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Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 25.10.2012
Tidspunkt: 09:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 47/12 Referatsaker

Referatsaker følger ikke med i papirutgaven av 
innkallingen

RS 53/12 Brev til universitetssykehuset Nord-Norge 
vedrørende sykestuesenger Nord-Troms

2011/2856

RS 54/12 Fordeling årsoverskudd 2011 - K-Sekretariatet 
IKS

2011/4780

RS 55/12 Høringsuttalelse 11 småkraftverk i Kåfjord og 
Nordreisa kommuner - kopi av brev til NVE

2012/3398

RS 56/12 Møteprotokoll kontrollutvalget 02.10.12 2012/267

RS 57/12 Oppfølging av kyrkjeforliket - endringer i 
grunnlova og konsekvensendringar i 
underliggjande regelverk

2012/263

RS 58/12 Oppsummering årsregnskapet for Nordreisa 
kommune 2011 fra KomRev Nord

2011/4780

RS 59/12 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i 
AS TIRB

2012/263

RS 60/12 Protokoll og deltakelse fra årsmøte i 
biblioteksentralen SA 16. april 2012

2012/263

RS 61/12 Revidert budsjett 2012 og vedtak om låneopptak 
2012 - tilbakemelding fra Fylkesmannen

2011/4225

RS 62/12 Rundskriv om iverksetting av endringer i 
kommuneloven - samkommune mv.

2012/263

RS 63/12 Svar - Kåfjord og Nordreisa kommune - høring -
søknader om tillatelse til å bygge elleve 
småkraftverk - kopi av brev

2012/3398

RS 64/12 Svar på søknad om ny skjenkebevilling -
Henriksen Gjestestue A/S

2012/1165

RS 65/12 Særutskrift - Klage Konsesjonsvedtak 420 kV-
ledningen Balsfjord-Hammerfest

2009/6987

RS 66/12 Særutskrift fra styremøte nr 06-2012 - Nord-
Troms Regionråd

2012/2441

RS 67/12 Tilbakeføring av overskudd for 2011 - KLP 2011/4780

RS 68/12 Tilsagn om tilskudd over bredbåndsmidler kap. 
551 post 61 til prosjekt " Støtte til fiberutbygging 
i øvre-Reisadalen" v/Nordreisa kommune, 
budsjettåret 2012

2010/3938

RS 69/12 420 kv kraftledninger Ofoten - Balsfjord og 
Balsfjord - Hammerfest - Oversendelser av klager

2009/6987
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RS 70/12 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og 
sosialtjenester i kommunene, utbetaling av 
etterkrav for 2008, 2009 og 2010

2010/3662

RS 71/12 Tornedalsrådet medlemskommuner – Årsrapport 
2011, handlingsplan 2013 - 2015

2012/263

RS 72/12 Uravstemning - A-rundskriv 1/2012 2012/2777

RS 73/12 Utskrift fra styremøte nr 06-2012 - Nord-Troms 
Regionråd

2012/263

RS 74/12 Utskrift fra styremøte nr 5/12 - Nord-Troms 
regionråd

2012/733

RS 75/12 Uttalelse til søknad om tillatelse til å bygge 11 
småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner

2012/3398

RS 76/12 Årsoppgave kontoutskrift 2011 - KLP 2011/2248

PS 48/12 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 2011/4225

PS 49/12 Kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 
2012-2015

2009/3064

PS 50/12 Vedtaksbehandling, detaljreguleringsplaner Ny 
E6 Langslett - Sørkjosen og Massedeponi og 
massetak ved Langslett

2011/1434

PS 51/12 Omgjøring av stilling som regional 
ungdomskonsulent fra engasjement til fast stilling

2012/4257

PS 52/12 Søknad om fritak for eiendomsskatt - bygning 
med historisk verdi

2012/1121

PS 53/12 Valg av meddommere til Nord-Troms Tingrett, 
jordskiftemeddommere og meddommere til 
Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 
2013 til 31. desember 2016

2011/3816

PS 54/12 Søknad om fritak fra verv som meddommer i 
Nord-Troms jordskifterett -
suppleringsoppnevning

2011/3816

PS 55/12 Valg av representanter til dyrevernsnemnd for 
perioden 2013-2016

2012/4020

PS 56/12 Søknad om fritak som medlem i rådet for 
funksjonshemmede

2011/3816

PS 57/12 Suppleringsoppnevning av medlem i Rådet for 
funksjonshemmede 2012-2015

2011/3816

PS 58/12 Søknad om fritak fra politiske verv frem til 
1.8.2013 - Suppleringsoppnevning

2012/4021

PS 59/12 Søknad om fritak fra politiske verv frem til 
1.7.2013 – Suppleringsoppnevning

2011/3816

PS 60/12 Valg av samarbeidsutvalg for barnehager og 
skoler 2011-2015
-Denne saken blir lagt frem under møtet-

2012/8032012/803
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ORIENTERINGER

I tillegg til politisk behandling vil det også bli orienteringer ved:
Idrettsrådet v/Rune Bjerkli
Reguleringsplan for E6 Langslett – Sørkjosen v/ Statens vegvesen
 Orientering om DMS v/Terje Olsen og Herbjørg Fagertun
Nord-Troms Regionråd

Ved ordfører i Skjervøy Kommune
Rådmannsutvalget v/Konst. Rådmann Christin Andersen
Studiesenteret v/Lisbeth Holm
Omdømmeprosjektet
Ungdomsprosjektet v/ Lisa Marie Pedersen, regional ungdomskonsulent
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K-Sekretariatet

	 NORDREISAKOMMUNE1
SERVICEKON-TOREf

leicv1t4p,

'2012

Nordreisa kommune
Sentrum 17
9151 Storslett

Deres ref.:
Vår ref.: 1335/122/BHC

Saksbeh.: Bjørn-Harald Christensen Telefon:Dato:
E-postadr.: bjorn-harald.christensen@k-sekretariatet.no77 78 80 4321.6.2012

95 10 42 51

K-SEKRETARIATET IKS —FORDELING ÅRSOVERSKUDD 2011

Representantskapet i K-Sekretariatet IKS hadde møte 27.4.2012 hvor bl.a. årsregnskap og
årsberetning 2011 ble behandlet.

I henhold til innstillingen fra selskapets styre ble det gjort følgende enstemmige vedtak:

Representantskapet godkjenner framlagte årsregnskap og årsberetning for 2011.

Årsresultatet på kr 555 006,75 disponeres slik:

Kr 55 006,75 avsettes til fond for pensjonsforpliktelser
Kr 500 000,00 utbetales deltaker(fylkes-)kommunene.

Nordreisa kommunes andel av overskuddet utgjør kr 10 683,32, og vil bli overført
kommunens bankkonto 4740.05.03954 innen kort tid.

Med vennlig hilsen

jørn-Harald Christensen
daglig leder

Gjenpart: Kontrollutvalget

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen c/o Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG Postboks 602
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 9306 FINNSNES

Tlf. 77 87 10 65

L.,
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NORDREISAKOMMUNE
SFRVICEKONTOREi

forum for
natur og
friluftsliv
TROMS

W; 2Uft-

SAKS":;

PO+CNR

1:6PENR.-

NVE
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo 10. juni 2012

Høringsuttalelse 11 småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner

Forum for Natur og Friluftsliv i Troms, FNF Troms, er et nettverk for 12 natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Troms, med til sammen over 15 000 medlemskap, samt 2 friluftsråd. FNF Troms
arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet
samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Troms arbeider også for å sikre arealer
for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene er med sin demokratiske styreform
og åpne medlemsadgang viktige talerør for allmenne rettigheter i norsk utmark.

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at NVE har mottatt søknader fra flere
søkere om å bygge elleve småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner. FNF Troms ønsker
gjennom denne uttalelsen å komme med innspill både for sakene samlet, samt hver sak for seg.

Oppsummering
Etter en gjennomgang av de 11 småkraftprosjektene ser FNF Troms at de fleste prosjektene
kommer i konflikt med viktige eller svært viktige friluftsområder, samt at de vil medføre svært
store tap av villmarkspregede områder. Konfliktnivået er generelt så høyt at FNF Troms
hovedsakelig henstiller om at konsesjon ikke blir gitt. Noen prosjekter vurderer vi likevel ut fra
dagens kunnskapsgrunnlag å ha noe lavere konfliktnivå, men kunnskapsgrunnlaget særlig hva
gjelder landskap, friluftsliv og samlet belastning er foreløpig mangelfullt. FNF Troms etterlyser en
mer helhetlig vurdering av alle de 11 småkraftprosjektene. FNF Troms vil påpeke at
kraftutbygging ikke er noen "hastesak" og at det burde satses betydelig mer på energisparende og
energieffektiviserende tiltak. Vi ønsker å kunne tilby urørt natur og verdifulle friluftsområder til
allmennheten og kommende generasjoner.

GENERELLEMERKNADER
Elektrisk kraft fra småkraftverk er fornybar energi som produseres uten forurensing av atmosfæren.
Dette er isolert sett positivt sett i et klimaperspektiv. Men om kraftproduksjonen er miljøvennlig er
avhengig om den går ut over andre miljømål som biologisk mangfold, inngrepsfri natur, landskap
og friluftsliv. Et småkraftprosjekt vil være mer eller mindre miljøvennlig avhengig av
konfliktgraden i forhold til andre hensyn.

Småkraftverk markedsføres ofte med å skulle gi små, nesten ubetydelige inngrep i terrenget.
Erfaringer FNF Troms har gjort seg er at disse inngrepene hovedsakelig er store, dominerende i
landskapet og får negative konsekvenser for natur og friluftsliv. I Troms tar det også lang tid før
landskapet går tilbake mot naturlig tilstand etter at inngrepene er foretatt, til tross for ulike

FNF Troms, Fylkeshuset,Pb. 6105, 9291Tromsø
Tlf: 776 42131 E-post: trorns@fnf-nett.no Internett: www.fnf-nett.no/troms

Medlemsorganisasjoner:Troms Turlag, Harstad Turlag,Norges TurmarsjforbundTroms, Troms Orienteringskrets,
Naturvernforbundeti Troms, 4H Troms, KFUK-KFUM-speiderneTroms, Troms Fylkeskystlag,Troms Orienteringskrets,Norges
Jeger-og FiskerforbundTroms,Nord-TromsKrets av Norges Speiderforbund,Framtideni våre henderTromsø, Nord-Norsk
Botaniskforening,Ishavskystenfriluftsråd,Midt-Tromsfriluftsråd.
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revegeteringstiltak. Orginaltilstanden gjenvinnes aldri og inngrepene gir betydelige merker for
ettertiden.

I Troms er det per i dag gitt konsesjon i 67 vannkraftsaker, kun 3 er avslått. Antall
småkraftsøknader i fylket som ligger inne hos NVE er i dag 74. FNF Troms er bekymret for det
store presset elvene og Troms-naturen utsettes for, og er kritiske til "bit-for-bit-utbyggingen" som
hittil har preget prosessen. Omfanget er dramatisk. Vi er ikke imot en hver form for
vannkraftutbygging, men vi ser det som en viktig målsetning at de tiltakene som er minst
konfliktfylte og mest miljøvennlige blir prioritert. For at dette skal oppfylles må en langt høyere
andel av vannkraftprosjektene avslås enn hva som har vært praksis fram til nå. FNF Troms mener
kraftutbyggingen ikke er noen hastesak og at en må være svært selektiv i hvilke prosjekter som
gjennomføres for ikke å gå på bekostning av viktige natur- og friluftsverdier. Det er særdeles viktig
med en godt kunnskapsgrunnlag før avgjørelser blir tatt.

FNF Troms er klar over at Norge har forpliktet seg til på øke sin fornybarandel til 67,5 % før 2020,
samt har et mål om at Norge og Sverige skal bygge ut 26,4 TWh fornybar energi mellom 2012 og
2020. Ifølge tall fra SSB er Norge allerede på god vei til å oppfylle disse målsetningene, og dersom
forbruket vårt holdes konstant framover vil vi også oppnå fornybarmålet med god margin ved kun
å oppfylle produksjon etter grønne sertifikater. Det i dag et godt utgangspunkt av de konsesjoner
som allerede er gitt både i Norge og i Sverige. Det bør da være god tid til å tenke seg om for så å
kun prioritere de minst konfliktfylte prosjektene som ikke går ut over landskap, natur og friluftsliv
m.m. FNF Troms mener tiden er inne for å i større grad vektlegge nasjonale mål om bevaring av
natur og friluftsområder. FNF Troms vil også påpeke at det må satses betydelig mer på
energisparende og energieffektiviserende tiltak. Det er omtrent like mye å hente på
energieffektivisering som på utbygging av norsk vannkraft.

Inngrepsfrienaturområder (INON)
Tap av 1NON og et økende press på inngrepsfrie områder er i strid med nasjonal arealpolitikk, hvor
det i flere stortingsmeldinger de senere årene er uttrykt at det skal planlegges på en måte som tar
hensyn til at inngrepsfrie naturområder i størst mulig grad bevares for framtida: St.meld. nr. 17
(1998-99) "Verdiskaping og miljø —muligheter i skogsektoren", nr. 39 (2000-2001) "Friluftsliv",
nr. 42 (2000-2001) "Biologisk mangfold", nr. 21 (2004-2005) og nr. 26 (2006-2007) "Regjeringens
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand". I Stortingsproposisjon 1 S (2009-2010) fra
Miljøverndepartementet, er INON et eget arbeidsmål som går ut på "å sikre at gjenværende
naturområder med urørt preg blir tatt vare på". Ifølge DN forsvinner det aller mest inngrepsfri
natur i Nord-Norge, noe som gir oss et særlig ansvar for å ta godt vare på de gjenværende
områdene.

En utfordring med forvaltningen av inngrepsfri natur er at en ofte kun ser på enkelte inngrep uten å
se på helheten. Med tanke på hvor lite urørt natur som gjenskapes må det til en kraftig reduksjon i
tap av 1NON om vi skal ha inngrepsfri natur også i fremtiden. Energisektoren har nasjonalt sett
vært årsak til 40 % av tapet av inngrepsfri natur i perioden 2003-2008. Områdene langs kysten som
innebefatter både fjord og fjell er ekstra hardt rammet og må få et ekstra fokus. I retningslinjene for
småkraftverk står det: Generelt er det svært lite INON igjen i kystnære områder. Inngrepsfrihet fra
fjord til flell, uavhengig av sone, tillegges spesiell vekt.

Det som kjennetegner mange av de 11 prosjektene i Kåfjord og Nordreisa er at de gir meget store
tap av villmarkspregede områder. FNF Troms ønsker å sette dette i perspektiv:

I 10 års perioden 1998 —2008 tapte hele Troms fylke ca 40 km2 villmarkspregede områder (V0).
En utbygging av alle 11 småkraftprosjektene vil gi et samlet tap av VO på ca 46 km2.

2
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I 20 års perioden 1988 - 2008 tapte Kåfjord ca 1 km2 VO.
En utbygging av alle 6 kraftverk i Kåfjord vil føre til et tap av ca 22 km2 VO.
I 20 års perioden 1988 - 2008 tapte Nordreisa ca 5 km2 VO.
En utbygging av alle 5 kraftverk i Nordreisa vil føre til et tap av ca 24 km2 VO.
FNF Troms ønsker å påpeke at dette er en omtrentlig vurdering. Noen av utbyggingene i Kåfjord
vil for eksempel føre til noe tap av villmarkspregede områder i Nordreisa. Dette er det ikke tatt
hensyn til i illustrasjonen over. Det er imidlertid tatt hensyn til at noen av prosjektene vil overlappe
i tap av villmarkspregede områder dersom alle ble utbygd. På grunn av dette er tallene for
utbygging av alle prosjektene noe lavere enn om en summerer tallene fra Tabell 1. Dersom en ikke
tok hensyn til overlapp ville resultatet av tap av villmarkspregede områder bli 31 km2 i Kåfjord og
36 km2 i Nordreisa.

Tabell 1. Oversiktover tap av INON-områderi tilknytningtil de 11 prosjektenebasertpå
tall hentetfra søknadene,samt kategorierfor verdi for friluftslivbasert på Troms
fylkeskommunesog kommunenesverdivurderingav friluftsområderi Troms (A = Svært
viktig friluftsområde,B = Viktig friluftsområde,C = Registrertfriluftsområde.De områdene
hvor prosjektetberører flere ulike kategoriseringerer den kategorienmed størst verdi for
friluftslivoppført.)

Kommune Kraftverk Bortfall av INON områder(km2)Friluftsliv
Sone 2 (1-3)Sone 1 (3-5)VillmarkVerdikate ori




Kåfjord Melen kraftverk 2,5 0,5 B
Kåfjord Sogeselva kraftverk 1,7 2,5 2,5C
Kåfjord Badjananjohka kraftverk 3,3 7,4 7,8B
Kåfjord Hanskejohka kraftverk 1,0 0,9 B
Kåfjord Nomedal kraftverk 4,1 7,1 6,4B
Kåfjord Trollvikelva kraftverk 3,8 10,0 14,4 B
Nordreisa Iselva kraftverk 4,6 12,5 3,7A
Nordreisa Rotsundelva kraftverk 3,3 9,4 5,5A
Nordreisa Kristianelva kraftverk 2,5 2,7 B
Nordreisa øvre Tverrelva kraftverk 6,5 18,0 22,0A
Nordreisa Nedre Tverrleva kraftverk 4,0 6,0 4,5A




Sum totalt 37,3 77,0 66,8




Tabell 1 viser en oversikt over hvor stort tap av INON områder de ulike prosjektene gir. Den viser
at prosjektene samlet sett vil gi et større tap av villmarkspregede områder enn hva hele Troms har
tapt de siste ti år. Nordreisa vil tape 5 ganger så mye som de har gjort de siste 20 år, og Kåfjord ca
20 ganger så mye. I tillegg vil Kåfjord tape store villmarkspregede områder i forbindelse med den
konsesjonsgitte 420kV kraftledningen Balsfjord - Hammerfest. Dette må sees i sammenheng med
hverandre. FNF Troms mener at det er flere av disse prosjektene som vil gi så store tap av
villmarkspregede områder at det alene er argument godt nok for å avslå søknad om konsesjon. FNF
Troms mener det er svært viktig å ivareta villmarkspregede områder for kommende generasjoner.

FNF Troms vil også påpeke et viktig moment i forhold til INON i søknadene. I flere av søknadene,
blant annet Elvekrafts søknader om Iselva, Rotsundelva og øvre Tverrelva er det benyttet INON-
kart fra 2003. Dette er gamle kart og burde vært erstattet med de nyeste INON-kartene fra 2008.
INON-kartene i søknadene om Iselva og Rotsundelva er annerledes enn 1NON-kartet i søknaden
om øvre Tverrelva hva gjelder grense for villmarkspregede områder, dette til tross for at begge
refereres til å være hentet fra DNs INON oversikt fra 2003. Kartet for øvre Tverrelva er mer
sammenfallende med det reelle 2008 kartet for INON-områder. Men for Iselva og Rotsundelva er
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grensene for villmarkspregede områder trekt lenger sør enn vannet ved Stortinden (i det venstre
hjørnet på villmarkspregede-områder-grensa). Etter samtale med DN (Ole Torbjørn Nyvoll)
kjenner de ikke til at det skal ha vært tilvekst av INON i dette området i perioden 2003 —2008, selv
etter dobbeltsjekking av eldre kart i området. Det betyr at INON-grunnlaget Elvekraft opererer med
i søknadene til Iselva og Rotsundelva er feil. Det reelle tapet av INON vil bli betraktelig større. For
Rotsundelva som er beregnet i søknad til å gi et tap på ca. 5,5 km2, vil det i realiteten bli et tap på
ca. 11 km2. Dette er betydelige forskjeller som er viktig å få klarhet i.

Friluftsliv
I Soria Moria-erklæringen står det blant annet: "Det må være et grunnlegende prinsipp at vår egen
generasjon har et ansvar for å gi kommende generasjoner like god tilgang på naturopplevelser som vi
selv har. Stadig færre områder i Norge er uberørt av tekniske inngrep, og vi må gi sterkere beskyttelse
av områder og naturkvaliteter som også våre etterkommere har rett til å oppleve".

I et samfunn med stadig økende livsstilsrelaterte sykdommer blir tilgangen på nærtur- og
friluftsområder stadig viktigere. Fysisk aktivitet kombinert med naturopplevelser er noe av det som
virker mest positivt inn på vår totale helsetilstand. Da er det viktig at vi klarer å ivareta disse
områdene slik at de beholder sine kvaliteter og appell også for nye generasjoner med
friluftsutdøvere. At vannstrenger og vannfall/fosser forsvinner og reduseres og blir erstattet med
rørgater, reguleringsterskler, anleggsveier og kraftstasjoner kommer i konflikt med både friluftsliv,
helse og natur- og kulturbasert reiseliv gjennom at landskap, naturkvaliteter og opplevelsesverdi
forringes.

Troms fylkeskommune og kommunene i Troms startet i 2010 en grundig kartlegging og
verdivurdering av friluftsområder i fylket. Kartleggingen er nå er i avslutningsfasen. Vurderingene
er utført etter DNs håndbok 25-2004 over en toårsperiode gjennom bred medvirkning av blant
annet de respektive kommunene, frivillige organisasjoner og lokale arbeidsgrupper.
Friluftsområdene har blitt vurdert i kategoriene C (registrert friluftsområde), B (viktig
friluftsområde) og A (svært viktig friluftsområde).

I tabell 1 kan en se en oversikt over hvilke kategorier for verdi av friluftsliv de ulike prosjektene
faller inn under. Noen av prosjektene vil berøre områder i flere kategorier, men i tabellen er den
kategorien som har høyest verdi for friluftsliv representert. Dette er fordi prosjektet vil berøre og
forringe også denne delen av området. Grensene ikke er endelige, mer veiledende. Dersom
hoveddelen av utbyggingen vil foregå i en C-område, men også trer litt inn i et A-område, vil det
likevel få store negative konsekvenser for A-området. Dette gjelder også om inngrepet bare lå i
tilknytning til A-området.

De 11 prosjektene i Kåfjord og Nordreisa er hovedsakelig lokalisert i viktige friluftsområder. Kun
et prosjekt (Sogeselva) ligger i et C-område. Resten er kategorisert som viktige eller svært viktige
områder for friluftsliv. FNF Troms vil påpeke at alle prosjektene i Rotsunddalen vil komme i
konflikt med friluftsområder som har blitt kategorisert som svært viktige.

FNF Troms mener utredningene som er gjort på friluftsliv i søknadene generelt er
utilfredsstillende. Friluftsliv blir kun delvis nevnt under overskriften "Brukerinteresser" og er ikke
viet mye plass eller vurdering. Jevnt over blir også konsekvensen av tiltaket for friluftsliv satt til
liten, stort sett uten begrunnelse. Dette strider imot både den grundige verdivurderingen fra
fylkeskommune og kommuner, samt erfaringene FNF-nettverket har fra områdene. FNF Troms
ønsker å heve grunnlaget for friluftslivsvurderinger gjennom dette innspillet. Men vi ser også
behovet for at det blir gjort en grundigere samlet utredning for konsekvensene for friluftsliv i
området for å få et tilfredsstillende og helhetlig kunnskapsgrunnlag.
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Landskap
FNF Troms mener vurderingen av tematikken landskap i konsesjonssøknadene generelt er
mangelfull. I de aller fleste søknadene er landskap viet liten oppmerksomhet og verdisettingen og
konfliktvurderingen ser ut til å være gjort ut fra usystematiske metoder. Det er heller ikke gjort
vurderinger hvordan småkraftverkene vil påvirke storskalalandskapet i et helhetlig perspektiv. Slik
planene forekommer er det en systematisk utbygging av en landskapstype som Norge har en
særskilt ansvar å ivareta. FNF Troms mener kunnskapsgrunnlaget for landskap per i dag er for
dårlig for å kunne ta forsvarlige avgjørelser i saken etter naturmangfoldloven. FNF Troms krever
tilleggsutredning på tema landskap.

Samlet belastning
FNF Troms mener det er positivt at NVE behandler de 11 prosjektene samtidig for å vurdere en
samlet belasting for området. Det er lettere for høringspartene å sette seg inn i et større område og
vurdere de ulike konfliktnivåene opp mot hverandre enn om alle 11 sakene skulle kommet på ulike
tidspunkt. Likevel mener FNF Troms at NVE på forhånd kunne tilrettelagt høringen på en bedre
måte slik at det var lettere for høringsinstansene å sammenligne de ulike prosjektene. Slik det er nå
må en gjøre all sammenligning selv, og det er tidkrevende. FNF Troms anbefaler NVE å finne en
mer gunstig måte å håndtere dette på ved neste anledning som sikrere mer reell samlet behandling.

FNF Troms ønsker å påpeke at både Sikkajokkvassdraget rett nord for Rotsund, og
Kildalvassdraget allerede er regulert i Nordreisa. Tiemann kraftverk er også inne til behandling hos
NVE. I Kåfjord er det gitt konsesjon til Vikelva kraftverk i Nordmannvikdalen og Gorsajohka
kraftverk. Dette betyr at nesten hver elv i Kåfjord enten er gitt konsesjon eller søkes utbygd. Dette
har store konsekvenser for kommunen og regionen, og det må også sees i sammenheng med hvilke
negative konsekvenser utbygginga av Guolasjåkka har påført store deler av lokalbefolkningen med
tørrlegging av elver og store inngrep. Vi vil også minne om den nye 420 kV kreftledningen som er
konsesjonsgitt gjennom verdifulle og uberørte villmarksområder og friluftsområder i Kåfjord.
Dette er viktige element som må tas med i vurderingen.

FNF Troms påpeker at det er viktig å vurdere alle de 11 småkraftprosjektene samlet, men også å
dra inn andre element og inngrep i kommunene og regionen for å danne seg et helhetlig bilde av
konsekvensene. En storstilt utbygging i Nordreisa og Kåfjord vil også kunne få negative
konsekvenser for omdømme og reiseliv. Disse temaene er svært mangelfulle og er ofte ikke nevnt.
FNF Troms mener sumvirkningene ikke framkommer av søknadene og NVE har heller ikke lagt
ved noen vurdering av dette. Den samlede vurderingen av reindriften er et unntak. FNF Troms
mener tilsvarende utredning er nødvendig for alle deltema for å ivareta en reell samlet vurdering.

PROSJEKTENE

Hanskejohka kraftverk —Kåfjord kommune
Hanskjejohka ligger som et karakteristisk og betydningsfullt landemerke i Kåfjorddalen. Med sitt
imponerende fossefall og sin ferd dennom bekkekløfter og over nakent berg gjør det Hanskejohka
til et meget viktig landskapselement. I konsesjonssøknaden vurderes tiltaket å få liten til middels
negativ konsekvens for landskap, noe FNF Troms mener er en kraftig nedvurdering av reelle
konsekvenser for landskapet. Både tiltakets medførte reduserte vannføring og anleggelse av
inntaksdam, tipp og veg vil medføre store landskapsmessige endringer. Dette vil forsterkes ut fra
Hanskejohka sin store verdi, både opplevelsesmessig og symbolsk, som et levende og inngrepsfritt
fossefall i et område hvor vannkraftutbygging allerede har satt sine dype spor i befolkningen og
landskapet. På grunnlag av denne sammenhengen mener FNF Troms at konsekvensen av tiltaket
for landskap må oppjusteres til stor negativ.
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Hanskejohka ligger i et område som er kategorisert å være viktig for friluftsliv. Området, særlig de
nedre deler, er mye benyttet til friluftsliv av de lokale. Dette utgjør et viktig nærturområde for
aktiviteter som bærplukking, vandreturer, turløyper, men området benyttes også av tilreisende,
særlig på vei oppover mot Guolasjavri. I søknaden står det at tiltaks- og influensområdet for det
meste ligger i brattlendt og delvis uframkommelig terreng hvor potensialet for friluftsliv er
begrenset. FNF Troms kan bekrefte at til tross for at deler av dalen har bratte parti går det en flott
sti oppover hele dalen som munner ut oppe på platået som innbyr til blant annet mange gode
fiskevann. Dette er en viktig innfallsport til høyfjellet i en dal som ellers er preget av bratte sider.
Det må også nevnes at selv om noen deler av terrenget rundt fossefallet er for bratt til et aktivt
friluftsliv vil en utbygging påvirke friluftslivet i tilknyttede områder negativt ved forringelse av et
svært viktig landemerke og opplevelse av fossen. FNF Troms mener tiltaket vil ha stor negativ
konsekvens for friluftsliv.

Konklusjon: Grunnet den store landskapsverdien Hanskejohka har for Kåfjorddalen og tilknyttede
områder, samt verdien for friluftsliv, henstiller FNF Troms at konsesjon til Hanskejohka kraftverk
ikke blir gitt.

Melen Kraftverk —Kåfjord kommune
Melen ligger i et område som er vurdert å ha verdi B (viktig) hva gjelder friluftsliv. Langs sørsiden
av elva går det en markert og mye brukt tursti helt opp til høgfjellet. Denne er en viktig innfallsport
til lett tilgjengelige og attraktive friluftsområder som byr på et rikt spekter av friluftsaktiviteter,
særlig gjennom sine gode fiskevann og jaktområder. Den planlagte rørtraseen og anleggsveien ved
en eventuell utbygging vil komme til å følge denne viktige stien. I konsesjonssøknaden står det "i
anleggsfasen kan anleggsarbeidene oppleves som en ulempe for turgåere og jegere, men neppe i
driftsfasen". Konsekvensen ble derfor satt til middels negativ i driftsfasen og liten til ingen negativ
i driftsfasen.

En ødeleggelse av en viktig tursti, eller å legge en anleggsvei helt inntil, ser FNF Troms helt klart
at vil ha store negative konsekvenser for utdøvelsen av friluftsliv i området. Vurderingen "Liten til
ingen negativ konsekvens" i driftsfasen mener FNF Troms er uholdbar. Det begrunnes ikke hvorfor
dette ikke skulle få noen konsekvenser. For de aller fleste vil naturopplevelsen bli forringet av å få
ødelagt sine naturlige stier, samt få store synlige inngrep i sitt turområde.

Konklusjon: Grunnet den viktige funksjonen Melen-området har for friluftsliv og som innfallsport
til et variert og mye brukt høgfjellsområde henstiller FNF Troms at konsesjon til Melen kraftverk
ikke blir gitt.

Badjananjohka kraftverk —Kåfjord kommune
En utbygging av Badjananjohka kraftverk vil føre til et tap av hele 7,8 km2 villmarkspregede
områder. Dette er alene 8 ganger så mye som Kåfjord kommune har tapt i løpet av tjueårsperioden
1988-2008. Som tidligere nevnt har Norge som mål til å bevare gjenværende villmarksområder.
FNF Troms mener dette er et uakseptabelt stort tap av villmarkspregede områder som ikke kan
veies opp av 9,1 GWh per år.

Badjananjohka-området er også viktig for friluftslivet, særlig som verdifullt nærturområde for
Birtavarre. Tiltakshaver planlegger en permanent traktorvei opp til inntaket. FNF Troms mener
dette fører til negative konsekvenser for landskapet og påvirker friluftslivet negativt. Anleggsveien
til dette formålet er ikke utformet til friluftsformål og vil i sammenheng med redusert vannføring
og de andre inngrepene gjøre området mindre attraktivt og redusere opplevelseskvaliteten i
området. Både urørtheten og viktige elementer som stillhet og ro vil bli forringet. Det er en sterk
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misforståelse at anleggsveier kan erstatte naturlige stier, eller turveier som har en helt annen
utforming og funksjon.

Dersom konsesjon likevel blir gitt krever FNF Troms at tiltakshaver sørger for avbøtende tiltak ved
at veien blir tilrettelagt for et friluftsliv for alle, både gjennom strategisk utforming, riktig helling
og med benker og skilting. Vi ser likevel at veien kan komme i konflikt med reindriftinteressene og
anbefaler at det ikke blir bygd permanent vei.

Konklusjon: FNF Troms fraråder at konsesjon til Badjananjohka kraftverk blir gitt da dette vil få
betydelige negative konsekvenser for villmarkspregede områder, samt få negative virkninger på
friluftsliv i området. Dersom konsesjon likevel blir gitt krever FNF Troms at den permanent
planlagte traktorveien blir tilrettelagt og utformet for lavterskel friluftsaktivitet.

Trollvikelvakraftverk—Kåfjordkommune
Trollvikdalen er et meget populært område for friluftsliv, særlig for lokalbefolkningen. Området er
lavterskel, lett tilgjengelig og har,flere mye brukte turstier, merkede så vel som umerkede. I fjæra
står det en gapahuk som brukes hele året og i dalen står det en åpen hytte til glede for
allmennheten. Området brukes mye både sommer og vinter, til ski, turgåing, bærplukking og jakt.
Også Trollvik skolen bruker dalen aktivt i sin uteskole og til varierte aktiviteter.

Trollvikdalens snille terreng, mange stier, skilting, gode parkeringsmuligheter, yndede turmål som
trimpostkasse og åpen hytte gjør området til et lavterskel nærturterreng med stor verdi for trivsel
og folkehelse. Området er innbydende og mye brukt. En utbygging av Trollvikelva vil forringe
naturopplevelsen i området, og redusere opplevelsesverdien for de mange brukerne i stor grad. Å
bevare Trollvikdalen inntakt er meget viktig for både friluftsliv og folkehelse i området. Troms
fylkeskommune har i sin kartlegging vurdert Trollvikdalen å ha verdi B (viktig) for friluftsliv. I
konsesjonssøknaden vurderes området å ha middels verdi for friluftsliv, noe FNF Troms
tilbakeviser.

En utbygging av Trollvikelva vil i tillegg til å forringe viktige friluftsverdier gi et svært stort tap av
INON-områder. Hele 14,4 km2 villmarkspregede områder vil gå tapt om prosjektet får konsesjon.
Dette er et særdeles stort tap av villmarkspregede områder, og strider mot nasjonale mål. FNF
Troms mener det er uakseptabelt å realisere et småkraftprosjekt som går så hardt ut over urørt natur
og friluftsliv, til tross for at Trollvikelva er det av de 11 prosjektene som vil kunne gi størst
produksjon. FNF Troms mener at samfunnsnytten av dette prosjektet er mindre enn de store
konsekvensene en eventuell utbygging vil få for allmennheten.

Konklusjon: Trollvikdalen er et veldig viktig lavterskel tur- og friluftsområde for
lokalbefolkningen med stor verdi for trivsel og folkehelse i alle aldre. En eventuell utbygging vil
også gi svært store tap av villmarkspregede områder. På grunnlag av dette henstiller FNF Troms at
konsesjon for Trollvikelva kraftverk ikke blir gitt.

Sogeselvakraftverk—Kåfjordkommune
Sogeselva er i friluftskarleggingen til Troms fylkeskommune registrert som friluftsområde (C),
men er ikke verdisatt som viktig. Lokalt blir området brukt til friluftsaktiviteter som turgåing,
bærplukking og noe jakt. Tap av villmarkspregede områder vil bli 2,5 km2, noe som er betydelig,
men blant det minste av de 11 prosjektene. Tiltaket har i konsekvensutredningen blitt beskrevet å
medføre noe over liten negativ konsekvens for det biologiske mangfoldet. FNF Troms påpeker at
det er rimelig å tro at fossekall benytter elva. Det er også spesielle naturtyper naturtyper oppover
langs elva. Dette burde vært utredet bedre, og fristen for høring burde vært strekt slik at det tillot
flere feltundersøkelser i sommersesongen.
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Sogeselva er viktig i landskapet. Dette kommer særlig til uttrykk gjennom sine to fosser, og den
nederste er oppsiktsvekkende og vakker sett fra E6. Utredningene i forhold til landskap er
mangelfulle og krever innpass i en mer helhetlig landskapsanalyse over elvas funksjon i
landskapet. Elva er en av svært få som har en så tydelig og vakker visuell effekt ut mot
fjordlandskapet.

Konklusjon: Området som blir influert av Sogeselva kraftverk er relativt lite brukt friluftsområde,
og tapet av INON er relativt lavt sammenlignet med de andre 11 prosjektene. FNF Troms anser for
øyeblikket dette prosjektet som et av de mindre konfliktfylte av de 11 prosjektene, men mener det
krever mer kunnskap særlig hva gjelder landskap og naturtyper. Dersom konsesjon gis forutsettes
det at hensynet til biologisk mangfold og landskap ivaretas i trasevalg og i anleggsfasen.

Nomedal kraftverk —Kåfjord kommune
Nomedalen er verdivurdert til viktig (B) for friluftsliv av Troms fylkeskommune. Dalen er mye
brukt av lokalbefolkninga gjennom hele året til blant annet turgåing, jakt og skigåing. Et stykke
opp i dalen ligger også en åpen gamme som er et populært turmål for liten og stor. På nordsida av
elva ligger også ei trimpostkasse før stien krysser elva over en gangbro. På sørsiden av elva vil
turstien komme i direkte konflikt med planlagt anleggsvei og rørgatetrase. Området er inngrepsfritt
og lite påvirket av støy. Ved en eventuell utbygging vil hele 6,4 km2 villmarkspregede områder gå
tapt, noe som vil ha en stor negativ konsekvens i sammenheng med forringelsen av friluftsliv,
landskap og naturopplevelse. Til tross for at elva er relativt skjult i terrenget og det ligger et
grustak i bunn mener FNF Troms at dette likevel ikke reduserer konfliktnivået i tilstrekkelig grad
til å gi konsesjon.

Konklusjon: Grunnet at Nomedalen er et vikitg område for friluftsliv samt at store
villmarkspregede områder vil gå tapt ved en eventuell utbygging henstiller FNF Troms om at
konsesjon for Nomedal kraftverk ikke blir gitt.

Kristianelva —Nordreisa kommune
Kristianelv er en del av Rotsundfjellet som er verdivurdert som viktig for friluftsliv. Langs elva går
det en sti opp til Kristianvatnan oppe i dalen. Ved det nederste vannet er det en trimpostkasse, samt
at det ligger en hytte på nordøstsida. Steinfjellet, som en også kan nå fra Kristiandalen, er også
inkludert som "10 på topp" destinasjon. Selve fjellvannene tilbyr gode fiskemuligheter.

Prosjektet gir et relativt beskjedent tap av INON-områder, og ingen villmarkspregede områder går
tapt. Konsekvensene for biologisk mangfold av en eventuell utbygging er i følge
konsekvensutredningene også små. Det som vil få størst negativ konsekvens ved en utbygging av
Kristianelv er landskap. Elva ligger oppe i dagen og er godt synlig. Inngrepene ved eventuell
utbygging vil dominere det store landskapsbildet i ytre Lyngenfjorden og vil bli godt synlige fra
Hamnes og Uløya. Sistnevnte er en populær toppturdestinasjon. FNF Troms mener
landskapsverdien må utredes nærmere i denne sammenheng.

Konklusjon: FNF Troms mener Kristianelv er blant de minst konfliktfylte prosjektene hva gjelder
tap av INON og biologisk mangfold. Området er viktig for friluftsliv, og en eventuell utbygging vil
få negative konsekvenser. Om vi skal rangere prosjektene i Nordreisa etter dagens
kunnskapsgrunnlag mener vi likevel at konfliktnivået av utbygging av prosjektene i Rotsunddalen
er enda større. Vi vil likevel presisere at vi krever en tilleggsutredning av landskap hva gjelder
Kristianelv.
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Iselva kraftverk—Nordreisakommune
Iselva ligger inne i Rotsunddalen, i et uberørt og vakkert område. Delen av Iselva som tenkes
utbygd ligger inne i kryssningspunktet mellom tre ulike kategorier i fylkeskommunenes
verdivurdering av friluftsområder. Vestsiden av Rotsundelva, hvor Iselva renner, er et registrert
friluftsområde, men er ikke vurdert som viktig. Det er ikke særlig mye bruk i området på den siden
av elven, selv om det er noen som søker seg over dit fra den vanlige leia i øst gjennom
Rotsunddalen. Noen av toppene langs Iselva, som Svartfjellet og Stortinden, er yndede blant
toppturentusiaster, særlig vinterstid. Vestsida av Rotsundelva benyttes også til elgjakt. For jegerne
er naturopplevelsen minst en like stor del av jakta som selve utbytte, så opplevelsen av uberørt
natur er svært viktig. Videre renner Iselva inn i et B-område (viktig) og før den entrer Rotsundelva,
A-område, som er svært viktig for friluftsliv.

