet av høsten 2012 vedtatt en 

kommunal planstrategi.  

 

Kommuneplanens arealdel 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel ble iverksatt 

januar 2008. Arbeidet har blitt forsinket ihht oppsatt plan 

flere ganger. Årsaken til at arbeidet er forsinket knyttes 

til at den faktiske plankapasitet er begrenset av antallet 

sideordnede prosjekter og annen saksbehandling. I sep-

tember 2010 ble bemanningen styrket med en kommune-

planlegger. Arbeidet har kommet et langt steg videre i 

2011 og det forventes sluttføring i 2012. 

 

Reguleringsplaner 

Det er vedtatt en reguleringsplan i år. I løpet av året er 

arbeidet med etablering av digitalt planarkiv sluttført. 

Alle vedtatte planer (kart og dokumenter) er tilgjengelig i 

en nettbasert offentlig tilgjengelig løsning - dette som en 

av få kommuner i Troms. 

 

Andre arealsaker  

Det er i løpet av året vært jobbet med to store arealsaker, 

der kommunen er høringsmyndighet. 

Det er 420 Kv ledningen som skal gå fra Balsfjord til 

Hammerfest. Forslag til trase berører kommunen betyde-

lig og det har vært jobbet mye opp mot Statnett og NVE. 

Den andre saken er tunell gjennom Reisafjellet. Her har 

det vært en tett kontakt med Statens Vegvesen, SVV og 

deres planleggere. 

I sommer ble kommunen bedt av SVV om å ta over ar-

beidet med planlegging av deponiområde i Sørkjosen for 

overskuddsmassene fra tunnelen. Dette arbeidet startet 

opp i høst og vil fortsette i 2012. 

 

Kulturskolen 

Kulturskolen har i år hatt stor aktivitet. I tillegg til ordi-

nær instrumentundervisning og kunst, var det første halv-

år et kurs i sang. Av større arrangement vi fremheve kul-

turuka i april, som var et samarbeid med Storslett skole 

og et tilbud til alle 7. klassinger. Tilbudet denne uka var 

variert og spente fra musikk, drama, kunst, dans, media. 

Ukas arbeider ble fremført i en forstilling ved ukeslutt. 

Videre deltok kulturskolen med innslag, på Sonjatun, 

kirkekonsert og under bispevisitasen.  

 

 

Musikk er Gøy!  

Musikkskolelærer Geir-Ove Mortensen med elev 
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kino  

2011 2 657 

2010 1 854 

2009 1 910 

2008 2 520 

2007 2 042 

I høstsemesteret har det vært 98 elever. I kunstfag har 

elevmassen gått nedover, men det ble kjørt 3 ukers akva-

rellkurs for 9 voksne og 6 unge deltakere.  

 

Point/Ungdommens hus 

Etter at huset ble pusset opp i 2010, har det blitt en økt 

aktivitet. Lydstudio blir både benyttet i undervisningen 

og til innspilling av CDer.  Huset hadde åpent to kvelder i 

uka. Etter at ungdomskontakten ble tilsatt i oktober, er 

åpningstidene utvidet med en kveld i uka. Øvrige kvelder 

fungerer huset som kommunal øvingsarena for lokale 

band. 

 

UKM  

UKM ble arrangert 26. februar og hadde 45 deltakere. 

Dette var fordelt på 13 kunstbidrag, 7 videoinnslag og 7 

sceniske innslag. 16 deltakere gikk videre til fylkesfina-

len.  

 

Ungdomsrådet 
I løpet av året hadde ungdomsrådet 8 møter og behandlet 

42 saker. Ungdomsrådet sto for halve utgiften det var 

med å lage til snowboardbakken i Fridtjofbakken. I fe-

bruar var de arrangør av UKM, og alle medlemmene del-

tok på Troms fylkeskommunes generasjonskonferanse i 

april der Ungdomsrådet fra Nordreisa hadde innlegg. 

Det ble utlyst en navnekonkurranse for å endre navnet på 

Ungdommens hus og på Barn- og unges kommunestyre-

møte i april ble navnet Point valgt.  

 

Det ble heller ikke i år noe regionalt 16. mai arrangement, 

men det var et lokalt arrangement med åpen hall og åpen 

kinosal hvor ungdomsrådet betalte for filmleie, ca 70 del-

tok. 8. juni (en onsdag) hadde Ungdomsrådet 15-års jubi-

leumsfest på Bios med 92 betalende gjester.  

 

Ungdomsrådet betalte for badevakter for å holde svøm-

mebassenget åpent på dagtid noen timer i tre dager i vint-

erferieuka. Tilbudet ble godt mottatt med mange besø-

kende. Dette ble gjentatt i romjula, også da med godt be-

søk. 

Nytt ungdomsråd ble valgt i oktober. Det ble avlagt 210 

stemmer. Det nye rådet fikk inn fire representanter fra 

Storslett skole og fire fra videregående skole. På det førs-

te møtet i Ungdomsrådet ble det valgt representanter til 

alle de politiske utvalgene. Sofie Gamst Holm ble valgt 

til leder og Nadia Lilleng til nestleder.  

Nadia Lilleng ble også valgt som leder i Rust (det regio-

nale ungdomsrådet) og i begynnelsen av desember var 

ungdomsrådet på opplæring i regi av det Regionale ung-

domsrådet.  

 

Ungdomskontakt 

Kommunen startet i oktober opp et prosjekt med tilsetting 

av Ungdomskontakt.  

Prosjektet kom i gang etter at kommunen i sommer fikk 

tilsagn om midler fra Helsedirektoratet til rusforebyggen-

de arbeid rettet mot ungdom. 

Ungdomskontakten skal drive oppsøkende virksomhet 

blant ungdom i kommunen, og gjennom dette søke å re-

dusere rus og rusproblemer blant ungdom, blant annet 

gjennom økt antall aktiviteter og fritidstilbud som går 

utenpå de eksisterende tilbudene i Nordreisa.  

Stillingen er et nært samarbeid mellom Familiesenteret, 

skole, politi og Point/Ungdommens Hus. Ungdomskon-

takten har så langt jobbet med mange forskjellige saker; 

Fritjofbakken ble gjort om til snowboardbakke med hopp, 

rails og nyoppusset varmebu, Point/Ungdommens Hus 

har åpent en dag ekstra i uken hvor det også blir servert 

middag for en femtilapp og han har vært rådgiver/veileder 

for prosjekter iverksatt av ungdom, samt deltatt i forskjel-

lige arrangementer i regi av Kulturskolen og klubbleder 

på Point/Ungdommens Hus. Ungdomskontakten jobber 

også på individnivå i samarbeid med Familiesenteret. 

 

 

Kino 

Kinoen ble digitalisert i vår og fikk i tillegg nytt lydan-

legg. Begivenheten ble markert med ei filmfestuke i be-

gynnelsen av mai. Denne oppgraderinga har betydd et 

stort og gledelig løft for filmopplevelsen. Både besøket 

og antall forestillinger gikk opp med nesten 50 % i for-

hold til året før. Vi håper at det i 2012 vil bli ytterligere 

økning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturmidlene 

De kommunale kulturmidlene var i år på samme summer 

som tidligere år. Totalt ble ca kr 615 000 fordelt til 60 

søkere. Tilskuddene har vært nesten uforandret i over 20 

år, det vil si en betydelig reduksjon i løpet av disse årene. 

Lag og foreninger i Nordreisa ble tildelt en bra andel av 

fylkeskommunale midler til Fysak og tilretteleggingstil-

tak i friluft. Til 20 tiltak i Nordreisa ble det gitt sammen 

kr 208 000. I tillegg fikk kommunen kr 80 000 fra de 

samme midlene til tre tilretteleggingstiltak. Det var ingen 

nye søknader om spillemidler fra Nordreisa i år, men tre 

tidligere søknader ble fornyet. En av disse fikk tilsagn om 

midler. 
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Besøk 

hoved-

bibl. 

Besøk 

bok-

buss 

Besøk 

filialer 

Sum 

besøk 

2011     

2010 10.397 3.156 300 13.853 

2009 9.896 5.317 350 15.563 

2008 5.432 3.589 350 9.371 

2007 6.023 3.200 420 9643 

  

  

Utlån 

hoved-

bibl 

Utlån 

Bok-

Utlån 

filialer 

Sum 

utlån 

2011     

2010 20.067 3.974 544 24.585 

2009 20.540 5.547 824 26.911 

2008 19.461 4.862 625 24.948 

2007 18.660 4.992 938 24.590 

Halti 

10-års markering for Halti ble markert 22.november 

2011 (innflytting i oktober 2001) i regi av kommunen, 

ved biblioteket. Innbudte gjester og lokale (ca 30 stk) 

deltok på denne enkle, hyggelige markeringen. 

Biblioteksjefen har ansvaret for daglig drift av Halti-

bygget. Turistinformasjonen har siden sesongen 2008 

vært et felles samarbeidsprosjekt mellom Halti nasjonal-

parksenter og Halti. Biblioteksjefen har det administrati-

ve ansvaret, nasjonalparksenteret det faglige. Begge par-

ter er fornøyd med denne ordningen. 

Digitalt møterom på Halti, Ishavstudio, ble oppgradert 

til ”digitalt senter” i 2010. Dette har gitt kommunen et 

oppdatert digitalt møterom, og spesielt er dette viktig for 

studentene ved Nord Troms studiesenter. 

 

 

Biblioteket 

Nordreisa bibliotek består av hovedbibliotek på Storslett 

og filial i Rotsund. Bibliotektilbudet i bygdene blir opp-

rettholdt med bokbuss. Bokbussen besøker grunnskoler 

og de fleste barnehagene i kommunen. Hovedbiblioteket 

har åpent 37 t. pr uke.  

For biblioteket og bokbussen er utlån i år omtrent det 

samme som tidligere år. Besøket har økt noe. Dette skyl-

des mest økt aktivitet ved filialen i Rotsund. Dette er et 

”kombinasjonsbibliotek”, dvs felles folkebibliotekfilial 

og skolebibliotek. Rotsundelv skole har bestemt seg for 

å satse på skolebibliotek. De har ryddet plass, kjøpt inn 

nytt inventar og nye bøker. Og skolebiblioteket/filialen 

blir brukt, det viser både utlånsstatistikk og besøkssta-

tistikk. Grunnskolene i kommunen kunne ha benyttet 

bokbussen bedre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige satsningsområder og aktiviteter i år har vært: 

 Framtidas kunnskapsarena – startet opp nytt bi-

bliotekprosjekt i Nord-Troms, se mer under 

 Studiebibliotek – tilrettelegging av bibliotektje-

nester for voksne studenter 

 Biblioteket som møteplass. Biblioteket har hatt 31 

ulike arrangementer i løpet av året, utstillinger, 

foredrag, forfattertreff, konsert, strikkekafe, m.m. 

 Det regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms. 

 

Framtidas kunnskapsarena –  Bibliotekprosjekt i Nord 

Troms: 

 

Prosjektet startet opp i september og skal gå over tre år. 

Nordreisa er vertskommune for prosjektet. 

Gjennom samarbeid med barnehage, grunnskole, studie-

sentra og språksentra skal bibliotekene i regionen legge 

til rette for læring, og være kunnskaps- og læringsare-

naer gjennom hele utdanningsløpet.  

I de første månedene av prosjektet har det vært jobbet 

mye med organisering, involvering og informasjon. Det 

er satt i gang tiltak med å innføre ”Ole Bok” i alle kom-

munene, etter mønster av det Nordreisa bibliotek har 

gjort i flere år.  

Det er starta felles kompetanseheving for ansatte både 

innen skole/ barnehage og bibliotek.  Sju personer fra 

regionen deltar på studiet Skolebibliotek i skolens læ-

ringsmiljø (10 studiepoeng), som Troms fylkesbibliotek 

tilbyr sammen med Universitetet i Agder.  