Selv om ikke området i direkte nærhet til Iselva er mye brukt vil en eventuell utbygging få store
negative konsekvenser for friluftslivet i Rotsunddalen. En utbygging vil gi store inngrep og bli
markert i et uberørt og attraktivt landskap. En mye brukt ferdselsvei/sti går innover Rotsunddalen,
langs Rotsundelva, inn til en åpen gamme ved Pilterifjellet og videre hvor en kan fortsette til
Kildalen, Reisadalen eller over til Olderdalen i Kåfjord. En utbygging av Iselva vil forringe hele
området i denne indre villmarkspregede delen av Rotsunddalen og påvirke friluftslivet med stor
negativ konsekvens. I konsesjonssøknaden er konsekvensgraden satt til liten.

Tapet av villmarkspregede områder ved en eventuell utbygging vil i følge søknaden basert på
INON-kart fra 2003 være betydelige 3,7 km2. Som FNF Troms kommenterte tidligere i denne
uttalelsen er disse bergningene utført på feil grunnlag og det reelle tapet av villmarkspregede
områder er klart støne. I kombinasjon med de store, uberørte områdene er verdien av fagtema
landskap satt til stor. Dette er FNF Troms enige i, men vi mener at også konsekvensen av tiltaket
må settes til stor negativ av nevnte grunner Hele dette området av Rotsunddalen er meget spesielt
og tilbyr et særegent og storslått landskap som føles veldig bortgjemt til tross for at det er relativt
tilgjengelig.

Hva gjelder biologisk mangfold er konsekvens satt til noe over middels og for flora til stor til
middels negativ. Rødlistearten (VU) gulltann-nikke (mose) finnes i området, og i miljørapporten
står det at "det er for så vidt et ganske stort potensial for enda flere spesialiserte arter som krever
lignende økologiske forhold". FNF Troms mener det kreves nærmere undersøkelser for å kartlegge
dette.

Konklusjon: En eventuell utygging av Iselva vil føre til en betydelig reduksjon i INON, forringe et
stort, uberørt landskap og få store negative konsekvenser for friluftsliv i Rotsunddalen. Tiltaket vil
også ha negative konsekvenser for biologisk mangfold. På bakgrunn av dette mener FNF Troms at
konfliktnivået er så høyt at vi henstiller om at konsesjon for Iselva kraftverk ikke blir gitt.

Rotsundelvakraftverk —Nordreisakommune
Rotsundelva renner som en hovedpulsåre gjennom Rotsunddalen. Med sine små fossefall, juv og
særpreg er den en særdeles viktig del av totalopplevelsen og landskapet i Rotsunddalen. Området
er svært mye benyttet til friluftsliv, og området på østsiden er av særlig viktighet. Dette området er
verdivurdert til svært viktig (A) gjennom Troms fylkeskommunes omfattende kartlegging. Området
er et flott nærterrengområde, benyttes som utfartsområdet, samtidig som at det er en viktig
innfallsport til store urørte områder, samt en ferdselsåre til høyfjellet og over til Kildalen,
Reisasalen og daler i Kåfjorden.

Det går en fin tursti innover østsiden av Rotsundelva. Under Pilterifjellet går stien innom en åpen
gamme, Pilterigamma, som ligger nært elva. Både dalen, gamma og Pilterifjellet besøkes sommer
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som vinter. Fra Rotsunddalen er det merket skiløype til Pilteri som igjen går videre med en trase
over til Normannvikdalen i Kåfjord. Området er preget av et rikt og variert friluftsliv med både
fotturer, fiske, bærplukking, jakt, teltturer og ski —både toppturer og dalturer. FNF Troms mener
med dette å tilbakevise søkers ubegrunnede vurdering av konsekvens for friluftsliv til å være liten
negativ. Konsekvensen vil være stor negativ.

Inngrepet vil gi store tap av villmarkspregede områder, 5,5 km2 ifølge søknad (11 km2 ifølge reelle
beregninger fra INON 2008 kart) og vil ha stor negativ konsekvens for et vakkert og uberørt
landskap. Euratisk oter benytter elva som leveområde og har rødlistekategori VU (sårbar).
Fossekall hekker også mest sannsynlig i Rotsundfossen og elgen har trekkveier mellom Pilteridalen
og Reisadalen. Tiltaket vil ha negative konsekvenser for biologisk mangfold i området. Denne
tematikken krever også mer kartlegging.

Konklusjon: Grunnet stor negativ konsekvens for friluftsliv, store tap av villmarkspregede
områder, forringelse av landskap og negativ konsekvens for biologisk mangfold henstiller FNF
Troms om at konsesjon til Rotsundelva kraftverk ikke blir gitt.

øvre Tverrelvakraftverk —Nordreisakommune
En utbygging av Øvre Tverrelva vil gi et tap av villmarkspregede områder på hele 22 km2. Dette er
ekstremt mye og er ifølge FNF Troms alene grunn nok til at konsesjon ikke burde tildeles i dette
tilfellet. En konsesjon i dette tilfellet er FNF Troms vil gi dramatiske konsekvenser både for
landskapet og natur i Rotsunddalen, men også som et signal i vektinga av villmarkspregede
områder og kWh. En utbygging av Øvre Tverrelva vil kun gi årlig produksjon på kun 4,8 GWt.
Dette vil kunne gi strøm til 240 husstander, men vil få dramatiske konsekvenser for
villmarkspregede områder, noe Norge har som formål å bevare. Dette er et konfliktnivå FNF
Troms mener det er unødvendig å utfordre da det finnes flere langt mindre konfliktfylte
alternativer.

En eventuell utbygging av Øvre Tverrelva kommer ikke bare i konflikt med INON, men det har
også stor negativ konsekvens for friluftsliv og biologisk mangfold. Området ligger i
fylkeskommunens verdikategori A (svært viktig) hva gjelder friluftsliv. Et inngrep av dette
prosjektets karakter oppover Øvre Tverrelva vil forringe friluftslivsopplevelsene i Rotsunddalen og
det storslåtte landskapet. Hva gjelder biologisk mangfold er det registrert mange rødlistede pattedyr
og fugler innenfor nedbørsfeltet av stor verdi. Verdien er også stor hva gjelder naturtyper i
området.

Alle de tre prosjektene innerst i Rotsunddalen må sees i sammenheng og har ifølge FNF Troms alle
særlig høye konfliktnivå. Prosjektene er også blant de prosjektene med høyest kostnad per kWh.

Konklusjon: Området rundt Øvre Tverrelvdal er viktig for friluftsliv, urørt landskap og har stor
verdi hva gjelder biologisk mangfold. I tillegg til dette kommer hovedfaktoren om at en
gjennomføring av tiltaket vil føre til et tap av hele 22 km2 villmarkspregede områder. På bakgrunn
av dette henstiller FNFTroms om at konsesjon for øvre Tverrelva kraftverk ikke blir gitt.

Nedre Tverrelvakraftverk—Nordreisakommune
Nedre Tverrelva er en del av et område som Troms fylkeskommune har verdivurdert som "svært
viktig" for friluftsliv. Området benyttes til bærplukking, turgåing og jakt på både småvilt og elg.
Det er også en innfallsport og brukt vei opp til Sikkajavri som er et svært populært turmål og
fiskevann. Det går sti oppover langs elva som vil bli berørt av eventuell utbygging.

10

Side 17



En gjennomføring av tiltaket vil føre til betydelige negative landskapsendringer og et stort tap av
villmarkspregede områder, hele 4,5 km2.

Konklusjon: Nedre Tverrelva ligger i et område som er svært viktig for friluftsliv. En eventuell
utbygging vil forringe friluftslivsopplevelsen, landskapet og føre til en stor reduksjon av
villmarkspregede områder. På grunnlag av dette henstiller FNF Troms om at konsesjon til Nedre
Tverrelva kraftverk ikke blir gitt.

KONKLUSJON
Etter en gjennomgang av de 11 småkraftprosjektene ser FNF Troms at de fleste prosjektene
kommer i konflikt med viktige eller svært viktige friluftsområder, samt at de vil medføre svært
store tap av villmarkspregede områder. Konfliktnivået er generelt så høyt at FNF Troms
hovedsakelig henstiller om at konsesjon ikke blir gitt. Noen prosjekter vurderer vi likevel ut fra
dagens kunnskapsgrunnlag å ha noe lavere konfliktnivå, men kunnskapsgrunnlaget særlig hva
gjelder landskap, friluftsliv og samlet belastning er foreløpig mangelfullt. FNF Troms etterlyser en
mer helhetlig vurdering av alle de 11 småkraftprosjektene. FNF Troms vil påpeke at
kraftutbygging ikke er noen "hastesak" og at det burde satses betydelig mer på energisparende og
energieffektiviserende tiltak. Vi ønsker å kunne tilby urørt natur og verdifulle friluftsornråder til
allmennheten og kommende generasjoner.

For Forum for Natur og Friluftsliv Troms
Eivind Høstmark Borge
Fylkeskoordinator

Kopi:
Fylkesmannen i Troms
Troms fylkeskommune
Kåfjord kommune
Nordreisa kommune
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NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: Tirsdag 02.10.2012
Varighet: 11.00 —12.15

Møteleder: Bjørn Garden
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer Varamedlemmer 

Bjørn Garden Frp Tron Ivar Sørgaard Frp
Heidi Gausdal Frp Kirsti Hansen-Krone Sv
Asbjørn Fredriksen Sp Ragnvald Myrvang Frp

Ruth Eili Ruud Sv
Svetlana Thomassen Frp

Bjarne Jensen Ap Laila Bjerke Ap
Tone C. Henriksen Johnsen H Terje Aa. Nilssen Krf

Harald Nyvoll Ap
Asveig Hasselberg H

Fra utval et møtte:
Bjørn Garden
Asbjørn Fredriksen
Bjarne Jensen
Heidi Gausdal

Forfall:


Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem

Ikke møtt:

Tone C. Henriksen Johnsen Fast medlem

Fra olitisk ledelse møtte:
Ordfører Lidvart Jakobsen

Fra administras'onen møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
Rådgiver Odd Kr Solberg

Møtet ble holdt for lukkede dører.
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Merknader til innkallin o sakliste:
Ingen.

Behandlede saker:

Saknr Tittel 11.off. Lukket
møte

24/12 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.5.2012
25/12 Referater
26/12 Budsjettsituasjonen 2012
27/12 Budsjettramme 2013 - kontroll og tilsyn
28/12 Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker
29/12 Revisjonsbrev nr. 8/2011 —manglende beregning av etterjustering av tilskudd

til ikke kommunale barnehager - svar
30/12 Status forvaltningsrevisjonsprosjekt Pleie og omsorg - ressursbruk og kvalitet
31/12 Status forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av to- nivå modellen
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Sak 24/12
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15. MM 2012

Innstilling til vedta k:

Protokollen fra møtet 15.5.2012 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 15.5.2012 godkjennes.

Sak 25/12
REFERATER

Innstilling til vedta k:

Behandling:

Referert:

K-SEKRETARIATET IKS —FORDELING AV OVERSKUDD 2011
- Skriv av 21.6.2012 fra K-Sekretariatet IKS

MELDING OM VEDTAK KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011
- Skriv datert 19.06.2012 fra Nordreisa kommune - Servicetorget

KOMMUNAL GRANSKING
Kopi av del I fra Kommunerevisorern nr 3/2012

- Kopi av del II fra Kommunerevisoren nr 4/2012
Kopi av del III fra Kommunerevisoren nr 5/2012

D. OPPDART KARTLEGGING AV LOVER OG FORSKRIFTER OM
INTERNKONTROLL I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

Kopi av kartleggingen fra KRD (selve dokumentet sendes bare på e-post)

E. FÅ ORDEN I EGET HUS (DEL 1 AV 2)
Kopi fra Kommunerevisoren nr 5/2012

F. ÅPNE MØTER I KONTROLLUTVALGET —ERFARINGER FRA ROGALAND
Kopi fra Kommunerevisoren nr 5/2012

G. OPPSUMMERING ÅRSREGNSKAPET 2011
Skriv datert 20.08.2012 fra KomRev NORD
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H. SLUTTUTBETALING AV SPILLEMIDLER ANL.NR. 194200 NORDREISA
SKYTTERLAG- SKYTEBANER I KJELLERSKOGEN
- Skriv datert 28.06.2012 fra Nordreisa kommune

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Protkolltilførsel fra representant Asbjørn Fredriksen til referatsak H:

Til Nordreisa kommunes godkjenning av Nordreisa skytterlags bane har jeg følgende
protokolltilførsel:

Det er underlig at det er mulig å godkjenne anlegget med de feil og åpenbare mangler i
henhold til kostnadsoverslaget. Jeg har senest sjekktet dette og tatt bilder i går 1. oktober.
Min konklusjon er at Nordreisa kommune ved godkjenningen aktivt prøver å skjule at
Nordreisa skytterlag har svindlet grovt ved søknad og anvendelse av spillemidler.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Protkolltilførsel fra representant Asbjørn Fredriksen til referatsak H::

Til Nordreisa kommunes godkjenning av Nordreisa skytterlags bane har jeg følgende
protokolltilførsel:

Det er underlig at det er mulig å godkjenne anlegget med de feil og åpenbare mangler i
henhold til kostnadsoverslaget. Jeg har senest sjekktet dette og tatt bilder i går 1. oktober.
Min konklusjon er at Nordreisa kommune ved godkjenningen aktivt prøver å skjule at
Nordreisa skytterlag har svindlet grovt ved søknad og anvendelse av spillemidler.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 15.10.2012:
- rådmannen med kopi til ordføreren

Sak 26/12
BUDSJETTOPPFØLGING 2012 —KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget viser til vedlagte budsjettall for 2012 for utvalgets virksomhet og
forutsetter at tallene innarbeides i kommunens totalbudsjett for året.

Kontrollutvalget ber på nytt om at budsjett og regnskap for kontroll og tilsyn settes
opp slik at det er mulig å føre kontroll med egen virksomhet inkl, utgifter til
sekretariatet og revisjonens virksomhet.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til vedlagte budsjettall for 2012 for utvalgets virksomhet og
forutsetter at tallene innarbeides i kommunens totalbudsjett for året.

Kontrollutvalget ber på nytt om at budsjett og regnskap for kontroll og tilsyn settes
opp slik at det er mulig åfore kontroll med egen virksomhet inkl. utgifter til
sekretariatet og revisjonens virksomhet.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 15.10.2012:
- rådmannen med kopi til ordføreren

Sak 27/12
BUDSJETTRAMME 2013 —KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til vedta k:

Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 996 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 996 500,- for lonns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret
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Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 15.10.2012:
- rådmannen med kopi til ordføreren

Sak 28/12
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS-/UTVALGSSAKER

Innstilling til vedta k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Sak 29/12
REVISJONSBREV NR. 8/2011 —MANGLENDE BEREGNING AV ETTER-
JUSTERING AV TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER - SVAR

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget viser til rådmannens svarskriv av 19.07.2012 og revisjonens
vurdering av svaret av 24.09.2012 og tar saken til orientering.

Kontrollutvalget forutsetter at beregningene for framtiden er ajour.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til rådmannens svarskriv av 19.07.2012 og revisjonens
vurdering av svaret av 24.09.2012 og tar saken til orientering.

Kontrollutvalget forutsetter at beregningene for framtiden er ajour.
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Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 15.10.2012:
- KomRev NORD med kopi til rådmannen

Sak 30/12
STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET EVALUERING AV TO-
NIVÅMODELLEN

Innstilling til vedta k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Etter signaler fra ordføreren, kommunestyret og administrasjonssjefen om overgang til "tre-
nivåmodell" i administrasjonen, velger kontrollutvalget å annulere bestillingen av
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Evaluering av to-nivåmodellen" og be KomRev NORD
avslutte gjennomgangen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Etter signaler fra ordføreren, kommunestyret og administrasjonssjefen om overgang til "tre-
nivåmodell" i administrasjonen, velger kontrollutvalget å annulere bestillingen av
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Evaluering av to-nivåmodellen" og be KomRev NORD
avslutte gjennomgangen.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 15.10.2012:
- KomRev NORD med kopi til rådmannen

Sak 31/12
STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT PLEIE OG OMSORG-
RESSURSBRUK OG KVALITET

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget tar notatet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notatet til orientering.
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Utskrift av saksprotokoll sendt 15.10.2012 til:
- KomRev NORD med kopi til rådmannen

Hovedutskrift sendt medlemmene og øvrige 15.10.2012.
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DET KONGELEGE FORNYINGS-;'\
ADMINISTRASJONS- OG KYRKJEDEPARTE ILSA KOMMUNE

SERVICEKONTORET

Rundskriv 9 JULI2012
- J

Adressatar etter liste
3APK KOD

Nr. Vår referanse Dato
P - 6/2012 2012001750- 04.07.2012

Oppfølging av kyrkjeforliket - endringar i Grunnlova og konsekvensendringar i
underliggjande regelverk

Endringar i paragrafane om statskyrkjeordninga i Grunnlova og
konsekvensendringar i kirkeloven
I tråd med kyrkeforliket (avtale10.april 2008mellom dei politiske partia på Stortinget
om det framtidige forholdet mellom stat og kyrkje) vedtok Stortinget 21. mai 2012
endringar i Grunnlova §§ 2, 4, 12, 16,21, 22 og 27. Endringane avviklarKongens
serskilde kyrkjestyre. Grunnlovsendringane tok til å gjelde straks.

Som ein konsekvens av dette, har Stortinget også gjort vedtak om nokre endringar i lov
7. juni 1996nr. 31 omDennorskekirke (kirkeloven),jf. endringslov 8. juni 2012nr. 30.
Lovendringane trer i kraft 1.juli 2012.

Gjennom endringar i kirkeloven§§23 og 25 har bispedømmerådet fått mynde til å
tilsetje prostar og Kyrkjerådet til å tilsetje biskopar. Kyrkjerådet har også fått høve til å
reise læresak knytt til biskop for Lærenemnda i Den norske kyrkja, jf. kirkeloven§27
nytt tredje ledd.

Kyrkjemøtet har lenge hatt delegert mynde til å vedta liturgiar til bruk i Den norske
kyrkja. No følgjer det av kirkeloven§24 andre ledd nytt andre punktum at Kyrkjemøtet
som det øvste representative organet i kyrkja, kan fastsetje gudstenstlege bøker til bruk
i kyrkja. Kyrkjemøtet kan også framleis vedta reglar for bruk av kyrkjene, no med
heimel direkte i kirkeloven§ 20 tredje ledd.

Også etter endringane i Grunnlovavil departementet måtte handsame nokre saker som
kan ha meir eller mindre tydelege læremessige føresetnader eller implikasjonar. Den
tidlegare regelen i kirkeloven§38 tredje ledd bokstav c om at ein embetsmann som

Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo
Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 24 95 53
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ikkje er medlem av Den norske kyrkja, ikkje kan førebu eller avgjere visse kyrkjesaker,
er no oppheva. I staden er det tatt inn ein ny regel i kirkeloven§ 38 tredje ledd om at
Kongen eller departementet skal søkje å klargjere det læremessige grunnlaget for
avgjerdaved å innhente uttale frå vedkommande biskop og det ansvarlege kyrkjelege
organet, eventuelt frå Lærenemnda, når ein avgjer saker som gjeld den evangelisk-
lutherske læra.

Prop. 71 L (2011-2012)og Innst. 292 L (2011-2012)gir meir informasjon om
lovendringane, og departementet viser til desse dokumenta, som ein kan finne på
www.stortin et.no.

Mottakarar:
Presteskapet
Prostane
Biskopane
Bispedømmeråda
KA
Kyrkjerådet
Dei kyrkjelege fellesråda
Kommunane

Endringar i tenesteordningar og reglar om tilsetting av prestar
Departementet har med bakgrunn i endringane i Grunnlova og kirkelovengjort enkelte
tekniske endringar i tenesteordningane for prest, prost og biskop. Tenesteordningane
er tilpassa ein situasjon der nye prostar og biskopar vilvere tenestemenn. Dei som
allereie er embetsmenn, vilha denne statusen så lenge dei er i det same embetet.

Også forskrift 17.juni 1988nr. 3361om tilsettingav menighetsprester teknisk tilpassa
den nye situasjonen.

Det gjeldande visitasreglementet er fastsett ved kongeleg resolusjon. Formålet med
slike reglar er no primært å ta vare på visitasen som ei einsarta ordning. Departementet
har vurdert det som naturleg at Bispemøtet får mynde til å fastsetje føresegner om
visitas. Bispemøtet skal virke for samordning av biskopane sine oppgåver, jf. kirkeloven
§ 26 andre ledd. Myndet til å gi reglement for visitasane er lagt til Bispemøtet gjennom
ei endring i § 7 i tenesteordninga for biskopar.

I tillegg er det forhandla fram naudsynte endringar i personalreglementet for prestar i
Den norske kyrkja, som mellom anna for fastset ei ny ordning for tilsetjing av prostar.
Det blir sendt ut eit eige rundskriv om dette. Kyrkjemøtet har vedteke reglar om
framgangsmåten for tilsetjing av biskop.

Desse endringane i underliggjande regelverk trer i kraft samstundes med
lovendringane, 1.juli 2012.Oppdaterte forskrifter mv. er tilgjengelege i Lovdata
www.lovdata.no.

For ordens skuld gjer departementet merksam på at staten og kommunane sitt ansvar
for finansiering av den kyrkjelege verksemda ikkje er endra som følgje av
regelendringane som det er gjort greie for i dette rundskrivet.

Med helsin

acåj r au e.f.)
avdelingsdirektør

,
cuJ låre/

arianne T. Brekke
seniorrådgjevar
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Nordreisa kommune v/Rådmannen
Postboks 174
9156 STORSLETT

Wg."1:6‘srøvghat

ebi

- r—r-Unntatt off. ihht. Offi. § 13, 1. ledd jf.Koml. §78, nr 7

5k

Deresref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
4341EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 20.8.2012

emely.bertelsen@komrevnord.no

OPPSUMMERINGÅRSREGNSKAPET 2011

Vi viser til vårt brev, vår ref. 385/1.7.11 oppsummering årsregnskapet 2010. Brevet står ubesvart, men
noen forhold som er omtalt der har fortsatt samme status ved regnskapsavslutningen 2011. Disse
fremgår av denne oppsummeringen.

Vår revisjon av årsregnskapet for 2011 ble avsluttet med revisjonsberetning avgitt 11.5.12.
Revisjonsberetningen hadde 2 forbehold og 3 presiseringer. Gjennom revisjonen fremkom noen
forhold som ikke påvirket konklusjonen i revisjonsberetningen, men som kommunen likevel bør
vurdere som et grunnlag for oppfølging og forbedringer av regnskapet 2012.

Feil eller mangler som fikk konsekvenser for revisjonsberetningen for 2011 er omtalt i revisjonsbrev
nr 5, 6 og 7 (2010) og revisjonsbrev 8 (2011) og vil ikke bli kommentert her.

Noter og årsberetningen
Årsberetningen er en del av kommunens årsoppgjør og de økonomiske opplysningene der skal være
konsistent med regnskapet. Avsnittet økonomi og resultat i årsberetningen kan med fordel suppleres
med opplysninger som er gitt i innledningen i regnskapsdokumentet, eksempelvis opplysninger om
budsjett og budsjettavvik.

Noter kan forbedres i forhold til opplysninger om evt. mellomværende med Interkommunale
samarbeid og IKS, men også forhold som gjelder aksjer og andeler (eierandel og markedsverdi) og
investeringsprosjekter. Opplysninger om investeringsprosjekter i innledningen til regnskapet kan med
fordel tas inn som en note til regnskapet. Vi henviser til Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr 6 –
Noter og årsberetning og NKRF's regnskapsmappe. Sistnevnte gir gode forslag til oppsett av noter.

Budsjett
Utlån og forskutteringer mangler budsjett. Dette synes å være satt på feil linje (15 mill på avdrag).
Avdrag på lån (investeringsregnskapet) mangler budsjett, men denne foreligger i driftsregnskapet med
3,8 mill. Det er ikke budsjett på overføringer fra driftsregnskapet. Her bør budsjettering foretas både i
drifts- og investeringsregnskap.

Investeringsregnskapet hadde overskudd i 2011 som ble benyttet til inndekking av tidligere års
underskudd inntil regnskapet var balansert i 0. Det forelå vedtak, men var ikke budsjettregulert.
Fortsatt står det udekket fra 2009 og 2010 som gjelder EK innskudd som ikke kan dekkes inn ved bruk
av lånemidler. Det må budsjetteres med inndekking av underskudd på investeringsregnskapet i 2012.

Det var ikke budsjettert med avskrivninger i 2011, samme forhold i 2010.

Det var budsjettert med kr 1 142 000 Bruk av tidligere års mindre forbruk. Denne synes ikke reell.

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Or anisas'onsnununer:
Sjøgt 3 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no post@komrevnord.no 
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Revisjonen registrerer at budsjettarbeidet er noe forbedret, men der er fortsatt forbedringspotensial.

I regnskapsskjema 1A drift er det budsjettert med kalkulatoriske avdrag på VAR området. Totalt beløp
+/- utgjør 9 848 000,-. Denne budsjetteringen bør holdes utenom det ordinære budsjettet da disse ikke
vedrører budsjettet. Det kommunen ønsker å vise av kostnader i selvkostregnskapet bør fremkomme
av selvkostnoten.

Regulert budsjett utover vedtatte rammer/sektorer skal ha grunnlag i K-styrevedtak dersom annet ikke
er bestemt. Vedtakene skal følges opp med budsjettreguleringer i regnskapet. For å sikre en god
dokumentasjon og kontroll bør det foreligge en oversikt over de vedtakene/reguleringene som er gjort
av kommunestyret gjennom året. Revisjonen anbefaler at budsjettskjemaene innarbeides i
budsjettreguleringssakene og at disse oppdateres ihht vedtakene.

Bokføringsloven
Bokføringsloven ble (med noen unntak) gjort gjeldende for kommune fra 1.1.2011.
I bokføringslovens § 5 Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, (og i forskrift om bokføring §
3-1 Lovbestemte spesifikasjoner) stilles det krav om at ulike regnskapsspesifikasjoner skal utarbeides
ved hver periodeslutt. Nordreisa kommune har ikke utarbeidet disse spesifikasjonene.

I samtale med dere har vi fått opplyst at disse rutinene (pr. mai d.å.) fortsatt ikke er på plass og at
systemet ikke har egne rapporter, men at slike må utarbeides. Vi anbefaler kommunen å ta dette opp i
gruppa for nytt økonomisystem i N-T kommunene slik at dere kan jobbe for et felles oppsett.

I lov om endring i bokføringsloven m.v. (Lov 2012 —06 - 22 nr. 35) framkommer følgende:

I § 5 første ledd første punktum skal innledningen lyde:
For hver periode med pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal
den bokføringspliktige være i stand til å kunne utarbeide:...

I § 5 annet ledd første punktum skal innledningen lyde:
For hver periode med pliktig regnskapsrapportering skal den bokføringspliktige i tillegg være i stand
til å kunne utarbeide:...

Finansdepartementet arbeider med utfyllende forskrift til disse bestemmelsene, og det tas sikte på å
fastsette nødvendige forskriftsendringer i løpet av høsten, slik at lov- og forskriftsendringene kan
settes i kraft 1.1.2013.

Bokføringslovens § 5 endres, med andre ord, fra å stille krav om at spesifikasjonene skal utarbeides til
at den bokføringspliktige skal være i stand til å utarbeide spesifikasjonene.

Balanseregnskapet - Avstemminger og verdivurderinger
Balansekonto 22275002 - utlån av husbankmidler manglet avstemming.

Noen balansekontoer har gamle saldoer og noen har avstemmingsdifferanser.
Konto 21310004 Fordring sykelønn
Konto 21310009 Fordring staten
Konto 21350001 Fordring fylkeskommunen
Konto 22275100 Utlån på sosialt grunnlag og
Konto 21375099 Utsendte krav sosiale utlån
Konto 23275001 Bevilget, ikke utbetalt tilskudd

Kontogruppe 51 Bundne driftsfond viser kontoer uten bevegelse gjennom flere år. Disse bør
gjennomgås og vurderes da opprettinger kan ha resultatmessig effekt.

Kontoene i balansen 2.24 —2.29 må gjennomgås med hensyn på klassifisering.
Momskompensasjon og ordinær merverdiavgift bør ha egne balansekontoer.
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I forbindelse med årsavslutningen forutsetter vi at alle balansekontoer er gjennomgått og avstemt pr.
31.12. og at postene er vurdert å være reelle og fullstendige.

Selvkostområder
Det er ikke beregnet renter på fond og underskudd slik H-2140 pålegger. Selvkostnoten kunne vært
mer utfyllende, f.eks. forklare akkumulert underskudd vann og fond feiing bedre.

Bruk av premiefond
Tilbakeføring fra premiefondet synes ikke bokført korrekt i 2011. Dette skal komme til uttrykk på
funksjon 180, jf. KOSTRA veilederen. Kommunen bør rette seg inn etter dette i 2012 regnskapet.

Ubrukte lånemidler
Kommunen har ubrukte lånemidler på kontoer i regnskapet relatert til prosjekter som er avsluttet eller
ikke er iverksatt. Disse bør vedtas omdisponert. I henhold til ny veileder for budsjettering av
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet bør kommunen nå vedta årlige rammer for
investeringer, opptak av lån og benyttelse av ubrukte lånemidler. Vedtakene bør innrettes mot at
investeringsregnskapet skal være årsbasert.

Vi håper Nordreisa kommune ser på oppsummeringen som et positivt bidrag til at årsoppgjøret for
2012 kan gjennomføres på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 21. september 2012.
Svar sendes: KomRev NORD IKS, Vestregata 33, 9008 TROMSØ.

Med hilsen

Emely ertelsen
revisor

Gjenpart: Nordreisa kommune, økonomiavdelingen
Kontrollutvalget i Nordreisa kommune
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AS TIRB

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB

NnpriPHsAEkstraordinær generalforsamling ble avholdt den 28.08.2012 på selskapets .aVedkautpr,-,,,
Finnsnes.

Møtet tok til kl. 12.00.
I

Tilstede var 774.075 aksjer av totalt 833.690 aksjer representert ved 4 aksjanærer/
fullmektiger.

Fra styret Inø e: Olav Fjell, Ragnar Norum, Ditlev Hansen, Andre Jensen ag Rune
Korneliussen.

Fra administrasjonen møtte Odd Andersen (møtte også som aksjonær) og Hege Pedersen.

Til behandling forelå:

Sak 01/12: Åpning
Olav Fjell ønsket velkommen til ekstraordinær zeneralforsamling.Registrerte fullmakter
ble deretter referert.

Vedtak:
Fullmakter og representasjon av til sammen 774.075 aksjer godkjennes.
Som møteleder ble valgt Olav Fjell.

Sak 02/12: Konstituering
Innkalling og saksliste godkjennes.
Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble foreslått og valgt Arne
Bergland

Sak 03/12: Valg av ny styreleder og personlig varamedlem
Valg av ny styreleder fra 01.10.2012, som erstatter for Olav Fjell —frem til ordinær
generalforsamling i 2013. Valg av ny stedsfortreder, for ny styreleder.

Vedtak:
Som styrets leder fra 01.10.2012, frem til nytt valg i ordinær generalforsamling i
2013, i stedet for Olav Fjell, ble foreslått og enstemmig valgt Ole Fredrik
Hienn.
Som stedsfortreder for ny styreleder, frem til nytt valg i ordinær
generalforsamling i 2013, Ole Fredrik Hienn, ble foreslått og enstemmig valgt
Asta Lassesen.

Sak 04/12: Godkjenning av protokollen
Protokollen ble opplest og enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 12.15.Protokollen ble opplest og underskrevet.
Generalforsamlingens beslutninger blir å melde til Foretaksregistret.

01
Olav Fjell
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Tilandelseiernei BiblioteksentralenSA

Oslo, 29. mai 2012

PROTOKOLL OG DELTAKERLISTE FRA ÅRSMØTET I
BIBLIOTEKSENTRALEN SA MANDAG 16. APRIL 2012

Vedlagt oversendes protokoll og deltakerliste fra årsmøtet mandag 16. april 2012.

Kopi av protokollen og deltakerlisten er sendt til biblioteket/fylkesbiblioteket til orientering.

Med vennlig hilsen
Biblioteksentralen SA

Svetlana Berger
Adm.sekretær

Vedlegg

Biblioteksentralen AL • Malerhaugveien 20 - Postboks 6142 Etterstad • 0602 Oslo • Tlf: + 47 22 08 34 00 • Faks: + 47 22 19 64 43
E-post: bs@bibsent.no • www.bibsent.no • Org.nr.: NO 910 568 183 MVA • Bankgironr.: 6059.05.03145 • Swift: NIDEANOKK
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Protokoll
for årsmøte i Biblioteksentralen AL

Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS)fant sted mandag 16. april 2012 kl. 13.00 i

Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Styrets leder, Siri Austeng, ønsket velkommen til årsmøtet.

lngeborg Rygh Hjorthen, nyvalgt leder i Norsk Bibliotekforening, innledet årsmøtet med å

fortelle om saker Bibliotekforeningen arbeider med. Herunder gratisprinsippet, e-bøker,

folkebibliotekenes kår, forslag til ny biblioteklov, utredninger om kultur- og litteraturpolitiske

virkemidler og synliggjøring av NBF.

Innkallingen til årsmøtet var foretatt i samsvar med vedtektenes § 6, ved brev av 26. mars

2012. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Følgende dagsorden var satt opp:

1. Åpning og konstituering
Godkjenning av representantenes fullmakter

Godkjenning av dagsorden

Valg av møteleder

Valg av 2 deltagere for undertegning av protokollen

Valg av te(lekorps

2. Styrets årsberetning for 2011 med finansregnskap, forslag til disponering av overskudd
samt revisjonsberetning.

3. Godtgjøre(se til styret

4. Valg til styre og valgkomite'
Valg av styremedlemmer
Valg av varamedlemmer til styret
Valg av styrets leder
Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen.

5. Valg av revisor

Årsmøte 1BS 2012 Side 1
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Sak1 - Åpningog konstituering.

Godkjenning av representanters fullmakter.
Det var 23 personer til stede. Av disse var 19 representanter som representerte til

sammen 28 stemmer. 4 var observatører. Fullmaktene ble enstemmig godkjent.

Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble enstemmig godkjent.

Valg av Møteleder.
Sverre 0. Jenssen fra lørenskog kommune ble valgt til møteleder.

Valg av 2 deltagere til å undertegne protokollen.
Hege Newth Nouri, Norsk Bibliotekforening og Anne Børnes, Oslo kommune, ble valg

til å underskrive protokollen.

Valg av tellekorps
Hege Newth Nouri, Norsk Bibliotekforening Anne Børnes, Oslo kommune ble valgt til

tellekorps.

Sak 2 - Styretsårsberetning for 2011, med årsregnskap,forslagtil
disponeringav overskudd og revisjonsberetning.

Vedlagt med innkallingen fulgte årsmelding for Biblioteksentralen AL i 2011 med styrets

årsberetning, finansregnskap, forslag til disponering av overskudd samt revisors

beretning.

Styreleder Siri Austeng hadde følgende generelle kommentarer til årsberetningen:

Et aktivt og godt arbeidsår.

God samhandling mellom de ansatte og administrasjonen.

Strategiplan 2012 til 2014.

Ny virksomhet, hva er det som rører seg der ute.

Elektroniske tjenester, som BSWeblån.

Nye samarbeidsformer.

Relasjoner til kundene og omdømme.

Leveringskvalitet og konkurransedyktighet.

Arbeid med styreinstruks.

Fokus på dialog med eierne og KS.

Årsberetningen, regnskap, balanse og noter ble tatt opp punkt for punkt av møteleder.

Årsmøte i BS 2012 Side 2
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Adm. Direktør Børge Hofset gikk igjennom regnskapet for 2011, hovedtrender i 2011,

hovedutfordringer for BSfremover og pekte spesielt på følgende.

Gode, men ekstraordinære resultater i 2011 - og 2010.

Skolebokreformer i grunnskole og videregående skole er over, hviiket fører til

nedgang i omsetning og resultat i BSUndervisning - og dermed BSkonsern.
_ BSstår foran store investeringer i ny virksomhet, både i mor og døtre.
_ Rasjonalisering i BShovedårsak til plussresultater

Pressede marginer, stagnasjon i omsetning og stigende kostnader - og følgelig

forventet lavere driftsmarginer.

Det arbeides kontinuerlig med forretningsutvikling, hele tiden med tanke på å utvikle

bedre bibliotek og gjøre hverdagen enklere for bibliotekene.

Dialog med eiere.

Kommentarer:

Lillian Nilsen, Nome kommune:

Berømmer Biblioteksentralen for lavt sykefravær, ansatte med flerkulturell bakgrunn,

og ga stor ros til ansatte i BS.

Ser frem til orienteringen om utredningen om styrket eierkontakt.

Nysgjerrig på transportavtalen med Hordaland fylke og konseptet BStilbyr.

Status for arbeidet med utlånsystem for e-bøker.

Hege Newth, Norsk bibliotekforening:

Hadde en merknad til formuleringen "Selskapet fører tilbake verdier til eierne i form

av bl.a. stipend i offentlige bibliotek og gjennom betydelig støtte til driften i Norsk

Bibliotekforening" - og ønsket følgende protokolltilførsel: «Selskapet fører tilbake

verdier til eierne i form av bl.a. stipend til offentlige bibliotek. Selskapet er en viktig

støttespiller for Norsk Bibliotekforening og gir foreningen som leietaker god rabatt på

husleie og fellesutgifter."

Greta Ravndal, Time kommune:

Spurte om hva som skjer når prøveavtalene med forlagene for e-bøker går ut og

hvordan dette vil påvirke bibliotekenes vilkår.

Lars Berger, Ullensaker kommune

Stilte spørsmål om balanseført verdi på eiendommen og antatt markedsverdi.
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SisselA. Dale, Stavanger kommune

Hadde følgende forslag til vedtak i denne saken: «Årsmøtet vedtar at 1/3 av årets

overskudd på 11 925 424 kr disponeres til prosjektmidler for bibliotekutvikling i

bibliotekene i 2012-2013. Resterende overskudd overføres til annen egenkapital.».

Forslaget ble fremmet med støtte fra 7 kommuner og fire fylkeskommuner.

Rolf Storm Solberg, Tønsberg og Nøtterø: Gikk i mot forslaget, refererte til

påminnelsen om årsmøtet i desember 2011 - og stilte revisor spørsmål om det er

anledning til å stille et slikt benkeforslag på et årsmøte.
_ André Kvakkestad, Ski: Støttet forslaget men foreslo en alternativ formulering. Han

stilte videre styreleder spørsmål om når et slikt forslag skulle vært fremmet, da årets

overskudd ikke var klart da fristen for å melde inn saker til årsmøtet gikk ut.

Lillian Nilsen, Nome. Minnet om at ulike institusjoner har forskjellige roller i

biblioteknorge - og at det er Nasjonalbiblioteket som deler ut prosjektpenger. Ønsket

imidlertid å styrke stipendordningen —og ber styret komme tilbake til dette på neste

årsmøte. Var dessuten svært glad for debatten.