Prosjektleder har sammen med de lokale bibliotekansat-

te vært i alle kommunene og presentert prosjektet for 

skoleledere og barnehagestyrere. Prosjektet er også pre-

sentert for alle skole- og barnehageansvarlige i regionen.  

6-åringer på Ole Bok samling 
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Personalsituasjonen og arbeidsmiljø 
 

Personalsituasjonen har vært på et minimum i forhold til 

de oppgave vi er satt til å løse. Enkelte oppgaver tar leng-

er tid en planlagt og andre oppgaver blir utsatt.  

 

Innen landbruk har det vært store ekstraoppgaver i forbin-

delse med det statlige prosjektet; oppdatering av gårds-

kart og et stort antall delingssaker. I mai styrket vi be-

manningen med en 50 % saksbehandler. Dette har avhjul-

pet situasjonen noe.  

Det er i alt seks ansatte som har avtale med kommunen 

om trim i arbeidstida 

 

 

 

 

 

Gjennomsnitt sykefravær i avdeling var 5,2 % i år mot 

7,9 % i 2010. I løpet av året er det gjort flere investe-

ringer i forebyggende tiltak for å bedre den enkeltes ar-

beidsplass. 

 

Utfordringer 
 

Gjennom kommuneplanarbeidet har det blitt avdekket 

flere utfordringer for kommunen. Disse vil komme fram, 

når planarbeidet etter planen blir sluttført i 2012. 

 

Det statlige og regionale virkemiddelapparatet har blitt 

gradvis endret de siste 10-15 åra. Det innebærer at faste 

bevilgninger har stått i ro, mens prosjektrettede tiltak har 

økt. I de siste åra har vi sett en dreining mot at enda mer 

midler holdes igjen på statlig nivå og deles ut gjennom 

målrettede prosjekter. Utfordringene våre i forhold til 

dette er de ordinære arbeidsoppgavene vi har, satt opp i 

mot personellressursene. Vi har i mange år hatt mange 

små og store prosjekter, som vi mener er så positive for 

kommunen og lokalmiljøet at vi ønsker å prioritere dem. 

Dette kan imidlertid bety at den daglig forvaltning kan 

lide noe. 

Sykefravær 2009 2010 2011 

Gj hele avdeling 3,9 7,9 5,2 

Ti på topp tur 

Toppen av Storeste 
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Kvenkultur 

Kommunen samarbeidet med Halti kvenkultursenter om 

kvenske saker. Spesielt gjelder dette arrangementene i 

Nordreisa under Paaskiviikko. 

 

Andre prosjekter 

Utviklingsavdelingen har i år hatt en stor aktivitet knyttet 

til prosjekt- og utviklingsarbeid. Samtlige prosjekter har 

helt eller delvis ekstern finansiering hvor kommunal an-

del stort sett omfatter egeninnsats fra utviklingsavdeling-

en. Her oppsummeres prosjektene i korthet. 

 

 Halti II 

Det er i løpet av året blitt jobbet videre med finansiering 

av Halti II. I november fikk Nord Troms Museum tilsagn 

om midler fra Kulturdepartementet for å dekke økte 

driftsutgifter ved innflytting i Halti II. Dette var en mer-

kedag og behørlig feiret. Finansieringen av Halti II er 

med dette på plass, og prosjektering kan starte i 2012. 

 Nasjonalparklandsby og Nasjonalparkkommune 

I løpet av året har arbeidet i det nasjonale nettverket fort-

satt. Nordreisa kommune fikk tildelt i alt kr 855 000 gjen-

nom Verdiskapingsprogrammet for naturarven. Midlene 

er prioritert og disponert til ulike prosjekter lokalt. Priori-

teringer er gjort av Landsbyrådet for Storslett. Det har 

vært satt større fokus på informasjon og medvirkning lo-

kalt.  

 Tilretteleggingsprosjekter 

Også i år har det vært ytt innsats på tilretteleggingspro-

sjekter. Det er brukt 100 000 på grusing av den siste del 

av rundløypa på Kvænnes og oppsett av to nye toalett på 

Kvænnes. 

I samarbeid med Halti nasjonalparksenter og flere grende-

lag ble 5 på topp i Nordreisa og 10 på topp i Nordreisa 

lansert i juli. Gjennom dette prosjektet er det blitt satt ut 

informasjonsbukker ved startpunkter, merket stier og satt 

ut kasser med klippetenger på toppene. Tiltaket ble veldig 

godt mottatt og det var stor deltagelse. 

 

 Kartlegging av viktige friluftsområder 

I samarbeid med de fire Nord Troms kommunene er det 

gjennomført et prosjekt med kartlegging av viktige fri-

luftsområder i kommunen.  

 

 Kommunesamarbeid plan 

Troms fylkeskommune ga i vår tilsagn til det interkom-

munale plankontoret for Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa 

og Kåfjord. Stillingen som daglig leder ble lyst ut og til-

setting ventes i januar 2012.  

 

 Stedsutvikling 

Planlagt tiltak for 2011 – Havneområdet i Sørkjosen – 

måtte utsettes fordi det ville komme i potensiell konflikt 

med utbyggingstiltak av ny E6. Det har ikke vært mulig å 

forsere andre prosjekter år. For øvrig har det vært lite ar-

beid med stedsutviklingsplanen. Det skyldes i stor grad 

mangel på særskilte planleggings- og prosjektlederressur-

ser. 

 

Andre oppgaver 

 

Kommunens hjemmeside; Utviklingsavdelingen er med i 

redaksjonskomiteen, og har webansvarlig. Facebook er 

tatt i bruk som kommunikasjonskanal ut for kinoen og 

avdelingen generelt. Næringskonsulent og kulturkonsu-

lent har fra administrasjonen vært kontaktpersoner over-

for Tornedalsrådets kultur- og næringsgruppe. 
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T eknisk avdeling 

Politisk styringsorgan er driftsutvalget som ledes av 

Geir Sagelv (H) 

 

Ansvarsområde 

Ansvarsområdet for teknisk avdeling er: Forvaltning av 

kommunens eiendommer, vann, avløp, veg, slam, reno-

vasjon, brann, feiing, forurensningmyndighet, havn, 

byggesaksbehandling, utleie og vedlikehold av kommu-

nale lokaler, drift og vedlikehold av kommunens byg-

ningsmasse (skoler, barnehager, rådhus, helsesenter, 

omsorgssenter, svømmehall, idrettshall, idrettsanlegg,  

verkstedbygning m.v). Avdelingen har også ansvar for 

gjennomføring av alle kommunale utbyggingsoppgaver 

samt tilsyn på elveforbygninger i Reisadalen, Oksfjord-

dalen og Rotsunddalen. 

Politisk styringsorgan er driftsutvalget. 

Enhetsleder er Roy Jørgensen som også er brannsjef.   

 

Årets virksomhet 

 

Vannforsyning 

Arbeidet med Hovedplan vannforsyning startet i år 

2000 og ble endelig vedtatt i 2005. Hovedplan vannfor-

syning tar for seg hvordan vannforsyning til kommu-

nens innbyggere skal løses. Til dette er også utarbeidet 

og vedtatt en handlingsplan. Handlingsplanen tar for seg 

utfordringer, krav og hvilke ressurser som inngår i en 

helhetlig plan. I store trekk vil store deler av kommunen 

forsynes fra Låni vannverk, Rotsund vannverk og Oks-

fjord vannverk.  

Lånivannet  ble  satt i drift høsten 2010 og er hoved-

vannkilde for Storslett, Sørkjosen foruten Reisadalen fra  

Storslett til Einevoll, Rovdas til Nordkjosen  og deler av 

Kildalen. Rotsund vannverk forsyner abonnenter f.o.m 

Rotsund t.o.m Bakkeby. Oksfjord vannverk forsyner 

Sandbukt – Hamna.  Spåkenes forsynes fra Kåfjord etter 

avtale. 

Til sammen utgjør de kommunale vannverkene 3 ho-

vedkilder og en reservekilde, samt ca 110 km lednings-

nett med et utall av kummer. I tillegg er brannvesenets 

tankbil reserveforsyning i akutte tilfeller. 

Det har generelt vært frivillig for befolkningen å kople 

seg til kommunens vannforsyning, mens plan- og byg-

ningsloven gir kommunen hjemmel til på pålegge til-

kopling i områder med utbygd vannforsyning.  Det er 

spesielt i Reisadalen fra Hysingjord til Einevoll  og  

Strekningen Rotsund  - Bakkeby at det er forholdsvis 

mange som ikke er tilknyttet kommunal vannforsyning.  

Anslagsvis er det 150 – 200 flere abonnenter som kunne 

vært tilkoplet vannverket hvis kommunen har benyttes 

seg av plan- og bygningslovens hjemmel til pliktig til-

kopling. Økningen av antallet abonnenter vil kunne bety 

reduksjon i kommunale avgifter for den enkelte abon-

nent, idet flere er med å betale for investering i felles-

skapet. 

Låni vannverk er godkjent av Mattilsynet. Arbeid med 

opprusting av demningen – og vannbehandling av Oks-

fjord vannverk ble startet i 2010 og ferdigstilt somme-

ren 2011 og er under behandling for godkjenning.  Til-

svarende skal også vannbehandling også gjennomføres 

for Rotsund vannverk. Dette planlegges i løpet av 2012.  

Forprosjekt vannforsyning Straumfjord planlegges gjen-

nomført i 2012.  

Levering av tilfredsstillende drikkevann er en stor ut-

fordring for kommunen. Det er ikke nok med gode drik-

kevannskilder. Forutsetningen er at drift og vedlikehold 

av ledningsnettet har et nivå  og system som gjør at kva-

liteten på drikkevannet ut til den enkelte forbruker til-

fredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften. Dette kla-

rer kommunen ikke med nå værende bemanning. Gjen-

nomspyling av ledningsnett med installasjoner må utfø-

res regelmessig og kan bare utføres sommerhalvåret.  

Til dette kreves det ca 1 hel stillingsressurs, noe kom-

munen ikke har i dag. 

 

Kloakknettet 

Hovedplan avløp blir planlegges utarbeidet i 2012/2013 

og tar for seg hele saksområdet innen avløpsbehandling, 

både kommunale anlegg så vel som private septikan-

legg. 

Kloakknettet for Storslett /Sørkjosen  er nå utbygd til et 

moderne tidsmessig anlegg. Anlegget er utstyr med 

overvåkning av både Sørkjosen renseanlegg og Nord-

kjosen renseanlegg. I tillegg overvåkes sentrale pumpe-

stasjoner, slik at beredskapsvakt får alarm straks noe 

skjer  i pumpestasjonene.  Gode rutiner og tekniske løs-

ninger er en økonomisk god butikk for kommunen, ved 

at man hindrer mange kloakkinnslag i bygninger ved at 

alarm på uregelmessigheter varsles umiddelbart og ut-

rykking mannskaper får ordnet feil. Dette bør bygges 

videre ut for å ytterligere redusere kostnadene og ergrel-

sene med kloakkinnslag i boliger. Ved etablering av 
overvåkning av anleggene er antallet tilbakeslag redu-
sert betydelig, slik at i 2011 hadde noen få innslag med 
mindre bygningsmessige skader. 
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Renovasjon / slam 

Hovedplan avløp skal ta for seg situasjonen og løsninger 

på slambehandling ved private septikanlegg.  Dette har vi 

også pålegg fra Fylkesmannen om å for kontrollsystem 

for. 

Teknisk avdeling er i gang med registrering av tilstanden 

ved de private septikanleggene. Dette er et omfattende 

arbeide, både med å registrere, samt avklare tilstanden på 

anleggene, herunder også eventuelle forurensninger. 