Bjørn Arild Gram, Steinkjer: Poengterte både behov for bunnsolid økonomi da et

samvirkeforetak ikke på noen enkel måte kan få hjelp av eierne ved behov, men at

det heller ikke er nødvendig med å salte ned maksimalt med penger. Samvirkeloven

og samvirkeforetak gir noen nye muligheter, f eks bonus, men at styret skal få

anledning til å utrede dette først.

Hege Newth Nouri, NBF: støtter forslaget prinsipielt, men ser at det ikke er

gjennomførbart nå.

Revisor Knut Nyerrød: Kommenterte forslaget og konkluderte med at et slikt

benkeforslag var i strid både med aksjeloven og samvirkeloven. Det burde vært meldt

i innen frister og at det er styret som avgjør disponering av overskudd. Minnet også på

at egenkapitalsituasjonen over tid har vært såpass solid at man ikke var avhengig av å

kjenne til resultatet for 2011 for å kunne fremme et slikt forslag.

- Styreleder Siri Austeng: Var glad for forslaget, dialogen og engasjementet det skaper.

Styret går i mot forslaget, men tar signalene og arbeider videre med forslaget. Hun

foreslo en protokolltilførsel, noe Sissel Dale aksepterte.

Styreleder henviste ellers til administrasjonen - og Børge Hofset svarte.

Revisor Knut Nyerrød gikk igjennom revisjorten og konkluderte med at han oppfatter at

tilretteleggingen og internkontrollen er god.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsberetning og finansregnskap for Biblioteksentralen

AL 2010.

Årsmøtet godkjenner videre at årets overskudd på kr 12.703.972,- godskrives annen

egenkapital.
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Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Sak 3 — Endring av Biblioteksentralens vedtekter

Innstilli ng:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til justerte vedtekter for å bringe vedtektene i samsvar

med bestemmelsene i Samvirkeloven samt styrets forslag til endringer i § 9.

Vedtak:

Som innstilling.

Sak 4 - Godtgjørelse til styret

Innstilling:

Årsmøtet godkjenner forslaget til styrets godtgjørelse for styreperioden 2011/2012.

Vedtak:

Som innstilling.

Sak 5 — Valg til styret
Valgkomiteens leder Rolf Storm-Solberg la frem valgkomiteens innstilling.

a) Valg av faste medlemmer

Innstilling:

Styremedlemmer for perioden 2012-2014:

Paul Henrik Kielland, Troms (gjenvalg).

Siri Hov Eggen, Akershus fylkeskommune (ny).

Vedtak:
Som innstilling.

b) Valg av styrets nestleder for perioden

Innstilling:

Styrets nestleder for perioden 2012-2014:

Siri Hov Eggen, Akershus fylkeskommune (ny).

c) Valgav varamedlemmer til styret

Innstilling:

Varamedlemmer for perioden 2012-2013 i numerisk rekkefølge:
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Per Olav Sanner, Stange kommune (ny).
Bjarne Kvadsheim, Stavanger (ny).

Vedtak

Som innstilling

d) Valgav valgkomité og leder av valgkomiteen

Innstilling:

Styret la frem følgende forslag til valgkomitå med varamedlemmer, som velges for et år

om gangen:

Bjørn Arild Gram, Steinkjer (ny).

Vidar Lund, Stavanger (gjenvalg).

Gunnhild Fundlid Brevig, Elverum (ny).

Styret la frem følgende forslag til varamedlemmer for valgkomitåen:

Tore Kristian Andersen, Ski (ny).

Reidun Gravdahl, Raufoss (ny).

Vedtak

Som innstilling.

Sak6 - Valgav revisor

Innstilling:

Årsmøtet velger revisjonsselskapet BDOASsom Bibitioteksentralens revisor for

regnskapsåret 2012.

Vedtak:

Som innstilling.

Sak7 - Orienteringom utredningav tiltak for å styrke kontakten
mellom Biblioteksentralen og eierne/medlemmene

Styret i Biblioteksentralen satte etter årsmøtet i 2011 et utvalg som har arbeidet med tiltak
for å bidra til at eierne/medlemmene engasjerer seg sterkere i BS—og styrke forhoidet

mellom BSog eierne medlemmene.

Styreleder Siri Austeng orienterte om konklusjonene i utvalgets rapport og om hva styret

tenker å foreta seg fremover

Årsmøtet tok dette til orientering.
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Protokolltilførsler

Det ble fremsatt to protokolltilførsler.

Hege Newth Nouri, Norsk Bibliotekforening, kom med følgende protokolltilførsel til

sak 2: «Selskapet fører tilbake verdier til eierne i form av bl.a. stipend til offentlige

bibliotek. Selskapet er en viktig støttespiller for Norsk Bibliotekforening og gir

foreningen som leietaker god rabatt på husleie og fellesutgifter."

SisselA. Dale, Stavanger kommune, kom med følgende protokolltilførsel til sak 2:

"Årsmøtet godkjenner forslaget til årsberetning og årsregnskap for Biblioteksentralen

AL 2011. Styret anmodes av årsmøtet til å disponere 1/3 av årets overskudd til

bibliotekutviklingsmidler i bibliotekene."

Møtet ble avsluttet kl. 15.30.

Orienteringom stipend.
Etter årsmøtet ble årets stipendtildeling offentliggjort.

, ilvvi4:ei6te
Hege Newth Nouri Anne Børnes
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REPRESENTANTEROG OBSERVATØRER

BIBLIOTEKSENTRALENAls ÅRSMØTE
Mandag 16 april 2012

Deltakerliste

Nr. Kommune

1 Bærum kommune

2 Bømlo kommune

3 Gjesdal kommune

4 Gran kommune

5 Gran kommune

6 Hole kommune

7 Hordaland fylkeskommune

8 Hå kommune

9 Klepp kommune

10 Lørenskog kommune

11 Lørenskog kommune

12 Nome kommune

13 Rana kommune

14 Rana kommune

15 Randaberg kommune

16 Rogaland fylkeskommune

17 Råde kommune

18 Sandnes kommune

19 Skedsmo kommune

20 Ski kokmmune

21 Sola kommune

22 Stavanger kommune

23 Steinkjer kommune

24 Time kommune

25 Tønsberg kommune

26 Tønsberg kommune

27 Vestfold fylkeskommune

28 KS

29 NBF

30 NBF

31 Deichmanske bibliotek

32 Sør-Trøndelag fylkeskommune

Antall Rep

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1

1 Rep

1 Rep

1

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1

1 Rep

1 Rep

1 Rep

1

1 Rep

1 Rep

Obs Deltakere

Hilde Ljødal

Astrid Drevland

Greta Ravndal

Jon Strindhaug

Obs Wenche Strand

Hanne Stuve

Torill Selsvold Nyborg

Greta Ravndal

Greta Ravndal

Sverre 0. Jenssen

Obs Berit Bjørklid

Lillian Nilssen

Peter Walseth

Obs Tormod Steen

Sissel Arna Dahle

Sissel Arna Dahle

Astrid K. Sandersen

Sissel Arna Dahle

Karin Johannessen

Andrè Kvakkestad

Greta Ravndal

Sissel Arna Dahle

Bjørn Arild Gram

Greta Ravndal

Rolf Storm-Solberg

Obs Tone Moseid

Sissel Arna Dahle

Jørund A. Ruud

Hege Newth Nouri

Obs lngeborg R. Hjorten

Anne Børnes

Sissel Arna Dahle
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REPRESENTANTEROG OBSERVATØRER

BIBLIOTEKSENTRALENAls ÅRSMØTE
Mandag 16 april 2012

Tilleggsliste

Grønt kort til represtentanter

Gult kort til observatører

Nr. Kommune Antall s Rep Obs Deltakere

33 Stange kommune 1 Rep Per Olav Sanner

34 Nord-Trøndelag fylkeskommune 1 Rep Sissel A. Dahle

35 Ullensaker kommune 1 Obs Lars Berge
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Fylkesmannen i Troms
Rornssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

Nordreisa kommune

9156 Storslett 


Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 20 45 22.08.2012 2012/531 - 14 331.1

Deres dato Deres ref.
15.06.2012 2011/4225-16

NORDREiSAKOMMUNE
SERVICEKONTORET

iga.02---
L:2 "

Revidert budsjett 2012 og vedtak om låneopptak 2012 - tilbakemelding fra
Fylkesmannen

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 15. juni 2012 med
tilbakemelding på vårt brev av 31. mai 2012 angående status i forpliktende plan for
inndekning av underskudd. Som vedlegg til brevet følger melding om vedtak om revidering
av budsjett 2012 (drift og investering), som Fylkesmarmen ba om å få oversendt i brev av 19.
mars 2012 om lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2012. I dette brevet ble behandling
av søknad om godkjenning av låneopptak stilt i bero inntil kommunestyret har vedtatt et
revidert budsjett for 2012.

Fylkesmannen godkjenner låneopptak på totalt kr. 25.000.000,- i 2012. Det legges til
grunn at ubrukte lånemidler på kr. 39.511.449,20,- disponeres i sin helhet til å finansiere
investeringsbudsjettet for 2012.

I budsjettrevideringen vises det til regnskapsresultatet for 2011. Nordreisa kommunestyre
-vedtok i møte 7. juni 2012, under sak 29/12, årsregnskapet for 2011. Det fastsatte regnskapet
er gjort opp i balanse. Det ble dekket inn kr. 7.679.595,- av tidligere års underskudd, mot kr.
10.311.540,- som var forutsatt i forpliktende plan for inndekning av underskudd.

Forpliktende plan for inndekning av underskudd

Som følge av det endelige regnskapsresultatet i 2011, justeringer i budsj ett 2012 og
Fylkesmannens tilbakemelding i brev av 19. mars 2012 ang. lovlighetskontroll av budsjett
2012, er det satt opp en ny forpliktende plan for inndekning av underskudd:

Fy Ikeshuset, 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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Underskudd (år)




Inndekning (tusen kr.)
201220132014 SUM

2004




5 324




5 324
2007




2 431




2 431
2008




759 5 105 2 231 8 095
2009




759 3 588 4 347
2010




1 777 1 777 1 777 5 332




SUM 10 291 7 641 7 597 25 529

Nordreisa kommune har pr. 31. desember 2011 et samlet underskudd på 25,529 millioner
kroner som skal dekkes inn iht. ovenstående oppsett. Kommunal- og regionaldepartementet
godkjente i brev av 6. oktober 2010 at Nordreisa kommune foretar inndekning utover 4 år, jf.
kommuneloven (koml.) § 48 nr. 4. Godkjenningen forutsatte at inndekning av underskuddet
fra 2003 måtte være ferdig i 2010. Kommunen klarte ikke dette, men i 2011 ble resten av
underskuddet fra 2003 (4,465 millioner kroner, samlet underskudd opparbeidet i 2003 var på
10,65 mill. kr.) dekket inn. Videre krever departementets godkjenning at underskuddene fra
2004 og 2007 dekkes inn i løpet av 2012. Inndekning av underskuddene fra 2008 og 2009 må
skje i løpet av 2014. Dette er innarbeidet i kommunens plan.

Driftsbudsjett 2012

Kommunestyret behandlet i møte 24. mai 2012, under sak 13/12, revidering av budsj ett 2012.
Manglende inndekning i 2011 på kr. 2.631.945,- i forhold til budsjettert nivå i 2011 er
innarbeidet i revidert budsjett 2012. Det er vedtatt en rekke nye utgiftsreduserende og
inntektsøkende tiltak for å finne rom for denne nødvendige ekstrainndekningen.

I saksopplysningene til vedtaket i sak 13/12 vises det til at kommunen iht.
økonomirapporteringen for 1. kvartal 2012 «har kontroll over budsjetterte utgifter og
inntekter». Det gis imidlertid ikke en oversikt over hvilken effekt de allerede vedtatte tiltak
har (jf. opprinnelig budsj ett), noe Fylkesmannen ba om i brev av 31. mai 2012. Ettersom
budsjettrevideringen omhandler nye tiltak for å saldere den ekstra budsjettutfordringen, legger
Fylkesmannen til grunn at de tiltak som ble innarbeidet for å saldere opprinnelig budsj ett, jf.
vedtak i sak 72/11, har effekt som forutsatt. Vi er imidlertid svært opptatt av å holdes orientert
om den økonomiske utviklingen i kommunen, og vi vil be om ny rapportering i høst angående
status i forpliktende plan og de tiltak som er vedtatt (både iht. opprinnelig og revidert
budsjett) for å skape balanse.

Vi vil nok en gang understreke viktigheten av at de konkrete tiltak som er vedtatt for å skape
balanse i 2012 og klare inndekning av underskudd følges nøye opp både administrativt og
politisk, og at tiltak som ikke har effekt som forutsatt erstattes av andre tiltak.
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Investeringsbudsjett/låneopptak 2012

Kommunestyret behandlet i møte 7. juni 2012, under sak 32/12, investeringsbudsjettet for
2012. Det reviderte investeringsbudsjettet er vedtatt med en samlet ramme på kr.
75.243.136,-. I opprinnelig vedtatt investeringsbudsjett var samlet ramme på kr. 63.903.740,-.
Investeringsbudsjettet er med andre ord økt med kr. 11.339.397,-. Dette har sammenheng med
at kommunen budsjetterer på nytt ubrukte lånemidler fra tidligere år, jf. merknad og spørsmål
i vårt brev av 19. mars 2012. Fylkesmannen vil gi honnør til kommunen for det arbeid som er
gjort for å rydde opp i investeringsbudsjettet.

Investeringsbudsjettet på kr. 75.2432.136,- skal finansieres delvis med nye lånemidler og
delvis med ubrukte lånemidler. Kommunestyret har vedtatt et låneopptak på kr. 47.754.265,-,
rnens ubrukte lånemidler står for resten av finansieringen. Kommunen hadde pr. 31. desember
2011 ubrukte lånemidler på til sammen kr. 39.511.449,20,-. Det er vedtatt at kr. 27.488.871,-
av dette skal brukes til å finansiere investeringer i 2012. Det reviderte investeringsbudsjettet
består av til sammen 22 tiltak.

Forutsetningene for Fylkesmannens lånegodkjenning er for det første at
låneopptaket er til lovlig formål, jf. koml. § 50. Det kan tas opp lån for å finansiere
investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Det kan kun tas opp lån
til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Fylkesmannen vurderer det slik at alle tiltak som er
oppført i budsjettet er lovlige låneformål, og lovkravet anses dermed som oppfylt i Nordreisa
kommunes tilfelle.

Låneopptak må være innarbeidet i årsbudsj ettet, og budsj ettet må være i samsvar med
kommunelovens bestemmelser. Lovens formulering innebærer ikke noe krav om at det
enkelte tiltak er spesifisert ved særskilt bevilgning, men bare at tiltaket ligger innenfor de
investeringsrammer som kommunestyret har fastsatt (0t.prp. nr. 43 1999-2000 s 81.).
Nordreisa kommune har satt opp investeringsbudsjettet med særskilt bevilgning pr tiltak.

Det er en viktig premiss at konsekvensene av låneopptaket, dvs. renter/avdrag,
driftskonsekvenser m.m., er innarbeidet i en balansert og realistisk økonomiplan. Så langt
Fylkesmannen kan se er kapitalutgiftene ved nye låneopptak innarbeidet i økonomiplanen.
Som følge av budsjettrevideringen som er gjort vil ikke rente- og avdragsbelastningen øke i
forhold til nivået i opprinnelig budsj ett, på grunn av bruk av ubrukte lånemidler.

Lånegjelden i Nordreisa kommune har økt betydelig de siste årene, og netto lånegjeld er pr
2011 på 87,9 % av brutto driftsinntekter. Dette er 13,9 prosentpoeng over landsgjennomsnittet
u/ Oslo og 21,1 prosentpoeng over gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 3. Gjennomsnittet i
Troms er 89,9 %. Fylkesmannen er klar over at en relativt stor andel av lånegjelden i
kommunen er knyttet til VAR-sektoren, som finansieres gjennom gebyrer.

Investeringsbudsjettets profil, herunder hvorvidt låneopptaket er til tiltak som er en lovpålagt
oppgave eller ikke, har betydning for hvorvidt Fylkesmannens mener at det bør legges
restriksjoner på kommunens låneopptak. Vår generelle oppfatning av kommunens budsjett og
okonomiplan og kommunens evne til å følge forpliktende plan for inndekning av underskudd
er også sentrale faktorer.
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Nordreisa kommune har de siste årene hatt vesentlige problemer med å følge forpliktende
plan for inndekning av underskudd. Departementet har innvilget kommunen forlenget
inndekningstid, men kommunen har ikke klart å følge denne planen. Det ble ikke dekket inn
noe i årene 2007-2010, og kommunen pådro seg i stedet nye underskudd. I 2011 ble det
dekket inn kr. 7,68 millioner mot budsjettert 10,31 millioner lu-oner, dvs. 2,63 millioner
mindre enn budsjettert. I saksopplysningene til vedtaket i sak 13/12 vises det til at kommunen
iht. økonomirapporteringen for 1. kvartal 2012 har kontroll over budsjetterte utgifter og
inntekter.

En handlingsregel er at kommunen ikke bør ta opp mer lån pr år enn hva den betaler i årlige
avdrag. Dette er spesielt viktig i en situasjon der kommunen har høy lånegjeld, en sårbar
økonomi med lite eller ingen økonomiske buffere og et stort merforbruk som skal dekkes inn.
Vedtatt låneopptak til investeringer i anleggsmidler i 2012 er på kr. 37.754.265,61 (kr.
47.754.265,61 fratrukket videreformidlingslån på kr. 10.000.000,-), mens budsjetterte
avdragsutgifter i 2012 utgjør kr. 17.621.376. Kommunen har dermed i utgangspunktet ikke
overholdt denne handlingsregelen. Sett i sammenheng med kommunens problemer med å
dekke inn underskudd som planlagt, og de tiltak det søkes om godkjenning av låneopptak til,
ser Fylkesmannen grunn til å være restriktiv med å godkjenne låneopptak.

En del av det vedtatte låneopptaket skal gå til VAR-investeringer og til videreformidling.
Siden dette er selvfinansierende tiltak, er låneopptak til slike tiltak forbundet med mindre
risiko for kommunen. Når det gjelder videreformidlingslån minner likevel Fylkesmannen om
at kommunen påfører seg en tapsrisiko på 25 % av lånene som videreformidles. Kommunen
anbefales derfor å ta de av Husbanken anbefalte avsetninger til tapsfond.

Fylkesmannen viser til Kommunal- og regionaldepartementets veileder for budsjettering av
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Her slås det fast at det ikke er gitt
regler om at den enkelte investeringsramme eller det enkelte investeringsprosjekt skal
detaljfinansieres etter ulike finansieringskilder, eller at kommunestyret skal ta stilling til
nærmere finansiering av enkeltprosjekter. Derfor vil det være av underordnet betydning
hvordan midler fra ulike investeringskilder internt i budsj ettet henføres til enkeltprosjekter
eller sektorspesifikke investeringsrammer.

Veilederen anbefaler felles finansiering av alle investeringsprosjekter, uten å fordele
finansieringskildene på enkeltprosjekter. Alle midler er frie og anses som felles finansiering
av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre. Det er heller ikke behov
for å knytte ubrukte lånemidler til konkrete prosjekter. Fylkesmannen legger disse føringene
til grunn ved behandling av søknad om godkjenning av låneopptak.

Når det gjelder resten av de ubrukte lånemidlene på kr. 12.022.578,64,- er det oppgitt
følgende i saksfremlegget til sak 32/12 av 7. juni 2012:

«Kommunen har i tillegg 11prosjekter som krever omdisponeringer, daprosjektene
enten ikke ble gjennomfort eller er avsluttet ogferdigstilt. Administrasjonen har
startet gjennomgangen av prosjektene for å avklare om det har blitt benyttet
driftsmidler i stedetfor investeringsmidler, og administrasjonen skal komme tilbake til
de aktuelle prosjektene i budsjettetfor 2013.»
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Ved vedtak om investeringsbudsjett vil det overordnede for økonomien være at budsjettet
samlet sett er i finansiell balanse det enkelte år. Slik Fylkesmannen har forstått gjennom
dialog med kommunen, er det vedtatt bruk av ubrukte lånemidler på kr. 27.488.870,56,- av
t otalt kr. 39.511.449,20,- og et nytt låneopptak på kr. 47.754.26,61,- med bakgrunn i den
likviditetsmessi e situasjonen i kommunen.

Dersom en kommune opplever likviditetsmessige utfordringer, er det etter koml. § 50 nr. 5
adgang til å ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. Etter koml. §
50 nr. 7 b andre punktum kan løpetiden for likviditetslånet forlenges tilsvarende den
niaksimale periode for inndekning et regnskapsmessig underskudd. Nordreisa kommune har,
så langt Fylkesmannen kjenner til, ikke tatt opp likviditetslån i 2012. Opptak av likviditetslån
er gjenstand for godkjenning fra Fylkesmannen etter koml. § 60 nr. 1.

Fylkesmannen viser til at samlet finansieringsbehov i investeringsbudsjettet er kr.
75.243.136,17,-. Med utgangspunkt i at det ikke er behov for å knytte ubrukte lånemidler til
konkrete prosjekter, forutsetter Fylkesmannen at ubrukte lånemidler på totalt kr.
39.511.449.20,- disponeres i 2012 og at behov for nytt låneopptak reduseres tilsvarende.

IMht. låneopptak til Guleng 3 på kr. 7.000.000,- har Fylkesmannen tidligere, jf. vårt brev av
22. mars 2011, besluttet å avvente godkjenning av låneopptak til dette tiltaket til det er avklart
om og hvor mye kommunen får i investeringstilskudd. Dette er pt. ikke avklart, slik at saken
inntil videre vil stå i bero. Kommunen anmodes om å søke om lånegodkjenning på nytt når
tilsagn om investeringstilskudd er mottatt.

Få bakgrunn av kommunens vedvarende problemer med å følge forpliktende plan for
inndekning av underskudd, ser Fylkesmannen behov for legge restriksjoner på nye
låneopptak i kommunen. Det faktum at kommunen har fått forlenget inndekningstid av
departementet har stor betydning for vår vurdering. Konkret reduseres rammen for
låneopptak fra kr. 28.731.686,97,- ( dvs. 75.243.136,17,- fratrukket ubrukte lånemidler
på kr. 39.511.449,20 og lånebehov til Guleng 3 på kr. 7.000.000,-) til kr. 25.000.000 - i
2012.

_Ncermereom Halti II

Kommunestyret har vedtatt låneopptak i 2012 til Halti II på kr. 500.000,-. Det oppgis at Halti
II skal eies og driftes av Nordreisa kommune. Kravet om at det kun kan tas opp lån til
investeringer «til eget bruk» anses ut fra dette som oppfylt.

Bygging av Halti II er i budsjett/økonomiplan oppgitt å ha en totalkostnadsramme på 59,5
rnillioner kroner. Kommunal andel er 18,13 millioner, og av dette gjelder 500.000 kroner for
2012 (forprosjekt), og resten for 2013-2015. Disse midlene skal lånefinansieres.
Kulturdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Innovasjon Norge og Troms
Fylkeskommune er andre bidragsytere, samt at det er gitt RDA-midler på 2 millioner kroner.
Kulturdepartementet bevilget høsten 2011 et økt driftstilskudd på kroner 850.000,- til Nord-
Troms Museum. Driftstilskuddet er bevilget i uoverskuelig fremtid, og skal bidra til at
planene om Halti II kan gjennomføres.

Side 47



Side 6 av 7

På nettsidene til Halti (Haltiportalen) står det at Halti næringshage skal bidra til regional
næringsutvikling i hele Nord-Troms. I følge planene som har blitt forelagt Fylkesmannen skal
Halti II huse en rekke aktører som det etter hvert skal inngås forpliktende leieavtale med.
Nord-Troms Museum, Halti nasjonalparksenter, Halti kvenkultursenter og Halti næringshage
skal iht. planene alle være leietagere i det nye bygget. I tillegg skal det være formidlingssal og
kulturskole i bygget. Store deler av aktivitetene som investeringen skal generere er ikke
knyttet til lovpålagte oppgaver, foruten kulturskole. Den økonomiske balansen i prosjektet er
hovedsakelig basert på leieMntektene fra de ulike aktørene. Etter Fylkesmannens syn
eksponeres kommunen for en relativt stor risiko ved å engasjere seg i et slikt prosjekt.

Som vi påpekte i vårt brev av 19. mars 2012 med lovlighetskontroll av årsbudsjett 2012
fremstår de økonomiske overslagene i prosjektet som optimistiske ved at det er lagt til grunn
at prosjektet skal gå med overskudd i alle år i økonomiplanperioden. I brevet ble det også
understreket at Fylkesmannen ville avvente godkjenning av låneopptak i 2012 frem til
kommunestyret har vedtatt revidert budsjett/økonomiplan. Med hensyn til godkjenning av
videre låneopptak til Halti II i 2013 og fremover, ble det anført at dette ville måtte avventes til
prosjektering og innhenting av anbud er gjennomført, og utgifter og inntekter i større grad er
kvalitetssikret av kommunen. Videre ville Fylkesmannen se an den økonomiske utviklingen i
kommunen i 2012, og kommunens evne til å dekke inn tidligere års underskudd.

Fylkesmannen godkjenner som sagt et låneopptak på kr. 25.000.000,- i 2012. Det er ut
fra dette opp til kommunestyret å bestemme hvorvidt kommunen skal bruke lånemidler
i 2012 til å gjennomføre forprosjektet i Halti II for å innhente anbud og kvalitetssikre
utgifter og inntekter. Dersom det etter forprosjektet skulle vise seg at de økonomiske
forutsetningene i prosjektet er endret i negativ retning, vil dette kunne få betydning for
vår behandling av søknad om låneopptak i 2013 og videre. I denne vurderingen vil vi
også legge stor vekt på den økonomiske utviklingen i kommunen i 2012 og realismen i
budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.

I medhold av kommuneloven § 60 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og
regionaldepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Fylkesmannen godkj enner låneopptak på totalt kr. 25.000.000,- i 2012.
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Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks
uker.

Btr d M. Pedersen
ng. fylkesmann

Kopi til:
KomRev Nord Postboks 823 9488 Harstad

,d,re~-/I1
n-Peder Andreassen

avdelingsdirektør
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DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Rundskriv

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Nr. Vår ref Dato
H-2/12 2012001688 - 1 18.06.2012

Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven - samkommune mv.

1. Innledning

Stortingetvedtokvåren2012flereendringeri kommuneloven.Vedtaketblesanksjonert
avKongeni statsråd25.mai2012.Lovendringenebyggerpåforslagfra departementeti
Prop.49L (2011-2012)Endringari kommunelovam.m.(samkommunemv.).

Lovendringenetrer i kraft1.juli2012.Departementethar i denneforbindelsevedtatt
enkelteforskriftsendringersomtrer i kraftfrasammetid.Detteer hovedsakelig
tilpasningeravforskriftsregelverkettilsamkommunemodellen.

Departementetgir i detterundskriveten oversiktoverlov-ogforskriftsendringeneog
knytternoenkortekommentarertil disse.VivisertilProp.49L (2011-2012)og Innst.
266L (2011-2012)forytterligereomtaleavlovendringene.

Tilslutti rundskrivetomtalesen endringi bestemmelsenomlovlighetskontrolli
kommuneloven§ 59,jf.Prop.12(2011-2012)Endringeri lovomoffentligeanskaffelser
ogkommunelovenfraFornyings-,administrasjons-ogkirkedepartementet.Ogsådenne
endringentrer i kraft1.juli2012.

Når ikkeanneter sagt,blirbegrepetkommunebruktsomen fellesbetegnelsepåbåde
kommunerogfylkeskommuner.

Postboks 8112Dep, 0032Oslo
Telefon 22 24 90 90Telefaks 22 24 27 35
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2. Nye bestemmelser i kommuneloven kapittel 5 B om samkommune

2.1 Innledning

Kommunelovenhar fåttet nyttkapittel5B omen nyinterkommunalsamarbeidsmodell
—samkommunemodellen.Denyebestemmelseneer tatt inni §§28-2a til28-2v.

Samkommunemodellener somvertskommunemodellenutformetforå gjøredet
forsvarligå overlatekommunalekjerneoppgavermedinnslagavoffentlig
myndighetsutøvelsetil et interkommunaltsamarbeid.Samkommunemodellener likevel
i størregradtilpassetsamarbeidmellomflerekommunerogpået bredereog mer
sektorovergripendeoppgavefelt.

2.2 Nærmere om samkommunemodellen

Modellener et frivilligtilbudtilkommuneromen nysamarbeidsmodellpå liklinjemed
andrelovfestedemodellerforinterkommunaltsamarbeid.

Samkommunener et egetrettssubjekt,ogikkeen delavdeltakerkommunenes
virksomhet.Samkommunensøversteorganer samkommunestyretsomblirvalgtavog
blantkommunestyremedlemmenei deltakerkommunene.Hverkommuneskalha minst
tre representanteri samkommunestyret.Samkommunestyretkan opprette
underliggendefolkevalgteorganer.Samkommunenskalvidereha egen
administrasjonssjefogegneansatte.

Samarbeidi formaven samkommuneinnebærerat deltakerkommuneneoverfører
oppgaverog avgjørelsesmyndighettil samkommunen.Lovenleggeringen
begrensningerpåhvilketyperoppgaveroghvilkenmyndighetsomkan overføresfra
deltakerkommunenetilsamkommunen.

Deltakerkommunenehar ingeninstruksjons-elleromgjøringsrettoverforvedtaksom
treffesi samkommunen.Deter samkommunenselvsomvilværerettsligansvarligfor
sinefaktiskehandlingerogvedtak.

Samarbeidetskalbyggepåen samarbeidsavtale.Lovenstillernærmerekravtilhvaen
slikavtalesomet minimumskalinneholde.Avtalenkanogsåregulereandreforhold
enn de somer obligatoriske.

Samkommunenblirindirektefinansiertavdeltakerkommunene.Denenkelte
deltakerkommunenehefterubegrensetforen andelavsamkommunensforpliktelser.

Kommunerogfylkeskommunerkan ikkedeltai en fellessamkommune.
Samkommunener en samarbeidsmodellforsamarbeidkommunerimellomeller
fylkeskommunerimellom.

En samkommunekanværevertskommunei et vertskommunesamarbeidetter
kommuneloven§28-1b,jf.§28-1a,for andreenn deltakerkommunenei
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samkommunen. Ut over dette kan ikke samkommunen delta i andre
sammenslutninger.

2.3 Forholdet til allerede etablerte samarbeidsordninger

Lovreguleringen av samkommunemodellen kommer i tillegg til dagens bestemmelser
om samarbeid mellom kommuner. Lovendringen innebærer ikke noe krav til
omorganisering av allerede etablerte interkommunale samarbeidsordninger. Disse kan
fortsette som før.

2.4 Om forholdet mellom samkommunemodellen og særlovgivningen —ny

"generalbestemmelse" om delegering

Kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven §§ 28-
1 a til 28-1 k, har vært den eneste generelle hjemmelen for å delegere offentlig
myndighetsutøvelse, jf. forvaltningsloven § 2, til andre kommuner. For øvrig vil
adgangen til å delegere offentlig myndighetsutøvelse til andre, for eksempel
interkommunale selskaper eller § 27-styrer, være avhengig av at det er hjemmel for
dette i den lov som legger vedtaksmyndigheten til kommunen.

Kommuneloven § 28-2 b om overføring av myndighet til samkommunen inneholder en
ny generell bestemmelse som åpner for å overføre enhver oppgave eller
avgjørelsesmyndighet som ikke i lov er lagt til kommunestyret selv eller andre
kommunale organer, til samkommunen. Samkommunemodellen kan i likhet med
vertskommunemodellen benyttes til ethvert samarbeid, med mindre den enkelte særlov
avskjærer det.

3. Nærmere om enkelte av forskriftsendringene

Både budsjettforskriften § 5 og regnskapsforskriften § 3 inneholder en
overgangsordning for inntektsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer.
Det er i forskriftene tatt inn bestemmelser om at denne ordningen ikke gjelder for
samkommunen.

Det er tatt inn et notekrav i regnskapsforskriften § 5 første ledd nr. 4 for det tilfelle at
samkommunen og deltakerkommunene skylder hverandre penger per 31.12.
Det blir videre presisert i regnskapsforskriften § 9 tredje ledd at overføringer av midler
fra deltakerkommunene til samkommunen ikke kan avsettes til bundet fond i
samkommunen, med mindre midlene i medhold av lov, forskrift eller avtale med
tredjepart er reservert særskilte formål.

Det er også vedtatt enkelte bestemmelser om dekning av underskudd i samkommunen.
Disse reglene er å finne i budsjettforskriften § 7 fierde og femte ledd og i
regnskapsforskriften § 9 femte ledd.
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Ny alternativ bestemmelse om danning av kommuneråd
Kommuneloven har i § 19 a fått en ny bestemmelse som hjemler en alternativ måte å
danne kommuneråd på. Bestemmelsen er skrevet etter mønster av et forsøk som Oslo
kommune har praktisert siden 2003.

Etter denne bestemmelsen vil ordføreren, når den parlamentariske situasjonen tilsier
det, ha plikt til å gi en kommunerådslederkandidat i oppdrag å danne nytt
kommuneråd. Ordføreren peker ut den kandidaten som han eller hun etter politiske
sonderinger mener kan samle størst oppslutning i kommunestyret for kommunerådet
sitt. Den utpekte kandidaten setter selv sammen sitt kollegium. Kommunerådslederen
kan når som helst skifte ut medlemmer av rådet og bestemme hvordan rådet skal være
satt sammen.

Nye bestemmelser i § 39 om delegeringsreglement og innstillingsrett

I kommuneloven § 39 nr. 2 er det tatt inn en bestemmelse som pålegger
kommunestyret en plikt til å behandle delegeringsreglementet minst én gang i hver
valgperiode. Dette må gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret ble
konstituert. Innen samme frist skal kommunestyret også ta stilling til hvordan
innstillingsinstituttet skal praktiseres i kommunen.

Endring i kommuneloven § 59 nr. lom lovlighetskontroll

Endringen innebærer at spørsmål om det foreligger brudd på lov om offentlige
anskaffelser og forskrifter vedtatt med hjemmel i denne lov, ikke lenger kan gjøres til
gjenstand for lovlighetskontroll. Dette innebærer ikke at vedtak om offentlige
anskaffelser unntas lovlighetskontroll i sin helhet. Det vil fortsatt være adgang til å
kontrollere om det eventuelt foreligger brudd på andre offentligrettslige regler enn
anskaffelsesregelverket, som for eksempel forvaltningslovens regler om habilitet.

Det er videre fastsatt en overgangsbestemmelse som innebærer at endringen ikke får
anvendelse på avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller
fylkeskommunale administrasjon som er brakt inn for lovlighetskontroll før lovens
ikrafttredelse.

Med hilsen

Sølve Monica Steffensen e.f.
avdelingsdirektør

Jan Morten Sundeid
fagdirektør
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TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
----Kulturetaten_

NORDRESA KOMMUNE
sERvici..-Keys4ToF;E-i-

' UOK

i -Postboks 5091 Majorstua LOPENR

301 OSLO

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
12/1115-5 Dag Magnus Andreassen 140&18 KPLAN
Lopenr.: Tlf. dir.innvalg Deres ref.: Dato:
17610/12 77 78 83 41 NVE 200708247-19 18.06.2012

SVAR - KÅFJORD OG NORDREISA KOMMUNE - HØRING - SØKNADER OM
TILLATELSE TIL Å BYGGE ELLEVE SMÅKRAFTVERK: UTTALELSE
FYLKESKULTURETATEN

Vi viser til deres brev av 20.3.2012 med høring av konsesjonssøknader for elleve
småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner med høringsfrist 18.6.2012.

Med bakgrunn i sakens omfang, ba vi i brev av 5.6.2012 om utsatt høringsfrist til 18.6.2012
for å gjøre våre vurderinger i samråd med vurderinger fra andre sektormyndigheter,
høringsinstanser og kommunene. Denne ble i e-post fra NVE av 11.6.2012 ikke
imøtekommet.

I høringsbrevet av 20.3.2012 presiseres det at søknadene skal behandles samtidig og samlet
belastning for området skal vurderes. Fylkeskulturetatens anliggende i denne type saker
knytter seg til kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv og landskapsinteresser.

I OEDs Retningslinjer for små vannkraftverk står det å lese under kap.5: (...) synes følgende
tema/ undertema å være viktige ved utarbeidelse av eventuelle planer:

Landskap
Verdifulle landskapselementer
Sårbare høyfjellsområder
Fjordlandskap

(...)
Kulturminner og kulturmiljø

(...)
Friluftsliv
Reiseliv hvor landskap eller naturen er en vesentlig del av attraksjonen
Reindrift

Besøksadresse Telefon Telefaks Ban kgiro 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

Norges Vassdrags- og Energiverk
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Vi oppfatter det som positivt av NVE samler søknader for et geografisk område slik at vi
bedre kan vurdere sumvirkningene av omsøkte tiltak. I denne sammenheng må det påpekes at
det ikke finnes noen sammenstilling av tiltakenes sumvirkning på omgivelsene. Slik høringen
nå fremstår, er det ei samling av elleve enkeltsøknader som sendes samlet ut. Eneste tema
som er utredet med tanke på sumvirkninger, og som har ei utredning tilknyttet dette, er
reindrifta. For at vi skal kunne gjøre ei god vurdering av tiltakenes sumvirkninger er det
avgjørende at det medfølger ei sammenstilling av verdier og omfang for de temaene vi har
sektoransvar for. Dette fremkommer ikke av søknadene.

Av de elleve omsøkte småkraftverkene er det kun Hanskejohka krv som har utarbeidet ei
miljøkartlegging tilknyttet landskap, kulturminner og kulturmiljø, samt friluftsliv. Ingen
søknader omtaler hvorvidt reiselivet i regionen er knyttet til opplevelsen av natur og landskap
eller ikke.

Landskap
Ved Norges ratifisering av den Europeiske Landskapskonvensjonen (2004) har vi forpliktet
oss til å fastlegge og iverksette en lanskapspolitikk som tar sikte på vern, forvaltning og
planlegging av landskap, og å integrere landskap i distrikts- og byplanleggingspolitikken,
samt innenfor de ulike sektorer. For å kunne forvalte landskapsverdiene på en god måte vil
utredninger knyttet til landskapsanalyser være sentrale for den type utbygginger det her søkes
om. Av de elleve søknadene er det kun Hanskejohka krv som har en miljøvurdering som
omhandler temaet landskap. Også denne synes mangelfull med tanke på de forventninger som
stilles i den Europeiske Landskapskonvensjonen. Særlig gjelder dette krav om medvirkning
(kapittel 5c), bevisstgjøring (kapittel 6a) og kunnskap (kapittel 6c og 6d). I denne
sammenheng påpekes det at ingen av søknadene omtaler hvorvidt prosjektene møter motstand
i lokalbefolkningen eller ikke.

Kulturminner og kulturmiljø
Vi har tidligere (ved varsel om oppstart) gitt tilbakemelding i forhold til kjente automatisk
fredete kulturminner for de fleste omsøkte prosjektene. Troms fylkeskommune har imidlertid
jevnlig dialog med Sametingets kulturminneforvaltning som også registrerer ikke-samiske
kulturminner der disse fremkommer. Vi vil derfor måtte avvente resultatet av Sametingets
befaring med tanke på muligheten for funn av hittil ukjente legalfredete ikke-samiske
kulturminner. Dette gjelder for kraftverkene Melen, Iselva, Rotsundelv og Øvre Tverrelva
(jf Sametingets brev av 25.4.2012), Hanskejohka (jf Sametingets brev av 29.5.2009),
Trollvikelva (jf Sametingets brev av 26.4.2012) samt Badjananjohka (jf Sametingets brev
av 25.4.2012)

For Kristianelv har vi meldt befaring i brev av 14.12.2009. Denne mottok vi aldri aksept for
og befaringen er dermed ikke gjennomført. For denne utbyggingen har også Sametinget meldt
befaring (jf. Sametingets brev av 23.2.2010)

For Nedre Tverrelva ba vi i brev av 24.10.2007 om bedre kartgrunnlag for vurdering av
behovet for befaring, dette ble aldri mottatt.