Avfallsservice AS utfører all renovasjons- og slamtøm-

ming i kommunen.  I kommunen er det ca 1000 boliger/

fritidsboliger og hytter som ikke er tilknyttet kommunalt 

avløpsanlegg. Disse har slamavskillere i variabel tilstand. 

De fleste av disse anleggene er montert for mer enn 30 år 

siden og tilfredsstiller ikke dagens krav til slamskiller og 

infiltrasjonsanlegg.   

  

Brannvesen / feiertjenesten 

Nordreisa kommune har innført behovsprøvd feiing med 

hjemmel i Forskrift om brannforebyggende tiltak og til-

syn §7-3. Dette innebærer tilsyn med fyringsanlegg minst 

en gang hvert fjerde år og feiing etter behov og minst en 

gang hvert fjerde år.  I Nordreisa baserer man i prinsippet 

feiing av piper gjennomsnittlig hvert annet år. 

Tilsyn særskilte brannobjekt 

 Antall særskilte brannobjekt: 52 

 Ett objekt er avregistrert 

 Tilsyn gjennomført: 51 

 Tilsyn på siste objekt avtalt gjennomført umiddel-

bart 2012 

 

Det er utført feiing på ca 1117  piper og 141 tilsyn på fy-

ringsanlegg i Nordreisa. Totalt antall fyringsanlegg er 

2000 piper . Det er utført 31 fresinger av skorsteiner 

Feietjenesten blir normalt utført i månedene mai – no-

vember, mens tilsyn foretas vinterhalvåret. Nordreisa 

kommune deltar i et interkommunalt samarbeid med Kå-

fjord, Lyngen,  Skjervøy, Storfjord og Kvænangen kom-

muner. Ordningen er være selvfinansierende.  

Brannvern omfatter beredskap, utrykning på brann og 

ulykker, samt forebyggende brannvern.  I løpet av  2011 

ble det gjennomført 48 brannutrykninger,  herunder også 

bilbrann og bilulykker med behov for frigjøring av perso-

ner, og andre ulykker. Dette er vesentlig mer enn tidligere 

år. Tendensen er økende antall utrykkinger år for år.  Det 

har ikke vært noen store ulykker eller tap av menneskeliv 

i 2011. I tillegg til ordinære brannutrykkingene kommer 

gjennomførte øvelser både i eget mannskap, samt havari-

øvelse med AVINOR . 

I Nordreisa er registrert 52 ”særskilte brannobjekter”, 

Kommunens  plikt å føre regelmessig tilsyn med at 

brannvernet.  I  2011 er det utført tilsyn på alle særskilte 

brannobjekt.  Teknisk er de fleste ”særskilte brannobjek-

ter” til dels i bra stand, selv om vedlikehold og systema-

tisk ettersyn kan forbedres en del.  Vi konstaterer derimot 

at forståelsen for systematisk brannvernarbeid og doku-

mentasjon ikke har den oppmerksomhet dette viktige ar-

beidet burde hatt. Særlig gjelder dette innen kommunale 

virksomheter.   

Brannvesenet deltok på brannvernuken med oppstilling 

av biler og utstyr i sentrum.  Dette er en årlig landsomfat-

tende aksjon som når målgruppen (barn og deres foreldre) 

på en fin måte.   

 
 

Veger 

Vinteren 2011 var  tilnærmet normalår med hensyn til snø 

og brøyteutgifter. Høsten 2011 er innledning på siste år i 

denne anbudsrunden. En brøytekontrakt ble sagt opp 

p.g.a  konkurs. Her har vi valgt å brøyte selv etter at vi 

innhentet pris fra entreprenører.  Videre er det inngått 

avtale om samarbeid med Kåfjord kommune om brøyting 

av Spåkenesvegen. 

Kildalsvegen er asfaltert så langt det er fastboende. Ve-

gen er finansiert som ”rulleskiløype” . Arbeidet er gjen-

nomført som spleiselag mellom kommunen, Troms Fyl-

keskommune, Nord Troms Videregående skole og Ym-

ber. 

Det fortsatt mange av vegene som gjenstår for opprusting. 

Spesielt gjelder det veger som tidligere er nedklassifisert 

fra riks/fylkesveg til kommunal veg. Men også grusveger 

både i sentrumsområdet og i distriktet trenger opprusting. 

Brannvern som tema blant barnehagebarn 
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Behandlinger 

byggesaksbeh 

2009 2010 2011 

Søknadspliktige tiltak 49 78  

Meldinger 24 70  

Ferdigmeldt boenheter 28 15 33 

Byggetillatelse hytter 3 17 12 

Veglys 

Tiltross for at ca 900 armaturer er skiftet ut, er det fort-

satt ca 1200 armaturer som er montert i tidsrommet 

1980 – 2005.  Særlig de eldste linjene er ustabile og kre-

ver mye vedlikehold. 

Spesielt utsatt er strekningen på Ravelseidet. Her er det 

behov for utskifting av både armatur og kabel. 

 

Byggesaksbehandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er behandlet 136 byggesaker i 2011, hvorav 122 er 

matrikkelført. De ble ferdigmeldt 33 boenheter.  Det er 

gitt byggetillatelse til 4 eneboliger, 12 fritidsboliger, 34 

større tilbygg/ påbygg/ombygg, samt 33 garasjer og ut-

hus. Av større utbygger er det gitt byggetillatelse for 

Fergekaier i Rotsund /Havnnes og utvidelse av Nord 

Troms Videregående skole avd. Nordreisa. 

 

Der er ikke litt utført tilsyn med foretak, noe som er lov-

pålagt oppgave for kommunene.  Til dette mangler kom-

munen ressurser. Målet er å få til et interkommunalt 

samarbeid til dette arbeidet.  

 

Ny plan- og bygningslov og saksbehandlingsregler kre-

ver vesentlig mer dokumentasjon og saksbehandling enn 

tidligere.  Dette krever både nøyaktighet i saksbehand-

lingen og stadig påfylling av ny kunnskap innen fagom-

rådet. 

 

Kommunale bygninger 

Storslett skole byggetrinn III startet i 2011.  Arbeidet 

med fastsetting av kommunens skolestruktur forskjøv 

planleggingen og oppstart noe ut i tid. Oksfjord skole 

ble lagt ned fra høsten 2011. Selv om skoledrifta er av-

viklet, så er bygningene fortsatt til stede og trenger både 

tilsyn og vedlikehold. 

Kommunale bygninger generelt lider under mangel på 

vedlikeholdsmidler.  Mange år med for lavt vedlikehold 

på kommunale bygg, resulterer nå at byggene forfaller. 

Etterslepet i vedlikehold er stort. Dersom det ikke tilfø-

res mer midler til vedlikehold, vil det oppstå forhold 

som krever større investeringer opprusting.  Avsatte 

vedlikeholdsmidler går til kompensering for prisøkning, 

overforbruk av strøm og økning på kommunale avgifter 

og faste lovpålagte avtaler.  Budsjett for vedlikehold av 

kommunale bygg  tilsier at det utføres vedlikehold for kr 

25,- pr kvadratmeter.  I flg rapport utført i regi av Kom-

munal- og regionaldepartementet i 2005, burde nivået 

den gang være mellom 90 – 125 kr/m2, dvs 4 – 5  gang-

er høgere enn det kommunen bevilger til bygningene.  

Inneklima, tilgjengelighet og energiøkonomisering bør 

bli satsingsområde de nærmeste årene. Nordreisa samar-

beider med de andre Nord Troms kommunene om et 

enegi-spare-prosjekt hvor metoden går på at innspart 

energi over tid finansierer energisparetiltakene. 
 

Kommunale bygninger: 

Storslett skole byggetrinn III starte i 2011.  Arbeidet 

med fastsetting av kommunens skolestruktur forskjøv 

planleggingen og oppstart noe ut i tid. Oksfjord skole 

ble lagt ned fra høsten 2011.  Selv om skoledrifta er av-

viklet, så er bygningene fortsatt til stede og trenger både 

tilsyn og vedlikehold. 

Kommunale bygninger generelt lider under mangel på 

vedlikeholdsmidler.  Mange år med for lavt vedlikehold 

på kommunale bygg, resulterer nå at byggene forfaller. 

Etterslepet i vedlikehold er stort. Dersom det ikke tilfø-

res mer midler til vedlikehold, vil det oppstå forhold 

som krever større investeringer opprusting.  Avsatte 

vedlikeholdsmidler går til kompensering for prisøkning, 

overforbruk av strøm og økning på kommunale avgifter 

og faste lovpålagte avtaler.  Budsjett for vedlikehold av 

kommunale bygg  tilsier at det utføres vedlikehold for kr 

25,- pr kvadratmeter.  I flg rapport utført i regi av Kom-

munal- og regionaldepartementet i 2005, burde nivået 

den gang være mellom 90 – 125 kr/m2, dvs 4 – 5  gang-

er høyere enn det vi har. Inneklima, tilgjengelighet og 

energiøkonomisering må bli satsingsområde de nærmes-

te årene.  Nordreisa samarbeider med de andre Nord 

Troms kommunene om et enegi-spare-prosjekt hvor me-

toden går på at innspart energi over tid finansierer ener-

gisparetiltakene. 

 

Renhold  

Renhold av kommunale bygninger utføres i egen regi av 

egne ansatte.  De fleste bygg er forholdsvis gamle og 

tilgjengeligheten for renholderne er veldig variabel.  

Manglende bygningsmessig vedlikehold går ut over ren-

hold og påfører renholderne ekstra belastning. Innen 

renhold har kommunen forholdvis høyt sykefravær.  

Mange sykevikarer, ofte i korte engasjement, er også en 

belastning for de fast ansatte som må ta et ”ekstra tak” 

ut over sine ordinære oppgaver. 

Ved stort sykefravær og høyt vikarbruk, er det ofte ved-

likehold av gulv (boning og polering) som blir nedprio-

ritert. Dette gjør at daglig renhold blir tyngre og belast-

ning større, og dermed hyppigere sykefravær. Fra og 

med 2011 er gulvvedlikehold blitt sterkere prioritert, 

noe som forhåpentlig har gitt forbedret resultat på ar-

beidsmiljø og mindre sykefravær.   
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Boligområder 

Anleggsarbeidene ved Rovdas III boligfelt er stort sett 

ferdig opparbeidet med veg/vann/avløp/fiber/veglys mv. 

Her gjenstår i hovedsak asfaltering av et par vegsløyfer 

som er utsatt til sommeren 2012. Den første boligen er 

ferdig og innflyttet. Interessen for bygging synes å være 

noe mindre enn da feltet var under planlegging og utbyg-

ging.  I Oksfjord er Sandbukt boligfelt utvidet i 2010/11 

med 10 tomter. Øvrige boligfelt er i hovedsak utbygd. 

 

 

Parker, idrettsanlegg og grøntanlegg 

Teknisk avdelig har ansvar for ”parker”, idrettsanlegg og 

andre uteområder. Nordreisa kommune har samarbeids-

avtale med Nordreisa Videregående skole og Nordreisa 

IL om drift og vedlikehold av baneanlegg og skianlegg. 

Til dette er avsatt en – 1 stilling.  Etter hvert er det blitt 

mer og mer grøntanlegg som krever vedlikehold. Det er 

ikke avsatt ressurser til uteområdene. Her bør anleggssek-

sjonen styrkes med en ½ stillingsressurs. Grøntområdene, 

som for eksempel ”Trekanten” og Elveparken på Storslett 

og havneområdet og friområdene i Sørkjosen er utstil-

lingsvindu for besøkende og bruksområde for kommu-

nens egne innbyggere. Det er også bygd ut et flott turom-

råde med turstier og gapahuker bla. på Kvænnes som 

også trenger ressurser til drift dersom anleggene ikke skal 

forfalle og forsøples. 

 

Havn  

Gods over kaia i Sørkjosen er gått betraktelig tilbake. Det 

er kun større godsmengder som overførsel av asfalt som 

gir noe særlig i inntekter.  

 

Ved fiskemottaket var det stor aktivitet høsten 2011. Mye 

fisk i Reisafjorden ga store fangster og mye fisk levert 

over fiskemottaket. Fisken ble videresendt til Skjervøy 

for viderebehandling.  

 

Drift av havna er et underskuddsforetak. Siden 2008 skul-

le havn selvkostberegnes. Dette vil ikke være mulig for 

våre havner noe som ville akkumulere underskudd, år 

etter år, da finansutgiftene er betydelig større enn inntek-

tene. Dersom dette skal skje må en legge om forvalt-

ningsregimet for havn, hvor kommunen som eier er mer 

styrende er hva tilfellet er, også for småbåthavna. 

 

I Oksfjord har kommunen bygd ny molo til Oksfjord Fis-

kerihavn. Her er det bygd kai og marina. Havna er ferdig 

og ble tatt i bruk sommeren 2011. I likhet med Reisafjord 

Båtforening er avtale om forvaltning av småbåthavn i 

Oksfjord gjort med Oksfjord Båtforening.  

  

Vassdrag  

Nordreisa kommune er ansvarlig for tilsyn av regulerte 

vassdrag.  Kommunen er også tiltakshaver når eventuelle 

tiltak skal iverksettes.  NVE er fagmyndighet. I Nordreisa 

er det ca 95 anlegg i elver som kommunen skal føre jevn-

lig tilsyn med. Tilsyn med alle skal være gjort over en 4-

års periode. Tilsynet må skje med elvebåt og til fots.  

 

NVE har planlagt og gjennomført flomsikring av Jernelva 

fra fjellfoten til sjø.   

 

Alle sikringstiltak i vassdrag og elver må kommunen bi-

dra med 20 % av anleggskostnadene.  

 

Skredområder 

Nordreisa er spart for områder med snøskred.  Bortsett 

fra kommunal veg mellom Frogum og Kildal kraftsta-

sjon, er ingen kommunal veg utsatt for skred. Imidlertid 

er fylkesveg 360 Mettevoll – Øvergård i Oksfjord utsatt 

for snøskred.   

Området overvåkes gjennom interregionalt samarbeid.  

NVE er ansvarlig myndighet i vurdering av skred. Dette 

gjelder snøskred, steinskred eller jord-/ leirskred. NVE 

arbeider med forbedret kartlegging av skredutsatte områ-

der i landet. For Nordreisa vil det ta noe tid før vi har go-

de skredkart i kommunen. NGI har utarbeidet et over-

siktskart for snøskred basert på matematisk helningvin-

kel , men disse er bare indikator på hvor det er mulig å gå 

skred. Nærmere kartlegging må gjennomføres. 

For jord-og leirskred vil NVE utarbeide aktsomhetskart i 

løpet av 2011 -2012. For utbyggingsområder kreves det 

utarbeidet farekart noe som innebærer grunnboringer i 

større eller mindre områder og derpå risikoanalyser. Det-

te arbeidet er mer omfattende og kostbart og tar lengre 

tid. Skredproblematikken er et av saksområdene i kom-

muneplanen. 

Nasjonalparklandsbysatsing 

Nybygd ”utedo” på Kvænnes 
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Økonomi 

Anleggsavdelingen 

Resultatregnskap inkl. VAR-sektoren 

Regnskapsresultat for VA-sektoren framgår av selvkost-

regnskapet. Totalregnskapet viser et betydelig bedre re-

sultat enn budsjett 2010 og regnskapet for 2009. Dette til 

tross for at aktiviteten har økt. Resultatregnskapet for 

anleggsavdelingen inkl. VAR-sektoren,  viser et mindre-

forbruk på kr  352 543.   

Resultatet er en konsekvens av en bra vinter med normal-

forbruk og høy egeninnsats, samt at vi har ”spart” strøm 

på veglys ved å endre wattstyrke fra 125W til 70W på 

nærmere 1000 armaturer.  Utskifting av gamle armaturer 

har redusert i mindre vedlikehold. Videre er driftsresulta-

tet for VAR-sektoren noe bedre enn forventet. 

 

 

Bygg – og eiendomsavdelingen 

I forhold til budsjett hadde avdelingen et merforbruk  på 

kr  1 511 479. 

Helsebyggene er de områdene hvor de største overskri-

delsene ligger.  Her utgjør vedlikeholdskostnadene  ca 50 

% av overskridelsen, mens resten finner en energibruk og 

kommunale avgifter og renovasjon. 

Skolene er også rammet av etterslep på vedlikehold, slik 

at behovet for vedlikehold øker for hvert år og dermed 

også kostnadene. De største overskridelsen på skoler 

skyldes energi og kommunale avgifter og renovasjon. 

Merforbruk innen renhold skyldes i hovedsak ekstraar-

beid og økt forbruk av renholdsmidler i forbindelse med 

ombygging Storslett skole og Sonjatun.  Vi har også fått 

økt antall barnehager uten at det er gitt full kompensasjon 

for renholds behovet.  

  Regnskap 2011 Budsjett  2011 

Ansvar Tiltak  Drift res  Finans utg  / 

 felleskostn 
Netto 
driftresultat 

  

15100 Vannverk -4 609 029 5 284 623 675 594 1 414 108 
15200 Avløp -3 678 788 3 651 323 -27 465 225 065 

15500 Feiing 50 302   50 302 -54 215 

15510 Feiing interk. - 54 600   - 54 600          484 

15600 Brannvesen 2 905 263   2 905 263 2 526 923 

15610 Oljevern 37 729   37 729 42 000 

15700 Maskinpark 484 153   484 153 390 420 

15800 Havn 110 028   110 028 -187 527 

15810 Park 423 970   423 970 433 387 

15813 Veier 5.827 664   5.827 664 5 692 862 

15839 Skredsikring 48 727   48 727 45 475 

15860 Veilys 640 933   640 933 924 663 

15861 Konsesj.kraft 94 845   94 845 116 041 

  Sum alle 2 281 197 8.935 946 11 217 143 11 569 686 

Ansvar Tiltak Regnskap 
2011 

Budsjett 
2011 

Avvik 

16000 Administrasjon 957 733 971 492 -13 759 
16015 Renhold 8 324 906 8 201 856 123 050 

16100 Byggesaksbehandling 26 562 -25 507 52 069 

16200 Kommunehuset 87 613 604 498 -516 885 

16300 Skoler 4 514 593 3 931 260 583 333 

16400 Barnehager 793 465 757 623 35 842 
16500-550 Helsesenter/helsebygg 3.468 629 2 416 104 1 052 525 
16600-635 Kommunale boliger -70 457 -218 684 148 227 
16710 Idrettshallen 367 390 364 693 2 697 

16720 Samf.hus/ Svømmehall 985 857 938 368 47 489 
16800 -830 Andre bygg 134 112 137 221 -3 109 

  Sum alle bygg 19 590 403 18 078 924 1 511 479 
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Sykefravær 2008 2009 2010 2011 

Bygg– og eiendom 3,6 8,6 3,8 7,8 

Anleggsavdeling 1,8 5,5 5,9 5,3 

Renholdsavdeling 10,7 16,8 17,4 16,0 

Personellsituasjon og arbeidsmiljø 
 

I år 2009 var det 28  fast ansatte i teknisk avdeling, 22 av 

disse stillingshjemlene er hele stillinger, mens resten er 

stillinger i redusert stillingsbrøk. I tillegg er det 2 stilling-

er i prosjekt. Deltidsstillinger  ( 22 )  i brannvesenet kom-

mer i tillegg. Fra september 2009 ble renhold organisert 

under teknisk avdeling med egen renholdsleder. Budsjett- 

og regnskapsmessig er renhold lagt inn under kap. 1.6. 

Bygg- og eiendomsavdelingen. Innen renhold er det til 

sammen 30 stillingshjemler. Ved utgangen av året var det 

80 stillinger ved teknisk avdeling. Til tross for stort ansatt 

ansatte er der et utall og omfattende oppgaver som skal 

utføres, til lavest mulig kostnad. Både innen vaktmester-

tjenesten, renhold og i anleggsseksjonen utvides volumet 

i arbeidsoppgaver, uten at det tilføres mer stillingsressur-

ser. Dette kan være med på å skape stress og slitasje hos 

dem som skal utføre arbeidet.  

Administrasjon ved teknisk avdeling har liten bemanning 

i forhold til alle arbeidsoppgavene som utføres, og i for-

hold til tilsvarende sammenlignbare kommuner. Avde-

lingen har som regel påtatt prosjektlederarbeidet for stort 

sett alle utbyggingssaker i kommunalt regi. Dette gjør at 

all kompetanse og ressurser i avdelingen jobber under 

sterkt press, både tidsmessig og økonomisk. 

 

Enhetsleder vil framheve at det innen avdelingens alle 

ansatte utvises stort engasjement og arbeidsinnsats på alle 

felt. Sykdom blant ansatte gjør imidlertid at gjenværende 

personell får en ekstra belastning og merarbeid.  

Sykefraværet på bygg- og eiendomsavdelingen i 2010 

vært noe lavere enn gjennomsnittet for resten av kommu-

nen. Imidlertid er sykefraværet blant renholdspersonalet 

noe høyere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er spesielt langtidssykemeldte som trekker opp sta-

tistikken. Årsakene kan være mange, men det er ingen tvil 

om at spesielt mange ansatte er utsatt for stress og slita-

sjeskader over lang tid og kan være årsak til langstidsyke-

fravær. Dette er faktorer som innvirker på et ellers posi-

tivt arbeidsmiljø. 

 

Utfordringer fremover 

 
Teknisk avdeling har en utfordrende og spennende tid 

framfor seg. Nye utbyggingsprosjekt kommer fortløpende 

som en konsekvens av sentrale virkemidler eller pålegg, 

samt lokale ønsker og behov. 

 

Av prosjekt som pågår og er nært forestående er bl.a.: 

 Videre utbygging av Storslett ”nye” skole 

 Brannteknisk oppgradering av kommunale bygg 

 Universal utforming av kommunale bygninger 

 Utarbeide og gjennomføre løsninger for behandling 

av overflatevann i regulerte boligfelt mv. 

 Utarbeide plan for godkjenning Rotsundelv 

 Oppgradere overordnet avløpsplan. 

 Planlegge og starte utbygging av nye omsorgsbolig 

Guleng 3 

 

Generelt er framtida svært utfordrende både utbygnings-

messig så vel som kompetansemessig. Det vil også være 

store utfordringer for politikerne å finne økonomisk 

grunnlag for alle tiltakene som både er nødvendig og på-

lagte i framtidas Nordreisa. Det er også en stor utfordring 

å finne driftsmidler for de tiltakene som er igangsatt. En 

annen viktig sak vil være ivaretaking av alle ansattes ar-

beidsmiljø, når stadige pålegg om nedskjæringer blir ved-

tatt. Dette er viktig både for den enkelte, men også for 

kommunen som arbeidsgiver og tjenesteprodusent.  De 

ansatte er kommunens viktigste kapital. 

 

2011 har vært et utfordrende år. Samlet har avdelingen 

behandlet over 1200 saker. Stadig økende behov for ved-

likehold av bygninger, veger, ledningsnett og andre forsy-

nings- og serviceanlegg stiller store krav til at det er både 

økonomiske så vel som personellressurser tilgjengelig for 

å ivareta de oppgaver kommunen står over for. Til dette 

kreves høy kompetanse inne alle fagfelt og økonomiske 

ressurser som gir oss muligheten til å innfri de forvent-

ninger samfunnet rundt oss krever. 