Selv om det (foreløpig) ikke er registrert legalfredete kultunninner som kommer i konflikt
med omsøkte influensområder skal verdier knyttet til kulturmiljo utredes. Også her er det
kun søknaden for Hanskejohka krv som har utredninger knyttet til dette temaet. For de øvrige
søknadene er temaet svært mangelfullt utredet eller fraværende.

Friluftsliv
Friluftsliv er en sentral del av den norske kulturarven knyttet til både bygdenes
høstingstradisjon og byenes turkultur. Over 90 % av den norske befolkning driver en eller
annen form for friluftsliv og for svært mange er friluftsliv kilde til økt trivsel og helse både i
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hverdag og ferie. Vann og vassdrag er landskapselementer som er viktige for
naturopplevelsen og utgjør en viktig ressurs for friluftslivet.

Tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv er viktige virkemiddel i folkehelsearbeidet jf
St. prop. 90 L (2010-2011) Lov omfolkehelsearbeid.

Det er et nasjonalt mål at områder av verdi for friluftsliv skal sikrest med tanke på
miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på. En
forutsetning for at de inngrepsfrie skog- og fjellområdene skal ha stor verdi for friluftsliv er at
disse verdiene også finnes i framtiden jf. St. meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv —Ein veg til
høgare livskvalitet.

I OEDs Retningslinjer for små vannkraftverk anbefales det å ta utgangspunkt i metodikk for
verdsetting av friluftslivsområder som angitt i DN Håndbok 25: "Kartlegging og
verdivurdering av friluftslivsområder" ved kartlegging av friluftslivsområder. I Troms er de
fleste kommuner i gang eller har gjennomført slik kartlegging i løpet av de to siste årene.
Prosessene rundt kartleggingene preges av bred medvirkning fra kommunene, frivillige
organisasjoner og lokale arbeidsgrupper. Kartleggingene i Nordreisa og Kåfjord kommune er
i avslutningsfasen, og gir viktige opplysninger om bruken av områdene i henhold til
friluftsliv. Tabellen under viser hvilke verdier de ulike områdene har fått.

Tabellen viser verdien for de ulike friluftslivsornrådene /foreslåtte kraftverk.

Kommune Kraftverk

Kåfjord
Kåfjord
Kåf ord
Kåfjord
Kåf ord
Kåf ord
Nordreisa
Nordreisa
Nordreisa
Nordreisa
Nordreisa

Hanskejohka kraftverk
Melen kraftverk
Bad'anan'ohka kraftverk
Trollvikelva kraftverk
Sogeselva kraftverk
Nomedal kraftverk
Kristianelva kraftverk
Nedre Tvenleva kraftverk
Øvre Tverrelva kraftverk
Rotsundelva kraftverk
Iselva kraftverk

Verdi friluftsliv
'fDN håndbok 25)

Vikti (B)
Viktig (B)
Vikti (B)
Vikti (B)
Re istrert (C)
Vikti (B)
Vikti (B)
Vikti (B)
Svært viktig (A)
Svært vikti (A)
Svært viktig (A)

Vi savner lokal medvirkning og bruk av kommunens verdivurderinger i de ulike utredningene
innen tema brukerinteresser/ friluftsliv.

Reiseliv
Ingen av de elleve søknadene omtaler temaet på en tilfredsstillende måte.

Omsøkte utbygginger:

Hanskejohka, Kållord kommune
I miljøutredningens landskapsdel vurderes bekkekløfta og de frittfallende fossene å utgjøre de
største verdiene der høyden og den dype skjæringen bidrar til et vilt og dramatisk inntrykk.
Verdivurdering er her satt til middels. Sammenlignet med synsinntrykk for de andre omsøkte
utbyggingene burde denne vært satt til middels/stor.

Kåfjorddalen er verdivurdert av Kåfjord kommune til å være et viktig friluftsområde. De
lavereliggende områdene har betydning for nærturer, bærturer, skiturer osv. Fra Lauvli ca 2-3
km nordvest for Hanskjohka er det tilrettelagt med parkeringsplass og tursti som går opp fra
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dalen, over skoggrensen og innover fjellet, turområdet er populært. Selv om deler av terrenget
rundt fossefallet er for bratt for friluftsliv vil fossefallet på avstand ha betydning for
opplevelsesverdien.

I konsesjonssøknaden vurderes tiltaket å få liten til middels negativ konsekvens for
friluftslivet. På grunn av fossens opplevelsesverdi for friluftslivet mener vi at tiltaket vil ha
middelstil stornegativkonsekvens for friluftsliv.

På bakgrunn av fossenes inntrykksstyrke og opplevelsesverdi for friluftsliv vil vi fraråde
utbygging av Hanskejohka krv. Dersom det til tross for dette gis konsesjon til for denne
utbyggingen ber vi om at krav til minstevannføring settes høyt.

Melen, Kåfjord kommune
Utredning for de temaene vi er sektormyndighet for så mangelfulle at vi ikke kan ta stilling til
om vi vil anbefale utbygging eller ikke.

Badjananjohka, Kåfjord kommune
Utredning for de temaene vi er sektormyndighet for så mangelfulle at vi ikke kan ta stilling til
om vi vil anbefale utbygging eller ikke.

Trollvikelva, Kåfjord kommune
Utredning for de temaene vi er sektormyndighet for så mangelfulle at vi ikke kan ta stilling til
om vi vil anbefale utbygging eller ikke.

Sogeselva, Kåfjord kommune
Utredning for de temaene vi er sektormyndighet for så mangelfulle at vi ikke kan ta stilling til
om vi vil anbefale utbygging eller ikke.

Nomedalselva, Kåfjord kommune
Utredning for de temaene vi er sektormyndighet for så mangelfulle at vi ikke kan ta stilling til
om vi vil anbefale utbygging eller ikke.

Kristianelv, Nordreisa kommune
Utredning for de temaene vi er sektormyndighet for så mangelfulle at vi ikke kan ta stilling til
om vi vil anbefale utbygging eller ikke.

Iselva, Nordreisa kommune
Utredning for de temaene vi er sektormyndighet for så mangelfulle at vi ikke kan ta stilling til
om vi vil anbefale utbygging eller ikke.

Rotsundelva, Nordreisa kommune
Utredning for de temaene vi er sektormyndighet for så mangelfulle at vi ikke kan ta stilling til
om vi vil anbefale utbygging eller ikke.

Øvre Tverrelva, Nordreisa kommune
Utredning for de temaene vi er sektormyndighet for så mangelfulle at vi ikke kan ta stilling til
om vi vil anbefale utbygging eller ikke.

Nedre Tverrelva, Nordreisa kommune
Utredning for de temaene vi er sektormyndighet for så mangelfulle at vi ikke kan ta stilling til
om vi vil anbefale utbygging eller ikke.
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Tilleggsutredning
Søknadene oppfyller ikke kravene til miljøutredning tilfredsstillende nok for å kunne vurdere
miljøverdier og omfang av alle disse utbyggingsalternativene. På lik linje med utredningen for
reindriften som sammenstiller og oppsummerer verdivurderinger og omfang (sumvirkninger)
for alle omsøkte kraftutbygginger ber vi om tilleggsutredninger for følgende tema:

Landskap
Kulturminner og kulturmiljø
Friluftsliv
Reiseliv

M lig hilsen

Anne-Karine Sandmo
keskonservator

agnus Andreassen
konservator

Kopi: Riksantikvaren
Sametingets kulturminneforvaltning
Fylkesmannen i Troms
Kåfjord kommune
Nordreisa kommune
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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 www.nordreisa.kommune.no

Henriksen Gjestestue
Meierivegen 5
9152  SØRKJOSEN

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1165-13 32193/2012 U63 31.08.2012

Svar på søknad om ny skjenkebevilling - Henriksen Gjestestue A/S

Søknaden ble behandlet i formannskapet den 30.08.12 i sak 32/12.
Utskrift av saken følger vedlagt.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Med hilsen

Maylill Henriksen
1.sekretær
Direkte innvalg: 77 77 07 11

Kopi til:
Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen Boks 32 9156 STORSLETT
Økonomiavd. v/skatt , her
Alkontroll AS Postboks 587 9256 TROMSØ
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1165-7

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 06.06.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
32/12 Nordreisa formannskap , telefonmøte 30.08.2012

Søknad om ny skjenkebevilling - Henriksen Gjestestue A/S

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevillinger

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling - sladdet versjon
2 Målsatt tegning over skjenkeareal

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.08.2012 

Behandling:

Saken behandles jfr KL § 13 i hastesaker.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Henriksen Gjestestue A/S v/Johnny Kai Henriksen gis alminnelig skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2, og 3 (øl, vin og brennevin) fra Henriksen Gjestestue, Meierivegen 5, 9152 
Sørkjosen, i restaurant i 1.etasje. 

2. Brennevinsbevillingen (gruppe 3) er knyttet opp mot at Henriksen Gjestestue har et   
fullverdig mat/menytilbud.

3. Det gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) utendørs, på området beskrevet i 
søknaden: 
Uteservering på vestsiden av hovedbygning er på 128 m2 og har 50 sitteplasser.
Uteservering øst er på 32 m2 og har 15 sitteplasser.
Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  Serveringsområdet skal 
adskilles fysisk.

      4.   I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes øl og vin fra kl 11.00 til kl 02.00 og
brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00.
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      5.   Skjenkebevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til 31. desember 2015.
      6.   Johnny Kai Henriksen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Anne 

Kirstin Korsfur.
      7.   For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for

alkohol.
      8.   Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

1. Henriksen Gjestestue A/S v/Johnny Kai Henriksen gis alminnelig skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2, og 3 (øl, vin og brennevin) fra Henriksen Gjestestue, Meierivegen 5, 9152 
Sørkjosen, i restaurant i 1.etasje. 

2. Brennevinsbevillingen (gruppe 3) er knyttet opp mot at Henriksen Gjestestue har et   
fullverdig mat/menytilbud.

3. Det gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) utendørs, på området beskrevet i 
søknaden: 
Uteservering på vestsiden av hovedbygning er på 128 m2 og har 50 sitteplasser.
Uteservering øst er på 32 m2 og har 15 sitteplasser.
Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  Serveringsområdet skal 
adskilles fysisk.

      4.   I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes øl og vin fra kl 11.00 til kl 02.00 og
brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00.

      5.   Skjenkebevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til 31. desember 2015.
      6.   Johnny Kai Henriksen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Anne 

Kirstin Korsfur.
      7.   For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol.
      8.   Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Henriksen Gjestestue A/S v/Johnny K. Henriksen søker om alminnelig bevilling/bevilling for 
lukket selskap for Henriksen Gjestestue, 1 etasje.
Søknaden omfatter bevilling for skjenking av gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin).

Søker har ikke bevilling i dag (bevillingen gikk ut 31.12.2011 og ny søknad foreligger 01.06.12).
Det søkes om skjenking av gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) utendørs.
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Johnny K. Henriksen søkes godkjent som styrer med Anne Kirstin Korsfur som stedfortreder.

Det søkes om alminnelig skjenkebevilling/bevilling for lukket selskap i følgende lokaler:
Restaurant i 1.etg  90 m2 – 70 gjesteplasser.
Uteservering på vestsiden av hovedbygning er på 128 m2 og har 50 sitteplasser.
Uteservering øst er på 32 m2 og har 15 sitteplasser.

Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept:
” Henriksen Gjestestue driver primært overnatting med frokostservering.  I den forbindelse 
hender det at gjestene ønsker alkoholservering om kvelden.
Vi tar bestilling på mindre sluttede lag.  Målgruppe består av voksent klientell.
Ved vårt tilbud anser vi det ikke nødvendig med utvidede planer i forhold til vakthold.”

Skjenkestedets åpningstider og ønsket skjenketid er ikke oppgitt i søknaden.

Politiet er bedt om å komme med uttalelse.

Uttaleser fra rustjenesten og fra sosialtjenesten ble innhentet da de øvrige søknadene om 
skjenkebevilling ble behandlet i kommunestyret i desember 2011.

Politiets uttalelse datert 06.06.2012:
Politiet har ingen merknader til søknaden og Johnny K. Henriksen godkjennes som styrer med
Anne K. Korsfur som stedfortreder.

Uttalelse fra rustjenesten desember 2011:

I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte inngangsporten 
til utprøving av andre rusmidler (kilde Sirus —rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten desember 2011:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessigperspektiv.

Vurdering

Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
Den nye bevillingsperioden gjelder fra kommunestyrets vedtak og til 31. desember 2015.
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.
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Henriksens gjestestue har kontaktet Nordreisa kommune og bedt om at saken behandles så raskt 
som mulig som følge av inntektstap.
Søknader om skjenkebevilling skal behandles av kommunestyre, men Nordreisa formannskap 
kan benytte kommuneloven §13 som gir formannskapet anledning til å fatte vedtak i denne 
saken.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/2231-3

Arkiv:                

Saksbehandler:  Beate Brostrøm

Dato:                 29.05.2012

Særutskrift

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/12 Nordreisa formannskap 24.05.2012

Klage Konsesjonsvedtak 420 kV-ledningen Balsfjord-Hammerfest

Henvisning til lovverk:
Energiloven med forskrifter
Plan- og bygningsloven og forskrifter

Vedlegg
1 Tilleggsuttalelse fra Nordreisa Kommune, anmodning om revurdering av Trasevalg
2 Konsesjonsvedtak 420 kv-ledning Blasfjord-Hammerfest

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.05.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til konsesjon gitt for 420 kV- ledningen Balsfjord-Hammerfest, med 
transformatorstasjon i vår kommune datert 03.05.2012, og beklager først en svært kort klagefrist 
på en så stor sak. 

Saken er behandlet etter kommunelovens § 13, hasteparagrafen.

Nordreisa kommune vil uttale:
1. Nordreisa kommune vurderer at tiltaket ny 420 KV kraftledning i Nordreisa vil berøre 

allmenne og private interesser i Nordreisa i meget stor grad. Tiltaket vil gi store negative 

effekter knyttet til flere interesser, både private og allmenne. Særlig vil det på 

strekningen fra Gahpperus til Dorrisdalen bli betydelige ulemper knyttet til private 

eiendommer, herunder den mulighet disse vil ha for fremtidig bruk og utvikling på 

eiendommen. Også allmenne interesser vil bli vesentlig berørt, særlig i tilknytning til 

landskaps- og opplevelsesverdier på strekningen.
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2. Merknader og innspill fra grunneiere i Reisadalen støttes fra Nordreisa kommune. 

Nordreisa kommunes befolkning har i denne saken ikke blitt hørt. Tidligere fremsatte 

forslag om konsesjonsavgift for slike vesentlige krafttiltak/naturinngrep bør etter 

kommunens syn tas opp igjen og behandles på nytt i relevante politiske og 

administrative organer.

3. Vi er skuffet over at vedtaket ikke følger trase 1.6 slik Nordreisa kommune ønsket. Vi 

mener trasevalget 1.0 tar seg til rette i Nasjonalparkkommunen Nordreisa, 

traseryddingen består av betydelige mengder skog og kan påvirke økologien i dalen. I 

tillegg båndlegger traseen store arealer, som vi baserer vår vekst og næringsutvikling på. 

Slik trasevalget ligger nå blir Nordreisa en av de mest berørte kommunene langs hele 

linja.

4. Nordreisa kommune godtar ikke avslag, men krever forhandlinger om denne saken.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til konsesjon gitt for 420 kV- ledningen Balsfjord-Hammerfest, med 
transformatorstasjon i vår kommune datert 03.05.2012, og beklager først en svært kort klagefrist 
på en så stor sak. 

Saken er behandlet etter kommunelovens § 13. 

Nordreisa kommune vil uttale:
5. Nordreisa kommune vurderer at tiltaket ny 420 KV kraftledning i Nordreisa vil berøre 

allmenne og private interesser i Nordreisa i meget stor grad. Tiltaket vil gi store negative 

effekter knyttet til flere interesser, både private og allmenne. Særlig vil det på 

strekningen fra Gahpperus til Dorrisdalen bli betydelige ulemper knyttet til private 

eiendommer, herunder den mulighet disse vil ha for fremtidig bruk og utvikling på 

eiendommen. Også allmenne interesser vil bli vesentlig berørt, særlig i tilknytning til 

landskaps- og opplevelsesverdier på strekningen.

6. Merknader og innspill fra grunneiere i Reisadalen støttes fra Nordreisa kommune. 

Nordreisa kommunes befolkning har i denne saken ikke blitt hørt. Tidligere fremsatte 

forslag om konsesjonsavgift for slike vesentlige krafttiltak/naturinngrep bør etter 

kommunens syn tas opp igjen og behandles på nytt i relevante politiske og 

administrative organer.

7. Vi er skuffet over at vedtaket ikke følger trase 1.6 slik Nordreisa kommune ønsket. Vi 

mener trasevalget 1.0 tar seg til rette i Nasjonalparkkommunen Nordreisa, 

traseryddingen består av betydelige mengder skog og kan påvirke økologien i dalen. I 

tillegg båndlegger traseen store arealer, som vi baserer vår vekst og næringsutvikling på. 

Slik trasevalget ligger nå blir Nordreisa en av de mest berørte kommunene langs hele 

linja.

8. Nordreisa kommune godtar ikke avslag, men krever forhandlinger om denne saken.
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Saksopplysninger

Nordreisa kommune har gjennom kommunestyrevedtak deltatt i høringa av denne saken. Se 
vedlegg. 

Nordreisa kommune anmodet først om at planlagte 420 kV linje ble lagt i jordledninger. Dette 
ble utredet, og forkastet av Statnett pga kostnadsramme, vedlikeholdsvansker og tekniske 
begrensinger. Som alternativ 2 ønsket kommunen at det eksisterende ledningsnett ble gravd ned 
for å gjøre plass for 420 kV ledninga. Dette har også blitt forkastet.

Nordreisa kommune har så på det sterkeste anmodet om at linja flyttes fra trasevalg 1.0 
Gahpperus- Geira, til trasevalg 1.6 Gahpperus- Sautsis for å redusere ryddegate og gjøre 
ledningen mer fremtidsrettet med tanke på framtidig utviding med en til 420 kV-ledning. Dette 
av hensyn til befolkningens ønsker, som ligger til grunn for forrige høringsuttalelse fra 
kommunen. Det er særlig noen grunneiere som blir sterkt rammet av linja dersom denne følger 
trasevalg 1.0.

Nordreisa kommune har også tidligere påpekt kommunens satsing på Reisadalen som reisemål 
og opplevelsesressurs som man nå også har forankret i Regjeringens reiselivsstrategi 
«Destinasjon Norge». Der er Nasjonalparker, Nasjonalparksentre, Nasjonalparkkommuner og 
Nasjonalparklandsbyer nevnt som en av Norges sterke ressurser for vekst i reiselivet. Nordreisa 
kommune har lagt ned betydelige ressurser både i foregående år og kommende år for å utvikle 
kommunen som opplevelsessentrum for vår natur og kultur.

Reisadalen er også en viktig identitetsskaper, og er derfor er naturverdiene der viktige for 
kommunens framtid.

Vurdering

Nordreisa kommune har ikke blitt hørt på noen av våre ønsker og anmodninger. Dette 
konsesjonsvedtaket har enorm påvirkning på vår natur og kan forringe våre utviklingsmuligheter 
hva kommer til reiselivsutvikling og næringsutvikling i dalen. Dette spesielt for grunneiere i 
byggeforbudsbeltet, men også for høyere liggende områders visuelle verdi.

Konsekvensen av dette inngrepet for økologien i dalen er ikke redegjort. Et så mye bredere 
ryddefelt kan gi endringer på dyrs adferd og generell artsmangfold i dalen.

Nordreisa kommune vurderer konsesjonsvedtaket til NVE som om kommunen og innbyggerne 
er neglisjert og overkjørt. Nordreisa kommune krever direkte forhandlinger mellom berørte 
parter.

Side 66



Nord-Troms Regionråd DA
Gåtvoutuai

Sme-frord leirpunl Skirrss Nurdreir4 Kwaltanzen ; NORDniSA KOMMUNE

'

EMNE: S remøte nr 06-2012
STED: Gildetun, Kvænan en
TIDSPUNKT: 28. au ust 2012

DELTAKERE:
Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord

Sølvi Jensen, Lyngen
Bjørn Inge Mo, Kåfiord
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænan en

Sak 31/12 Budsjett 2013
Saksdokumenter: ForsIag til budsjett 2013
Saksbehandler: Berit Fjellberg

Budsjettforutsetninger:
100 % stilling sekretariatsleder (drift av sekretariat, kontorhold og
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale
myndigheter) budsjettramme justert med kr 50.000 - siste justering ble
foretatt i 2009).
50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av ungdomssatsingen RUST,
Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post avsatt til tiltak) —samme
budsjettramme som de 2 foregående år.
Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett.
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
Det er lagt inn et eget tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2013. Nord-
Troms Studiesenter har siden oppstart i 2006 fått tilskudd til drift fra Troms
fylkeskommune. Det er lagt inn kr 500.000,- i økonomiplanen for
fylkeskommunen til Nord-Troms Studiesenter for 2013. For å matche
driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på
studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene for 2013 på til sammen
kr 500.000,-.

TiI
Kommunene i Nord-Troms

SIERUTSKRIFT FRA STYREMØTE I -
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

NÆRINGSHAGER,ET NETTVERKFOR UTVIKLINGOG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@hatti.no
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Nord-Troms Regionråd DA
GlIrouttrai

Strmilmi KMIqnl51.4ermw Nordreira

44:9r,

Forsla til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett
og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2013 etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmigbifalt.

ett protokollutskrift bevitnes

GIONRAD DA
o d, kiervay, riard~ KvasuitnitaLk

t Fje g
Referent

Vedlegg: vedtatt budsjett 2013

4.0

NÆRINGSHAGER,ET NETTVERKFOR UTVIKLINGOG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad©hald.no
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Nord-Troms Regionråd DA
GMvuutuat

14t4,1t Stnrenni K.~ Sljen4y Nordreki Kmanzre




Regnskap pr
31.122011 *

Budsjett 2012 Budsjett 2013

Driftsinntekter —tilskudd fra 1.260.880 1.450.000 2.000.000
kommunene (periodisering)




Tilskudd fra Troms
fylkeskommune 96.151




Inntekter fra




«omdømmeprosjektet»

ros'ektledelse)
144.250




Sum inntekter 1.501.281 1.450.000 2.000.000

Lønn 743.596 **) 740.000 880.000
Andre ersonalkostnader 127.619 80.000 140.000
Reiseutgifter 68.141 60.000 65.000
Kontorhold 171.901 130.000 150.000
Reska s- og revisjonshonorar 62.500 45.000 60.000
Møtekostnader 116.251 110.000 120.000
Annonseriinformas'on 38.806 35.000 35.000
Tiltak un dom/ ros'ekter 56.630 50.000 50.000
Tilskudd til studiesenteret 0 200.000 500.000
Sum kostnader 1.385.444 1.450.000 2.000.000
RESULTAT 115.837 0




*) Regnskapstallene inkluderer omdømmeprosjektet. Tilskuddet fra Troms fylkeskomrnune
på kr 96.151 dekker kostnadene i forprosjekt omdømmeprosjektet. Budsjettrammen for 2011
var på kr 1.250.000,- (det ble ikke gitt driftstilskudd til Nord-Troms Studiesenter).

**) Lønnsposten viser lønn og feriepenger med fradrag av sykepenger som utgjør kr 88.178.

Vedtatt på styremøte28.08.2012
Berit Fjellberg

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERKFOR UTVIKLINGOG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, fiovedveien 2, 9151 Storsiett.
Tif. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
Org.nr. 979470 452
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Nord-Troms Regionråd DA
C..-11vuutm/

1.1~ SmrfM latiord Sicikr.ey Nordrri!.1 Kvsmanzns

BUDSJETT2013—driftstilskudd fra eierkommuner

Nord-TromsRegionråd:
Drift sekretariatet
UngdomssatsingenRUST
Nord-TromsStudiesenter

Budsjettforutsetninger:
100%stilling sekretariatsleder(drift av sekretariat, kontorhold og
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale
myndigheter) - budsjettrammejustert med kr 50.000 (sistejustering ble
foretatt i 2009).
50 % stilling regionalungdomskonsulent(drift av ungdomssatsingenRUST,
Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post avsatt til tiltak) - samme
budsjettramme som de 2 foregående år.
Styremedlemmerdekker reiser til møter over kommunensbudsjett.
Regionrådet dekker reisekostnaderhvor man representererregionrådet utad.
Det er lagt inn et eget tilskudd til Nord-TromsStudiesenterfor 2013. Nord-
Troms Studiesenterhar siden oppstart i 2006 fått tilskudd til drift fra Troms
fylkeskommune.Det er lagt inn kr 500.000,-i økonomiplanenfor
fylkeskommunentil Nord-Troms Studiesenterfor 2013. For å matche
driftstilskuddetfra fylkeskommunen,og for å sikre dagens driftsnivåpå
studiesentereter det lagt inn tilskudd fra kommunenefor 2013 på til sammen
kr 500.000,-.

-tkr<rt.'G'NÆRINGSHAGER,ET NETTVERK FOR UTVIKLINGOG VEKST

Nord-Troms RegionrådDA, Havedveien2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@haltl.no
Org.nr.979 470 452
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Kommunal Landspensjonskasse

gjensidig forsikringsselskap

Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret

Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo

E-post: klp@klp.no

www.klp.no
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Nordreisa Kommune
Postboks 174

9156 STORSLETT

Oslo, 11. juni 2012

Att. økonomiansvarlig Forsikringstakernr. 01942001

Tilbakeføringav overskuddfor 2011

For 3. år på rad fikk KLP et godt årsresultat og høyest avkastning sett iforhold til konkurrentene.
1,5 milliarder kroner av overskuddet tilbakeføres til våre kunders premiefond.

Dermed blir tilbakeført beløp omkring det dobbelte av hva vi anslo at dere kunne legge til grunn i forbindelse
med budsjettprosessen i fjor. Resultat for 2011 ble på 3,6 milliarder kroner hvorav 2,1 milliarder vil gå til
tilleggsavsetninger og fortsatt styrking av soliditeten.

Når KLP tross urolige aksjemarkeder også i 2011 kan fremlegge et så vidt godt resultat skyldes det ikke minst
den gode soliditeten som dere, våre eiere, har ønsket at vi skal sette av i gode år for å møte svingninger i
aksjemarkedet. Det ga svært god uttelling i 4. kvartal.

Av det totale tilbakeførte overskuddet vil premiefondet deres bli tilført:

Til sammen kr 2 041 001 for 2011

I tabellen nedenfor fremgår det tilbakeførte beløpet fordelt på hver av de pensjonsordninger dere har i KLP. I
kolonnen ved siden av har vi skilt ut avkastningen på egenkapitaltilskuddet.

Risikofellesskap

Fellesordningen for kommuner og bedrifter

Pensjonsordningen for folkevalgte

Pensjonsordningen for sykepleiere

Tot. beløp

1 607 796

26 383

406 822

Herav avkastn. egenkapitaltilsk

204 301

0

39 187

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 10 Oslo

Tlf: 22 03 35 00 Faks: 22 03 36 00

Regionskontor

Vågsallmenningen 16 Bergen

Tlf: 05554 Faks: 55 54 85 90

KLPSkadeforsikring AS KLPForsikringsservice AS KLPBanken AS

KLPBedriftpensjon AS KLP Kapitalforvaltning AS KLPKommunekreditt AS

KLPEiendom AS KLP Fondsforvaltning AS

Side 71



Brukav premiefondet
Vi minner om at midler fra premiefondet lovmessig bare kan benyttes til dekning av premie.

Med mindre dere tidligere har gitt oss annen beskjed, vil premiefondet gå til dekning av faktura for 3. kvartal i år.
Denne belastes i begynnelsen av juli.

Hvis dere ønsker å bruke premiefondet på annen måte enn tidligere, må dere gi oss melding om det innen utgangen
av juni d.å. Vi vil da benytte midler fra premiefondet til dekning av premier først når dere gir oss beskjed om det.

Innkalling av egenkapitaltilskudd

Når pensjonsfondene øker medfører det samtidig behov for økt egenkapital og derved tilskudd av egenkapital fra
dere som eiere. Denne oppbyggingen av egenkapital og buffere gjør at KLP stadig opprettholder høy soliditet som
styrker muligheter for gode resultater både i gode og i vanskelige år.

Årets egenkapitaltilskudd er i tråd med de anslag vi ga i budsjettprosessen i fjor og utgjør for dere:

Til sammenkr 959 107for 2012

I tabellen nedenfor er egenkapitaltilskuddet fordelt på hver av de pensjonsordninger dere har i KLP.

Risikofellesskap Tot.beløp

Fellesordningen for kommuner og bedrifter 809 245

Pensjonsordningen for sykepleiere 149 862

Faktura for egenkapitaltilskudd sendes ut i midten av juni i år, med forfall en måned senere.

Ta gjerne kontakt med våre kunde- og salgsledere dersom dere har spørsmål til dette brevet, eller om dere ønsker
endret anvendelse av premiefondet.

Med vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

Sverre Thornes
konsernsjef
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UTROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Plan- og næringsetaten

Nordreisa kommune
Postboks 174

9156 STORSLETT

Vår ref.:
12/918-12
Løpenr.:
15114/12

Saksbehandler:
Kjetil Helstad
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 94

NORDRE!SAKOMMUNE
SERVICEKeNTORE[

_
N:=

LOPENP IANI-,

Arkiv:
243 TILSK
Deres ref : Dato:
2010/3938-17 24.05.2012

TILSAGN OM TILSKUDD OVER BREDBÅNDSMIDLER KAP. 551 POST 61 TIL
PROSJEKTET "STØTTE TIL FIBERUTBYGGING I ØVRE-REISADALEN" V
/NORDREISA KOMMUNE, BUDSJETTÅRET 2012

Tilsagnsnummer:
RUP12/24
Tilsagnsbeløp:
2 850 000,-
Kontaktperson:
Beate Brostrøm

KRDs hovedkategori:
0510-Bredbånd, mobil, IKT
Geografisk nedslagsfelt:
Nordreisa
Programområde fylkesplatz:
Bredbånd 2012

Vi viser til Deres søknad opprettet 14.05.2012.

Vedtak:
Fylkesrådet vedtok i sak82/12 i møte 02.05.2012 følgende:

Fylkesrådet har behandlet søknad om støtte til fiberutbygging i Øvre-Reisadalen datert
01.09.2011.

Fylkesrådet innvilger kr 2 850 000 kr til utbygging av fiberbasert bredbånd i Øvre-
Reisadalen fra Vinnelys til Saraelv over midler til Bredbåndsutbygging Troms
ftlkeskommune forvalter.

Bidrag fra Troms ftlkeskommune skal gå til utbygging av bredbåndstilbud til fast-
boende og næringsliv. Kostnader knyttet til fremføring av bredbåndsnett til fritids-
bebyggelse inngår ikke i godkjent kostnadsgrunnlag for utbygginger støttet av Troms
j5dkeskommune.

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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Særlige vilkår
Støtten gis over ordningen midler til Bredbånsdsutbygging fylkeskommunen forvalter for
KRD. I følge tilsagnsbrevetl: for 2012 fra KRD, gjelder følgende for tilsagn som får støtte til
bredbåndsutbygging:

Tilskotet skal nyttas til å byggje infrastruktur for breiband.
Tilskotet skal gjevast etter konkurranse for å tryggje at dei tilgjengelege midlane
blir utnytta så godt som råd
Tilskotet må trygje at både husstandane, næringslivet og offentleg sektor blir dekte
i utbyggingsområda
Tilskotet må tryggje at det blir høve til konkurranse på tenester og innhald.

Prosjektmål:
Fiberbasert bredbånd til befolkning og næringsliv i området.

Aktiviteter:
Bygge fiberbasert bredbåndsinfrastruktur som beskrevet i søknaden.

Tidsplan:
Utbygging i 212 og 2013 som beskrevet i søknaden.

Kostnadsplan:








Svartfoss - Saraelv,
kalkyle

2 147 514 2 147 513 4 295 027

Vinnelys - Svartfoss,
kalkyle





1 258 845 1 258 845

SUM 2 147 514 3 406 358 5 553 872
* Kostnadsfordeling på år er stipulert.







Finansieringsplan:








Nordreisa kommune




658 836 1 045 036 1 703 872

Regionale
utviklingsmidler (RUP)

1 102 008 1 747 992 2 850 000

Statskog eiendom




100 000




100 000




200 000

Utbygger




309 336




490 664




800 000

SUM 2 170 180 3 383 692 5 553 872
* Kostnadsfordeling på år er stipulert.

VILKÅR FOR TILSAGN GITT OVER BREDBÅNDSMIDLER KAP. 551 POST 61

Bekreftelse av tilsagn: Tilsagnsmottaker må innen 3 uker bekrefte på vedlagt akseptskjema at
tilsagnsvilkår er godkjent.

Tilsagneter tidsbegrenset:Tilsagnet er gyldigtil 15.12.2013.Søknad om forlengelse må sendes plan- og
næringsetaten gjennom www.regionalforvaltning.no i god tid før tilsagnsdato utløper. Tilsagn som ikke er
sluttrapportert innen gitte dato bortfiller og kan ikke påregnes utbetalt.

KRD - Statsbudsjettet 2012 —Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for
auka arbeidsgjevaravgift —Tilskotsbrev., vårt lnr. 6701/12
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3. Prosjektetforutsettesfullfinansiert:Prosjektet må ikke sette i gang før fullfinansiering er i orden i
henhold til oppsatt finansieringsplan i tilsagnet.

4. Krav til prosjektregnskap:Det skal føres prosjektregnskap for prosjektet. Regnskapet skal inneholde
spesifiserte poster og være sammenlignbart med kostnadsoverslaget i tilsagnet. Det skal framgå hvordan
midlene er brukt. Egeninnsats skal dokumenteres med timelister.

5. Søknadspliktved prosjektendringer:Prosjektet må utføres i samsvar med de planene som er lagt fram i
søknad og som godkjennes i tilsagnet. Tilskuddsmottaker må søke dersom det gjøres endringer i forhold til
godkjente planer. Endringer skal ikke gjennomføresfør Troms fylkeskommuneskriftlig har gitt
samtykke.

6. Delutbetaling:Ved behov kan inntil 75 % av tilsagnsbeløpet utbetales før prosjektet er sluttrapportert, etter
anmodning om utbetaling. Det utbetales ikke mer enn prosjektets dokumenterte påløpte kostnader i forhold
til Troms fylkeskommunes støtteandel. Anmodning om gjøres gjennom www.regionalforvaltning.no. Her
legges det inn statusrapport i forhold til prosjektplanen og oppdatert milepælplan, samt oversikt over påløpte
kostnader.

7. Sluttutbetaling:Vedlegges spesifisertregnskapsomer revisorbekreftet.Tilskuddsmottakeresomikke
er revisjonspliktigekan få regnskapet bekreftet av autorisert regnskapsfører.Prosjekt med
tilsagnsbeløp under kr 100.000,- kan være unntatt revisjonsplikt. Institusjoner underlagt Riksrevisjon er
unntatt revisjonsplikt. Bilag skal kunne fremvises etter forespørsel.

8. Revisorbekreftelse/ bekreftelseav autorisertregnskapsfører:Det forutsettes at revisor / autorisert
regnskapsfører har tilgang til alle relevante dokumenter, deriblant tilsagnsbrev, eventuelle delrapporter,
timelister og bilag.

Revisorbekreftelse / bekreftelse av autorisert regnskapsfører skal inneholde følgende avtalte
kontrollavhandlinger:

Kontroll av timepris og antall timer
Kontroll av interne og eksterne kostnader
Kontroll av kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet
Eventuelle avvik fra godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan skal kommenteres

9. Resultatstyringsskjema:Støttemottaker skal rapportere på felles effekt- og resultatindikatorer. Dette gjøres
på www.regionalforvaltning.no hvor støttemottaker legger til ny MRS-rapport.

10. Forbeholdom tilbakeholdelse/ krav om tilbakebetalingav midler:Det tas forbehold om at tilskuddet
kan bli holdt tilbake, redusert eller krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom mottaker ikke rapporterer
som forutsatt i tilsagnsbrevet, oppgir uriktige opplysninger, tilskuddet ikke er benyttet i henhold til
intensjonen med tildelingen og dersom prosjektet er gjennomført til lavere kostnad enn forutsatt eller ved for
mye utbetalt støtte. Mottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake
tilsagnsbeløpet helt eller delvis dersom det er utbetalt på feil grunnlag eller for mye.

11. Omtale av Troms fylkeskommune:I prosjektrapport og ved omtale av prosjektet i media eller på
støttemottakers hjemmesider skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet. Omtale
av Troms fylkeskommune skal inngå som eget punkt i prosjektets sluttrapport. Grafisk datafil med logo kan
fas ved henvendelse til Troms fylkeskommune.

12. Kontroll med bruk av midlene: Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune og
Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, i henhold til Stortingets
bevilgningsreglement, § 10.

Henvendelser angående tilsagnet kan rettes mot rådgiver Kjetil Helstad i plan- og næringsetaten, telefon
nr.: 77 78 81 94, e-post: kjetil.helstad@tromsfylke.no.

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
Ass. Plan- og næringssjef jetil Helstad

pesialrådgiver
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./. Vedlegg:
"Bekreftelse på aksept av vilkår", som skal returneres underskrevet til plan- og
næringsetaten innen 3 uker.

Kopi:
Bredbåndsfylket Troms AS, Terminalgata 68, 9018 TROMSØ
Kristin Næsvold Figenschou, her
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BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN

Tilsagn: RUP12/24

Prosjekt: Støtte til fiberutbygging i øvre-Reisadalen

Prosjekteier: Nordreisa komniwie

Organisasjonsnummer: 943 350 833

Beløp: 2 850 000

Arkivsak: 12/918

Jeg bekrefter på vegne av Nordreisa kommune at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre
prosjektet, og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.

Sted og dato
Signatur

5

Side 77



ietNorgesvassdrags- og
energidirektorat

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

N E

NORDRE!SAKOMMUNE
SERVEKONTO ET

:
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Vår dato: 09 JUL2012
Vår ref.: NVE 200702890-436 kn/asan

NVE 200800844-291 knlfib
Arkiv: 611 Saksbehandler:
Deres dato: Arne Anders Sandnes
Deres ref.: Telefon 22 95 92 18, e-post: asan@nve.no

420 kV kraftledninger Ofoten —Balsfjord og Balsfjord —Hammerfest.
Oversendelse av klager

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 02.05.2012 Statnett SF konsesjoner i medhold av
energiloven for bygging av ny 420 kV kraftledning Ofoten-Balsfjord og ny 420 kV Balsfjord
Hammerfest.

NVE har mottatt 25 klager på de to forbindelsene. Følgende instanser og personer har påklaget hvert av
NVEs vedtak:

Ofoten —Balsfjord

Gratangen kommune

Sametinget

Beboere og grunneiere på Kvernmo

Dag og Yvonne Kvernmo

May-Britt Brobach og Arild Tobiassen

Espen Berglund og Halvar Kristiansen

Margot Berglund

Grunneiere ved Kjosvatnet

Tor-Odin Kjosvatn

Margaret Guttormsen

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Advokat Geir Haugen på vegne av fire reinbeitedistrikt

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

Orgmr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Ser Region Vest Region øst

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 18 Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen I 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 IPostboks 53 IPostboks 4223

0301 OSLO




3103 TØNSBERG ; 6801 FØRDE 2307 HAMAR
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Balsf ord —Hammerfest

Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms

Sametinget

Reindriftsforvaltningen i Troms v/ Områdestyret i Troms

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark v/ Områdestyret i Vest-Finnmark

Advokatkontoret Jonassen på vegne av elleve reinbeitedistrikt, en svensk sameby, et sonestyre
og en siida

Advokat Geir Haugen på vegne av sju reinbeitedistrikt og en siida

Advokatkontoret Dalan på vegne av to reinbeitedistrikt

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Natur og Ungdom

Norges Naturvernforbund

Forum for natur og friluftsliv i Troms

Alta skytterlag

Harald Lunde på vegne av 14 grunneiere i Balsfjord kommune

NVE har avvist en klage. May-Britt Brobach og Arild Tobiassen vurderes ikke å ha rettslig
klageinteresse. Det vises til NVEs vurderinger i brev til disse av i dag.

Klagene er sammenfattet og vurdert i vedlagte notater av i dag. NVE konstaterer at klagerne er uenige i
NVEs skjønnsutøvelse og de endelige vedtakene. NVE kan ikke se at det har kommet frem nye
vesentlige forhold i klagene som gjør at NVE i det vesentlige vil omgjøre eller oppheve vedtakene av
07.06.2010. NVE ser imidlertid grunnlag for å anbefale Olje- og energidepartementet å fastsette et nytt
vilkår i konsesjon for Bardufoss transformatorstasjon.

Herved oversendes saken til Olje- og energidepartementet for behandling, jf. forvaltningsloven § 33.

Vi ber om at Olje- og energidepartementet tar kontakt med NVEs arkiv for å få oversendt nødvendig
dokumentasjon elektronisk eller eventuelt i papirform. Til orientering har NVE introdusert elektronisk
arkiv fra 01.01.07 og dokumenter registrert etter denne dato, finnes i utgangspunktet kun i elektronisk
versjon.

NVE har også lagt ut notatet på hver av de respektive sakene på www.nve.no/kraftlednin er.

Med hilsen

311) faAvv2Ak. ItkgAri3-ei
P r anderud f Rune Flatby
va drags- og energidirektør avdelingsdirektør
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Kopi: Statnett

Miljøverndepartementet

Fylkesmannen i Troms

Sametinget

Gratangen kommune

Nordreisa kommune

Reindriftsforvaltningen i Alta

Reindriftsforvaltningen i Troms

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund

Forum for natur og friluftsliv i Troms

Alta skytterlag

Advokatkontoret Jonassen på vegne av klienter

Advokat Geir Haugen på vegne av klienter

Advokatkontoret Dalan på vegne av klienter

Beboere og grunneiere på Kvemmo v/ Kurt Jan Kvernmo

Dag og Yvonne Kvernmo

May-Britt Brobach og Arild Tobiassen

Espen Berglund og Halvar Kristiansen

Margot Berglund

Grunneiere ved Kjosvatnet v/ Tor-Odin Kjosvatn

Margaret Guttormsen

Harald Lunde på vegne av 14 grunneiere i Balsfjord kommune
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Norges
vassdrags-og
energidirektorat

KTN-notat 32/12

Ti I:

Saksbehandler

Ansvarlig:

Dato:

Vår ref.:

Kopi:

Ore- o ener ide artementet

Arne Anders Sandnes, NVE

Siv Sannem Inderber , NVE

NVE 200702890-

Statnett SF o alle kla ere

Sign.: (rw,

Sign.:

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua
01 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org. nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
0827 10 14156

Statnett SF —420 kV kraftledning Balsfjord-Hammerfest.
Sammenfatning og vurdering klager på NVEs vedtak om konsesjon og
ekspropriasjonstillatelse.

1 Konklusjou

NVE har mottatt 13 klager på vedtak av 02.05.2012 om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til
Statnett SF for en ny 420 kV kraftledning Balsfjord-Hammerfest. Klager er gitt på vegne av
lokale og regionale myndigheter, Sametinget, reindriftsforvaltning og —utøvere, grunneiere og
natur- og miljøorganisasjoner. I tillegg har Områdestyret i Troms stående en innsigelse til deler
av vedtaket.

NVE kan ikke se at det i klagene har framkommet nye vesentlige forhold som gir grunnlag for å
orngjøre vårt vedtak av 02.05.2012 om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstiHatelse til 420 kV
Balsfjord-Hammerfest. NVE oversender klagene og innsigelsen til Olje- og energidepartementet
for endelig avgjørelse.

Innhold

1 Konklusjon 1
2 Innledning 2
3 Innkomne klager 3
4 Statnetts merknader til klagene 12
5 NVEs vurderinger av klagene 14

	

5.1 Klager på NVEs skjønnsutøvelse og vedtak generelt 14

	

5.2 Alternative løsninger og traseer 14

	

5.3 Reindrift og samiske interesser 18

	

5.4 Natunnangfold 21

	

5.5 Kompensasjon 21

	

5.6 Klage på ekspropriasjon 21
6 Oppsummering 22
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2 Innledning

Som del av en ny sentralnettsforbindelse mellom Ofoten og Hammerfest, ga NVE den 02.05.2012
Statnett SF konsesjon til å bygge og drive en ny 420 kV kraftledning mellom eksisterende Balsfjord
transformatorstasjon i Balsfjord kommune til ny Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest
kommune. Ledningen er om lag 360 km lang og berører kommunene Balsfjord, Storfjord, Kåfjord,
Nordreisa og Kvænangen i Troms fylke og Alta, Kvalsund og Hammerfest i Finnmark fylke. Det ble
gitt konsesjon til luftledning på hele strekningen. I tillegg til selve ledningen omfattet konsesjonen i alt
fire nye transformatorstasjoner i Reisadalen i Nordreisa, på Skillemoen i Alta, i Skaidi i Kvalsund og
ved Hyggevatn i Hammerfest, samt nødvendige elektriske anlegg og omlegginger i eksisterende nett.
Samtidig ga NVE i medhold av oreigningslova Statnett ekspropriasjonstillatelse for de nevnte
anleggene.

NVE viser til notatet "Bakgrunn for vedtak. Statnett SF —420 kV kraftledning fra Balsfjord
transformatorstasjon til ny Hammerfest transformatorstasjon" av 02.05.2012 for oppsummering av
saksbehandlingsprosessen, sammenfatning av mottatte merknader og NVEs vurderinger og
begrunnelse for vedtaket.

Konsesjonsbehandling etter energiloven er en avveining mellom tekniske og økonomiske forhold og
konsekvenser for omgivelser og miljø. Hvis et omsøkt anlegg ansees å gi større fordeler for samfunnet
enn ulempene anlegget innebærer, kan det gis konsesjon etter energiloven. I konsesjonsbehandlingen
må mange interesser og forhold veies opp mot hverandre. Alle vesentlige forhold knyttet til det
aktuelle anlegget, som kommer fram gjennom konsesjonsprosessen, vurderes og tas hensyn til ved
skjønnsutøvelsen. Ulike hensyn og interesser vil kunne trekke i ulike retninger og alle ønsker kan være
vanskelige å imøtekomme i konsesjonsavgjørelsen. NVE har mottatt 13 klager på vedtaket av
02.05.2012. Klagerne er i det alt vesentlige uenige i NVEs skjønnsutøvelse, saksbehandlingen og/eller
det endelige vedtaket.

Følgende har påklaget NVEs vedtak:

Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms

Sametinget

Reindriftsforvaltningen i Troms v/ Områdestyret i Troms

Reindriftsforvaltingen i Vest-Finnmark v/ Områdestyret i Vest-Finnmark

Advokatkontoret Jonassen på vegne av elleve reinbeitedistrikt, en svensk sameby, et sonestyre
og en siida

Advokat Geir Haugen på vegne av sju reinbeitedistrikt og en siida

Advokatkontoret Dalan på vegne av to reinbeitedistrikt

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund

Forum for natur og friluftsliv i Troms

Alta skytterlag

Harald Lunde på vegne av 14 grunneiere i Balsfjord kommune
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I dette notatet har NVE sammenfattet de klagegrunnene som klagerne har anført og kommentert og
vurdert de vesentligste av disse. NVE viser for øvrig til notatet "Bakgrunn for vedtak" av 02.05.2012.
Klagene er oversendt Statnett for kommentarer, og Statnett har kommentert klagene i brev av
25.06.2012.

NVE gjør oppmerksom på at klager vedrørende vedtak av 02.05.2012 om konsesjon til 420 kV
forbindelsen Ofoten-Balsfjord er behandlet for seg i KN-notat 31/12 av i dag.

3 Innkomne klager

Nordreisa kommune behandlet saken i formannskapet den 24.05.2012 og klager på NVEs vedtak i
brev av 30.05.2012. I saksutredningen fra administrasjonen vises det til at kommunen i uttalelser har
bedt om at ny ledning legges som kabel i bakken, eller alternativt at eksisterende ledninger kables for å
frigjøre trasé til ny leding, eller at ny ledning legges etter trasalternativ 1.6 fra Gahperus mot
Kvænangen. Det vises i saksutredingen til at kommunens ønsker er begrunnet i hensynet til
innbyggeme generelt og grunneiere langs alternativ 1.0 i kommunen spesielt, samt i å begrense
virkninger av ledningen for kommunens satsning på natur, opplevelse og reiseliv. Kommunen mener
konsesjonsvedtaket har enorm påvirkning på naturen og at det vil forringe muligheten for utvikling av
reiseliv og næringsliv i Reisadalen. Videre mener kommunen også at konsekvensene av inngrepet for
økologien i dalen ikke er redegjort for og at kommunen og innbyggerne ikke har blitt tatt hensyn til
ved vedtaket.

Ved behandling i formannskapet ble følgende vedtak enstemmig fattet:

"Nordreisa kommune viser til konsesjonfor 420 kV ledningen Balsfjord-Hammerfest, med
transformatorstasjon i vår kommune datert 03.05.2012, og beklagerførst en svært kort klagefrist pa
en så stor sak.

Saken er behandlet etter kommunelovens § 13, hasteparagrafen.

Nordreisa kommune vil uttale:
Nordreisa kommune vurderer at tiltaket ny 420 kV kraftledning i Nordreisa vil berøre
allmenne ogprivate interesser i Nordreisa i meget stor grad. Tiltaket vil gi store negative
effekter knyttet tilflere interesser, både private og allmenne. Særlig vil det på strekningenfra
Gahperus til Dorrisdalen bli betydelige ulemper knytte til private eiendomtner, herunder den
mulighet disse vil haforframtidig bruk og utvikling på eiendommen. Også allmenne
interesser vil bli vesentlig berørt, særlig i tilknytning til landskaps- og opplevelsesverdier på
strekningen.
Merknader og innspillfra grunneiere i Reisadalen støttes,fra Nordreisa kommune. Nordreisa
kommunes befolkning har i denne saken ikke blitt hørt. Tidligere.framsatteforslag om
konsesjonsavgift for slike vesentlige krafttiltak/naturinngrep bør etter kommunens syn tas opp
igjen og behandles på nytt i relevante politiske og administrative organer.
Vi er skuffet over at vedtaket ikkefølger trase 1.6 slik Nordreisa kommune ønsket. Vi mener
trasevalget 1.0 tar seg til rette i Nasjonalparkkommunen Nordreisa, trasetyddingen består av
betydelige mengder skog og kan påvirke økologien i dalen. 1 tillegg båndlegger traseen store
arealer, som vi baserer vår vekst og næringsutvikling på. Slik trasevalget ligger nå blir
Nordreisa en av de mest berørte kommunene langs hele linja.
Nordreisa kommune godtar ikke avslag, men krever forhandlinger om denne saken."

Fylkesmannen i Troms klager i brev av 30.05.2012 på vedtaket vedrørende trasé gjennom
Lullefjellet naturreservat. I brevet vises det til høringsuttalelse til tilleggssøknad I, hvor Fylkesmannen

Side 83



Side 4

NVE

fraråder trasalternativ 1.23 gjennom naturreservatet og påpeker at valg av denne traseen vil kreve
dispensasjon etter verneforskriften. I klagebrevet redegjør Fylkesmannen for verneformålet og
vernebestemmelsene, herunder bestemmelsene om dispensasjon i verneforskriftens kapittel VI. Klagen
oppsummerer også deler av NVEs vurderinger knyttet til den aktuelle traseen 1.23, og det vises til at
det langs alternativ 1.2-1.19 ikke er registrert verdier av nasjonal karakter og at denne traseen derfor
bør velges. Klagen begrunnes med at en 420 kV kraftledning etter Fyikesmannens vurdering vil ha
store konsekvenser for naturverdiene i Lullefjellet naturreservat, og med at det i henhold til
verneforskriften ikke kan gis dispensasjon til etablering av ny ledning. Fylkesmannen mener det finnes
alternativ til valgt linjetrasé og ber om dialog med NVE for valg av slik.

Sametinget klager i brev av 23.05.2012 på NVEs vedtak om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse,
både til ny 420 kV Ofoten-Balsfjord og ny 420 kV Balsfjord-Hammerfest med alle tilhørende
transfonnatorstasjoner. Sametinget ber om at departementet tar kontakt for å gjennomføre gode og
reelle konsultasjoner før endelig vedtak fattes. Sluttført konsultasjonsresultat mellom departementet og
Sametinget vil sametingsrådet så legge fram for behandling i Sametingets plenum.

Som begrunnelse for klagen viser Sametinget til gjennomførte konsultasjoner og til at Sametinget har
bedt NVE avvente konsesjonsavgjørelsen til Sametingets plenum har behandlet saken. I klagebrevet
viser Sametinget til protokoll fra konsultasjonsmøte den 07.05.2010 hvor det heter at "Sametinget
understreket at de gjennom konsultasjoner ønsker å vurdere prosjektet opp motfolkeretten.
Sametinget ønsker å komme til enighet med NVE, framfor å nytte klageretten, og viste til at et vedtak
vil stå sterkere om det kan vises til slik enighet. Sametinget viste videre til at uansett u«all av
konsultasjonen, må resultatet forelegges Sametinget iplenum". Krav om plenumsbehandling ble i
følge Sametinget også gjentatt i konsultasjonsmøte den 16.03.2012.

Etter Sametingets oppfatning har NVE valgt å se bort fra deres anmodning om å avvente vedtak, og
ferdigbehandlet konsesjonen før Sametingets plenum fikk anledning til å behandle saken. Sametinget
finner dette meget beklagelig da konsesjonssaken vurderes som et meget stort arealinngrep i det
samiske området. En så omfattende og kompleks sak mener de Sametingets plenum, som samenes
høyeste organ i Norge, bør få avgi sitt syn på.

Videre viser Sametinget til brev av 26.04.2012 hvor NVE avsluttet konsultasjonen med Sametinget.
Sametinget hevder NVEs begrunnelse for å avslutte konsultasjonen var at avgjørelse av Statnetts
søknad for Ofoten-Balsfjord-Hammerfest ikke kunne avvente den prosess for intern saksbehandling
som Sametinget hadde lagt opp til. De sier i klagen at behandling av sak i Sametingets plenum ikke
kan betraktes som en intern prosess. Sametinget godtar ikke at NVE har avsluttet konsultasjonen uten
at det er avgjort hvordan Sametinget skal kunne ta endelig stilling til om de kan gi tilslutning til
forslaget til vedtak eller ikke. Konsultasjonsprosedyrene pkt 6 er etter Sametingets oppfatning derfor
ikke ivaretatt på forsvarlig vis i denne saken.

I klagebrevet viser Sametinget til at de i tilbakemelding til NVE den 30.03.2012 subsidiært har bedt
om at klagefristen forlenges, slik at Sametingets plenum i sin behandling av saken kan ta stilling til om
vedtaket om konsesjon skal påklages. Sametinget hevder NVE ikke tok stilling til denne
anmodningen, verken i brev av 26.04.2012 om avslutning av konsultasjon eller i vedtaket om
konsesjon, og de finner det uakseptabelt at spørsmålet om utsatt klagefrist ikke ble vurdert før
konsesjonsvedtak ble fattet.

Områdestyret i Troms har via fullmakt påklaget NVEs vedtak i brev fra Reindriftsforvaltningen i
Troms av 29.05.2012. Klagen ble behandlet i møte i områdestyret den 05.06.2012 og utskrift fra møtet
med konkretisering av klagen og begrunnelse er gitt i e-post fra Reindriftsforvaltningen i Troms av
15.06.2012. I e-posten ber områdestyret om at "konsesjonsvedtaket gjøres om, evt at den delen av
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konsesjonen som gjelder strekningenfra Skibotndalen (Lulleskogen) til kryssing av Kallorddalen tas
ut av konsesjonen og at nevnte strekning blir gjenstand for flere utredninger om mulige trasé.valg". I
begrunnelsen henvises det til områdestyrets syn i saken og tidligere redegjørelser i høringsuttalelser og
i innsigelsesmøte. Områdestyret understreker virkninger som ledningen etter deres oppfatning vil
kunne gi, samt at trasé 1.23 fra Lulleskogen til Kåfjorddalen berører et område med tidlige vårbeiter
og åpent terreng som gir god oversikt med hensyn til rovdyr i kalvingsperioden. Området beskrives
som særskilt viktig for Helligskogen reinbeitedistrikt. Områdestyret mener det vil være vanskelig å
foreta endringer i driftsmønster i Helligskogen innenfor grensene av dette helårsdistriktet. Slike
driftsendringer vil i følge områdestyret både påvirke nabodistrikter og være en stor tilleggsbelastning
for en allerede sårbar reindrift i Troms.

Områdestyret viser til at de gjennom hele behandlingsprosessen har gitt uttrykk for at de kan godta en
ny kraftledning langs eksisterende traseer, men at de helt fra starten har uttrykt motstand mot den
aktuelle traseen mellom Lulleskogen og Kåfjorddalen. Områdestyret stiller spørsmål ved begrunnelsen
for ikke å parallellføre ledningene på denne strekningen og de tviler på at vær- og klimamessige
forhold er så forskjellige langs eksisterende og konsesjonsgitt trasé at det kan tillegges avgjørende vekt
i vedtaket. På denne bakgrunn ber områdestyret om at konsesjonsvedtaket enten omgjøres i sin helhet,
eller at strekningen mellom Lulleskogen og Kåfjorddalen tas ut av konsejsonen og utredes videre.

Områdestyret i Vest-Finnmark klager i brev av 24.05.2012 på vedtak knyttet til trasalternativ 2.5 i
leåfjord kommune, og på avbøtende tiltak for reindrifta for hele ledningen. Områdestyret tar til
etterretning at NVE ikke har funnet reindriftsnæringens argumenter tungtveiende nok til å avslå
søknaden, men de beklager at de miljø- og arealmessige tapene og konsekvensene for reindriften ikke
er vurdert som så omfattende at sjø- eller jordkabel er vurdert som løsning. Som begrunnelse for
klagen viser Områdestyret i Vest-Finnmark til sin høringsuttalelse av 10.02.2010 hvor de mener å ha
framsatt sterke reindriftsfaglige argumenter for ikke å velge alternativ 2.5 over Kåfjorddalen. De
mener dette alternativet gir de største konsekvensene for reindrifta og at det ikke er en tilrådelig
løsning. Områdestyret påpeker at de i denne sammenheng støtter seg til fagutredningen for reindrift og
til innspill fra berørte reinbeitedistrikt. Områdestyret peker videre på de to opprinnelige alternativene
som var omsøkt for kryssing av Kåfjorddalen og at Statnett i samråd med reindrifta var kommet til
enighet om at alternativ 1.5 var den beste løsningen. Etter områdestyrets oppfatning har NVE lagt
større vekt på det visuelle og virkninger for turistformål. De mener det er beklagelig om slike hensyn
blir førende for hvor ledningen legges, da dette er interesser som vil kunne gi ytterligere skade og
ulempe for reindrifta.

Som ytterligere begrunnelse for klagen viser områdestyret til at de mener driftsperioden for ledningen
må påregnes å påvirke reindrifta gjennom vedlikehold, inspeksjoner, støy og regionale effekter.
Områdestyret mener dette er ulemper som må omhandles i konsesjonen, og at det i samråd med
berørte reinbeitedistrikter må finnes løsninger i form av avbøtende tiltak. Avslutningsvis viser
onirådestyret til at forskning har vist betydelige negative effekter på rein og dyreliv gjennom regionale
effekter. Dersom beslutningsgrunnlaget skal oppfylle faglige og metodiske krav til å belyse samlede
virkninger av et tiltak, mener områdestyret at direkte og indirekte effekter på lokal og regional skala
må vurderes samlet. Om en bare legger til grunn studier som kartlegger effekter på lokal skala, er det i
følge områdestyret stor sannsynlighet for at de negative effektene av et inngrep blir underestimert.

Norske Reindriftsamers Landsforbund klager i brev av 29.05.2012 på NVEs vedtak om
anleggskonsesjon for 420 kV kraftledning fra Ofoten via Balsfjord til Hammerfest. Klagen begrunnes
med at ledningen under bygging og drift vil ha store negative konsekvenser for store deler av den
samiske reindriften i Norge. Konsekvensene knyttes til at kraftledningen vil være lokalisert i viktige
reinbeiteområder, som kalvings- og parringsområder, samt at ledingen i følge forbundet også vil ha

Side 85



Side 6

konsekvenser for flyttleier til mange distrikter som benytter øyer og nes som sommerbeiter. De viser i
klagen også til at mange reinbeitedistrikt, som har vært involvert i planleggingen av trasvalg, mener
de ikke har fått gehør for sine synspunkt. Norske Reindriftsamers Landsforbund ber NVE vurdere de
mest kritiske tras&lelene på nytt, slik at disse kan tilpasses reindriftsnæringens behov.

I brev av 20.06.2012 har Norske Reindriftsamers Landsforbund oversendt en enstemmig uttalelse
vedrørende saken fra forbundets landsmøte, som lyder:

"NRLs landsmøte viser til at NVE har gitt konsesjon til Statnett om bygging av kV 420 krafilinje fra
Ofoten —Hammerfest. Dette er en svært omfattende ubygging som vil berøre rundt 60 % av reindrifien
i Norge.

Landsmøtet viser til at Fagrapporten om reindrift som ble lagtfram i mars 2009 er så ufullstendig at
den ikke kan danne grunnlag for den planlagte utbygging. Fagrapporten tok blant annet ikke hensyn
til hvordan denfremtidige utvikling innenfor berørte reinbeiteområder vil bli somfølge av
kraftledningen. Det er på det rene at en ny kraffiedning vil øke overføringskapasiteten som igjen vil
bidra til at det åpnes oppfor utbygging av vindkraftverk og småkraftverk.

NRLs landsmøte stiller krav om at det må utarbeides en ny konsekvensutredningfor reindrift der ulike
alternativer blir vurdert. Vi mener det i de områder hvor reindrift og bakkenett ikke lar segforene, må
andre alternativer vurderes. NRLs landsmøte stiller også krav om at en ny konsekvensutredning må
utføres av personer som har tillit innad i næringen og som har godfagkunnskap om reindrift.
Landsmøtet krever at NRL må gis anledning til åforeslå utredere, slik at arbeidetfår den legitimitet
som kreves.

NRLs landsmøte ber om at NRLfår være med i konsultasjonene sammen med Sametinget angående
saken."

Advokatfirmaet Jonassen på vegne av reinbeitedistriktene 19 Sørøy, 23B Girenjarga, 27
Joahkonjårga, 28 Bergsfjord, 32 Silvetnjårga, 33 Spalca, 35 Fåvrrosorda, 36 Cohkolat ja
Biertavårri, 39 Arnoy/Kågen, 40 Orda, 41 Beaskådas, samt Könkåmå sameby, 30B Midtre
sonestyre og Hætta siida i distrikt 28 Bergsfjord klager på NVEs vedtak i brev av 25.05.2012.

Innledningsvis i klagens begrunnelse mener klagerne at det i saker som denne bør stilles særskilt
strenge krav til sakens opplysning og til vedtakets innhold og begrunnelse når staten som eneeier av
Statnett gjennom statlig direktorat innvilger konsesjon til seg selv. Vedrørende begrunnelsen for
vedtaket, viser klagerne videre til et utdrag fra NVEs faktaark 2/2012 om konsesjonen og at ledningen
vil kunne legge til rette for framtidig næringsutvikling og energiproduksjon. Klagerne anfører at
intensjonen med vedtaket er at kraftnettet skal utgjøre infrastruktur for ytterligere inngrep. Før vedtak
fattes må det i følge klagerne derfor etter folkerettslig standard gjøres en vurdering av totale effekter
av tidligere inngrep, dagens inngrep og framtidige inngrep opp mot den enkelte reineiers rett til å drive
reindrift.

Som sine viktigste innvendinger mot NVEs vedtak viser klagerne til de nevnte roller, som klagerne
oppfatter at staten har i saken, og klagerne ser det i lys av dette som særskilt uheldig at
konsesjonsavgjørelsen ble fattet før Sametinget fikk behandlet saken i plenum. Det vises til at urfolks
frie og informerte samtykke er et av de viktigste prinsippene for fremme av aktiv deltakelse. Uten
plenumsbehandlingen mener klagerne med henvisning til forvaltningsloven § 17 at saken ikke kan ha
blitt så godt opplyst som mulig før vedtak ble fattet. De mener dessuten at prinsippet om effektiv
deltakelse synes satt til side. Klagerne mener videre at NVE feilaktig har oppfattet reinbeitedistrikt
som en homogen gruppe og at NVE ikke har behandlet retten til reindrift som en individuell rett,
verken gjennom konsultasjoner eller i konsekvensutredningene.
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I sammenheng med klagens vekt på konsultasjoner og klagernes oppfatning av plikter i denne
sammenheng, refereres det til en avgjørelse i en ankeinstans i Canada, som er vedlagt klagen. Videre
mener klagerne deres konsultasjonsrett ble krenket ved at de ikke fikk delta på bussturen ved NVEs
sluttbefaring. Klageme viser i denne sammenheng også til det de oppfatter som feil ved befaringer
arrangert av tiltakshaver og at dette er en mangel ved konsultasjonsprosessen. Det henvises også til
klage fra advokat Haugen og særlig til dennes begrunnelse i folkerettslige prinsipper, som klagerne
tiltrer.

Videre i sin begrunnelse for klagen, mener klagerne at vedtaket mangler en totalvurdering av de
kumulative effektene for enkeltutøvere, at reindriftas ønske om slike vurderinger ikke er ivaretatt og at
det ikke er tilstrekkelig utredet hvordan tiltaket og øvrige inngrep over tid kan påvirke reindriften.
Med henvisning til notatet "bakgrunn for vedtak" s 156 hevder klagerne at NVE har lagt til grunn at
"reindriften er en allmenn interesse som skal likestilles med andre samfunnsinteresser". Klagerne
viser til at reindriften er en egen interesse som på grunn av sitt kulturbærende element er gitt et
særskilt rettsvern, og at reindriften går foran samfunnsinteresser ved konflikter. Klagerne mener
vedtaket gjennomgående mangler vurderinger av dette. I tillegg anfører klagerne at NVE har lagt til
grunn feilaktige vurderinger av virkninger for reindriften i ledningens driftsperiode, at reindriftens
egne erfaringer ikke er tilstrekkelig hensyntatt, og at det er en feil ved saksbehandlingen at reineierne
ikke har fått oppnevne en sakkyndig/fagutreder de har tillit til. Sistnevnte forhold og krav om
utredning av samlede virkninger er i klagen også konkret uttrykt på vegne av distrikt 36 Cohkolat ja
Biertavårri.

Klagerne hevder at distrikt 41 Beaskådas er utsatt for betydelige inngrep fra bl.a. hyttebygging, som
den nye ledningen vil forsterke. Det vises til at dette distriktet grenser mot områder som er fredet mot
reindrift og at det i saken ikke er gjort vurdering av mulighet for sekundærekspropriasjon av disse
områdene, som distriktet har anmodet om.

Klagerne anmoder om at NVEs vedtak kjennes ugyldig, eventuelt at vedtaket utsettes til det foreligger
nye og tilfredsstillende utredninger. På vegne av distriktet 36 Cohkolat ja Biertavårri har
advokatfirmaet Jonassen i brev av 12.06.2012 supplert klagen med subsidiær påstand om at ledningen,
dersom den besluttes bygget, framføres etter alternativ 1.5 nord for Biertavårri i Kåfjorddalen. Dette
vil ifølge klager kunne dempe skader og ulemper betraktelig, sammenliknet med alternativ 1.0 som
berører urørte områder og viktige områder for oppsamling og kalvemerking.

Advokat Geir Haugen på vegne av reinbeitedistrikt 27T Mauken, 24T Helligskogen, 34
Abbora', 29 Frakfjord med Silda, 23C Jalgon, 23D Ealenjårga, 21 Gearretnjårga og Johan
Mikkel M. Gaup siida i distrikt 23A Valgenjårga klager i brev av 25.05.2012 over NVEs
konsesjonsvedtak og tillatelse til ekspropriasjon. Det klages både over saksbehandlingen og vedtakets
materielle innhold.

Klage over saksbehandlingen begrunnes i følgende punkter:

• Mangelfull reindriftsrapport: Klagerne mener det foreligger en skjerpet utredningsplikt i
saker som angår reindrift og samiske forhold, at reindriftsrapporten ikke oppfyller dette og at
klassifisering av reinbeiter i rapporten ikke er egnet for å beskrive omfang av skadevirkninger.
Det hevdes å være en vesentlig mangel ved rapporten at det ikke er undersøkt om
kraftledningen gjør inngrep i minimumsbeiter. Det er i følge klagerne ikke gjort forsøk på å
kvantifisere sumvirkninger av andre inngrep og med henvisning til klage fra advokatkontoret
Jonassen mener klagerne at det derfor er umulig å vurdere om inngrepet er folkerettsstridig.
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Manglende konkret vurdering av konsekvenserfor det enkelte reinbeitedistrikt: Klagerne
mener NVE feilaktig har vurdert reindriften som en homogen gruppe. De mener NVE er
pliktig til å vurdere konsekvenser for hvert distrikt, eventuelt hver siida, med hensyn til om
antall siidaandeler må reduseres, virkninger for reinta11,kalvetap, endringer i flyttetidspunkt
med mer.

Manglendefolkerettslig vurdering av ekspropriasjonsvedtaket: Klagerne mener
ekspropriasjonsvedtaket bygger på en bred interesseavveining, men at det avgjørende er om
hvert reinbeitedistrikt/siida blir påført så store skader at det vil være folkerettsstridig å foreta
ekspropriasjon.

Basert på disse punktene mener klagerne at beslutningsgrunnlaget i saken ikke gir grunnlag for å
vurdere om terskelen i folkerettens urfolkvern er overskredet. Både enkeltvis og samlet oppfatter
klagerne de påpekte saksbehandlingsfeilene som så vesentlige at forvaltningsloven § 41 ikke kommer
til anvendelse, og at konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonstillatelsen ikke er gyldig fordi feilene har
vært styrende for vedtaket.

Til klage over det materielle innholdet redegjør klagerne generelt for de innvirkninger de mener
kraftledninger har på rein, og hvordan dette bør vurderes. Videre redegjør klagerne for prinsippene
som de mener må ligge til grunn for folkerettslige vurderinger av tiltaket, samt for det de oppfatter
som mangler ved NVEs vurderinger av dette. Mellom annet mener klagerne at NVEs vurderinger av
sumvirkninger er svært mangelfulle fordi vurderingene kun omfatter energianlegg og fordi de mener
folkerettsvurderinger ikke er gjort for det enkelte distrikt. Videre mener klagerne at sumvirkninger av
alle tidligere inngrep i det enkelte distrikt må kvantifiseres, dersom en folkerettslig vurdering skal
kunne gjøres tilfredsstillende. Klagerne viser i denne sammenheng til sitat fra NOU 1997:5 som de
mener underbygger deres syn. I tillegg begrunnes klagen fra det enkelte distrikt med følgende:

27T Mauken: Klager er ikke enig i NVEs vurdering av virkninger for distriktet og mener NVE
feilaktig legger til grunn at inngrep gir mindre ulemper dersom det er inngrep i området fra
før.

24T Helligskogen: Klager mener det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på at distriktet er et
helårsdistrikt og at skadevirkninger derfor blir vanskelig å unngå. Klager mener ledningen
burde legges som kabel gjennom distriktet. Det understrekes at distriktet uansett trasé ikke kan
akseptere ledningen, selv om trasalternativene er rangert i høringsuttalelse.

34 ÅbboraQa: Med henvisning til at sommerbeitene er minimumsfaktor for distriktet mener
klager at ethvert beitetap er svært uheldig og det vises til at distriktet er utsatt for store inngrep
og sumvirkninger fra vassdragsreguleringer, kraftledninger og ferdsel knyttet til jakt.

23C Jalgon: Klager mener ledningen er uakseptabel og at det kun er tatt hensyn til kommunen
og hytteeiere ved valg av tras. Det vises til at distriktet har mistet mye sommerbeiter og
derfor vil rammes hardt av nye inngrep.

23D Ealenjårga: Klager viser til at ledningen vil gå gjennom distriktets nye kalvingsområde
og mener den vil medføre betydelige skadevirkninger. Distriktet er utsatt for betydelige
inngrep gjennom et stort hyttefelt, campingplass og kraftledning.

21 Gearretnjårga: Klager mener dette sannsynligvis er distriktet som blir sterkest berørt av
den nye ledningen og at NVE bagatelliserer virkningene gjennom å framstille driften som
tilpasset andre inngrep. Klager mener nettopp de eksisterende inngrepene gjør at en ny ledning
og transformatorstasjon vil gi særlig store virkninger. Klager mener også at planlagte Snefjord
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vinkraftverk med tilhørende kraftledning vil gi store negative virkninger for distriktet ved at
rein i distrikt 16, som påvirkes direkte av vinkraftverket, vil trekke inn i distrikt 21.

For alle disse distriktene begrunnes klagene primært med at sumvirkninger av eksisterende
inngrep er så betydelige at terskelen i folkerettens urfolksvern enten er overskredet, eller vil bli
overskredet ved ethvert nytt inngrep. Klagerne mener derfor at vedtaket innebærer brudd på
folkerettens urfolksvern for disse distriktene og at vedtak om konsesjon og
ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldig.

I tillegg til de konkrete klagene fra seks distrikter, påpekes det i klagen ulemper i tilknytning til
merking, slakting og flytting som ledningen hevdes å medføre for reinbeitedistriktene 29 Frakfjord
med Silda og 25 Stjernøy og for Johan Mikkel M. Gaup siida i distrikt 23A Valgenjårga.

Klagerne mener med henvisning til et intervju med olje- og energiministeren i media at statsråden er
innhabil ved behandling av klagen og begjærer oppnevnt settestatsråd til klagebehandlingen. Klagerne
påpeker at de, dersom departementet treffer samme vedtak som NVE, vil nedlegge påstand om at
skjønnet nektes fremmet og at skjønnsretten da må avgjøre prejudisielt om vedtakene er gyldige.

Advokatfirmaet Dalan DA på vegne av reinbeitedistrikt 22 Fiettar og 37 Skårfvåggi klager i brev
av 29.05.2012 på NVEs vedtak. Vedlagt klagen følger dessuten uttalelser fra distrikt 20 Kvaløy og 26
Låkkonjårga, som bes tatt med i vurderingene dersom andre parter klager på konsesjonsgitt tras
innenfor disse respektive distriktene.

Distrikt 37 Skåfvåggi påklager NVEs vedtak om konsesjon til trasalternativ 1.0-2.5-1.0 i Kåfjord
kommune. I klagen vises det til behandlingsprosessen og bakgrunnen for Statnetts søknad på de ulike
trasalternativene i området, og det vises til distriktets høringsuttalelse av 15.02.2012, som også er
gjengitt i sin helhet. Klagen begrunnes med at alternativ 2.5 etter klagers mening vil gi betydelig større
ulemper for reindrifta enn øvrige alternativer. Det understrekes at fagutredningen for reindrift også
viser til større ulemper ved alternativ 2.5 og klager mener forskjellen mellom alternativene 1.5, 1.0 og
2.5 er betydelig større enn det som framgår av NVEs konsesjonsvedtak. Klager mener på denne
bakgrunn at hensynet til reindrifta ikke er nok vektlagt, og at NVE i avgjørelsen har lagt for stor vekt
på kulturminner ved Magervatn, på hensynet til nye og usikre prosjekter innen turisme og reiseliv og
på kommunens ønskede trasvalg. Klager mener videre at hensynet til naturmangfold ikke kan
tillegges avgjørende vekt i valg av trasé 2.5, sett i forhold til skadevirkningene for reindrifta av denne
traseen. Klager mener altemativ 2.5 vil være umulig å tilpasse seg, og at muligheten for fortsatt drift
vil falle bort ved dette alternativet. Prinsipalt ønsker ikke distriktet nye inngrep i sitt område.
Subsidiært, og med henvisning til uttalelser og begrunnelse for klagen, krever distriktet at vedtaket
endres og at alternativ 1.5-1.5.1-1.5 velges. Klager krever samtidig at det gjennomføres befaring med
representanter for distriktet

Distrikt 22 Fiettar påklager hele den konsesjonsgitte traseen etter alternativ 1.0 gjennom distriktet.
Denne klagen er ytterligere utdypet i brev fra Advokatfirmaet Dalan av 02.06.2012. Klagen begrunnes
med at konsesjonsgitt trasé vil ha svært store negative virkninger for reindriften i et område som fra
før er utsatt for store inngrep. Klager anfører at distriktet er delt i to sommersiidaer - en på hver side av
Repparfjorddalen - og at begge siidaene vil berøres. For siidaen på østsiden av Repparfjorddalen vil i
følge klagen kalvingsland, som allerede er sterkt influert av hytter, E6 og eksisterende kraftledning,
påvirkes i så sterk grad at det ikke blir mulig å opprettholde reindriftsnæringen på et levedyktig nivå i
området. Distriktet har som et alternativ pekt på å legge ledningen langs sperregjerdet mot Karasjok
reinsogn, og dette kravet fastholdes i klagen. For siidaen på vestsiden av Repparfjorddalen anfører
klager at ledningen vil berøre et smalt belte med grøntbeite/tidlig vårbeite, at området har betydelig
med inngrep og at kalvingsområder vil skades i betydelig grad. I den utdypende begrunnelsen
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vektlegges det særlig til at den samlede virkningen av inngrep i disse kalvingsområdene truer videre
drift for distriktet som helhet, og at dette ikke er tilstrekkelig vurdert og vektlagt i vedtaket. I denne
sammenheng henviser de også til bakgrunn for vedtak side 156 og mener NVEs rettsanvendelse er feil
idet reindriften synes vurdert på linje med andre næringsinteresser, og ikke ut fra den særskilte
beskyttelse reindriften er gitt. Klager mener at hensynet til å opprettholde reindriftsnæringen er
tungtveiende og at NVE plikter å vektlegge dette ved avgjørelse. Fordi formålet med det
konsesjonsgitte tiltaket kan ivaretas like godt med bruk av andre traseer, mener klager at de samlede
virkninger for distriktet og hensynet til reindriften må medføre at vedtaket omgjøres. Distriktet viser til
at de i høringer primært har krevd ledningen kablet vest for Repparfjordelva. Dersom slik kabling ikke
gjennomføres krever distriktet at ledningen legges etter den østlige traseen på østsiden av
Repparfjorddalen. Dette for å unngå at kalvingsland innenfor begge sommersiidaene berøres. I den
utdypende begrunnelsen argumenterer distriktet for hvorfor den østlige traseen er bedre enn den
konsesjonsgitte. De viser også til sider ved utredningene og NVEs vurderinger av traseen som de
mener er feil, herunder reindriftas bruk av områdene og virkninger i anleggsperioden og driftsperioden
ved de to alternativene.