Vaktmestre bygger lavvo  

Storslett skole 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3467-9

Arkiv:                1942/24/4

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 24.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/12 Nordreisa driftsutvalg 07.02.2012
11/12 Nordreisa driftsutvalg 20.03.2012
22/12 Nordreisa driftsutvalg 21.05.2012

Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/24/4

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Matrikkelloven § 6
Plan- og bygningsloven § 20-1

Vedlegg
1 Kart, med ønsket fradeling
2 Kart over eiendom 24/4 før deling

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 20.03.2012 

Behandling:

Forslag fra Geir Sagelv H, saken utsattes for befaring.

Geir Sagelv sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 07.02.2012 

Behandling:

Geir Sagelv H, fremmet utsettelsesforslag
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Geir Sagelv sitt forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune tar ikke klagen til følge og godkjenner fradeling av to nye 
grunneiendommer fra gnr 24, bnr 4 i Nordreisa som omsøkt.

Godkjenningen gjøres jfr følgende:
 Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 20-1-m

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at formålet med delingen er oppheving av sameie på gnr 24/4
som følge av sak i jordskifteretten. Grensene til eiendom 24/9 er ikke berørt av denne 
delingssaken, og Hans-Gunnar Johannessen vil fremdeles være deleier av de fradelte parsellene.
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskapsinteresser og 
naturmangfoldet i området.

Saksopplysninger

Vi har den 29.08.11 mottatt søknad om deling av gnr 24, brn 4 i Nordreisa jfr skifteplan
utarbeidet av jordskifteretten og i enighet med involverte parter i rettsmøte den 31.05.11. Den 
05.10.11 ble det gjort et delegert vedtak der Nordreisa kommune innvilget deling av eiendom 
24/4. Dette vedtaket er nå påklaget av en av partene og saken må da til politisk behandling. 
Klagen er mottatt 25.10.11.

Grunneiere på gnr 24/4 er:
Harald Erik Johannessen - eierandel ½ part
Geirmund Rundhaug - eierandel 1/6 part
Kirsti Marie Moskodal - eierandel 1/6 part
Hans-Gunnar Johannessen - eierandel 1/6 part

Søknaden går ut på deling av eiendommen 24/4, som er i sameie mellom to familier, med en 
halvpart hver mellom Harald Erik Johannessen og de tre andre eierne (som er søsken). Partene 
har brukt de enkelte delene av eiendommen fram til i dag og ønsker å få fradelt de parsellene 
som de har oppfattet å ha vært eier av.

De ønsker fradelt to nye eiendommer fra gnr 24/4 som skal tilhøre søsknene i sameie med like
stor andel hver. Harald Erik Johannessen vil etter delingen stå som eneeier av det som gjenstår 
på gnr 24/4. Partene er ut i fra papirene fra jordskifteretten enige om delingen som vil være slik 
bruken har vært praktisert.

Det er den ene grunneier Hans-Gunnar Johannessen som har påklaget vedtaket om deling. Som 
part i saken har han rett til å klage. Jordskiftedommen som er gjort er privatrettslige forhold som 
kommunen ikke trenger å ta hensyn til i denne klagebehandlingen.

Side 281



Klage på vedtak om fradeling av 2 nye grunneiendommer fra gnr 24, bnr 4 i Nordreisa

Jeg klager med dette på vedtak om fradeling av ny grunneiendom av ideell halvpart av grn, 24
brn, 4 i Nordreisa, som Kirst-Marie Moskodal,Geirmund Rundhaug og undertegnede eier.

Delinga mellom mine søsken, meg og Harald-Erik Johannessen av grn, 24 brn, 4 er helt på sin
plass.

Men at det skal deles ut en så stor eiendom/tomt til huset på grn, 24 brn, 4 av en
jordbrukseiendom kan jeg ikke godta, fordi jeg eier da ikke min egen innkjøring til gnr, 24 brn, 
9, og jeg blir helt innsperret, har ikke plass til å bygge garasje/uthus til og lagre utstyr, eller plass 
til og utføre noe arbeid på gardstunet.

En annen sak er at jeg ønsker å overta ideell halvpart av gnr, 24 brn, 4 i sin helhet, jeg har en
rettskraftig dom på dette fra 06.10.2010, og denne vil jeg benytte meg av.

Jeg ser frem til og høre fra dere.

Vurdering

Først er det viktig å presisere at om Hans–Gunnar Johannessen ønsker å ta over eiendommen på 
odel, så er dette av privatrettslige forhold som kommunen ikke tar stilling til og vil derfor ikke 
bli kommentert mer i denne saken.

Hans-Gunnar Johannessen eier eiendom 24/9 som ligger ”inni” eiendom 24/4. Dette er en 
selvstendig eiendom, og eiendomsgrensa til eiendom 24/9 har under behandling av denne saken 
i jordskifteretten og i kommunen vært slik det er inntegnet på kartet. Eiendom 24/9 er ikke 
involvert i denne delingssøknaden.  Dvs at innkjørsel til eiendom 24/9 har aldri vært på 
Johannessens eiendom. Det er ikke unormalt at innkjørsel går over en annens eiendom. Dette 
løser man ved å skrive en veiavtale som sikrer eiendom 24/9 veirett. Denne avtalen skal 
tinglyses. Dette ble også nevnt i det delegerte vedtaket. 

Ut i fra matrikkelen står det per i dag et bolighus, en driftsbygning, en lagerbygning og en 
garasje/uthus på eiendom 24/9. Det påpekes i klagen at det ikke vil være plass til bygging av 
nytt uthus/garasje eller plass til å utføre arbeid på tunet. Tunet er ikke berørt av delingen av 
eiendom 24/4, og om det skulle være behov for flere bygninger på eiendommen så vil det være
plass til å bygge garasje i nærheten av bolighuset. En kan ikke se at dette skal være et problem.
Ut i fra delingssøknaden vil Hans-Gunnar Johannessen fremdeles være deleier av de fradelte 
parsellene. Eldre kart i gårdsarkivet viser at grensen for 24/9 gikk tvers gjennom tunet tidligere. 
Dette er blitt endret senere.

Det er riktig som det blir påpekt i klagen at parsellen med bolighuset blir en veldig stor 
boligtomt. I vedtaket ble det tatt hensyn til at alle partene var enige i jordskifteretten samtidig 
som dette var et bolighus og ikke fritidsbolig. Parsellen består kun av skog og har små ressurser.

Selv om det fortsatt vil være et sameie på de nye eiendommene vil 24/4 nå komme i eneeie, og
det er positivt for drifta på gården, både nå og i framtiden. Vi ser det derfor som positivt at
eiendommen blir delt mellom de to involverte familiene. Dette vil føre til ryddigere eierforhold
og mer rasjonell landbruksdrift på gnr 24/4 når man ikke trenger å forholde seg til flere deleiere. 
Ressursgrunnlaget vil i utgangspunktet bli svekket på gnr 24/4, men delingen vil bli gjennomført 
slik bruken har vært. Det har aldri vært et alternativ at en av partene skulle overta hele gnr 24/4 
alene. Vi ser heller ikke at avkastningsevnen blir redusert vesentlig siden eiendommen har blitt 
drevet slik den nå er blitt delt.
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Tidligere behandling

Delegert vedtak

Søknad om deling av gnr 1942/24/4

Vi har den 29.08.11 mottatt søknad om deling av gnr 24, brn 4 i Nordreisa jfr skifteplan
utarbeidet av jordskifteretten og i enighet med involverte parter i rettsmøte den 31.05.11.

Saksopplysninger:
Grunneiere på gnr 24/4 er:
Harald Erik Johannessen - eierandel ½ part
Geirmund Rundhaug - eierandel 1/6 part
Kirsti Marie Moskodal - eierandel 1/6 part
Hans-Gunnar Johannessen - eierandel 1/6 part

Søknaden går ut på deling av eiendommen 24/4 som er i sameie med en halvpart hver mellom
Harald Erik Johannessen og de tre andre eierne (som er søsken). Partene har brukt de enkelte
delene av eiendommen fram til i dag og ønsker å få fradelt de parsellene som de har oppfattet å
ha vært eier av.

De ønsker fradelt to nye eiendommer fra gnr 24/4 som skal tilhøre søsknene i sameie med like
stor andel hver. Harald Erik Johannessen vil etter delingen stå som eneeier av det som gjenstår 
på gnr 24/4. Partene er enige om delingen som vil være slik bruken har vært praktisert.

Vurderinger:
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg,
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.

Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Det sentrale er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Formålet med
delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige
eiere. Det skal tas vare på de inntektsmuligheter eiendommen har. Således vil fradeling av 
dyrket jord og produktiv skog forringe en eiendoms avkastningsevne, uansett om den er stor 
eller liten. Produktivt areal vil i de fleste tilfeller ikke kunne fradeles uten å komme i strid med 
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering.

Selv om det fortsatt vil være et sameie på de nye eiendommene vil 24/4, nå komme i eneeie og
det er positivt for drifta på gården, både nå og i framtiden. Vi ser det derfor som positivt at
eiendommen blir delt mellom de to involverte familiene. Dette vil føre til ryddigere eierforhold
og mer rasjonell landbruksdrift på gnr 24/4 som er i drift pr i dag når man ikke trenger å 
forholde seg til flere deleiere. Ressursgrunnlaget vil i utgangspunktet bli svekket på gnr 24/4, 
men delingen vil bli gjennomført slik bruken har vært. Det har aldri vært et alternativ at en av 

Side 283



partene skulle overta hele gnr 24/4 alene. Vi ser heller ikke at avkastningsevnen blir redusert 
vesentlig siden eiendommen har blitt drevet slik den nå er blitt delt.

Den ene nye eiendommen vil grense opp til Rv 866 og adkomsten til den tilgrensede
eiendommen 24/9 går over denne eiendommen. Den andre nye eiendommen blir å ligge mellom
24/9 og Reisaelva og må sikres tinglyst adkomst over eiendommene som må krysses for
adkomst. Dette for at eiendommen skal kunne nyttes til landbruksdrift som krever transport av
maskiner og redskaper. 24/9 bør også ha tinglyst adkomst over den nye eiendommen (nytt
bruksnr) som blir mellom den og riksveien.

Vi kan ikke se at tiltaket omfattes av naturmangfoldloven.

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av to nye grunneiendommer fra gnr 24, brn 4 i
Nordreisa som omsøkt.

Godkjenningen gjøres jfr følgende:
 Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 20-1-m

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at formålet med delingen er oppheving av sameie på gnr 24/4
som følge av sak i jordskifteretten. Opphevingen av sameiet og delingen vil føre til en mer
rasjonell landbruksdrift på eiendommen nå og for framtiden, og delingen vil være slik bruken 
har vært praktisert. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med natur- og kulturmiljø, friluftsliv,
landskapsinteresser og naturmangfoldet i området.

Det settes følgende vilkår:
 Jfr plan- og bygningsloven § 27-4 må den nye grunneiendommen mellom 24/9 og

Reisaelva sikres adkomst over involverte eiendommer. Dette for at eiendommen skal 
kunne nyttes til eventuelt rasjonell og framtidig landbruksdrift.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3944-5

Arkiv:                1942/3/6

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 02.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
10/12 Nordreisa driftsutvalg 20.03.2012
23/12 Nordreisa driftsutvalg 21.05.2012

Søknad om deling av hyttetomt gnr 1942/3/6

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 20.03.2012 

Behandling:

Forslag fra Pål Halvar Bjerkli Sp, saken utsattes for befaring.

Pål Halvar Bjerkli sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 2 daa bebygd areal til fritidsformål fra eiendom 
gnr 3, brn 6 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 
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Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden tomta allerede er 
bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12. Eiendommen er ikke i drift og fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen 
og avkastning eiendommen kan gi.

Det settes følgende vilkår:
 Før oppmåling kan finne sted må det søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel 

og tillatelse må være gitt fra Statens vegvesen jfr uttalelse til høringsbrev av 
20.02.2012.