På grunnlag av påstandene om rnangelfull saksbehandling og feil rettsanvendelse krever distrikt 22 at
vedtaket omgjøres. Distriktet krever at traseen legges langs sperregjerdet i distriktets østlige grense
slik at noe av distriktets kalvingsområder ikke berøres. De krever også at departementet foretar
befaring, og at representanter for distriktet deltar på denne og gis anledning til å gjøre påvisninger og
sine syn gjeldende.

Harald Hilmar Lunde på vegne av 14 grunneiere og rettighetshavere påklager i brev av
25.05.2012 konsesjonen til alternativ 1.0 i Hølen i Balsfjord kommune. Klagerne mener alternativ 1.0
vil gi store konsekvenser for bebyggelse og nyetablering i bygda. De viser til at mastepunktene vil
berøre dyrket mark, at ledningen vil gå 150 meter fra nærmeste husstand og de hevder at ledningen
visuelt og med hensyn til elektromagnetiske felt vil være en belastning for eiendommene. Klagerne
mener trasealternativ 1.25 er bedre med hensyn til beboerne i Hølen, og de hevder kommunen også
ønsket dette alternativet gjennomført. Klagerne mener videre at ledningen etter alternativ 1.25 kan
gjøres mindre synlig hvis den kamufleres, og de mener alternativet i mindre grad vil berøre skog og
komme lenger fra bebyggelse hvis det legges ytterligere høyere opp. I klagen vises det dessuten til at
alternativ 1.25 vil krysse en gammel flyttlei, men klagerne mener alternativ 1.0 også vil krysse den
samme leia. Klagerne påpeker at alternativ 1.25 er noe dyrere, men de mener alternativet bør velges av
hensyn til beboernes helse og trivsel og videre utbyggingsmuligheter.

Fra Balsfjord kommune har NVE fått til orientering et brev som klagerne sendte kommunen den
15.06.2012. I brevet omtales i tillegg til klagegrunnene også grunnforholdene i området for
konsesjonsgitt trase, som klagerne mener utgjør en risiko ved bygging av ledningen.

Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund klager i felles brev av 25.05.2012 på NVEs vedtak.
Organisasjonene viser til sine høringsuttalelser i saken som bakgrunn for klagen. Klagen er utdypet i et
omfattende vedlegg hvor organisasjonene med fokus på verne- og INON-områder gir sine vurderinger
av gjennomførte utredninger og konsekvenser av ledningen for naturmangfoldet. Organisasjonene
anbefaler at det gjennomføres en rekke nye utredninger knyttet til virkninger for verneområder og at
nye traseer utredes i Alta og i tilknytning til verneområder langs konsesjonsgitt trase. Generelt krever
organisasjonene at Statnett gjennom nye retningslinjer ikke skal gis adgang til å omsøke traseer
gjennom eksisterende eller foreslåtte verneområder. Videre anbefaler organisasjonene konkret at
alternativ 1.0 velges for kryssing av Skibotndalen og at Statnett pålegges å utrede en ny trase øst for
og parallelt med E6 mellom Stokkedalen og Suoidneleaksi.
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Organisasjonene begrunner klagen i følgende hovedpunkter:

Kraftledningen er konsesjonsgitt gjennom eller parallellført med flere vedtatte og foreslåtte
verneområder og organisasjonene mener vern og bevaring av biologisk mangfold ikke
hensyntas tilstrekkelig ved planlegging og behandling av tyngre tekniske inngrep.

Konsesjonsgitt ledning vil etter organisasjonenes oppfattning være i strid naturmangfoldloven
og målet om å bevare inngrepsfrie områder i Norge. De mener dessuten at INON ikke er
vurdert etter de faktiske topografiske forhold og at forvaltningsmyndighetene har et særskilt
ansvar for å sikre INON-områder i Nord-Norge, hvor tapene av INON er størst.
Organisasjonene mener det skal legges særlig vekt på å bevare INON i kombinasjon med
andre naturkvaliteter, reindrift og friluftsliv.

Behovet for kraftledningen er etter klagernes oppfatning ikke godt nok dokumentert. De
mener Statnetts begrunnelse for tiltaket i hovedsak har bakgrunn i ønske om en økt
petroleumsaktivitet. Organisasjonene viser til at de er negative til slik aktivitet ut fra hensyn til
forurensningsfare, fiskeriressurser og Norges klimaforpliktelser.

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet mener det ikke skal gis konsesjon til kraftledningen.
Dersom konsesjon likevel gis, krever organisasjonene at:

1. kraftledningen legges utenfor og i rimelig bufferavstand til:

Lullefiellet naturreservat
Navitdalen landskapsvernområde
Kvænangsbotn landskapsvernområde
Isberglia naturreservat
Sennalandet foreslåtte verneområde

2. det gjennomføres tilleggsutredninger for ny trasé i Alta kommune, som legges nærmere
eksisterende inngrep og som unngår de verdifulle områdene Skrabban/Skrabbura, Isberglia,
Isberget og Transfarelvdalen-Nussura.

3. ny trasé utredes øst for og parallelt med E6 mellom Stokkedalen og Suoidneleaksi og at
traseen her legges i rimelig bufferavstand til foreslåtte Sennalandet verneområde, Ribatjåvri-
Ribatjeakkit og Voggenesmyra.

Forum for natur og friluftsliv i Troms klager på NVEs vedtak for ny 420 kV kraftledning Balsfjord
—Hammerfest i brev av 25.05.2012. Som begrunnelse for klagen, som ble ettersendt i e-post den
01.06.2012, vises det til at konsesjonsgitt trasé går gjennom Lullefiellet naturreservat samt tett inntil
Isberglia naturreservat, det foreslåtte naturreservatet på Sennalandet og landskapsvernområdene i
Navitdalen og Kvænangsbotn. Forum for natur og friluftsliv i Troms mener traseen gjennom
Lullefjellet naturreservat er i strid med verneforskriften for reservatet, og at forskriften ikke gir adgang
til dispensasjon for tiltaket. De mener saken er en viktig prinsippsak ved at det etter deres oppfatning
vil være en svekking av selve prinsippet rundt vern, dersom et så stort inngrep tillates i et
naturreservat. Ved de øvrige verneområdene mener de det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til
verneformålene eller til påvirkning av buffersoner rundt områdene. De mener også at Statnett har søkt
alternativer som alle berører verneområder og viktige naturområder, og at dette har begrenset
mulighetene til å spille inn forslag til traseendringer og å påvirke vedtaket. Videre begrunner Forum
for natur og friluftsliv klagen med at vedtaket vil innebære en stor reduksjon i INON-områder og
medføre at virkninger for friluftsliv som må utredes bedre. De stiller også spørsmål ved behovet for
ledningen og mener at den nasjonale hovedstrategien må være å effektivisere energibruken framfor å
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gjennomføre tiltak som legger til rette for økt forbruk på bekostning av viktige natur- og
friluftsområder.

I klagen konkluderer Forum for natur og friluftsliv i Troms med at:

"FNF Troms mener at OED må oppheve NVEs konsesjon til Statnett SF om å bygge og drive den nye
420 kV kraftlinjenfra Balsfiord til Hammerfest.

Ledningen kommer i stor konflikt med eksisterende ogplanlagte verneområder

Ledningenfører til tap av store villmarkspregede områder

Ledningen kommer i konflikt med en rekke viktige og svært viktigefriluftsområder

FNF Troms savner en grundigere vurdering av behovetfor denne overføringen sett i
forhold til et akutt behovfor en effektivisering av vårt energiforbruk

Dersom kraftledningen likevel bygges krever FNF Troms at:

Krafilinjen legges utenfor Lullefiellet naturreservat og i tilstrekkelig bufferavstand til
Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområder, samt Isberglia naturreservat og
Sennalandetforeslåtte landskapsvernområde. Dette innebærer at Statnett SF må bli pålagt
å utrede nye traser der gode alternativer ikke allerede er utredet.

- Det reelle tapet av INON-områder utredes utfra landskapsform, og at en tilhørende,
tilfredsstillende konsekvensanalyse leggesfram.

- Detforetas en grundig utredningfor konsekvenser for friluftsliv blant annet basert på
Trornsftlkeskommunes nye kartlegging og verdivurdering avfriluftsområder i Troms."

Alta skytterlag klager på NVEs vedtak i brev av 24.05.2012. Skytterlaget viser til at de har et
område/skytebane på gnr. 40, bnr. 1/4 på Ulvemoen i Rafsbotn i Alta kommune, som de i framtiden
har tenkt å bruke til felt- og baneskyting. Skytterlaget mener de ikke vil kunne drive skarpskyting på
området, dersom det kommer en ny, stor kraftledning i tillegg til eksisterende. Når de ikke vil kunne
nytte området til opprinnelig formål, vil skytterlaget helst ha et annet/erstatningsområde i tilknytning
til deres baneanlegg på Kvenvikmoen i Alta.

4 Statnettsmerknadertil klagene

Statnett har kommentert klagene i brev av 25.06.2012, sammen med kommentarer til klager på vedtak
om 420 kV Ofoten —Balsfjord. I sin oppsummering av kommentarene sier Statnett at de har søkt
konsesjon fordi kraftledningen er nødvendig for å sikre forsyningssikkerheten i Nord-Norge nord for
Ofoten, og for bedre å kunne utnytte kapasiteten i underliggende nett. Stanett mener det ligger en
betydelig samfunnsøkonomisk gevinst i å bedre disse forholdene, samt at ledningen åpner muligheter
for økt produksjon og forbruk. Statnett viser til at konsesjonsprosessen siden 2007 har omfattet en
rekke høringer og møter og har framskaffet en omfattende dokumentasjon. De mener klagene i liten
grad gir opplysninger som ikke har vært vurdert tidligere, eller som endrer forhodet mellom fordeler
og ulemper ved den nye 420 kV-ledningen.

Statnett har gitt nærmere kommentarer til klagene eller klagegrunnene:

Klage fra grunneiere i Hølen v/ Harald Lunde:

Statnett mener det ikke er opplysninger i klagen som ikke er vurdert tidligere. Imidlertid har klagerne i
et brev til Balsfjord kommune av 15.06.2012, som NVE og Statnett har fatt videreformidlet, tatt opp
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spørsmål omkring grunnforholdene langs trasé 1.0ved Hølen. Statnett kommenterer bakgrunnen for
disse påstandene fra klagerne og hvordan Statnett i detaljplanleggingen følger opp lokaliteter med
særskilt behov for fundamentering mv. Statnett viser til at de som følge av klagebehandlingen vil
prioritere å avklare de geotekniske forholdene i Hølen.

Araturverdierog verneområder

Med henvisning til klager fra Nordreisa kommune, Fylkesmannen i Troms og natur- og
friluftsorganisasjonene presiserer Statnett at den nye ledningen i hovedsak er parallellført med
eksisterende ledninger for så langt som mulig å unngå inngrep i nye områder. Det vises til at dette
prinsippet støttes i nettmeldingen (Meld. St. 14 (2011-2012)) og til at Statnett har levert en omfattende
begrunnelse for å konsesjonssøke parallellføring gjennom Reisadalen i stedet for i ny tras. I følge
Statnett vil parallellføring ikke redusere andelen av inngrepsfri natur i nasjonalparkkommunen
Nordreisa, i motsetning til den alternative traseen. Statnett viser til at ledningen, der den ikke følger
eksisterende ledninger, medfører tap av inngrepsfri natur og at dette er godt dokumentert gjennom
ornfattende INON-beregninger som er utført etter Direktoratet for naturforvaltning sine anvisninger.

Vedrørende nyopprettede naturvernområder viser Statnett til at vernegrensene er fastsatt i samråd
mellom myndighetene og Statnett ut fra hensynet til eksisterende ledninger og planene for ny ledning.
Parallellføring bidrar i følge Statnett også til å redusere og samle inngrep der ledningen går i nærhet av
eksisterende og planlagte verneområder. Til klagen på konsesjonsvedtak for alternativ 1.23 gjennom
Lullefjellet viser Statnett til at de i møte den 11.06.2012 har varslet Fylkesmannen i Troms at Statnett
med det første vil søke dispensasjon. Fylkesmannens vedtak vil Statnett deretter eventuelt påklage, og
Statnett forutsetter at overordnede myndigheter eventuelt samordner klagebehandling for konsesjonen
og dispensasjonssøknaden. Statnett påpeker at de i søknaden ikke har prioritert mellom alternativene
1.23 og 1.19, og at alternativ 1.19 innebærer noe større reduksjon i INON enn det alternativ 1.23 gjør.

Reindrift

Statnett mener det i denne saken foreligger svært omfattende fagutredninger for reindrift. De viser til
at utredningene er supplert gjennom høringer og konsultasjoner og at reindrift er grundig vurdert av
NVE med hensyn til trasvalg og ulemper i anleggs- og driftsperiode. Statnett viser til at de allerede
har hatt mer enn 60 møter med reinbeitedistriktene, samt at de skal ha nye møterunder fra juli av, om
et opplegg for i størst mulig utstrekning å begrense ulemper i anleggsperioden. Statnett anser
anleggsperioden som den mest utfordrende. Representanter for distriktene har i følge Statnett også
deltatt på befaringer og gjennom dette påvirket flere masteplasseringer.

Vedrørende trasé mellom Skibotn og Kåfjord mener Statnett det er uakseptabelt å legge en ny
kraftledning i samme område og høyde over havet som den eksisterende ledningen. Statnett begrunner
dette med å vise til erfaringer med driften av eksisterende ledning samt til et doktorgradsarbeid ved
Meteorologisk institutt.

Statnett mener sumvirkinger av tidligere inngrep og konsesjonssøkt tiltak må skje gjennom
vurderinger ut fra den faktiske situasjonen reindriften i dag er i, og at virkinger av tidligere inngrep er
inkludert i dette. Framtidige tiltak er etter Statnetts vurdering usikre og må vurderes når de eventuelt
blir aktuelle. Etter Statnetts oppfatning er det viktig ved vurderingene også å legge til grunn at
reindrifta har en tilpasnings- og innrettelsesplikt på linje med andre i samfunnet. Statnett påpeker også
at det i flere områder som berøres av ledningen er mer rein enn det antall som er fastsatt av
myndighetene med grunnlag i ressurstilgangen og de mener at tilpasningsvansker som har
sammenheng med et uforsvarlig høyt reintall ikke kan tillegges vekt av betydning.
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Statnett påpeker også, som en kommentar til NVEs drøftning av kabel som avbøtende tiltak i bakgrunn
for vedtak, at de har utredet kabling av både 420 kV, 132 kV og 66 kV spenningsnivå i Reisadalen og
bemerker at det ikke er strenge krav til kabeltrasé for de laveste spenningsnivåene.

5 NVEsvurderingerav klagene

NVEs myndighet i klagesaken følger av forvaltningsloven § 33. NVE kan oppheve eller endre
vedtaket dersom NVE finner klagen begrunnet, alternativt oversende klagen til Olje- og
energidepartementet for endelig avgjørelse. Etter forvaltningsloven § 33 andre ledd skal NVE avvise
en klage, dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.

NVE har mottatt 13 klager og vurderer vilkårene for behandling av klagene til å være oppfylt. Klagene
vurderes derfor av NVE i den forberedende klagebehandlingen og oversendes Olje- og
energidepartementet for endelig avgjørelse.

Mange av klageinstansene har like eller tilsvarende klagegrunner og NVE har derfor valgt å
kommentere klagene tematisk. NVE kommenter de forhold som er anført i klagene og som ikke er
vurdert tidligere, eller forhold som vi mener bør utdypes nænnere. Vedrørende forhold som NVE
mener er tilstrekkelig vurdert ved konsesjonsavgjørelsen, vises det til bakgrunn for vedtak av
02.05.2012.

5.1 Klager på NVEs skjønnsutøvelse og vedtak generelt

NVE konstaterer at klagerne er uenige i NVEs skjønnsvurderinger som ligger til grunn for vedtaket.
For eksempel mener flere klagere at NVE har benyttet feil eller mangelfullt grunnlag ved vurdering av
virkninger av ledningen for reindrift, naturmangfold og for næringsutvikling og reiseliv. I flere av
klagene stilles det også spørsmål ved avveiningene som NVE har gjort mellom ulike interesser, og
klagerne mener interessene er vektlagt ulikt.

NVE foretar en helhetlig vurdering av alle de positive og negative sidene ved prosjektet. En viktig del
av NVEs forvaltningsoppgave er å sikre likebehandling av saker. I våre skjønnsvurderinger vil vi
derfor søke samsvar med behandling i tilsvarende saker. Vi mener vi har vektet de ulike hensynene i
denne saken på samme måte som i andre, sammenlignbare saker. NVE har også et ansvar for å følge
opp politiske føringer og å ivareta regionale og nasjonale hensyn. I avveining av alle disse hensyn vil
ikke NVE fullt ut kunne imøtekomme alle ønsker og krav fra berørte interesser, men vi søker gjennom
skjønnsutøvelsen å finne den løsning som for samfunnet er mest rasjonell.

5.2 Alternative løsninger og traseer

Behovet for ledningen

Klagerne representert ved Advokatkontoret Jonassen mener vedtaket og ledningen er begrunnet i
framtidig næringsutvikling og kraftproduksjon, og at konsekvenser av slike framtidige inngrep må
inkluderes i konsekvensutredning av ledningen. Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund
begrunner sin klage dels ut fra en oppfatning om at behovet for ledningen ikke er godt nok
dokumentert og i hovedsak har bakgrunn i ønske om en petroleumsaktivitet som organisasjonene er
imot. Forum for natur og friluftsliv i Troms mener også at behovet for ledningen ikke er vurdert godt
nok opp i mot tiltak for effektivisering av energibruken. NVE konstaterer at klagerne kun viser til
deler av begrunnelsen for vårt vedtak. Som det framgår av den samlede begrunnelse i kapittel 5.1 i
bakgrunn for vedtak, mener NVE at behovet for ledningen og alternative løsninger er grundig utredet
og dokumentert.
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Trasalternativer

Alternativ 1.0 i Balsf ord kommune

Grunneieme i Hølen viser i sin klage på alternativ 1.0 til flere forhold som de mener burde vært
vurdert annerledes og de foreslår justeringer av altemativ 1.25. Samlet mener de dette gir grunnlag for
å velge alternativ 1.25, selv om dette er noe dyrere enn 1.0. NVE mener de ulike avveiningene under
hvert trasalternativ fremgår av bakgrunn for vedtak. Vi mener også visuelle virkninger og ulemper av
ledningen for den nærmeste bebyggelsen er lagt til grunn og tatt hensyn til i våre vurderinger mellom
trasealternativene, jf. kapittel 5.4.1 i bakgrunnsnotatet. I tillegg vil NVE vise til at det foreligger
innsigelse fra Områdestyret i Troms til altemativ 1.25. Reindrifta har slik tydelig vurderer dette
altemativet som dårligere for dem. Vedrørende opplysninger klagerne har sendt via Balsfjord
kommune om grunnforhold langs alternativ 1.0, viser NVE til merknader fra Statnett. Krav til
sikkerhet for selve anlegget og for omgivelsene følger av forskrift, og slike hensyn må uansett følges
opp gjennom detaljplanlegging av konsesjonsgitt anlegg. Dersom man i detaljplanleggingen skulle
komme til at en utbygging som ivaretar krav til sikkerhet og beredskap ikke kan gjennomføres
innenfor fastsatt konsesjon, forutsetter NVE at det søkes om endring. NVE kan ikke se at det gjennom
klagene har kommet nye opplysninger som gir grunnlag for nå å endre vår vurdering av alternativene
1.0 og 1.25.

Altemativ 1.23-1.0 i Storf ord o Kåf ord kommune

Fylkesmannen i Troms og miljøorganisasjonene begrunner klage over altemativ 1.23 med at
altemativet berører Lullefjellet naturreservat, og at de mener det ikke kan gis dispensasjon fra
vemeforskriften for reservatet. NVE har i vår saksbehandling registrert og lagt vekt på uttalelse fra
Fylkesmannen, hvor alternativ 1.23 frarådes, men hvor det samtidig vises til at eventuell utbygging må
skje etter dispensasjon fra vernebestemmelsene. NVE konstaterer imidlertid at Fylkesmannen i klagen
kun viser til bestemmelsene i verneforskriften kapittel IV-VI. Disse bestemmelsene lyder:

Kapittel IV —"For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, somfeks. (....), fremforing
av luftledninger, gjerder, jordkabler (....). Forsøpling erforbudt. Opplistingen er ikke
uttommende."

Kapittel V —"Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinderfor:

5. Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet. Dette inkluderer tydding i
og langs traséfor kraftlinje, samt drift, vedlikehold ogfornyelse av kraftledninger, unntatt
oppgradering som innebærer bredere linjetras."

Kapittel VI —"Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

5. Oppgradering av kraftledninger som innebærer bredere linjetrasé.."

Fylkesmannen legger til grunn for klagen at den aktuelle ledningen er et nytt anlegg (kap IV) og ikke
kommer inn under bestemmelsene om vedlikehold eller oppgradering (kapittel V og VI).

NVE bemerker at det av verneforskriftens kapittel VIII framgår at forvaltningsmyndigheten kan gjøre
unntak fra forskriften for "arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning". NVE mener en
dispensasjonssøknad må vurderes på bakgrunn av kravet til å unngå skopydding, som er satt i
konsesjonen, og at de respektive bestemmelsene i forskriftens kapittel IV-VI og VIII sees i
sammenheng ved en slik vurdering.
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NVE

Fylkesmannen viser til at andre aktuelle traseer for kryssing av Skibotndalen vil være bedre med
hensyn til naturmangfold. NVE viser til våre vurderinger i bakgrunn for vedtak og at alternativene
Fylkesmannen peker på både er gjenstand for innsigelse og har virkninger for andre interesser, jf
mellom annet våre vurderinger av klage fra Områdestyret i Troms nedenfor. NVE mener på denne
bakgrunn fortsatt at trasalternativ 1.23 samlet sett er det beste trasalternativet og at
dispensasjonsspørsmålet bør vurderes konkret i henhold til en egen søknad. NVE viser i denne
sammenheng til Statnett sine merknader til klagene, og vi mener det er fornuftig at
dispensasjonsspørsmålet vurderes i sammenheng med avgjørelse av klagen.

Områdestyret i Troms har påklaget alternativ 1.23 med samme begrunnelse og i samsvar med
innsigelsen som de har gitt til trasalternativet. Områdestyret har i uttalelser og i innsigelsesmøte med
NVE konkretisert at det er den delen av alternativ 1.23-1.0 østover fra Lulleskogen, som ikke
parallellføres med eksisterende ledning, som områdestyret er negativ til. Parallellføring med
eksisterende ledning fram til Lulleskogen sier områdestyret at de kan akseptere. NVE viser til
bakgrunnsnotatet og særlig kapittel 5.3.4 hvor traseen er vurdert ut fra hensynet til reindrift. NVE
mener klagen utdyper de problemstillinger reinbeitedistrikt 24T Helligskogen mener er knyttet til
ledningen. Samtidig mener NVE klagen ytterligere understreker vår konklusjon om at alternativ 1.23
er det beste alternativet for reindrifta, gitt at Statnett ikke ser det forsvarlig å etablere en ny ledning i
parallell med eksiterende ledning fra Lulleskogen mot Manndalen og Kåfjorddalen. Det vises i denne
sammenheng også til Statnetts kommentarer til klagen.

NVE vil bemerke at klagen og innsigelsen fra områdestyret er gitt primært med grunnlag i
påvirkninger som områdestyret mener ledningen vil gi for reinbeitedistrikt 24T Helligskogen. NVE
registrerer samtidig at Advokat Geir Haugen i klage på vegne av distrikt 24T viser til at alle
luftledningsalternativer er uakseptable for distriktet og at ledningen burde kables. Distriktet og
områdestyret har imidlertid i høringsuttalelser vist til inngrep som kabelanlegg på dette
spenningsnivået innebærer og krevd at ledningen framføres som luftledning dersom den bygges.
Parallellføring gjennom hele distriktet ble i denne sammenheng krevd. NVE viser til redegjørelser i
notatet bakgrunn for vedtak, og vi mener den konsesjonsgitte traseen 1.0-1.23-1.0 er den av de
aktuelle løsningene som i størst grad imøtekommer reindriftas krav.

Alternativ 2.5 i Kåf ord kommune

Områdestyret i Vest-Finnmark, Advokatkontoret Dalan på vegne av distrikt 37 Skårfvåggi og
Advokatfirmaet Jonassen på vegne av distrikt 36 Cohkolat ja Biertavårri har klaget på trasé 2.5 i
Kåfjord kommune. Klagene er i hovedsak begrunnet med at klagerne er uenige i NVEs vurderinger -
både i vurderingene av virkninger kraftledninger kan ha på rein generelt, og de konkrete vurderinger
av virkninger langs alternativ 2.5. Angående de generelle vurderingene viser NVE til bakgrunn for
vedtak og til vurdering av øvrige klager knyttet til reindrift nedenfor. Også for konkrete vurderinger av
trasé 2.5 vises det til bakgrunn for vedtak, jf. kapittel 5.3.5. NVE vil imidlertid understreke, som det
framgår av bakgrunnsnotatet, at vi i disse vurderingene ikke har sett bort fra fagutredningene eller
innspillene fra reindrifta, slik det hevdes i klagene fra områdestyret og fra distrikt 37. Det framgår
klart av vedtaket at NVE har lagt til grunn at alternativ 2.5 er det dårligste alternativet for reindrifta
isolert sett. NVE har også lagt til grunn for vurderingene at vi anser det aktuelle området for å være
blant de mest utfordrende med hensyn til reindrift langs ledningen. NVE mener vi ut fra disse
forutsetningene har foretatt en særskilt grundig vurdering av alternativ 2.5 med hensyn til reindrift og i
avveiing av reindrift opp mot andre interesser. Gjennom våre vurderinger framstår ikke alternativ 2.5
som så entydig og betydelig mer inngripende for reindrifta, som man kan få inntrykk av fra
fagutredningen. Dette har etter NVEs oppfatning også sammenheng med systematikken som nyttes i
fagutredningen og at konsekvensgradsbeskrivelsene i rapporten ikke må oppfattes som absolutte, men
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som et verktøy for å skille mellom alternativene, jf. fagrapporten side 25. NVE viser i denne
sammenheng også til bakgrunnsnotatets kapittel 4.11 og spesielt 4.11.2. NVE er således ikke enig med
klagerne i at enkelte interesser, som visuelle hensyn, kulturminner eller reiseliv er tillagt større vekt
enn reindrift ved vår samlede vurdering og avveining mellom alternativene 1.0, 1.5.1 og 2.5 i
Kåfjorddalen. Imidlertid mener NVE at de samlede ulemper vil være minst ved trasalternativ 2.5.
Noe større ulemper for reindrifta har vi tatt høyde for i disse vurderingene, uten at det endrer på vår
rangering av alternativene.

Alternativ 1.0 i Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har påklaget konsesjon til alternativ 1.0 gjennom Reisadalen med vekt på
virkninger de mener et økt ryddebelte og båndlagte arealer vil kunne få for innbyggere,
næringsutvikling og økologi i dalen. Kommunen hevder blant annet at virkinger for økologien i dalen
ikke er gjort rede for og at kommunen og innbyggerne ikke har blitt hensyntatt i vedtaket. NVE vil
vise til at innspill fra kommunen har blitt fulgt opp gjennom konsesjonsbehandlingen, både ved krav
til Statnett om nærmere vurdering av trasalternativ 1.6 og av bruk av kabel. Disse vurderingene er
onitalt i bakgrunn for vedtak, henholdsvis i kapittel 4.4 og 5.1.3. I tillegg vises det til de konkrete
tras&vurderingene i kapittel 5.4.4. NVE mener på dette grunnlag at temaene som Nordreisa kommune
tar opp i klagen er utførlig behandlet og vurdert gjennom konsesjonsprosessen. NVE vil også påpeke
kravene til avbøtende tiltak som er satt i anleggskonsesjonen. NVE er også enige i merknadene fra
Statnett, og vi mener en ny trasé i inngrepsfrie områder og i verneområder ikke ville vært en bedre
løsning med hensyn til landskap og naturmangfold.

Alternativ 1.17-1.0 i Alta kommune

Alta skytterlag har klaget på vedtaket med grunnlag i trase. 1.17-1.0 ved Rafsbotn i Alta og krevd
erstatningstomt for et område ved Ulvemoen. De planlegger å utvikle tomten til skytebane, men mener
den ikke kan nyttes til formålet dersom ledningen etableres. NVE mener eiendommen som er
utgangspunktet for klagen ikke berøres av konsesjonsgitt tras, idet parallellføring med eksisterende
ledning nord for Alta først gjenopptas om lag en kilometer nord for eiendommen. NVE konstaterer at
eiendommen vil kunne berøres i anleggsperioden og at den følgelig er omfattet av
ekspropriasjonstillatelsen. Ekspropriasjonstillatelsen er imidlertid ikke påklaget av skytterlaget og
NVE legger til grunn at eventuelle midlertidige ulemper for skytterlaget i denne sammenheng løses
privatrettslig eller ved skjønn.

Alternativ 1.0 "ennom reinbeitesdistrikt 22 i Kvalsund kommune

Distrikt 22 har påklaget hele traseen gjennom distriktet. Til denne klagen vil NVE anføre at distriktets
ønske om en østlig tras, parallelt med sperregjerde mot Øst-Finnmark reinbeiteområde og distrikt 16,
er vurdert i en egen reindriftsrapport. NVE mener også at denne traseen er grundig vurdert både av
utreder og i NVEs arbeid med saken, herunder gjennom høringer og konsultasjoner. NVE viser i
denne sammenheng til bakgrunn for vedtak kapittel 4.4 og 5.3.10 der henholdsvis den østlige traseen
og konsesjonsgitt alternativ 1.0 er vurdert. Vi mener det framgår av bakgrunn for vedtak at vi vurderer
traseen innenfor distrikt 22 som utfordrende med hensyn til bygging av ledningen. NVE mener klagen
poengterer problemstillingene og vi har forståelse for distriktets synspunkter. I våre vurderinger i
bakgrunn for vedtak har NVE lagt spesiell vekt på anleggsperioden og vi har også knyttet krav til
planlegging og gjennomføring av anleggsperioden ut fra hensyn til reindriften i de berørte områdene.
NVE har videre lagt forutsetninger om slike avbøtende tiltak til grunn, når vi har vurdert de ulike
traseene og virkninger for reindriften. Når NVE og distriktet vurderer konsekvensene av ledningen
forskjellig, skyldes dette i stor grad disse forutsetningene om avbøtende tiltak. Ved å planlegge
særskilt for de mest sensitive periodene, mener NVE at forskjellen i konsekvens ved de ulike
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alternativene blir mindre enn det distriktet legger til grunn. Dessuten legger NVE vekt på at
parallellføring med den eksisterende ledningen totalt sett vil gi tekniske inngrep i mindre områder, enn
ved å følge en helt ny tras. Ferdsel og støy knyttet til drift og vedlikehold av ledningene vil samlet
sett også bli mer omfattende langs to traseer enn langs &I. For distrikt 22 isolert er vi enig i at disse
vurderingene ikke fullt ut er dekkende, fordi områdene brukes så vidt forskjellig. For reindriften totalt
sett støtter likevel NVE vurderingene i den reindriftsfaglige utredningen av det østlige alternativet.
Sammen med fordeler parallellføring gir med hensyn til andre interesser, og med de forutsetninger om
avbøtende tiltak som NVE legger til grunn, mener vi fortsatt at den konsesjonsgitte traseen samlet sett
er den som gir færrest negative virkninger.

5.3 Reindrift og samiske interesser

Flere traseer er påklaget med begrunnelse i virkninger for reindriften. Disse klagen er vurdert i kapittel
5.2 og gjentas ikke.

Fa utrednin er o vurderin av virknin er

Klagene fra reinbeitedistriktene, Norske Reindriftsamers Landsforbund og Områdestyret i Vest-
Finnmark anfører at utredningene knyttet til reindrift ikke er gode nok. Klagerne gir flere begrunnelser
for dette, men i hovedsak at utreder ikke har nødvendig reindriftsfaglig kompetanse, at utredingene
ikke legger riktige virkninger av ledingen til grunn og at virkninger av tidligere og planlagte tiltak ikke
er tilstrekkelig utredet. Klagene mener disse manglene ved utredningene umuliggjør en vurdering av
tiltaket opp i mot folkeretten og terskler for tålelige inngrep som denne setter. Reinbeitedistriktene
representert ved advokat Geir Haugen mener disse forholdene innebærer så store mangler ved
vedtaksgrunnlaget at hele vedtaket er ugyldig. Disse klagerne mener også at ledningen for flere
reinbeitedistrikter bryter med folkerettens urfolksvern og at vedtak om konsesjon og ekspropriasjon
derfor er ugyldige.

Gjennom behandling av meldingen og søknadene har NVE fått mange tilbakemeldinger med
likelydende påstander og krav som i klagene. NVE mener disse kravene er etterkommet så langt det
har vært rimelig og av relevans for saken. Når det gjelder kritikken av den foreliggende
reindriftsutredningen, mener "NVEkritikken i stor grad er basert på misforståelser eller at klagerne
ikke har satt seg inn i rapportens beskrivelse av systematikk og forutsetninger for arbeidet. Rapportene
er omfattende og det kan være vanskelig å få oversikt over helheten i de komplekse problemstillinger
som rapportene omhandler. NVE viser til våre vurderinger av reindriftsrapporten i bakgrunn for
vedtak kapittel 4.11 og vi kan ikke se at klagene har kommet med nye opplysninger, ut over de som
allerede er mottatt og vurdert. NVE viser også til kapittel 6.1 over, og vi mener klagernes anførsler om
utilstrekkelige utredninger, brudd på folkeretten mv. i stor grad forklares av at klagerne har andre
vurderinger av kraftledningens faktiske virkninger og at de er uenige i NVEs skjønnsutøvelse på dette
temaet.

Konsultasjoner

Sametinget har klaget på konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonstillatelsen med begrunnelse i de
gjennomførte konsultasjonene og at Sametinget ikke har blitt gitt tid til å behandle saken - eller
subsidiært klagesaken - i Sametingets plenum. Klagerne representert ved Advokatkontoret Jonassen
støtter også Sametingets klage og mener saken ikke er tilstrekkelig opplyst når konsultasjonen er
avsluttet uten plenumsbehandling og at konsultasjonsplikten ikke er oppfylt. Disse klagerne mener
også at NVE feilaktig har lagt reinbeitedistrikter til grunn ved vurdering av virkninger og
gjennomføring av konsultasjoner, og at den enkelte rettighetshaver burde være utgangspunktet for
vurderingene og konsultasjonene.
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1\IVEhar i behandling av saken bl.a. søkt veiledning hos Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet, samt hatt dialog med Sametinget for å avklare omfang av, gjennomføring og
innhold i konsultasjoner med reindrift og samiske interesser. Dette har i noen grad bidratt til
avklaringer omkring hvem konsultasjonsplikten gjelder overfor, og NVE mener at de konsultasjoner
som er gjennomført med reinbeitedistriktene oppfyller konsultasjonsforpliktelsene overfor
reindriftsutøvere i denne saken. Imidlertid har dialogen med departement og Sametinget i liten grad
gitt veiledning i konsultasjoner i enkeltsakesbehandling, og til hvilke krav som skal oppfylles ved
konsultasjoner i saker hvor det også gjennomføres høringer og for øvrig foreligger mulighet for
innsigelse og klage. NVE har i møter med Sametinget lagt vekt på vår prinsipielle holdning om at
Sametinget ikke kan kreve et utkast til vedtak som grunnlag for konsultasjoner. Våre vurderinger rundt
dette er gitt i bakgrunn for vedtak kapittel 5.7 og NVE står fast ved disse. Særlig vises det til vår
orntale og vurdering av prosessen rundt konsultasjon med Sametinget og hvilket saksgrunnlag som
skal foreligge for disse konsultasjonene. Forøvrig vil NVE bemerke at det verken i den sentrale
konsultasjonsavtalen eller i konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og NVE er satt absolutte krav til
at partene skal komme til enighet. Videre foreligger det heller ikke konkrete retningslinjer for når
konsultasjonen skal videreføres eller eventuelt avsluttes.

NVE vil påpeke at behandling av saken har gått over lang tid. Vi mener videre at åpenhet og dialog
har vært godt ivaretatt gjennom saksbehandlingsprosessen, men at vi i konsultasjoner med Sametinget
ikke har kommet til realitetsdiskusjoner av saken fordi det ikke har vært enighet om hva som skal
legges til grunn ved konsultasjon. NVE mener det må avgjøres prinsipielt av de respektive
departementer i samråd, dersom konsultasjoner med Sametinget og foreleggelse for Sametingets
plenum, skal starte etter at NVE har utformet et utkast til vedtak som grunnlag for konsultasjon. En
slik tilnærming vil etter NVEs oppfatning medføre betydelig forlenget saksbehandlingstid. NVE ser et
stort behov for å avklare dette for senere saker og har tatt initiativ overfor Sametinget for videre
diskusjoner. For denne konkrete saken konstaterer vi at Sametinget ønsker konsultasjoner med
departementet. Disse vil naturlig ta utgangspunkt i NVEs vedtak. Som Sametinget også forutsetter i
sin klage, anser NVE at klagen slik følges opp og avklares gjennom departementets sluttbehandling.
Norske Reindriftsamers Landsforbund har bedt om å delta i disse konsultasjonene sammen med
Sametinget. NVE har i vår vurdering av konsultasjonsforpliktelsene konkludert med at vi ikke har slik
plikt overfor NRL i enkeltsaker, men at plikten gjelder overfor forbundet medlemmer som
rettighetshavere.

Folkerettsli e vurderin er

NVE registrerer at det i klage fra advokat Geir Haugen er vist til at NVE har foretatt en grundig
gjennomgang av folkerettsspørsmålet, men at klagerne er uenige i NVEs konklusjoner. Etter NVEs
oppfatning skyldes denne uenigheten først og fremst ulike vurderinger knyttet til hvilke virkninger
kraftledninger har for reindrift. Som påpekt i notatet bakgrunn for vedtak mener NVE at usikkerheten
som er knyttet til unnvikelseseffekter mv. er positivt ivaretatt for reindrifta i fagutredningen gjennom
de virkninger som utredningen har lagt til grunn. NVE vil også påpeke at fagutredningen bygger på
noen viktig forutsetninger, både knyttet til hvilke virkninger som er lagt til grunn for utredningen og til
begrepene og virkningsbeskrivelsene som nyttes i rapporten. En av disse forutsetningene er at
konsekvensgradsvurderingene, som graderer virkninger av ledningen fra "meget stor positiv" til
"meget stor negativ" konsekvens, ikke kan forstås som absolutte angivelser av virkning, men som et
verktøy til å vurdere de ulike traseene opp i mot hverandre. Rapporten har slik benyttet skalaen for å
skille mellom alternativene, men uten at graderingen direkte kan overføres til et faktisk omfang av
virkninger, slik flere av klagerne synes å ha lagt til grunn.
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Distriktene representert ved advokat Haugen mener NVE ikke har 'foretatt en konkret vurderingfor
hvert enkelt reinbeitedistrikt når det gjelder forholdet tilfolkeretten". NVE mener dette enten bygger
på en misforståelse og/eller på andre vurderinger av virkninger av tiltaket for reindrifta, enn de NVE
legger til grunn. NVE har vurdert ledningstraseene innen det enkelte reinbeitedistrikt i bakgrunn for
vedtak kapittel 5.3. I kapittel 5.7 er disse virkningene vurdert konkret opp mot folkerettens
bestemmelser. Vurdert samlet, og tatt hensyn til de aktuelle konsesjonsgitte traseer,
justeringsmuligheter i detaljplanleggingen og vilkår om avbøtende tiltak, mener NVE at ledningen
ikke vil medføre inngrep som bryter med folkeretten i noen av de berørte reinbeitedistriktene.
Påvirkning av driftsmessige forhold eller ulemper som kan kompenseres for, og som ikke truer
reindriften som en samisk kulturbærer, er blant virkninger som "NVEmener ikke kommer inn under
det særskilte vernet reindriften er gitt. Følgelig har også reindriften en tilpasningsplikt og et rom for
skjønn ved avveining mot andre interesser og hensyn. Det er dette rommet for skjønnsutøvelse,
innenfor skrankene av reindriftens særskilte vern, som NVE omtaler i bakgrunn for vedtak s. 156, og
som enkelte av klagerne har anført som grunnlag for å påklage NVEs rettsanvendelse. NVE fastholder
imidlertid at vi har foretatt en særskilt vurdering av tiltaket opp mot tersklene i folkeretten, og dernest
avveid mot andre interesser de virkinger vi mener reindriften må tåle uten at tersklene overskrides.

NVEs vurdering av at virkningene av ledningen ikke har et slikt omfang at reindriftsutøvelsen er truet
er også bakgrunnen for at sekundærekspropriasjon ikke er vurdert nærmere, jf. klage fra Advokat
Jonassen på vegne av reinbeitedistrikt 41.

Samlede virknin er

Klagerne som er representert ved advokat Geir Haugen og Norske Reindriftsamers Landsforbund
vektlegger summen av tidligere og planlagte inngrep som grunnlag for å vurdere om tersklene i
folkeretten overskrides. NVE har i bakgrunn for vedtak og særlig i kapittel 5.7.6 gjort rede for vår
vurdering av samlede virkninger og hvordan dette håndteres i konsesjonsbehandlingen. NVE vil
imidlertid her gjenta vårt syn om at tidligere inngrep inkluderes i konsekvensutredningene ved at
virkninger av tiltaket vurderes ut fra dagens tilstand. Der tidligere inngrep eventuelt vil forsterke
effekten av det planlagte tiltaket vesentlig, vil dette framgå av konsekvensutredningen. Dette er etter
NVEs oppfatning også helt i tråd med de aktuelle utdrag av NOU 1997:5, som reinbeitedistriktene
viser til i sin klage. Når det gjelder virkninger av planlagte tiltak anfører advokat Haugen på vegne av
sine klienter at det ikke er tilstrekkelig å vurdere planlagte energianlegg, slik NVE har gjort i saken.
NVE er enig i at våre vurderinger av planlagte tiltak ikke er uttømmende, men vi mener en slik
altomfattende vurdering av tiltak innen alle sektorer som klagerne krever verken er mulig å
gjennomføre, eller er beslutningsrelevant for det aktuelle tiltaket. NVE har forsøkt å sammenstille
planer for energianlegg for å synliggjøre omfang av saker og hvilke tiltak som kan bli aktuelle i løpet
av de nærmeste årene. Det er verken gitt at disse tiltakene blir realisert eller at de får et omfang og
virkning i samsvar med dagens planer.

Advokat Haugen klager på vegne av distrikt 21 også på at Snefjord vinkraftverk ikke er vurdert i
sammenheng med samlede virkinger for distrikt 21. NVE vil peke på at det er om lag 20 km mellom
grensen til distrikt 21 og planområdet for vindkraftanlegget, og vi finner det lite sannsynlig at anlegget
vil kunne gi virkninger av betydning for distrikt 21. Eventuelle virkninger for reindrifta i distrikt 16,
som kan bli direkte berørt av vinkraftanlegget, må vurderes konkret i konsesjonsbehandlingen for
vindkraftanlegget, herunder om det er nødvendig med tiltak for å hindre sammenblanding av rein over
distriktsgrensen.
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5.4 Naturmangfokl

I tillegg til traseen gjennom Lullefjellet naturreservat, som omtalt over, klager miljø- og
friluftsorganisasjonene på traseer som går i nærheten av verneområder eller viktige naturområder i
Alta. NVE er enig med organisasjonene i at en generelt bør søke å unngå verdifulle naturområder.
Dette må imidlertid også vurderes i sammenheng med tekniske og økonomiske forhold og med hvilke
virkninger de alternative traseene vil ha for naturmangfoldet. Ut fra konkrete vurderinger vi har gjort i
saken, kan ikke NVE se at det foreligger særskilte verdier i de konsesjonsgitte traseene eller at
alternative traseer med stor grad av sannsynlighet ville redusert ulempene. Det vises i denne
sammenheng til bakgrunn for vedtak kapittel 5.4 og 5.8. Vedrørende organisasjonens krav om ny tras
over Sennalandet vil NVE vise til våre vurderinger i bakgrunn for vedtak, hvor vi mener det framstår
åpenbart at en slik trasé ville vært en betydelig dårligere løsning enn parallellføring, som det er gitt
konsesjon til.

Natur og ungdom, Naturvernforbundet og Forum for natur og friluftsliv i Troms har krevd at
ledningstraseen må legges utenfor og i "rimelig-" eller "tilstrekkelig bufferavstand" til etablerte og
foreslåtte verneområder. NVE kan ikke se at det finnes hjemmel i lovverket kor å kreve buffersoner
rundt verneområder. Man må kunne forutsette at vernegrensene er satt ut fra en helhetsvurdering av
områdets verdier og at verneområdet i seg selv er stort nok til å ivareta disse verdiene. NVE viser i
denne sammenheng til naturmangfoldloven § 34 hvor det heter: "Verneområdets geografiske
utstrekning skal samsvare med verneformålet. Vedavgrensning av verneområdet skal det legges vekt
på å ivareta økologiskefunksjoner av betydningfor verneformålet og økosystemets tåleevne mot ytre
påvirkinger." For øvrig viser NVE til vurderingene av ledningens virkninger for naturmangfold i
bakgrunn for vedtak, og vi kan ikke se at klagene gir nye momenter som ikke allerede er vurdert.

5.5 Kompensasjon

Nordreisa kommune viser til tidligere krav om konsesjonsavgift ved krafttiltak eller naturinngrep som
dette tiltaket innebærer og krever at dette vurderes på nytt. NVE har forståelse for kommunens syn
vedrørende store sentralnettstiltak som påvirker arealbruken i kommunen, og at dette kan oppfattes
som at kommunen tar ulempene på vegne av samfunnet. På den annen side er alle kommuner avhengig
av stabil og sikker kraftforsyning, og verdien av slik forsyning vil for alle kommuner være større enn
ulemper knyttet til forsyningsnettet. Dersom det skal etableres en kompensasjonsordning som
Nordreisa kommune ønsker, må denne på rettferdig vis dekke alle kommuner som i dag har
sentralnettsanlegg, i tillegg til ved nye anlegg. Dette er etter NVEs oppfatning klart et politisk
spørsmål, og dette er også nylig vurdert i Meld. St. 14 (2011-2012). NVE viser til kapittel 7.3.5 i
denne hvor det heter at: "Et godt og velutviklet sentralnett er til nyttefor hele samfunnet. Det enkelte
nettprosjekt bidrar til robusthet i sentralnettet og ikke barefor områdene som knyttes sammen.
Hvordan nytte og konsekvenser av enkeltprosjekter fordeler seg mellom regioner og lokalsamfunn kan
derfor ikke anslås på enfornuftig måte, og en slik vurdering er heller ikkeformålstjenlig. Regjeringen
mener at et robust sentralnett er etfelles, nasjonalt ansvar og atfordelene tilfaller samfunnet som
helhet. En kompensasjonsordning for lokalsamfunn som berøres av nettinvesteringer vil ikke være i
tråd med dette, og er ikke aktuelt å innføre. NVE konstaterer at det i dag ikkefinnes hjemmelfor
denne type kompensasjon."

5.6 Klage på ekspropriasjon

To av klagene fremmer i tillegg til klage på konsesjonsvedtaket etter energiloven også klage på
ekspropriasjonstillatelsen gitt etter oreigningslova. Vi gjør oppmerksom på at klage på ekspropriasjon
automatisk gir klagen oppsettende virkning, det vil si at man ikke kan starte anleggsarbeidet før klagen
er ferdig behandlet i departementet.
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Følgende har klaget på ekspropriasjonstillatelsen:

Sametinget

Advokat Geir Haugen på vegne av sine klienter

Begrunnelsene for å klage på ekspropriasjonstillatelsen er ikke adskilt fra begrunnelsene for å klage på
konsesjonsvedtaket og disse kommenteres derfor ikke ytterligere her.

6 Oppsummering

NVE har oppsummert og vurdert de 13 klagene vi har mottatt på vårt vedtak av 02.05.2012 om
konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Statnett for ny 420 kV Balsfjord-Hammerfest. Klagene er
også kommentert av Statnett.

NVE kan ikke se at det gjennom klagene har kommet vesentlig ny informasjon eller momenter som
ikke er vurdert i forbindelse med konsesjonsvedtaket, jf. notatet Bakgrunn for vedtak av 02.05.2012.
NVE ser derfor ikke grunnlag for å endre på vårt vedtak, og vi oversender klagene til Olje- og
energidepartementet for endelig avgjørelse.
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Statnett SF —420 kV kraftledning Ofoten - Balsfjord. Sammenfatning
og vurdering av klager på NVEs vedtak om konsesjon og
ekspropriasjonstillatelse.

1. Konklusjon

NVE har mottatt 12 klager på vedtak av 02.05.2012 om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til
Statnett SF for en ny 420 kV kraftledning mellom Ofoten transformatorstasjon og Balsfjord
transformatorstasjon. Klager er gitt på vegne av lokale og regionale myndigheter, Sametinget,
reindriftsutøvere og grunneiere.

NVE anbefaler for Olje- og energidepartementet at det settes et ekstra vilkår om bygging av en
støyvoll ved Bardufoss transformatorstasjon. Årsaken til dette er nye opplysinger om støynivået
ved stasjonen. NVE kan ellers ikke se at det har kommet frem nye vesentlige forhold i klagene
som gir grunnlag for å omgjøre vårt vedtak av 02.05.2012. NVE oversender derfor klagene til
Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.
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2. Innledning

NVE ga 02.05.2012 Statnett konsesjon til å bygge og drive en 420 kV kraftledning fra Ofoten
transformatorstasjon i Narvik kommune til Balsfjord transformatorstasjon i Balsfjord kommune, via
kommunene Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu og Målselv. Det ble også gitt tillatelse til å utvide
transformatorstasjonene Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord. Videre ble det gitt tillatelse til å
sanere to 132 kV kraftledninger over en strekning på 50 kilometer. Det ble gitt konsesjon til
luftledning på hele strekningen som omsøkt. Samtidig ga NVE i medhold av oreigningslova Statnett
ekspropriasjonstillatelse for de omsøkte anleggene. NVE viser til notatet "Bakgrunn for vedtak" av
02.05.2012 for oppsummering av saksbehandlingsprosessen, sammenfatning av innkomne merknader
og NVEs vurderinger.

Konsesjonsbehandling etter energiloven er en avveining mellom tekniske og økonomiske forhoId og
miljøkonsekvenser i vid forstand. Hvis et omsøkt anlegg ansees å være til større fordel for samfunnet
enn ulempene, kan det gis konsesjon etter energiloven. I konsesjonsbehandlingen må mange forhold
veies opp mot hverandre. Alle vesentlige forhold som kommer frem gjennom konsesjonsprosessen
vurderes og hensyntas ved skjønnsutøvelsen.

De som har klaget på NVEs vedtak av 02.05.2012 er uenige i NVEs skjønnsutøvelse og det endelige
vedtaket.

Følgende har påklaget NVEs vedtak:

Gratangen kommune
Sametinget
Beboere og grunneiere på Kvernmo
Dag og Yvonne Kvernmo
May-Britt Brobach og Arild Tobiassen
Espen Berglund og Halvar Kristiansen
Margot Berglund
Grunneiere ved Kjosvatnet
Tor-Odin Kjosvatn
Margaret Guttormsen
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Reinbeitedistriktene Skjomen, Gielas, Hjerttind og Mauken

I tillegg skriver Reindriftsforvaltningen i Troms i brev av 29.05.2012 at Områdestyret i Troms
påklager vedtaket, og at begrunnelsen for klagen sendes etter et møte i områdestyret den 05.06.2012.
NVE mottok begrunnelsen i e-post fra Reindriftsforvaltningen i Troms av 15.06.2012. Av denne
framgår det at Områdestyret kun påklager deler av vedtaket for 420 kV ledningen Balsfjord-
Hammerfest. Denne klagen er derfor ikke nærmere omtalt i dette notatet, og NVE viser til egen
klageoversendelse for Balsfjord-Hammerfest av i dag i KN-notat 32/12.
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I dette notatet har NVE sammenfattet de klagegrunnene som klagerne har anført og kommentert de
vesentligste klagegrunnene som er blitt fremsatt. NVE viser for øvrig til notatet Bakgrunn for vedtak
av 02.05.2012. Klagene er sendt Statnett for kommentarer, og Statnett har kommentert klagene i brev
av 25.06.2012.

NVE gjør oppmerksom på at klager vedrørende vedtak av 02.05.2012 om konsesjon til 420 kV
forbindelsen Balsfjord-Hammerfest er behandlet for seg i KN-notat 32/12 av i dag.

3. Innkomne klager

Gratangen kommune skiver i brev, datert 29.05.2012, at NVEs vedtak påklages, og at begrunnelse
for klagen vil ettersendes. I brev at 12.06.2012 fremlegger kommunen begrunnelsen for klagen. De
skriver at kommunen og innbyggerne i Kvernmo hadde tatt for gitt at en annen ledningstrasé enn 1.0
gjennom Kvernmo ble valgt. Kommunen skriver at deres største utfordring er nedgang i folketallet, og
at en endring av denne trenden er kommunens fremste mål. Kommunen skriver at det er gjort
stortingsvedtak om å finansiere Hålogalandsbrua. Dersom denne kommer på plass vil reisetiden fra
levernmo til Narvik reduseres fra 50 til 30 minutter. Dette vil i følge kommunen gjøre Kvernmo til en
attraktiv plass å bo for pendlere som jobber i Narvik. De skriver at hver innbygger utgjør en inntekt for
kommunen på ca. 100.000 kroner, og at dersom kommunen får fem ekstra innbyggere som bor der i 60
år vil dette rettferdiggjøre de ekstrakostnadene som er forbundet med alternativ 1.5. Kommunen mener
dette vil være mulig dersom man flytter kraftledningene ut fra Kvernmo. Videre skriver kommunen at
de har hatt dialog med Gielas reinbeitedistrikt, og at det i denne forbindelse har fremkommet at
alternativ 1.5vil kunne medføre noen problemer for driving av rein til slakteplass, men at
kalvingsområder ikke vil bli berørt. Kommunen viser til Troms fylkeskommunes uttalelse om at "ut
fra et kulturperspektiv er østre trasé åforetrekke." Kommunen ber på grunnlag av overstående om at
alternativ 1.5velges gjennom Kvernmo, da dette vil kunne medføre positiv utvikling for bygda og
distriktskommunen Gratangen.

Sametinget klager i brev av 23.05.2012 på NVEs vedtak om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse,
både til ny 420 kV Ofoten-Balsfjord og ny 420 kV Balsfjord-Hammerfest med alle tilhørende
transformatorstasjoner. Sametinget ber om at departementet tar kontakt for å gjennomføre gode og
reelle konsultasjoner før endelig vedtak fattes. Sluttført konsultasjonsresultat mellom departementet og
Sametinget vil sametingsrådet så legge fram for behandling i Sametingets plenum.

Som begrunnelse for klagen viser Sametinget til gjennomførte konsultasjoner og til at Sametinget har
bedt NVE avvente konsesjonsavgjørelsen til Sametingets plenum har behandlet saken. I klagebrevet
viser Sametinget til protokoll fra konsultasjonsmøte den 07.05.2010 hvor det heter at "Sametinget
understreket at de gjennom konsultasjoner ønsker å vurdere prosjektet opp motfolkeretten.
Sametinget ønsker å komme til enighet med NVE, framfor å nytte klageretten, og viste til at et vedtak
vil stå sterkere om det kan vises til slik enighet. Sametinget viste videre til at uansett uQcallav
konsultasjonen, må resultatetforelegges Sametinget iplenum". Krav om plenumsbehandling ble i
folge Sametinget også gjentatt i konsultasjonsmøte den 16.03.2012.

Etter Sametingets oppfatning har NVE valgt å se bort fra deres anmodning om å avvente vedtak, og
ferdigbehandlet konsesjonen før Sametingets plenum fikk anledning til å behandle saken. Sametinget
finner dette meget beklagelig da konsesjonssaken vurderes som et meget stort arealinngrep i det
samiske området. En så omfattende og kompleks sak mener de Sametingets plenum, som samenes
høyeste organ i Norge, bør få avgi sitt syn på.
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Videre viser Sametinget til brev av 26.04.2012 hvor NVE avsluttet konsultasjonen med Sametinget.
Sametinget hevder NVEs begrunnelse for å avslutte konsultasjonen var at avgjørelse av Statnetts
søknad for Ofoten-Balsfjord-Hammerfest ikke kunne avvente den prosess for intern saksbehandling
som Sametinget hadde lagt opp til. De sier i klagen at behandling av sak i Sametingets plenum ikke
kan betraktes som en intern prosess. Sametinget godtar ikke at NVE har avsluttet konsultasjonen uten
at det er avgjort hvordan Sametinget skal kunne ta endelig stilling til om de kan gi tilslutning til
forslaget til vedtak eller ikke. Konsultasjonsprosedyrene pkt 6 er etter Sametingets oppfatning derfor
ikke ivaretatt på forsvarlig vis i denne saken.

I klagebrevet viser Sametinget til at de i tilbakemelding til NVE den 30.03.2012 subsidiært har bedt
om at klagefristen forlenges, slik at Sametingets plenum i sin behandling av saken kan ta stilling til om
vedtaket om konsesjon skal påklages. Sametinget hevder NVE ikke tok stilling til denne
anmodningen, verken i brev av 26.04.2012 om avslutning av konsultasjon eller i vedtaket om
konsesjon, og de finner det uakseptabelt at spørsmålet om utsatt klagefrist ikke ble vurdert før
konsesjonsvedtak ble fattet.

18 beboere og grunneiere på Kvernmo skriver i uttalelse, datert 23.05.2012, at ingen av de som har
undertegnet brevet er mot ledningen og behovet for denne, men de mener at ingen er tjent med
trasvalget NVE har gjort gjennom Kvernmo (tras 1.0). De mener NVE har gitt konsesjon til det verst
tenkelige alternativet, og at de to alternative traseene som går utenom bygda ikke er ivaretatt i
vedtaket. De peker på at grunneiere, innbyggere og kommunestyret i Gratangen ikke ønsker alternativ
1.0, og at de har vært klare på at de eksisterende ledningene gjennom Kvernmo må rives. De stiller
videre spørsmål ved hvorfor NVE har gitt konsesjon til en trasé ingen i høringsprosessen har foreslått.
De mener NVE har begått et overgrep mot befolkningen i Kvernmo og lokaldemokratiet i Gratangen,
og Kvernmo og Nedre Bardu har blitt forskjellsbehandlet.

De har følgende argumenter for hvorfor alternativ 1.0 er uakseptabelt:

Bygda har hatt de eksisterende ledningene i 60 år, med usikkerhet vedrørende helseeffekter av
elektromagnetiske felt. De mener NVE har lagt til grunn en sikkerhetssone på 55 meter fra
nærmeste hus, og hevder at danske grenseverdier for elektromagnetiske felt er betydelig
lavere.

De mener at så lenge det er usikkerhet rundt helseeffektene av elektromagnetiske felt må føre-
var-prinsippet følges og ledningene legges utenfor bygda.

De mener flere internasjonale studier har konkludert med økt risiko for blodkreft hos barn som
vokser opp ved kraftledninger, og viser til at det er et problem i seg selv om folket føler
usikkerhet rundt helseeffektene.

Beboerne på Kvernmo opplever at de elektromagnetiske feltene virker inn på
husholdningsapparater, og mener at overslag flere ganger har ført til skogbrann under
ledningen.

Kvernmo/Holtås vil bli attraktivt som bo- og næringsområde når Hålogalandsbrua kommer, da
veien mellom Kvernmo og Narvik vil bli betydelig kortere.

Dag og Yvonne Kvernmo mener i brev, datert 28.05.2012, at begrunnelsen for vedtaket er
reindriften. De viser til at det er en familie som har rein i området, og stiller spørsmål vedrørende om
denne reinen er viktigere enn 10-12 familier som bor ved kraftledningene i Kvernmo. De mener reinen
beiter under kraftledninger, og viser dessuten til at de aldri har observert rein ved de alternative
traseene i Kvernmo. De mener reinen i området holder seg i fiellområdene Øse, Roaschme,

Side 106



Side 5

1111V E

Leigasletta, Tjokka og Lotskaret. De viser også til at reinen jages av samene med helikopter med
sirener, motorsykler og hunder. De ber om at det tas hensyn til fastboende fremfor rein og at
ledningene flyttes ut av bygda deres.

May-Britt Brobach og Arild Tobiassen skriver i brev, datert 21.05.2012, at hytta deres ved Alberget
i Skoelvdalen er oppført i 1963, og er benyttet av familien i fire generasjoner. Den er også benyttet av
rype- og elgjegere. De viser til at da eksisterende ledning ble bygget i 1981 ble ulemper påført
familien i form av støy under visse værforbehold, samt visuelle ulemper. Vanntilførselen ble også
vanskeliggjort. De mener den nye ledningen gir kumulative effekter med den eksisterende ledningen,
og at tålegrensen er mindre for den nye ledningen, da denne kommer i tillegg til den eksisterende. De
mener derfor at deres argument bør vektlegges tyngre, og at det må vises større forståelse i å
gjennomføre endringer og avbøtende tiltak for de som blir påført ulemper. De mener videre at NVE
gjør feilslutninger i vedtaket, og at visuelle virkninger må ses fra klagerens synspunkt, og ikke
hvordan det ser ut på avstand. De påpeker at ikke bare mastepunktene er synlige, men også linene. De
mener det er uryddig at NVE argumenterer med at det er få mennesker som blir berørt ved Alberget,
og at det heller bør vektlegges at familiehytta har vært brukt i fire generasjoner og blir mye brukt i
dag. De mener at dersom alle utgifter skal utlignes på den enkelte person vil det i praksis være umulig
for enkeltpersoner å reise innvendinger mot utredninger. I så fall burde deres ulemper
kostnadsberegnes, slik at dette kan balansere argumentasjonen. De mener faktorer som bør vektlegges
høyere er:

Hardt klima om vinteren gjør at Alberget fungerer som en "verneskog" for snø og vind.

Kumulative ulemper ved at to store kraftledninger går parallelt.

Støyen fra den konsesjonsgitt traseen vil bli betydelig høyere enn den traseen de har foreslått.

Den konsesjonsgitte traseen gir større visuelle virkninger enn deres forslag. Avskoging av
Alberget vil forsterke dette.

Det skogkledde Alberget egner seg dårligere til trase enn der de har foreslått, som er et mer
myrlendt område.

Videre skriver de at mastepunkt ikke er flyttet vekk fra Alberget, bare justert 16 meter lengre syd. De
mener at dersom justeringen skulle ha en effekt må masten flyttes lengre. De skriver at de er fornøyd
med at vannforsyningen til hytta reises som en problemstilling i NVEs vedtak og mener at tiltakshaver
bør hensynta denne i samråd med grunneier.

Klagerne konkluderer med at de primært klager over at vedtaket kun legger til grunn endring av
mastepunkt 303 ved Alberget og ikke tar til følge deres forslag til trase. Sekundært klager de over
forslaget til justering av mastepunkt 303, samt manglende kamuflerende tiltak ved Alberget. Videre
klager de over at tiltakshaver ikke er pålagt å utarbeide en plan for vannforsyningen i samråd med
hytteeier.

Espen Berglund og Halvar Kristensen skriver i brev, datert 21.05.2012, at de er nærmeste nabo til
Bardufoss transformatorstasjon, da Margot Berglund har flyttet som følge av støy og helseplager fra
stasjonen. De mener at deres forslag og innspill til saken er forbigått, og klager derfor på vedtaket. De
trekker frem følgende momenter:

Det bør bygges en beplantet støyvoll mellom transformatorstasjonen og Berglund gård.
Dagens støy er plagsom og det er ofte verst om natten. De mener Finnfjord smelteverk
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påvirker transformatorstasjonen, slik at støyen øker. De er bekymret for økt støy etter
ombyggingen.

De to 132 kV-ledningene som går inn til stasjonen bør kables forbi gården. Dette vil utgjøre en
stor visuell forskjell. Deres forslag til kabling er 3-400 meter lengre enn Statnett må kable
uansett. Statnett har beregnet dette til å koste 14-18 millioner kroner ekstra, noe de mener er
merkelig høyt. De viser til at Statnett har kostnadsberegnet en 5 km jordkabel i Kvænangen til
ca. 4 millioner kroner. De krever at det gjøres en seriøs kostnadsberegning av kablingen på
nytt.

De er negative til å gi fra seg grunn i form av dyrket mark, og de mener utvidelsen flytter
transformatorstasjonen nærmere bebyggelsen. De mener det ikke er behov for å ekspropriere
denne grunnen, og ser på dette som en mulig planlegging av en ytterligere utvidelse i
fremtiden. Dette vil gi negative virkninger for Berglund, og de krever at
ekspropriasjonsplanene for eiendommen deres skrinlegges.

De krever vurdering av verdiforringelsen for eiendommen, som utvidelsen medfører.

Margot Berglund skriver i brev, datert 20.05.2012, at hennes hus ved Bardufoss transformatorstasjon
vil bli sterkest berørt av utvidelsen. Hun har i lengre tid hatt tanker om å selge huset for å flytte til
Andselv, men hun tror ikke huset er omsettelig etter planene om utvidelse av transformatorstasjonen.
Hun har tidligere bedt om å bli kontaktet for å drafte en innløsing av huset. Dette er ikke gjort, og hun
krever nå at eiendommen blir innløst.

Syv grunneiere ved Kjosvatnet skriver i en felles uttalelse, datert 23.05.2012, at de alle har
tilknytning til Kjosvatnet ved Balsfjord transformatorstasjon. De skriver at de først ble presentert en
løsning hvor den nye ledningen kom på østsiden av den eksisterende, noe ingen av dem hadde
innvendinger mot. Senere kom Statnett med et forslag om å legge ledningen på vestsiden av
eksisterende, dvs, vesentlig nærmere Kjosvannet og delvis over vannet. De har tidligere foreslått å
bygge nye master for den eksisterende ledningen på østsiden av dagens master, for så å flytte linene
over på disse. Da kan den nye ledningen benytte dagens master, noe som ville vært en god løsning for
grunneierne. Dette er utredet, men ikke konsesjonsgitt, noe som er helt uaktuelt for grunneierne. De
skriver at dagens ledning ikke sjenerer noen, og at den ligger godt i landskapet. De fremmer følgende
argumenter for at den nye ledningen bør legges øst for den eksisterende:

Den nye ledningen vil være svært ruvende i landskapet, med betydelige visuelle virkninger.
Dette vil gi inntrykk av at ledningen er feil plassert i landskapet. De mener det er unaturlig at
ledningen skal legges nær vannet, som er den mest brukte delen av området.

Det er i dag et gårdsbruk med to boliger, samt tre hytter ved vannet. To av disse vil få den nye
ledningen ubehagelig nært med en vestlig tras. Ingen har gitt klart svar på hvor lang
avstanden vil bli til hytta til Guttormsen, og om hytta evt. må rives eller flyttes. Uansett
avstand vil ledningen komme så nær hytta at de vil føle det som om de har mistet den. Det er
ikke tilstrekkelig å foreta ei horisontal måling for avstanden da hytta ligger høyt i terrenget,
noe som vil medføre at det vil føles som om hytta ligger under ledningen. Ingen alternative
plasseringer ved Kjosvannet vil kunne erstatte denne hyttetomta. I et langt perspektiv må man
kunne være åpen på at det kan komme flere hytter langs Kjosvannet. En vestlig trasé vil
forhindre dette i overskuelig fremtid.

Kjosvannet er et yndet sted for fisking, og det flskes med stang her halvparten av dagene i
sommersesongen. Fiskeplassene vil bli ubrukelige, da det vil føles ubehagelig å stå under ei
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knitrende kraftledning. Også friluftslivet rundt vannet blir påvirket. Ei kraftledning vil føles
som et usynlig hinder for en fri og naturlig friluftsutfoldelse.

Det er et svært rikt fugleliv rundt vannet. Miljøet rundt vannkanten er viktigere for disse enn
heia bak der et evt. østlig alternativ vil gå.

Det fremstilles i tilleggsutredningen som om et østlig alternativ medfører en ekstrakostnad. De
er inneforstått med at ledningen bør bygges så billig som mulig, men ikke så billig at man ikke
kan ta hensyn til kvalitet og resultater. Justering av traseen vil være et lite offer. De mener at
det å velge den mest naturlige traseen vil være en del av totalkostnaden med ledningen.
Ledningen skal frakte strøm for milliarder av kroner i årene som kommer, og kostnaden med
trasjusteringen vil være helt ubetydelig.

De mener videre at det ikke er nødvendig å flytte fem master for å oppnå en østlig tras, men at det
holder med to master, slik NVE har bedt Statnett om å utrede. På bakgrunn av ovenstående ber de om
at det bygges to mastepunkter på østsiden av den eksisterende ledningen, og at dennes liner flyttes
over til disse. Da kan den nye ledningen benytte gamle master, noe som vil være en akseptabel løsning
for grunneierne i området.

Tor OdinKjosvatnskriver i brev, datert 28.05.2012, at visualiseringer på Statnetts nettsider er feil,
og at disse viser en østlig tras. Han viser også til NVEs vedtak og mener dette er fremstilt både
feilaktig og mangelfullt. Han viser til at NVE har omtalt "hytteeierne ved Kjosvatn" i bakgrunn for
vedtak, og at gården som han i fjerde generasjon har drevet ikke er omtalt. Han påpeker at han som
fastboende rammes sterkere av utbyggingen enn hytteeierne, da han er til stede hele året. Han skriver
videre at uansett trasvalg vil han ha utsikt til kraftledningene, i tillegg til at han vil se ledningen som
fortsetter videre mot Hammerfest. Samlet mener han at ledningsbelastningen begynner å nå et
metningspunkt. Videre viser han til at NVE skriver i vedtaket at flytting av to master ikke vil gi
landskapsmessige fordeler, noe han er uenig i. Løsningen gir de landskapsmessige fordelene som
grunneierne ved Kjosvatnet ønsker seg. Han mener også at NVE skriver at man må flytte fem
mastepunkter for å unngå innsyn i vinkelpunkter. Dette mener han er feil, og at dette ikke er noe
problem sett fra hans gård. Videre mener han at NVE ikke har kjennskap til terrenget i området, da
NVE har skrevet at løsningen med å endre to mastepunkt vil ikke gi noen visuelle eller
landskapsmessige fordeler. Han mener også at kostnadene Statnett har presentert for å endre to
mastepunkt er alt for høye, og at dette umulig kan koste 7-11 millioner kroner. Videre skriver
Kjosvatn at NVE hevder at et østlig alternativ vil medføre ulemper for fuglelivet på Fjellvannet. Han
viser også til kartene som er vedlagt vedtaket, som viser at eksisterende og ny ledning vil få en kraftig
knekk inn mot transformatorstasjonen. Dette vil unngås ved valg av en østlig tras. Han skriver også at
ved et vestlig alternativ vil nest siste mast komme langt ned i terrenget, noe som medfører behov for ei
svært høy mast. Kjosvatn vil gjerne ha en visualisering sett fra hans gård for de to alternativene.

MargarethGuttormsenskriver i brev, datert 04.06.2012, at visualiseringene ved Kjosvatn er feil, og
at disse viser et østlig alternativ. Dette hevdes å være tatt opp med NVE og Statnett, og at Statnett i e-
post har vist til at masten ved Guttormsens hytte ikke skal være der den er tegnet inn på dokumentene
hun har sett. I tillegg viser hun til at NVE skriver i vedtaket at ny ledning vil ha lik utforming som
eksisterende ledning, noe hun tolker til at mastene skal stå ved siden av hverandre. Hun skriver videre
at hun mener et østlig altemativ ved Kjosvatnet vil medføre at det er lettere å plassere mastene i
terrenget. Hun viser til at NVE skriver i vedtaket at et østlig alternativ blir dyrere, men hun mener at et
vestlig alternativ medfører en skarp vinkel for å få ledningen inn til transformatorstasjonen, og at et
østlig alternativ derfor må bli billigere enn det konsesjonsgitte vestlige alternativet. Hun mener også at
et østlig alternativ vil medføre mindre visuelle ulemper enn et vestlig alternativ. Videre mener hun at
hun gjentatte ganger ikke har mottatt informasjon om saksbehandlingen, og trekker frem at befaringen
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som ble avholdt var annonsert i lokalavisen. Hun mener en avisannonse i en tilfeldig valgt avis ikke
kan regnes som fullverdig informasjon. Hun trekker også frem at NVE ikke har nevnt gården ved
Kjosvatn i sitt vedtak. På bakgrunn av ovenstående ber hun om at et østlig alternativ velges for de to
eller tre siste mastene før Balsfjord transformatorstasjon. Videre skriver hun i e-post av 06.06.2012 at
Statnett har sjekket lokaliteten for hennes hytte med Infoland. Guttormsen påpeker at dette kartet er
feil, og at plasseringen av hytta ikke er rett tegnet. Hun mener det bør brukes korrekte kart i en slik
sak.

Norske Reindriftsamers Landsforbund klager i brev av 29.05.2012 på NVEs vedtak om
anleggskonsesjon for 420 kV kraftledning fra Ofoten via Balsfjord til Hammerfest. Klagen begrunnes
med at ledningen under bygging og drift vil ha store negative konsekvenser for store deler av den
samiske reindriften i Norge. Konsekvensene knyttes til at kraftledningen vil være lokalisert i viktige
reinbeiteområder, som kalvings- og parringsområder, samt at ledingen i følge forbundet også vil ha
konsekvenser for flyttleier til mange distrikter som benytter øyer og nes som sommerbeiter. De viser i
klagen også til at mange reinbeitedistrikt, som har vært involvert i planleggingen av trasvalg, mener
de ikke har fått gehør for sine synspunkt. Norske Reindriftsamers Landsforbund ber NVE vurdere de
mest kritiske tras&lelene på nytt, slik at disse kan tilpasses reindriftsnæringens behov.

I brev av 20.06.2012 har Norske Reindriftsamers Landsforbund oversendt en enstemmig uttalelse
vedrørende saken fra forbundets landsmøte, som lyder:

"NRLs landsmøte viser til at NVE har gitt konsesjon til Statnett om bygging av kV 420 kraftlinjefra
Ofoten —Hammerfest. Dette er en svært omfattende ubygging som vil berøre rundt 60 % av reindriften
i Norge.

Landsmøtet viser til at Fagrapporten om reindrift som ble lagtfram i mars 2009 er så ufullstendig at
den ikke kan danne grunnlag for den planlagte utbygging. Fagrapporten tok blant annet ikke hensyn
til hvordan denfremtidige utvikling innenfor berørte reinbeiteområder vil bli somfølge av
kraffledningen. Det er på det rene at en ny kraftledning vil øke overføringskapasiteten som igjen vil
bidra til at det åpnes oppfor utbygging av vindkraftverk og småkraftverk.

NRLs landsmøte stiller krav om at det må utarbeides en ny konsekvensutredning for reindrift der ulike
alternativer blir vurdert. Vi mener det i de områder hvor reindrift og bakkenett ikke lar segforene, må
andre alternativer vurderes. NRLs landsmøte stiller også krav om at en ny konsekvensutredning må
utføres av personer som har tillit innad i næringen og som har godfagkunnskap om reindrift.
Landsmøtet krever at NRL må gis anledning til åforeslå utredere, slik at arbeidet får den legitimitet
som kreves.

NRLs landsmøte ber om at NRLfår være med i konsultasjonene sammen med Sametinget angående
saken."

Advokat Geir Haugen på vegne av reinbeitedistriktene Skjomen, Gielas, Hjerttind og Mauken
klager på NVEs vedtak i brev av datert 25.05.2012. De mener Statsråd Ola Borten Moe er inhabil, da
han tidligere har uttrykt at han "alltid vilforsvare mastene", og de krever at det oppnevnes
settestatsråd for klagebehandlingen. Klagerne mener det er begått saksbehandlingsfeil som er av en
slik karakter at vedtaket og ekspropriasjonstillatelsen er ugyldige. De viser i denne sammenheng til
klage fra advokat Geir Haugen på vegne av en rekke reinbeitedistrikt for 420 kV ledningen Balsfjord-
Hammefest og at de samme klagegrunner anføres for ledningen Ofoten-Balsfjord. Videre anføres for
det enkelte reinbeitedistrikt:
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Skjomen—NVE tar feil når det hevdes at reinen vil venne seg til ledningen. Videre anføres at
fagutrederne har lagt til grunn at ledningen vil påføre distriktet betydelige skadevirninger, og at
folkerettens terskel derfor blir overskredet.

Gielas —Flyttveiene Hornhalvøya og Snørken vil bli vanskeligere med ny ledning. De mener
alternativ 1.5øst for Kvernmo vil medføre store negative konsekvenser, og det fremheves at
Områdestyret i Troms har fremmet innsigelse mot dette. Mellom Lundlia og Salangselva har NVE i
vedtaket skrevet at ledningen i hovedsak går gjennom skog og at den derfor gir små skadevirkninger.
Dette mener distriktet er feil, og at området er viktig beiteland i forbindelse med kalving og bruk tidlig
sommer. De mener at NVE prioriterer grunneierinteressene fremfor reindriften. Folkerettens terskel vil
bli overskredet.

Iterttind —Ledningen vil medføre store konsekvenser i øvre deler av Grønlidalen, og de mener NVE
ikke viser vilje til å ta hensyn til reindriftens behov. De mener NVE bagatelliserer problemer som kan
oppstå ved kryssing av Barduelva. Videre vises det til at NVE i vedtaket har skrevet at reindriften kan
berøres ved valg av alt. 1.4 ved Nedre Bardu uten at dette hensyntas. Folkerettens terskel vil bli
overskredet.

Mauken —De mener NVE ikke har lagt vekt på at ledningen går gjennom vinterbeiteområder som også
brukes av Forsvaret. De viser til at distriktet har krevd omlegging av ledningen uten å bli hørt. De
mener at distriktet er i den situasjon at uansett inngrep vil folkerettens terskel bli overskredet.

Klagerne mener at selv små inngrep kan medføre at folkerettens terskel overskrides, og de viser i
denne sammenheng til NOU 1997:5, som de mener fastslår dette. Klagerne mener NVE har en
feilaktig oppfatning av at det bare er likeartede inngrep som skal telle når sumvirkninger skal fastslås.
De mener også at NVEs vurdering av folkeretten bærer preg av at NVE allerede har bestemt seg for å
gi konsesjon. De mener også at NVE i liten grad har redegjort for hvilket materiale som må foreligge
for å ta stilling til om ledningen er folkerettsstridig. De mener også at NVE ikke har foretatt en
vurdering av om tiltaket er folkerettsstridig for det enkelte distrikt. For å gjøre slike vurderinger mener
de alle tidligere inngrep må kvantifiseres.

4. Statnetts kommentarer

Statnett har kommentert innkomne klager i brev av 25.06.2012. I brevet kommenterer Statnett klagene
til de konsesjonsgitte ledningene mellom Ofoten-Balsfjord og Balsfjord-Hammerfest.
Sammenfatningen under omfatter kun kommentarer til klagene som dreiser seg om Ofoten-Balsfjord.