 Hvis adkomsten til resten av gnr 3, brn 6 skal ha samme adkomst som den omsøkte 
tomta må 3/6 få tinglyst rett til adkomst. Dette kan påføres i skjøtet. 

 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 
godkjenning er gitt.

 Hvis det skal legges inn vann og septikanlegg på det søkes om utslippstillatelse.
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger på 
tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Saksopplysninger

Søker: Gerda Marie Bergland, Storvik, 9151 Storslett
Erverver: Gunnar Berglund, 9060 Lyngseidet

Det søkes her om fradeling av en bebygd tomt til fritidsformål på om lag 2 daa fra eiendom 3/6 i 
Nordreisa kommune. Eiendommen ligger i Storvik, om lag 17 km fra E6. Parsellen som søkes 
fradelt består av en hytte og ca 1,7 daa skog på middels bonitet. I følge gårdskart fra Skog og 
landskap har eiendom 3/6 og tilhørende eiendommer et totalareal på 342 daa. Av dette er 10 daa 
fulldyrka jord, 14 daa innmarksbeite, 46 daa skog på middels bonitet, 264 daa uproduktiv skog, 
og 8 daa annet areal. Eiendommen er ikke i selvstendig drift, men dyrka jord høstes av annet 
bruk i drift.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
Tomten ligger innenfor 100 metersonen til sjø, og det er nødvendig med dispensasjon fra planog
bygningsloven § 1-8.
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I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser
Fra Statens vegvesen, 25.01.2012.
”Vi viser til brev fra Nordreisa kommune med saksnummer 2011/3944-3, hvor det søkes om
fradeling av bebygd tomt til fritidsformål på eiendommen 3/6 ved Storvik i Nordreisa langs
Fv. 355. Parsellen som søkes fradelt består av en hytte og skog på middels bonitet. Tomten er
i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område, og det må dispenseres fra plan- og
bygningsloven § 19-2.

Statens vegvesen er som sektormyndighet pliktig til å uttale seg, og er i utgangspunktet positiv 
til søknaden. Før det kan dispenseres for slik fradeling, må det gis tillatelse til utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel på eiendommen 3/6 jfr. Veglovens § 40. På grunnlag av de oppgitte 
opplysninger, kan det forventes positivt svar på slik mottatt søknad. Statens vegvesen har ingen 
øvrige merknader til dispensasjonen.”

Vurdering

Vurdering i forhold til Jordloven:
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.

Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Parsellen som søkes fradelt består av skog på middels bonitet, men er allerede bebygd med en
hytte. Parsellen ligger i Storvik midt i et landbruksområde, men den grenser ikke til dyrka jord 
og er skjermet i skogen.
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Arealgrunnlaget på eiendommen tilsier at det ikke er mulig å drive en økonomisk forsvarlig
selvstendig drift på den. Det er ingen som benytter området til beite, og tomten er allerede
bebygd. Fradelingen vil trolig ikke føre til konsekvenser for landbruket i området.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av 
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 
eiendom til bebyggelse skjer.

Det er ikke innlagt vann i hytta og det er per i dag utedo. Søknaden er ikke blitt vurdert ved
teknisk avdeling siden tomten er bebygd. Hvis det blir aktuelt å legge inn vann og septikanlegg 
på det søkes om utslippstillatelse først. 

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 

Jfr. uttalelse fra Statens vegvesen må det søkes om og det må gis tillatelse til utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel på eiendommen 3/6 jfr. Veglovens § 40. Hvis avkjørselen til hytta på gnr 
3/6 også er adkomsten til resten av eiendommen 3/6, må gnr 3/6 få tinglyst veirett over den nye 
omsøkte parsellen.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

Omsøkt tomt er bebygd og er derfor ikke vurdert opp mot skredkart hos NGU.

I flg. § 1-8 skal det i 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til natur-
og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Når tomten allerede er bebygd vil ikke en fradeling føre til noen konsekvenser for
friluftsinteressene i området. Tomten ligger innenfor 100 metersonen til sjø, men er plassert på
oversiden av hovedveien. En eventuell fradeling av tomten skal ikke føre til mer bygging. Det er 
derfor ingen grunn til å tro at kulturlandskapet blir påvirket av fradelingen. I følge økonomisk 
kartverk og kulturminnesok.no er det ikke registrert kulturminner innenfor 100 m fra omsøkte 
området.

Naturmangfoldet:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
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landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses
rimelige.

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.

Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold
og på miljostatus.no. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke
registrert sårbare naturtyper i området.

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at det omsøkte parsellen kommer i
konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om.

Samlet vurdering:
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger innenfor 100
metersonen til sjø, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8.
Omsøkt tomt er bebygd med hytte, og fradelingen vil trolig ikke føre til konsekvenser for
kulturlandskap, kulturminner, friluftsliv eller reindrift.

Arealgrunnlaget på eiendommen tilsier at det ikke er mulig å drive en økonomisk forsvarlig
selvstendig drift på den. Det er ingen som benytter området til beite, og tomten er allerede
bebygd. Fradelingen vil trolig ikke føre til konsekvenser for landbruket i området og vi anser 
derfor delingen forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
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Arkivsaknr:       2010/6005-11

Arkiv:                1942/26/10/3

Saksbehandler:  Hilde Henriksen

Dato:                 04.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
24/12 Nordreisa driftsutvalg 21.05.2012

Klage på slamtømming eiendommen 1942/26/10/3

Henvisning til lovverk:
Forskrift for renovasjon i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Nordreisa kommune, Troms

Vedlegg
1 Renovasjon og slamtømming gnr 1942/26/10/3
2 Renovasjon mv. for eiendom gnr. 1942/26/10/3
3 Slamtømming eiendommen 1942/26/10/3
4 Vedr. klage på slamtømming eiendommen 1942/26/10/3 - Reidar Skjønsfjell
5 Slam eiendommen 1942/26/10-3
6 Klage på renovasjon, slamtømming på gnr. 1942/26/10/3
7 Klage på slamtømming
8 Vedrørende klage på slamtømming på eiendommen  gnr. 1942/26/10/3
9 Vedrørende renovasjon - slamtømming
10 Vedrørende gebyr for slamtømming 2010

Rådmannens innstilling

Innkrevd slamgebyr 2010 inkl innkrevingsgebyr, totalt kr 2396,32, skal Avfallsservice betale 
tilbake til eier av eiendommen 1942/26/10/3.  Tilbakebetalingen skal være gjennomført innen
en måned etter at saken er ferdigbehandlet.

Saksopplysninger

I brev av 12.03.2012 påklager eier av eiendommen 1942/26/10/3 betaling av slamtømming i 
2010 med tilhørende utlegg til Kredinor.  Han ber om å få tilbakebetalt totalt kr 2.396,32 inkl 
innkrevingsgebyrer.  Bakgrunnen for klagen er manglende tilbud om tømming av septiktanken i 
2010.

I brev av 03.01.2011 til Nordreisa kommune påklager eier av eiendommen 1942/26/10/3 
manglende slamtømming i 2010.  Kommunen ber i brev av 14.04.2011 om uttalelse fra 
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Avfallsservice i sakens anledning.  I brev av 06.05.2011 beskriver Avfallsservice henvendelse 
fra eier pr 09.03.2010 om tømming av tanken med påfølgende avbestilling dagen etter da eier 
har pumpet tanken tom selv og derfor ikke trenger Avfallsservice sin tjeneste.  Avfallsservice gir 
ingen opplysninger om tømming i ordinær tømmesesong.
Det er ingen dokumenter i saken som viser at behandlingen av denne ble avsluttet i 2011.

I januar 2012 påklager igjen eier av eiend 1942/26/10/3 manglende tilbud om slamtømming i 
2010 med påfølgende forespørsel fra kommunen til Avfallsservice og deres tilbakemelding som 
beskriver samme som beskrevet ovenfor.

I brev av 17.03.2012 beskriver eier av eiendommen 1942/26/10/3 telefonsamtalene fra mars 
2010. I følge hans opplysninger skulle Avfallsservice ha kr 2.000,- i betaling for denne 
tømmingen. Eier kjøpte da plastslange og tinte avløpet selv.
Videre skriver eier at Avfallsservice tømte septiktanken på eiendommen 08.02.2012 og at han 
regner med at denne tømmingen gjelder for 2011 siden Avfallsservice ikke tømte tanken i 2011.
Dette bekreftes av Avfallsservice i brev av 06.02.2012 der det heter at da de er usikre på om 
tømming ble gjennomført i 2011, vil vi gjennomføre denne snarest.

I gjeldende gebyrsatser for 2010 vedtatt av Nordreisa kommunestyre er følgende satser vedtatt 
for ekstra tømming av septiktanker:
Ekstra tømming septik kr 1747,- inkl mva
Ekstra tømming septik i perioden 1.11–30.4 kr 3276,- inkl mva

Vurdering

Ordinær slamtømming foretas i hht gjeldende renovasjonsforskrift fortrinnsvis vår, sommer og 
høst.  Vanligvis tømmes septiktanker i Reisadalen sent på høsten.  For tømming oftere enn en 
gang i året må abonnenten betale ekstra for dette.

Ut fra korrespondansen i saken har ikke Avfallsservice dokumentert at de har gitt tilbud om
ordinær tømming av septiktanken på eiendommen 1942/26/10/3 verken i 2010 eller i 2011.  
Tilbud om ordinær tømming gis ved at Avfallsservice besøker eiendommen i ordinær 
tømmeperiode med formål å tømme septiktanken.  Ordinær tømmeperioden må forstås til 
perioden fra og med mai til og med oktober.  Dette ut fra vedtatt høy gebyrsats for ekstra 
tømming utenom denne perioden i året.

Nordreisa kommune har også prøvd å få til en administrativ løsning med Avfallsservice i denne 
saken gjennom epost og samtaler, men har ikke fått tilbakemelding fra Avfallsservice.

Grunnet manglende tilbud om ordinær slamtømming i 2010, vurderes det at innkrevd slamgebyr 
2010 sammen med påløpte innkrevingskostnader skal tilbakebetales abonnenten.
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Reidar T. Skjønsfjell

9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2010/6005-1 44252/2010 1942/26/10/3 10.12.2010

Renovasjon og slamtømming gnr 1942/26/10/3

Vi viser til telefonsamtale samt samtale på undertegnedes kontor 6.des.

Som svar på Deres spørsmål vil jeg gi følgende orientering om plikter og rettigheter knyttet til 
kommunens renovasjonsordning og slambehandling.

Nordreisa kommune vedtok Forskrift for renovasjon i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Nordreisa 
kommune, 16.12 1999.  
Forskriften ble satt i kraft 26.06.2000 og innebærer tvungen renovasjon for alle bebygde 
eiendommer i kommunen, både boliger og hytter uavhengig av avstand til veg, se nedenfor.
Vi refererer noen av paragrafene i forskriften:

Renovasjonsordningen

§ 4. Tvungen renovasjonsordning
      Avfallsservice AS skal samle inn forbruksavfall/husholdningsavfall og tømme slamavskillere m.v. som 
omfattes av disse forskriftene. Avfallsservice AS kan gi tillatelse til at andre står for innsamling og/eller 
tømmingen i grender, borettslag eller andre deler av kommunen. Alle eiendommer som ligger i 
renovasjonsområdet omfattes av kommunens renovasjonsordning. Ordningen skal omfatte alle 
boligeiendommer samt hytter og fritidseiendommer. Det er plikt for kundene å kildesortere avfallet sitt i 
samsvar med gjeldende sorteringsordning. Sorteringsplikten gjelder ikke fritidsabonnement dersom dette 
ikke er spesielt bestemt, kfr. § 23. 

§ 9. Forbrenning av avfall – private fyllplasser
      Forbrenning og deponering (fyllplasser) av avfall i privat regi er forbudt uten konsesjon fra 
forurensningsmyndighetene. 

§ 11. Kommunens og Avfallsservices ansvar og plikter
      Kommunen skal sørge for at kundene har et hygienisk, miljømessig godt og kostnadseffektivt 
renovasjonstilbud. Avfallsservice AS har ansvar for at innsamlinga utføres på slik måte at den er til minst 
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mulig ulempe for kundene. Avfallsbeholdere skal behandles hensynsfullt og skal forlates i lukket stand. 
Der kunden har hensiktsmessig festeanordning for dunken, skal renovatøren forlate dunken festet i 
denne. 
      Avfallet skal samles inn på fast ukedag – unntatt når annet er kunngjort – eller når renovasjonsdagen 
faller på en bevegelig helligdag. 
      Avfallsservice AS har ansvar for å informere kundene om gjeldende renovasjonsordning, og skal 
bistå aktivt med veiledning til praktiske tiltak ved plassering og sikring av avfallsbeholderne. Når 
forskriftsmessig levert avfall er samlet inn, er avfallet Avfallsservices ansvar og eiendom. 

§ 14. Plassering av oppsamlingsenheten
      Oppsamlingsenheten skal plasseres på et plant og fast underlag og være så godt festet til underlaget 
at vind ikke kan flytte enheten. Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget 
avfallsrom. Avfallsbeholderne skal stå på fast underlag for å forebygge velting. 
      Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer 
som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø, og om nødvendig 
være sandstrødd. 
      På tømmedagen skal avfallsbeholder fra husholdninger settes fram nærmest mulig vei. I regulert 
område skal oppsamlingsenheten være plassert i eiendomsgrense mot vei. Utenfor regulert område skal 
oppsamlingsenheten være plassert så nært vei som praktisk mulig, men maksimum 6 meter fra veikant. 
Når særlige forhold til sier det, kan annen plassering vurderes av Avfallsservice AS. Dersom 
avfallsbeholderen ønskes plassert lengere enn nevnt ovenfor, må eieren inngå spesiell avtale med 
Avfallsservice AS. Slik avtale betinger et tillegg i gebyret som øker med avstanden, jf. gebyrregulativ. 
      Plassering av avfallsbeholdere over 240 liter skal avtales med renovatøren. 

§ 16. Krav til kjørbar vei
      Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og 
styrke til å tåle akseltrykk 8 tonn og kjøretøylengde minst 8 meter. Veien må ha en fri høyde på minst 4 
meter. 
      Det forutsettes at offentlige veier er kjørbare for renovasjonstransport. Private enkelt-/fellesadkomster 
regnes ikke som kjørbar vei. Om vinteren må veien og evt. snuplass være brøytet og om nødvendig 
sandstrødd. 
      Det er renovasjonssjåførens ansvar å vurdere om veien er kjørbar. Dersom renovering ikke kan 
foretas, må ledelsen i avfallsselskapet varsles umiddelbart. 
      Annen avtale kan inngås i spesielle tilfeller. 

Tømming av slam fra slamavskiller/septiktank 

§ 21. Abonnentens og tømmerens rettigheter og plikter
      Abonnenten skal sørge for at anleggene som tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. 
Overdekking av kumlokk med snø, is, jord, plantekasser m.v. fjernes av abonnenten før tømming utføres. 
Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført 
tømmingen. 
      Avfallsservice AS plikter å varsle ved kunngjøring gjennom lokale aviser eller på annen betryggende 
måte når tømmingen skal finne sted. Tømmingen skal utføres på slik måte at beboerne ikke unødig 
sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes og evt. 
låses. 
      Tømming foretas fortrinnsvis vår, sommer og høst. 

§ 22. Tømmerutiner
      For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren
tømmes minst en gang hvert år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller og 
for fritidseiendommer skal slamavskilleren tømmes minst en gang hvert fjerde år. For eiendommer med 
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offentlig bygg eller næringsbygg tilknyttet slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes hvert år. Tette 
oppsamlingstanker tømmes etter avtale, minst en gang hvert år. 
      Oftere tømming enn ovenfor utføres etter skriftlig avtale med eieren. For oftere tømming må det 
betales tilleggsgebyr i hht til gebyrregulativ. 

§ 25. Betalingsbetingelser og gebyrets størrelse
      Eierkommunene gir forskrifter om gebyrenes størrelse. 
      Kriterier for eventuell differensiering av gebyrer framgår av gjeldende forskrift. 
a) Avfall

1. Abonnenten skal betale et fast årlig gebyr. Gebyr betales også ved levering av  avfall som ikke 
inngår i den faste renovasjonsordningen.

2. Gebyr skal også betales ved levering av avfall på miljøstasjon eller behandlingsanlegg. Det 
skal betales etter vekt.

b) Slamavskillere
1. Abonnenten skal betale et årlig gebyr.
   Det skal betales gebyr i tillegg til årlig gebyr ved ekstraordinær tømming

Priser

Renovasjonsgebyr: Standardabonnement kr 3279,-
Miniabonnement kr 2800,-
Miniabonnement /kompost kr 2800,-
Fritidsabonnement kr   875,-

Slamgebyr: Slamtømming bolig (inntil 4 m3)  tømming hvert år kr 1656,-
Slamtømming bolig (inntil 4 m3)  tømming hvert 2. år       kr    868,-
Ekstra tømming septik kr  2184,-
Ekstra tømming i perioden 1.11 -30.04 kr  3276,-

Nordreisa kommunestyre fastsetter gebyrsatsene.  Innkreving av gebyr blir gjort av 
Avfallsservice AS

Det er ikke tillatt å tømme kloakkslam utenom ordningen med levering til godkjent renseanlegg.
Tømme/ pumpe slam til terreng, bekker eller elv er brudd på Forurensningloven, jfr.  kap .3 og 
kap.4.

Dersom det er behov for ytterligere presisering henviser vi til Forskrift for renovasjon i kommuner 
tilsluttet Avfallsservice AS, Nordreisa kommune, 16.12 1999., Forurensningsloven 1981 med senere 
endringer og Forurensningsforskriften. 
Disse finnes på internett under Lovdata, eller de kan få disse hos oss ved bestilling.

Med hilsen

Roy Jørgensen
Teknisk sjef
Direkte innvalg: 77 77 07 50
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Kopi til:
Avfallservice AS Hovedvegen 62 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune

Teknjsk avdeling / v teknisk sjef

Deres ref: 2010/6005-1

Viser til Deres brev av 10.12.2010.

Med hilsen

Reidar Skjønsfjell

P.s. kopi til Avfallsservice A/S

NORDRESA KOMMUNE
,CEKNTOE T

.__L------Rotka; 3/1 2011

Som svar på min klage på rutinene til Avfallsservice A/S vedrørende slamtømming står det

ingenting om hvorfor jeg får krav om betaling for en tjeneste som ikke er gitt. Jeg har betalt

gebyr for slamtømming i året 2010, men det er ikke utført noe slamtømming. Så nå må jeg

enten få innbetalt avgift tilbake eller at betalt avgift blir godskrevet året 2011.

Nå er jeg den eneste som bor på denne adressen, så jeg kan gjærne gå inn på en avtale om

tømming hvert 2. år pris kr 868,-.

1
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

Avfallsservice AS
Hovedvegen 62
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2010/6005-3 14697/2011 1942/26/10/3 14.04.2011

Slamtømming eiendommen 1942/26/10/3

Eier av eiendommen gnr 26 bnr 10 fnr 3, Reidar Skjønsfjell, klager over at det blir krevd betalt 
for slamtømming som ikke blir utført.
Reidar Skjønsfjell sier at han har betalt gebyr for slamtømming i 2010, men at det ikke ble utført 
slamtømming.  Han krever enten få tilbakebetalt avgift eller godskrevet 2011.
Dette er forhold mellom Avfallsservice A/S og abonnenten som Avfallsservice må avklare og 
evt. ordne opp i med abonnenten.
Vi antar at Avfallsservice A/S følger opp tømmerutiner som er avtalt med abonnent og i samsvar 
med gjeldende Forskrift for renovasjoni kommuner tilsluttet Avfallsservice A/S.

Skjønsfjell ønsker avtale om tømming hvert 2. år.
Dette er imidlertid i strid med gjeldende forskrift hvor fast bosetning skal ha tømming hvert år. 
Eventuelt avvik fra forskriftene må behandles som dispensasjon.
Vi ber derfor om Avfallsservice A/S uttalelse til ovennevnte, herunder også opplysning om 
slamavskillerens tekniske tilstand, før kommunen eventuelt behandler søknad om dispensasjon.

Med hilsen

Roy Jørgensen
Teknisk sjef
Direkte innvalg: 77 77 07 50

Kopi til:
Reidar Skjønsfjell 9151 STORSLETT

Side 299



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor
Postboks 32
9156  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
Eriksen 2010/6005-4 16144/2011 1942/26/10/3 27.04.2011

Vedr. klage på slamtømming eiendommen 1942/26/10/3 - Reidar Skjønsfjell

Vi viser telefonsamtale 26.04.2011.

Nordreisa kommune har sammen med de andre kommunene i Nord-Troms etablert et 
interkommunalt avfallsselskap Avfallservice AS.  Dette ble gjort for mange år siden.
Avfallservice AS tar seg av all renovasjon og slamtømming/ slambehandling i Nord-Troms på 
vegne av de seks eierkommunene.
Selskapet virksomhet og tjenesteområde er regulert gjennom lokal forskrift FOR-1999-12-16-
1594.  Denne er hjemlet i Forurensningsloven §30,§31,§33 og §34.
Avfallsservice AS forestår all utøvende tjeneste innen ovennevnte område, inkl. både tømming 
av slamavskillere samt fakturering og innkreving av gebyr.

Kommunen er klageinstans.

Når det gjelder klage fra Reidar Skjønsfjell datert , så har vi oversendt saken til Avfallsservice 
AS og bedt om redegjøring i forhold til klagerens anførsler, jfr. vedlegg.  Vi har også bedt 
Avfallservice AS ordne opp i saken dersom abonnentens anførsler er korrekte.  Samtidig har vi 
presisert nødvendigheten av at gjeldende forskrift for tjenesten etterkommes.

Ut fra ovenstående kan vi ikke se at Reidar Skjønsfjell har grunnlag for å påklage kommunens 
behandling av saken.  En må i så tilfelle avvente resultatet av den pågående saksbehandlingen.

Med hilsen
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Roy Jørgensen
Teknisk sjef
Direkte innvalg: 77 77 07 50

Vedlegg: Brev til Avfallservice AS datert 14.04.2011
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AVFALLSSERVICE  AS
Org.nr. 964 180 644

Deres ref: Vår ref.: Deres dato: Vår dato:  06.05.2011

Nordreisa kommune
v/Røy Jørgensen
Postboks 174
9156 Storslett

Slam eiendom 1942 26/10-3

Viser til ditt brev av 14.04.2011 der du tar opp forhold rundt slamtømming til Reidar
Skjønnsfjell.

•

Ifølge notater gjort på Skjønnsfjells avtale, bestilte han slamtømming høsten 2009.
Tømmingen ble utført 14.09.2009. Siden det ikke var slamabonnement på
eiendommen, ble tømmingen betalt i sin helhet i termin 4/2009.

•

Fra årskiftet 2010 ble det registrert slamabonnement på eiendommen.

•

09.03.2010 ønsker Skjønnsfjell tømming av tanken. Dagen etter kommer ny beskjed
fra Skjønnsfjell om at han har pumpet ut tanken sjøl, og trenger derfor ikke vår
tjeneste.

Det blir ikke riktig å kreve gebyret tilbake på bakgrunn av dette. Årets tømming vil etter
planen utføres i løpet av sommeren/ høsten som dekkes inn av årets gebyr.

Med hilsen
Avfallsserviceana ervIce

Maffl angen Persen

Adresse Telefon Faks
Hovedvn. 62 7777 0000 7777 0001
9152 Sørkjosen

e-post Hjemmeside 1
firma ost(itavfallsservicc.no www.avfallsservice.no
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KOMMUNE
SEHVICt- K'T.N-rORET

) t.t2AA-
Til Nordreisa Kommune /v teknisk avdeling. Po ka, 11.01. 2012

2912

I
Jeg sender herved en klage på Avfallsservice A/S-,.Sørkjose

_

Avfallsservice har heller ikke i 2011 foretatt slamtømming på Skjønsfjell 26-10-3.

Det ble heller ikke foretatt slik tømming i 2010. jeg vil gjerne vite hvorfo,r da jeg har betalt

vedtatt gebyr for denne tjenesten. Jeg klaget også i fjor, , men det førte ikke fram.

Så hva er det som skjer. Om Dere ikke tror meg , så ligger beviset i septiktanken om Dere vil

se. Mvh.

Reidar Skjønsfjell,

Potka.

Klage!

Kopi til Rådmann

1
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

Avfallsservice AS
Hovedvegen 62
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2010/6005-7 4432/2012 1942/26/10/3 01.02.2012

Klage på slamtømming

Nordreisa kommune har mottatt klage fra Reidar Skjønsfjell, Potka, gnr 26 bnr 10 Fnr 3, 
vedrørende mangelfull slamtømming.
Vi ber om uttalelse fra Avfallservice AS 

Med hilsen

Roy Jørgensen
Teknisk sjef
Direkte innvalg: 77 77 07 50

Vedlegg
1 Klage på slamtømming
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NOPDREISAKOMMUNF
SERVICEKONTORET I

AVFALLSSERVICE AS
Org.nr. 964 180 644 SAKSN

DOKNil
Deres ref: Vår ref.: Deres dato: slato: 0_6.92.2012

k. JUty

-Nordreisa kommune
-v/ Roy Jørgensen
Postboks 174
9156 STORSLETT

Vedrørende klage på slamtømming på eiendom 26/10/3 i Nordreisa kommune

12010 ble ingen tømming av septiktank gjennomført av oss. Eier Reidar Skjønsfjell ringte og
bestilte tømming i mars, men neste dag ringte han og meldte fra om at han pumpet ut tanken
selv. Vi har ingen opplysinger på at eier har utslippstillatelse.

Da vi er usikre på om tømming ble gjennomført i 2011, vil vi gjennomføre denne snarest.

Med hilsen
Avfallsservieg „

/' gsserv.

Med
Gørill Gulbrandsen

Kopi: Reidar Skjønsfjell, Potka, 9151 Storslett

Adresse Telefon Faks e-post Hjemmeside 1
Hovedvn. 62 7777 0000 7777 0001 firma ost avfallsservice.no www.avfallsservice.no
9152 Sarkjosen
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NORDRES;KOMMUNE1
SERVICFKONTORET

ïFEE 2012
Potka, 17.02 2012

Til Nordreisa kommune

v/ teknisk avdeling.

Jeg har, i likhet med dere, mottatt et brev fra Avfallsservice A/S, Sørkjosen.

I brevet vedgår Avfallsservice at de i 2010 ikke har foretatt slamtømming hos meg.

Da er det vel ikke noen grunn for å belaste meg med gebyr for sammme tjeneste, så jeg

oppretholder mitt krav om tilbakebetaling av innbetalt gebyr kr.1656,24 samt et

uberettiget utlegg til Kredinor kr. 740,08.

Sum utlegg: kr.1656,24 + kr. 740,08 = kr. 2396,32.

Hva angår telefonsamtale i marsmåned 2010:

Jeg ringte Avfallsservice og spurte om de kunne komme å tømme tanken for avløpet til

tanken var tett. Det skulle de ha kr. 2000,0 for å gjøre. Da sa jeg at da ordner jeg det sjøl.

Så jeg kjøpte en tynn plastslange og tinte øpp avløpet, ogdet var det. Og til det trengs det

vel ingen utslipstillatelse. Avfallsservice var og tømte septiktanken min den 08.02 2012, jeg

regner med at gjelder for 2011. Sjåføren på pumpebilem innrømmet at han ikke hadde vært

her i2011. Han viste ikke at jeg bodde her hvor jeg bor, han trodde at jeg bodde ved veien.

Så nå regner jeg med at alle uklarheter om hvor jeg bor, og om hvor ofte septiktanken min

skal tømmes er avklart.

Mvh.

Reidar Skjønsfjell

Potka.

Vedlegg: Kopi av brev fra Avfallsservive og krav fra Kredinor

1
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NORDREISAKOMMUNE
SFIW1 KONTO LÏ

/012

Potka,12.03.2012

Til Nordreisa kommune

v/ teknisk avdeling.

Jeg viser til mitt brev av 17.02.2012, hvor jeg ber om å få dekket mine utlegg vedrørende

gebyr for slamtømming 2010,  likeså uberettiget utlegg til Kredinor. Tilsammen kr. 2396,32.

Dette er jo bare en" fillesak", som jeg synes ikke er en kommune vert. Avfallsservice a/s har

jo inrømmet at de ikke var å slamtømte min septiktank i 2010. Og derav var det ikke noen

grunn til å koble inn Kredinor, for å kreve inn et gebyr de ikke hadde krav på .

Jeg regner med at kommunen rydder opp i denne saken, og sender meg en orientering om

hva kommunen skal gjøre.

Reidar Skjønsfjell, P64ka.

Kopi til Avfallsservice og Rådmann.

1
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/2136-1

Arkiv:                420

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 07.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
25/12 Nordreisa driftsutvalg 21.05.2012

Vaktmestertjenesten

Henvisning til lovverk: AML§ 1-1

Vedlegg: 
1 Oversikt vaktmester

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget ber kommunestyret revurdere sitt vedtak om å fjerne 0,6 årsverk 
vaktmesterstilling og ta dette opp igjen når naturlig fratredelse skjer.

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i 11/72 å redusere vaktmestertjenesten tilsvarende 0,6 årsverk.

Vurdering

Vaktmestertjenesten har over flere år blitt utsatt for press. Med jevne mellomrom, som regel i 
hver valgperiode blir denne yrkesgruppen tema for innsparing og nedskjæring.
Vaktmestertjenesten ble i 1996 omorganisert tilnærmet en ”vaktmester-pool” hvor alle 
vaktmestrene må utføre tjenester ved flere enn ett tjenestested.  Siden vi har forholdsvis langt 
mellom ytterkantene hvor vaktmestertjenesten skal utføres, har en valgt at hver vaktmester har 
sitt faste oppmøtested, som også betegnes som tjenestested eller arbeidssted.  Dette for at en skal 
unngå å bruke unødig tid – til og fra ”hovedbase” og til arbeidsstedet.  Dersom alle skulle møte 
opp på fastsatt base, som naturlig ville være Meieriet i Sørkjosen, så ville det hver dag gå mange 
arbeidstimer bort til kjøring til den enkeltes arbeidssted. Denne kjøringen ville dessuten regnes 
som tjenestekjøring og utgjøre betydelige summer i løpet av året.  Derfor er det mest effektivt og 
minst kostnadskrevende at den enkelte vaktmester møter på sitt faste tjenestested.
Ved omorganiseringen i 1996 ble antall stillinger redusert med 3 årsverk.  Samtidig ble 
oppgavene med hjelpemidler og trygghetsalarmer lagt til vaktmestrene. Disse tjenestene var 
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tidligere underlagt  hjemmetjenesten og utgjorde den gang ca 1 årsverk. Siden 1996 har 
vaktmestrene utført tjenesten noe som etterhvert har økt til mellom 1,5 og 2,0 årsverk. Det 
innebærer ofte mye kjøring ved henting av hjelpemidler, for deretter montere, justere eller 
tilpasse utstyr for den enkelte  bruker.  
Vaktmestrene benyttes foruten daglig vedlikehold, også til mindre byggeprosjekter, da dette 
både er den billigste måten å få ting utført, men også da det ofte er vanskelig å få private 
bygningsarbeidere.
De fleste vaktmestrene har vært ansatt i kommunen mellom 10 og 35 år.  Skal en redusere 
tjenesten med det som er vedtatt i kst. Sak 11/72 med 0,6 årsverk, må det  enten skje ved 
naturlig avgang eller omplassering.  En undersøkelse viser at ingen vaktmestre fratrer i 2012.  
Det er heller ikke saklig grunn til oppsigelse, uten at en tjeneste blir lagt ned.  Det neste som da 
må vurderes er  omplassering.
I kommunestyrebehandlinga av budsjett 2012 er det tatt opp spørsmål om samordning av 
utetjenesten og vaktmestertjenesten. Til dette er å opplyse at den som skal arbeide ved 
anleggsseksjonen må ha de særskilte sertifikater som kreves for å arbeide på vann og 
kloakkanlegg. Ingen av vaktmestrene har slike sertifikat. Skal noen av vaktmestrene over i VA-
tjenesten må de gjennomføre nødvendig opplæring / kursing og klare kravene  for disse 
sertifikatene. VA-tjenesten er dessuten i beredskap å må stadig rykke ut ved ledningsbrudd, tette 
kloakker eller kloakkinnslag i bygninger. Det vil være vanskelig å utføre fullverdig jobb med en 
”fra- til ” tilværelse. Inne vegvedlikehold kreves det at mannskapene kjører de biler og maskiner 
som vi har i tjenesten. Dette vil også kreve sertifikater for tunge kjøretøy, foruten 
maskinførerbevis.  Skal kommunen bekoste slik opplæring? For de som er kjent med vår 
organisasjon vil vite at 8 av 14 vaktmestre er over 60 år, men de øvrige 6 år rundt 50 år. 
Vaktmestrene gjør en prisverdig jobb og er fleksibel i hvor de utfører tjenesten. Alle har mer enn 
ett tjenestested. Flere har fra 2 til 8 ulike tjenestesteder og i mellom alle disse skal man forflytte 
seg.
De fleste vaktmestrene har også sine soner /distrikt hvor de utfører tjenester for hjemmetjenesten 
(trygghetsalarmer) og hjelpemidler til hjemmeboende brukere.
En forespørsel blant brukerne av vaktmestertjenesten viser at ingen ønsker å får redusert sine 
tjenester, tvert imot ønsker de fleste økt tjeneste fra vaktmestrene.
Administrasjonen anser det vanskelig å gjennomføre reduksjon i den nåværende tjeneste, uten at 
tjenestested eller type tjeneste blir lagt ned og ansatte sies opp.
Driftsoperatører innen VA, vaktmestre og vegarbeider har alle ulik kompetanse som må 
vedlikeholdes jevnlig.
En samordning vil medføre at svært mye arbeidstid for svært mange vil medgå til 
kompetansevedlikehold og til forflytting mellom arbeidsstedene.
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NB 100 40 40 10 5 5

BK. 100 10 50 30 10

DB. 100 10 45 10 30 5

WO.   50 50 50

K F. 100 0 35 10 5 5 5 5 10 5 10 10

T N.   20 0 5 10 5

S O.   20 0 20

SR.   55 0 10 10 10 10 15

J.K. N 100 40 50 10

P M. B. 100 5 90 5

A P. 100 5 15 15 65

M F. 100 5 60 20 5 10

J. H. B. 100 10 80 5 5

V. H. 80 0 20 45 5 10

1125 175 35 135 50 45 10 50 90 60 80 15 20 25 20 5 20 20 65 10 0 10 130 141

Opprinnelig 1425 150 50 275 0 50 100 100 100 100 100 25 0 25 0 0 150 200 0 0 0 0 0
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