Bardufoss transformatorstasjon

Statnett viser til at klagene hovedsakelig omfatter momenter som er utredet tidligere, med unntak av
støy. Statnett skriver at det har kommet nye opplysinger om støyforholdene rundt stasjonen. Våren
2012 er det avklart at transformatoren i Bardufoss transformatorstasjon har endret lydbilde, særlig om
natten. Dette kan skyldes flere forhold, og Statnett skriver at de vil foreta nærmere undersøkelser til
årsaken til økt støy og iverksette tiltak for å eliminere problemet.

Reindrift

Statnett viser til at mangler ved utredningene om reindrift er påpekt og supplert gjennom
høringsuttalelser og konsultasjoner. Statnett har gjennomført mer enn 60 møter med berørte
reinbeitedistrikt for ledningene Ofoten-Balsfjord-Hammerfest med sikte på å oppnå en ordning som
begrenser skader og ulemper i anleggs- og driftsperioden. En ytterligere møterunde vil startes opp
sommeren 2012 for å avklare detaljer rundt gjennomføringsfasen. Parallelt med denne prosessen har
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berørte representanter for reindriften deltatt på befaringer og i flere tilfeller påvirket plasseringen av
mastepunkter. Om sumvirkninger med andre inngrep mener Statnett at også reindriften har en
alminnelig tilpassingsplikt på linje med andre i samfunnet. De peker på at flere områder som berøres
av ledningen allerede har et reintall som overstiger det myndighetene har fastsatt, og mener at
tilpassingsvansker som har sammenheng med et uforsvarlig høyt reintall ikke kan tillegges vekt av
betydning.

5. NVEs vurdering av innkomne klager

NVEs myndighet i klagesaken følger av forvaltningslovens § 33. NVE kan oppheve eller endre
vedtaket dersom NVE finner klagen begrunnet, altemativt oversende klagen til OED for endelig
avgjørelse. Etter forvaltningsloven § 33 andre ledd skal NVE avvise klagen dersom vilkårene for å
behandle klagen ikke foreligger.

NVE har mottatt 12 klager og 10 av klagerne har etter NVEs vurdering utvilsomt rettslig
klageinteresse. NVE har vurdert at klager May-Britt Brobach og Arild Tobiassen, som har gitt felles
klage, ikke har rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven.

NVE har ikke vurdert hvorvidt Dag og Yvonne Kvernmo og Margaret Guttormsen, som har avgitt
felles klage, har rettslig klageinteresse, da deres klagegrunner er sammenfallende med andre klagere
som utvilsomt har rettslig klageinteresse. De aktuelle klagegrunnene vil derfor i alle tilfeller vurderes
av l\WE i forbindelse med klagebehandlingen.

For øvrig vurderer vi vilkårene for å behandle klagene til å være oppfylt. Flere av klageinstansene har
like eller tilsvarende klagegrunner, og NVE har derfor valgt å kommentere klagene tematisk. NVE har
kommentert de forholdene som ikke tidligere er vurdert, eller som vi mener bør utdypes nærmere. For
øvrige vurderinger viser vi til Bakgrunn for vedtak av 02.05.2012.

5.1 NVEsskjønnsutovelseog vedtaketgenerelt

NVE konstaterer at klagerne er uenige i I\NEs skjønnsvurderinger som ligger til grunn for vedtaket.
For eksempel mener flere klagere at NVE har benyttet feil eller mangelfullt grunnlag ved vurdering av
virkninger av ledningen for reindrift, naturmangfold og for næringsutvikling og reiseliv. I flere av
klagene stilles det også spørsmål ved avveiningene som I\WE har gjort mellom ulike interesser, og
klagerne mener interessene er vektlagt ulikt.

NVE foretar en helhetlig vurdering av alle de positive og negative sidene ved prosjektet. En viktig del
av NVEs forvaltningsoppgave er å sikre likebehandling av saker. I våre skjønnsvurderinger vil vi
derfor søke samsvar med behandling i tilsvarende saker. Vi mener vi har vektet de ulike hensynene i
denne saken på samme måte som i andre, sammenlignbare saker. NVE har også et ansvar for å følge
opp politiske føringer og å ivareta regionale og nasjonale hensyn. I avveining av alle disse hensyn vil
ikke NVE fullt ut kunne imøtekomme alle ønsker og krav fra berørte interesser, men vi søker gjennom
skjønnsutøvelsen å finne den løsning som for samfunnet er mest rasjonell.

5.2 Kvernmo

Det har kommet klager fra beboere og grunneiere på Kvernmo og Gratangen kommune. Felles for
disse er at de peker på innbyggernes helse, utvikling av Kvernmo som boligområde og
forskjellsbehandling mellom Kvernmo og Nedre Bardu.
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NVE konstaterer at det ikke har fremkommet andre nye momenter i klagene. Klageme mener
realisering av Hålogalandsbrua kan føre til at Kvemmo blir et mer attraktivt boligområde. NVE finner
det vanskelig å spekulere i hvorvidt bru-planene blir realisert og hvilke virkninger dette eventuelt kan
medføre for bosetning i distriktet. NVE fastholder derfor de vurderingene som er lagt til grunn for
konsesjonen. Kort oppsummert er de viktigste argumentene for å velge trasalternativ 1.0 følgende:

Man benytter en allerede båndlagt trasé og tre eksisterende kraftledninger blir redusert til to

Ingen boliger ligger innenfor utredningsgrensen for magnetfelt

Høringsinnspillene viser at det ikke er enighet innbyggerne imellom om hvilken trasé som bør
velges

Reindriften ved Områdestyret i Troms har varslet innsigelse mot alternativ 1.5. Dette tilsier at
reindriften vurderer områdene langs denne traseen som viktige. Dette underbygges av
tilleggsutredningene for reindrift.

Klagerne har anført at NVE forskjellsbehandler Kvernmo og Nedre Bardu. NVE vil i denne
sammenheng påpeke at det i Nedre Bardu ville være vanskelig å få plass til ny ledning parallelt med
den eksisterende gjennom boligområde og forbi skolen og barnehagen. Parallellføring har ville
medført at ledningene kom over uteområdene som barna benytter. NVE legger også til grunn at
utgangspunktet er ulikt i de to områdene, idet man for Nedre Bardu ville fa en ny ledning gjennom
områdene, mens man i Kvemmo kan nytte eksisterende trasé og vil få en ledning mindre enn i dag.
NVE viser i denne sammenheng til de respektive trasurderinger i bakgrunn for vedtak.

5.3 Bardufoss transformatorstasjon

Berglund og Kristensen skriver i sin klage at de er plaget av støy fra Bardufoss transformatorstasjon,
og at de ønsker en beplantet støyvoll mellom transformatorstasjonen og deres eiendom. I Statnetts
kommentarer til klagen fremkommer det at støybildet rundt stasjonen er endret det siste halve året,
dvs, etter at støyrapporten Statnett la frem for NVE den 22.03.2012 ble laget. I følge Statnett er det
uvisst hva årsaken til den økte støyen er, men de vil undersøke dette og forsøke å redusere problemet.
NVE mener de nye opplysningene knyttet til støysituasjonen ved transformatorstasjonen tilsier at det
bør treffes tiltak. Statnett sier de vil forsøke å redusere støyproblemet, men at kilden foreløpig er
ukjent. NVE vil derfor anbefale for Olje- og energidepartementet at det settes et ekstra vilkår om
støyvoll ved Bardufoss transformatorstasjon. Støyvollen er tidligere utredet i tilleggsutredninger av
03.01.2012, og er anslått å koste 250-500.000 kroner.

Når det gjelder klagene vedrørende kabling av eksisterende 132 kV-Iedninger inn til stasjonen og
omfang av ekspropriasjonstillatelsen kan ikke NVE se at det har tilkommet nye opplysinger til saken,
og det vises derfor til NVEs vurderinger i Bakgrunn for vedtak av 02.05.2012.

Margot Berglund skriver i sin klage at hun ønsker innløsning av sitt hus ved Bardufoss transformator-
stasjon. NVE konstaterer at dette omhandler privatrettslige forhold som er en sak mellom grunneier og
Statnett. NVE vil derfor ikke gjøre noen vurderinger rundt dette.

5.4 Kjosvatnet

Tor-Odin Kjosvatn viser klagen til at hans gård ved Kjosvatnet ikke er omtalt. Gården ligger om lag
3 00 meter fra den planlagte traseen. Etter NVEs vurderinger vil den nye ledningen bli synlig fra
gården og bebyggelsen her, men ikke gi andre virkninger. Etter NVEs vurdering vil ingen master
plasseres direkte i gårdens utsiktsretning, men linene på ledningen, som delvis vil gå over Kjosvannet,
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vil synes. Imidlertid vil man fra gården også se inn i traseen, der ledningen videreføres nordover. NVE
mener en østlig trasé i noen grad ville kunne redusere de visuelle virkningene for bebyggelsen ved
Kjosvatnet og brukere av vatnet ved at avstanden til ledningen ville blitt større. Med den
konsesjonsgitte traseen vest for eksisterende ledning vil den nærmeste hytta (eid av Guttormsen) ligge
ca. 80 meter fra kraftledningen, mens avstanden ved en østlig trasé vil være som i dag (ca. 120 meter).
NVE mener disse fordelene ikke står i samsvar med merkostnadene på 7-16 millioner kroner, som i
følge Statnett er knyttet til de alternative løsningene.

Det er klagene stilt spørsmål ved om Statnett kan plassere mastene der de ønsker eller kan foreta større
justeringer innenfor gitt konsesjon. Videre er det hevdet i klager at NVEs henvisning til at ny ledning
skal ha "lik utforming" som den eksisterende, må innebære at mastene må stå ved siden av hverandre.
Når NVE gir konsesjon til bygging av en kraftledning fastsettes traseen som ledningen skal følge. Ved
bygging vil det ofte være behov for å kunnejustere mastepunktene noe som følge av grunnforhold,
topogafl med mer. Slikejusteringer vil ofte kunne redusere inngrep ved mastefundamentene eller
redusere synligheten av enkelte master. Plassering av den enkelte mast langs den konsesjonsgitte
traseen fastsettes derfor normalt i detaljplanleggingen, etter at konsesjon er gitt. NVE mener en slik
tilnærming er nødvendig for å kunne avklare de overordnede forutsetninger og problemstillinger
knyttet til ledningen gjennom konsesjonsbehandlingen, og fordi alle detaljer om grunnforhold og
lignende ikke er kjent før prosjekteringen starter. Denne prosessen gir dessuten en fleksibilitet som
bidrar til at man i detaljplanleggingen kan ta hensyn til mindre ønsker og tilpasninger fra grunneiere
og lokale interesser i langt større grad enn hva man kunne gjort om hver mindre justering måtte
konsesjonsbehandles. NVE bemerker også at når NVE skriver at mastene skal ha "lik utforming"
innebærer dette bruk av lik mastetype og liner, det betyr ikke at mastene må plasseres ved siden av de
eksisterende mastene. Sistnevnte kalles "tvungen prosjektering" og brukes sjeldent, da det ikke gir
rom for justeringer etter andre hensyn og kan være teknisk utfordrende.

NVE kan ikke se at det ellers har kommet inn nye opplysninger om forholdene rundt Kjosvatn, og det
vises derfor til NVEs vurderinger i Bakgrunn for vedtak av 02.05.2012.

5.5 Reindrift og samiske interesser

Fa utrednin er o vurderin av virknin er

Norske Reindriftsamers Landsforbund og klagen fra reinbeitedistriktene gjennom henvisning til klage
fra advokat Geir Haugen på vedtak om ny 420 kV ledning Balsfjord-Hammerfest, anfører at
utredningene knyttet til reindrift ikke er gode nok. Klagerne gir flere begrunnelser for dette, men i
hovedsak at utreder ikke har nødvendig reindriftsfaglig kompetanse, at utredingene ikke legger riktige
virkninger av ledningen til grunn og at virkninger av tidligere og planlagte tiltak ikke er tilstrekkelig
utredet. Klagerne mener disse manglene ved utredningene umuliggjør en vurdering av tiltaket opp
mot folkeretten og terskler for tålelige inngrep som denne setter. Reinbeitedistriktene mener disse
forholdene innebærer så store mangler ved vedtaksgrunnlaget at hele vedtaket er ugyldig. Disse
klagerne mener også at ledningen og inngrepet den representerer innenfor det enkelte distrikt bryter
med folkerettens urfolksvern og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjon derfor er ugyldige.

Gjennom behandling av meldingen og søknadene har NVE fatt mange tilbakemeldinger med
likelydende påstander og krav som i klagene. NVE mener disse kravene er etterkommet så langt det
har vært rimelig og av relevans for saken. NVE viser til vår vurderingen av reindriftsrapporten i
bakgrunn for vedtak kapittel 4.10 og vurderinger av forholdet til folkeretten i kapittel 5.12. Vi kan
ikke se at klagene har gitt nye opplysninger, ut over de som allerede er mottatt og vurdert. NVE viser
også til kapittel 5.1 over, og vi mener klagernes anførsler om utilstrekkelige utredninger, brudd på
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folkeretten mv. i stor grad forklares av at klagerne har andre vurderinger av kraftledningens faktiske
v irkningerog at de er uenige i NVEs skjønnsutøvelse på dette temaet.

Konsultasjoner

Sametinget har klaget på konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonstillatelsen med begrunnelse i de
gjennomførte konsultasjonene og at Sametinget ikke har blitt gitt tid til å behandle saken - eller
subsidiært klagesaken - i Sametingets plenum. NVE viser til at Sametinget ikke har fremmet ønske om
konsultasjon over kraftledningen Ofoten-Balsfjord, og at det følgelig ikke har vært gjennomført
konsultasjoner vedrørende denne ledningen konkret. Konsultasjoner med Sametinget er gjennomført i
behandlingen av ledningen Balsfjord-Hammerfest og for nærmere vurdering av Sametingets klage
viser vi til klageoversendelse for denne ledningen.

Folkerettsli e vurderin er

NVE registrerer at det i klage fra advokat Geir Haugen er vist til at NVE har foretatt en grundig
gjennomgang av folkerettsspørsmålet, men at klagerne er uenige i NVEs konklusjoner. Etter NVEs
oppfatning skyldes denne uenigheten først og fremst ulike vurderinger knyttet til hvilke virkninger
kraftledninger har for reindrift. Som påpekt i notatet bakgrunn for vedtak mener NVE at usikkerheten
som er knyttet til unnvikelseseffekter mv. er positivt ivaretatt for reindrifta i fagutredningen gjennom
de virkninger som utredningen har lagt til grunn. NVE vil også påpeke at fagutredningen bygger på
nroenviktig forutsetninger, både knyttet til hvilke virkninger som er lagt til grunn for utredningen og til
begrepene og virkningsbeskrivelsene som nyttes i rapporten. En av disse forutsetningene er at
konsekvensgradsvurderingene, som graderer virkninger av ledningen fra "meget stor positiv" til
"meget stor negativ" konsekvens, ikke kan forstås som absolutte angivelser av virkning, men som et
verktøy til å vurdere de ulike traseene opp i mot hverandre. Rapporten har slik benyttet skalaen for å
skille mellom alternativene, men uten at graderingen direkte kan overføres til et faktisk omfang av
virkninger, slik flere av klagerne synes å ha lagt til grunn.

Distriktene representert ved advokat Haugen mener NVE ikke har "foretatt en konkret vurderingfor
hvert enkelt reinbeitedistrikt når det gjelder forholdet tilfolkeretten". NVE mener dette enten bygger
på en misforståelse og/eller på andre vurderinger av virkninger for reindrifta av tiltaket, enn de NVE
legger til grunn. NVE har vurdert ledningstraseene innen det enkelte reinbeitedistrikt i bakgrunn for
vedtak kapittel 5.3. I kapittel 5.12 er disse virkningene vurdert konkret opp mot folkerettens
bestemmelser. Vurdert samlet, og tatt hensyn til de aktuelle konsesjonsgitte traseer,
justeringsmuligheter i detaljplanleggingen og vilkår om avbøtende tiltak, mener NVE at ledningen
ikke vil medføre inngrep som bryter med folkeretten i noen av de berørte reinbeitedistriktene. NVE
konstaterer at klagerne her er uenige i NVEs skjønnsutøvelse.

Samlede virknin er

Klagerne som er representert ved advokat Geir Haugen og NRL vektlegger summen av tidligere og
planlagte inngrep som grunnlag for å vurdere om tersklene i folkeretten overskrides. NVE har i
bakgrunn for vedtak og særlig i kapittel 5.12.4 gjort rede for vår vurdering av samlede virkninger og
hvordan dette håndteres i konsesjonsbehandlingen. NVE vil imidlertid her gjenta vårt syn om at
tidligere inngrep inkluderes i konsekvensutredningene ved at virkninger av tiltaket vurderes ut fra
dagens tilstand. Der tidligere inngrep eventuelt vil forsterke effekten av det planlagte tiltaket vesentlig,
vil dette framgå av konsekvensutredningen. Dette er etter NVEs oppfatning også helt i tråd med de
aktuelle utdrag av NOU 1997:5, som reinbeitedistriktene viser til i sin klage. Når det gjelder
virkninger av planlagte tiltak anfører advokat Haugen på vegne av sine klienter at det ikke er
tilstrekkelig å vurdere planlagte energianlegg, slik NVE har gjort i saken. I\IVEer enig i at våre
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vurderinger av planlagte tiltak ikke er uttømmende, men vi mener en slik altomfattende vurdering av
tiltak innen alle sektorer som klagerne krever verken er mulig å gjennomføre, eller er
beslutningsrelevant for det aktuelle tiltaket. NVE har forsøkt å sammenstille planer for energianlegg
for å synliggjøre omfang av saker og hvilke tiltak som kan bli aktuelle i løpet av de nærmeste årene.
Det er verken gitt at disse tiltakene blir realisert eller at de får et omfang og virkning i samsvar med
dagens planer.

5.6 Klage på ekspropriasjon

Tre av klagene fremmer i tillegg til klage på konsesjonsvedtaket etter energiloven også klage på
ekspropriasjonstillatelsen gitt etter oreigningslova. Vi gjør oppmerksom på at klage på ekspropriasjon
automatisk gir klagen oppsettende virkning, det vil si at man ikke kan starte anleggsarbeidet før klagen
er ferdig behandlet i departementet.

Følgende har klaget på ekspropriasjonstillatelsen:

Sametinget

Advokat Geir Haugen på vegne av sine klienter

Espen Berglund og Halvar Kristiansen

Begrunnelsene for å klage på ekspropriasjonstillatelsen er ikke adskilt fra begrunnelsene for å klage på
konsesjonsvedtaket og disse kommenteres derfor ikke ytterligere her.

6. Oppsummering

NVE har oppsummert klagene vi har mottatt på vårt vedtak av 02.05.2012 om konsesjon og
ekspropriasjonstillatelse til Statnett for ny 420 kV Ofoten-Balsfjord. Klagene er også kommentert av
Statnett.

NVE tilrår på grunnlag av nye opplysninger om støyforhold ved Bardufoss transformatorstasjon at det
tas inn et nytt vilkår om støyvoll i konsesjonen. For øvrig kan ikke NVE se at det gjennom klagene har
kommet vesentlig ny informasjon eller momenter som ikke er vurdert i forbindelse med
konsesjonsvedtaket, jf. notatet Bakgrunn for vedtak av 02.05.2012. NVE ser derfor ikke grunnlag for å
endre på vårt vedtak, ut over nevnte ekstra vilkår, og vi oversender klagene til Olje- og
energidepartementet for endelig avgjørelse.
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Med samarbetshålsningar
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STYRELSENOCH VERKSTÅLLANDE DIREKTÖREN AVGER HÅRMED ÅRSREDOVISNING
FÖR ÅR 2011.

Årsredovisningen är en redogörelse för Tornedalsrådets verksamhet under år 2011.

VERKSAMHETSBERÅTTELSE

ALLMÅNT

Tornedalsrådet består av följande medlemskommuner: Haparanda, bvertorneå, Pajala och
Kiruna (östra delen) tillsammans med Storfjord, Kåfjord, Nordreisa och Kautokeino
kommuner i Norge och de finska kommunerna Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio och
Torneå. Organisationen består av rådet, styrelsen och kansliet samt grånsöverskridande
arbetsgrupper för kultur, nåringsliv, skolsamarbete och samarbete inom äldreomsorgen.

TORNEDALSRÅDETS UPPDRAG / VERKSAMHETENS TYNGDPUNKTER

Sammanfattas i följande punkter:

bevaka medlemskommunernas och invånarnas intressen

öka Tornedalens attraktionskraft genom profilering och marknadsföring

utveckla nåringsliv och arbetsmarknad

fråmja utbildning och kompetensutveckling

utveckla infrastrukturen och kommunikationerna

bevara och utveckla den Tornedalska kulturen

GEOGRAFISK UPPDELNING

Det geografiska område som Tornedalsrådets medlemskommuner representerar är uppdelat
i tre zoner enligt fäljande:

Zon 1.: Nordreisa —Kåfjord —Storfjord —Kautokeino —Kiruna —Muonio —Enontekiö
Zon 2.: Pajala —Kolari —bvertorneå —Pello —Ylitornio
Zon 3.: Haparanda —Tornio

Zonerna arbetar med de av Tornedalsrådet fastställda verksamhetsområdena i dialog med
lokala aktärer. Tyngdpunkterna för arbetsgruppernas verksamhet sammanfaller dårmed med
Tornedalsrådets uppdrag.

TORNEDALSRÅDETS ORGANISATION

Varje medlemskommun utser företrädare och personliga suppleanter för en kommunal
valperiod i taget. Ordförande och vice ordfdrande i rådet väljs årligen. Ordförande under
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verksamhetsåret har varit Hanne Braathen från Storfjord. Vice ordföranden har varit Thore
Klippmark från Vittangi och Esa Nordberg från Kolari.

STYRELSEN

Styrelsens uppgift är att vara en aktiv och pådrivande kraft för samarbetet inom
Tornedalsrådet, ansvara för den årliga verksamheten och dess uppföljning samt att vid
behov tillsåtta arbetsgrupper. Styrelsen är också ansvarig för de ekonomiska frågorna och
informationen till kommuner och andra som berörs av verksamheten. Styrelsen tillsätts av
Rådet och består av en ledamot från varje medlemskommun. Styrelsens ledambter väljs fär
två år i taget. Raimo Ronkainen från Torneå har fungerat som ordförande och Bengt Niska
från Pajala som vice ordförande fram till årsmötet. Kurt Wennberg från Pajala har fungerat
som vice ordförande från och med årsmötet.

Styrelsen har under året haft 4 sammanträden:

17 mars i Torneå
19 maj, telefonsammanträde
20 september, telefonsammantråde
24 november i Pello

Protokollen från styrelsembtena finns tillgängliga på Tornedalsrådets kansli och hemsida
www.tornedalen.or .

KANSLIET

Kansliet bemannas för ordinarie verksamhet och projektledning av en verkställande direktör.
Vid projektarbeten anstålls ytterligare personal på tillfällig basis, i enlighet med de behov
som färeligger. Redovisningstjånster samt kansliassistans lejs ut. Kansliet förbereder
styrelsens sammantråden och verkståller dess beslut. Kansliet ansvarar för kontakterna med
myndigheter och institutioner.

Kansliets uppgift når det gäller projektsamarbete mellan Tornedalsrådets medlemskommuner
år att informera och initiera samt på olika sått främja tilivåxt och utveckling av det
gränskommunala samarbetet.

NORDISKA MINISTERRADET antog år 2009 Tornedalsrådet som officiell grånssamarbets-
organisation. Detta innebär att Tornedalsrådet har möjlighet att erhålla ekonomiskt bistånd
för det grånsregionala samarbetet enligt samma färutsåttningar som de övriga nordiska
gränsområdena.

Ministerrådet anslog 650 000 DKK (ca 800 000 SEK) operativa medel till Tornedalsrådet, för
de i handlingsplanen specificerade grånsöverskridande samarbetsprojekten under
verksamhetsåret.
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AKTIVITETER 2011

TORNEDALSRÅDETS ÅRSMÖTE

Årsmötet hölls den 14.6. i Torneå. Årskonferensen 2011 genomfördes i form av ett
studiebesök till Kemi-Torneå Yrkeshögskola. Högskolans rektor gav en förelåsning om det
finska nationella yrkeshögskolekonceptet, Kemi-Torneå yrkeshögskolas uppdrag, ekonomiska
förutsättningar och kursutbud. Dårefter informerades rådet mer specifikt om innehållet i
specifika kurser och projekt, som yrkeshögskolan deltar i. Besöket avslutades med besök på
skolans olika avdelningar.

Protokollet från Tornedalsrådets årsmöte finns tillgängligt på Tornedalsrådets kansli och
hemsida www.tornedalen.or

ZONSAMARBETE

Zon 1.: Nordreisa —Kåfjord —Storfjord —Kautokeino —Kiruna —Muonio —Enontekiö

Den nordliga arbetsgruppen för nåringsliv och utveckling har hållit 3 möten under
verksamhetsåret:

Kilpisjärvi 19 april
Karesuando 27 september
Kilpisjårvi 29 november

Gruppen har upprättat en facebook-sida — 'Torne Valley Tourist Information" - för
personalen i de olika turistbyråerna. Syftet år att sprida information om de turistiska
aktiviteterna i hela zonen och uppmuntra till fortsatt informationsutbyte och samverkan.

En arbetsgrupp för samarbete inom åldreomsorgen bildades mellan Kiruna och
Enontekiö kommuner. Gruppen häll sitt färsta möte i Karesuando 14.12., och syftet var att
inleda ett kontinuerligt samarbete inom vård och omsorg mellan grannkommunerna.

Protokollen från gruppernas mäten finns tillgängliga på Tornedalsrådets hemsida
www.tornedalen.or

Zon 2.: Pajala —Kolari —bvertorneå - Pello —Ylitornio

Arbetet integrerades med projektet "Startandet av gruvbrytning i Pajala/Kolari", planering av
Internationell Matchmaking 2011 i Rovaniemi samt planering och genomfbrande av
Internationell direktmatchmaking i Skellefteå i oktober. Se även sid 6, "Internationell
Matchmaking 2011".

Zon 3.: Haparanda —Tornio

Aktiviteterna ha bestått av planering av Internationell Matchmaking 2011 i Rovaniemi samt
planering och genomfbrande av Internationell direktmatchmaking i Skellefteå i oktober. Se
även sid 6, "Internationell Matchmaking 2011".
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PROJEKTVERKSAMHET

BIO-ENERGISEKTORN I TORNEDALEN OCH BOTrENVIKSBÅGEN

Arbetet har genomförts med tre medverkande nordiska lånder och har via sin kontinuitet
(2007 - ) lett till att ett nåtverk av bio-energianvändare och utvecklare fortlöpande aktiveras i
vår region. Med hånsyn till den utvecklingspotential som bioenergisektorn har inför
framtiden, år detta arbete ägnat att berika det nordiska samarbetet, genom
kunskapsöverföring och en vidare syn på frågorna.

Tornedalsrådet lät det finska Bio-Nova Enginering 0y, genomfbra en
benchmarkingpresentation av "best practice" exemplen inom bio-energianvåndningen i
Tornedalsrådets medlemskommuner. Rapporten "Bioenergin i Tornedalen" presenterades på
ett seminarium i Ylitornio 17.11. Samtliga Bio-energirapporter finns tillgångliga på
Tornedalsrådets hemsida www.tornedalen.or .

STARTANDE AV GRUVBRYTNING I PA3ALA/ KOLARI

Tornedalsrådet anordnade i samarbete med Kolari kommun och Länsipohjan Yrittäjät ett
seminarium om konsekvenser av gruvindustrins framvåxt för kommunerna och nåringslivet i
Kolari/Pajala. Gruvorten Talvivaara i Sotkamo, Finland, dår en liknande utveckling redan ägt
rum, utgjorde referensobjekt. Gruvsatsningen i Talvivaara presenterades av ordföranden i
Sotkamo företagarförening och Sotkamo kommundirektör. Seminariet blev mycket vålbesökt
och uppföljdes av ytterligare företagarmöten i Kolari och Pello. Den 30.5. anordnades ett
möte i Pajala, där företagare från Finland besökte Sahavaara gruva i Pajala och tråffade
representanter för gruybolaget Northland Resources. Mötet var resultatet av ett samarbete
mellan Tornedalsrådet, Lånsipohjan Yrittäjät och Eures Crossborder Tornedalen.

NORRSKENSVÅGEN / NORDLYSVEGEN / REVONTULTENTIE

Arbetet med turistvågen färdes vidare i samarbete med Lapplands Nårings-, trafik- och
miljöcentral och Statens Vegvesen i Tromsb. Hemsidan www.northernli htsroute.com finns
nu tillgånglig på svenska, finska, engelska och tyska. Den är lånkad till turistinformationen i
respektive medlemskommun. Norrskensvägen har officiell turistvågsstatus i Finland och
kommer clårmed med den i regionala och nationella turismutvecklingen i Finland.
Norrskensvågen benämns "turistvenlig veg" i Norge. Vågen saknar tillsvidare officiell
turistvägsstatus i Sverige, men de tidigare genomförda samarbetsprojekten där
marknadsföringsplan, detaljplaner fär gränspassagerna mm. tagits fram, utgör en god grund
för det fortsatta grånsöverskridande utvecklingsarbetet.

VANDRINGSTURISM / PILGRIMSVANDRINGAR I TORNEDALEN

Projektet Pilgrimsvandringar i Tornedalen år ägnat att successivt bygga upp ett nätverk av
vandringsleder sammankopplat mellan länderna. Lederna sammanbinder vår region genom
de gamla historiska och naturliga kommunikationslederna mellan våra grannländer. Den
turistiska nyttan når vandringsturismen så småningom kommer i gång tillfaller dårmed hela
3-landsregionen. Utmaningen år att bilda ett nåtverk inom turistnäringen, dår företagen
aktivt samarbetar för att erbjuda denna målgrupp olika slags service och tjänster.

Side 123



Tornedalsrådet 6

Org 222 000 —0786

Tornedalsrådet lät utföra konsultutredningen "Pilgrimsvandringar i svenska Tornedalen", dår
konsulten under möten med representanter för församlingarna, kommunerna,
Skogsvårdsstyrelsen, turistnåringen, hembygdsföreningarna mfl. intressenter, kom överens
om geografisk dragning av pilgrimsled genom respektive kommun. Arbetet delfinansierades
av Leader Tornedalen. Ett mindre seminarium om pilgrimsvandring hölls i Pajala
församlingshem 16.5. i samarbete med Pajala församling.

SKOLSAMARBETE

Utbildning och kompetensutveckling är strategiskt viktigt för hela regionen och en
framtidsfråga för oss alla. Med grånsöverskridande skolsamarbete kan vi stegvis nårma oss
visionen av en gränslös utbildningsmarknad för våra ungdomar och en gränsläs
arbetsmarknad som blir resultatet. Den nordiska nyttan blir mycket stor.

Årskurs 7 från skolan i Korpilombolo/Pajala, samt elever från årskurs 5 och 9 besökte,
tillsammans med skolpersonal och representanter för Korpilombolo kulturförening, 11 elever
och 3 Iårare från skolan i Kolari, skolan i Skibotn 20-22 september. Programmet i Storfjord
bestod av kulturaktiviteter, såsom teater samt musik under ledning av riksspelman Daniel
Wikslund. Gruppen hade också med sig smakprov på mat från Tornedalen mm. Elever och
Iärare från skolan i Kolari besökte Korpilombolo skola under " Korpilombolo Nightfestival" i
december.

HÄLSA OCH VÄLFÄRD

Grånsöverskridande hålsovård och omsorg år aktuella områden på både nordisk och
europeisk basis. Undersökningar gjorda i Tornedalen mellan Sverige och Finland visar tydligt
att majoriteten av invånarna i Tornedalen år villiga att ta emot vård och omsorg i
grannlandet. I detta ligger en stor möjlighet till utveckling av hålsovården, överföring av
arbetssätt från grannlånderna och inrättande av gemensamma enheter för hålsovård och
social omsorg. Den nordiska nyttan blir kunskapsöverföring, nya arbetssått, effektivare vård
och ett nytt grånsnåra samarbetsfålt för de nordiska lånderna.

Norrbottens låns landstings projekt Gränslös Vård II slutfördes under verksamhetsåret och
resulterade i projektrapporten "Grånslös vård II — Tornedalen". Tornedalsrådet medverkade
som partner i projektet.

INTERNATIONELL MATCHMAKING 2011

Syftet med Internationell MatchMaking är att erbjuda en kontaktarena för företagen i såvål
Finland, Sverige som Norge. Detta banar väg för nåringslivssamverkan över de nordiska
gränserna och färbättrar därmed möjligheterna för våra företag att utvecklas och expandera
med fler arbetstillfällen som följd.

Tornedalsrådet har tillsammans med Bedriftsförbundet, Norge, Företagarna Norrbotten,
Sverige och Länsipohjan Yrittåjåt, Finland arbetat med matchmaking-konceptet.

Arrangemanget, som var planerat att genomföras i Rovaniemi 23.8. 2011, stålldes in på
grund av för få deltagare. Efter de lyckade eventen i Uleåborg, TornioHaparanda och Luleå,
har vi nu tvingats instålla både Tromsä och Rovaniemi. Vi kommer inför kommande
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arrangemang att tånka igenom både konceptet och marknadsföringen, tidpunkten och
innehållet för att göra International Matchmaking mer attraktivt för företagen.

En direktmatchmaking för tornedalska företag arrangerades i samarbete med Färetagarna
och Lånsipohjan Yrittäjät i Skellefteå 4-5 oktober 2011.

PROJEKTISHAVSBANEN

Den av konsultföretaget Ramböll Norge AS genomförda konsultutredningen, där de
ekonomiska förutsåttningarna fär en förlängning av järnvägen från finska Kolari till norska
Skibotn utretts, färdigstålldes under året. Tornedalsrådet höll ett seminarium 1 april på
fylkeshuset i Tromsb, dår arbetet med utredningen och de resultat som framkommit så långt
presenterades för näringsliv och offentliga aktörer. Ett andra seminarium dår
konsultutredningen presenterades hölls i Torneå 25.8. Företrådare för Tornedalsrådet har
bland annat träffat Finlands kommunikationsminister och finska Trafikverket för information
om utredningens resultat och slutsatser

TORNEDALENS ÅRSBOK 2011

Tornedalens årsbok 2011 är den 47 årgången av bokserien. Den första årsboken gavs ut år
1963 och från och med 1993 står Tornedalsrådet för utgivningen. Tornedalens
landskapsmuseum har ansvarat för det redaktionella arbetet. Årets bok har inget särskilt
tema och kan delvis betraktas som en epilog till den speciella jubileumsutgåvan "Grånsen
200" som utgavs år 2010. Bokens artiklar ökar våra kunskaper om och vår kårlek till
Tornedalen, vår hembygd och dess historia.

KULTURARBETSGRUPPEN

Den historiska grunden för samarbetet mellan kommuner, föreningar och organisationer
ligger i den gemensamma tornedalska kulturen. Den har stor betydelse når det gåller att
förstårka den andliga infrastrukturen som utgör en plattform för ekonomisk och annan
utveckling i samhållet. Det finns ett fungerande kulturnåtverk i Tornedalen i form av
Tornedalsrådets kulturarbetsgrupp som under åren genomfört ett stort antal projekt med
anknytning till tornedalingarnas vardag.

Kulturlivet i Tornedalen år "mångkulturellt" och inrymmer en mängd aktiviteter i form av
utställningar, festivaler, temadagar, gränsöverskridande teaterverksamhet mm. Det
gränsöverskridande kulturutbytet mellan byarna i Tornedalen utgör i många fall nyckeln till
en utveckling av grånssamarbetet och har ofta en nåra koppling till besöksnäringen och de
besökare som kommer till området.

Ett av de viktigaste områdena för samarbete är att på olika sått fråmja ungdomssamverkan
över riksgrånserna i regionen.

Kulturarbetsgruppen har under året haft 2 mdten 14.2. i Kautokeino samt 23.5. i Muonio.

Tornedalsrådets kulturstipendium utdelades till följande mottagare:
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Evakko-ooppera / Evakueringsoperan (Meån maan teatteri), Haparanda. 10 000 SEK

Brita Mangi, Tuolpukka "Hem" kirjan julkaiseminen / utgivning av boken "Hem".
5 000 SEK

Halti Kultursenter, Nordreisa, kveenien lauluperinteen elvyttämiselle. /
för upplivande av den kvenska sångtraditionen. 5 000 SEK

TERRITORIELLT EUROPEISKT SAMARBETE

Alliansen mellan Tornedalsrådet och Bothnian Arc bildades för gemensamt utvecklingsarbete
och fär att via samverkan öka och förstårka det grånsöverskridande samarbetet i hela
regionen. Samarbetet syftar till att fråmja en hållbar tillväxt och öka vardagsintegrationen
genom att förstårka förutsättningarna för en positiv utveckling av näringsliv och
företagssamarbete. Alliansen syftar också till att mobilisera och frigdra den
utvecklingspotential som finns i regionen för att nyttja och stårka nätverkssamarbetet inom
olika sektorer i Tornedalen och Bottenviksbågen. På så sått skapas färutsåttningar för stärre
tillväxt, en starkare sammanhållning och en mer kraftfull framtoning gentemot andra
europeiska regioner. Avsikten år även att intensifiera grånssamarbetet i det nordliga
Tornedalen mellan grånskommunerna i Nord-Norge, Finland och Sverige, samt dka utbytet
med Rovaniemi och Tromsb kommuner.

AEBR (Association of European Border Regions)

AEBR årsmdte och styrelsemöte hälls i Kursk, Euroregion Yaroslavna, Ryska federationen,
den 22-24 september. Temat för årets möte var " Pan-europeiskt och crossbordersamarbete
mellan EU och Ryska federationen. Ett seminarium om detta tema anordnades i Moskva 21
september.

AEBR grundades 17-18 juni år 1971 på "Westphalian Anholt Castle" i dåvarande Väst-
Tyskland och fyllde clårmed 40 år under det gångna verksamhetsåret. Tornedalsrådet och
Bothnian Arc har ett delat medlemskap i organisationen och har en permanent plats i
styrelsen "Executive Committee".

Fdr mera information hånvisas till www.aebr.eu.

EURES CROSSBORDERTORNEDALEN

Tornedalsrådet har tillsammans med AKAVA ry, SAK ry, STTK ry, SACO, LO, TCO, SAF, TT,
Palvelutyönantajat, Lapin TE-keskuksen työvoimaosasto, Tornion Työvoimatoimisto,
Arbetsförmedlingen i Haparanda, Lånsi-Pohjan Yrittäjät, Tornion Yrittäjät, FR-Norrbotten,
Gränsföretagarna, Kemi-Tornio-alueen kehittämiskeskus, Provincia Bothniensis och Bothnian
Arc fortsatt arbetet med EURES CROSSBORDER TORNEDALEN. Tornedalsrådet har
representation i projektets styrgrupp och deltar aktivt i arbetet.

Aktuell information om projektet och dess aktiviteter kan inhämtas via
www.crossbordertornedalen.net
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JÄMSTÄLLDHET

JämstMdhetsaspekten har beaktats i samtliga aktiviteter. Arrangemangen har attraherat
både kvinnor och män. I de nätverk som byggs upp finns båda könen representerade. Detta
oavsett om projekten till sin natur är inriktade på näringslivsutveckling, utbildningssektorn,
servicesektorn eller har en mer teknisk inriktning.

EKONOMI

Tornedalsrådets ekonomiska resultat och stållning framgår av resultat- och
balansråkningar, samt bokslutskommentarer nedan.

Belopp i kr Not 2011 2010

Medlemsintäkter 2 720 673 1 178 160
dvriga intåkter 3 1 763 462 1 044 317
Summa intäkter




2 484 135 2 222 477

Material och externa verksamhetstjånster




-844 612 -527 716
Ovriga externa kostnader




-621 416 -827 102
Personalkostnader i -832 910 -775 995
Avskrivning inventarier 4 -3 417 -3 560
Resultat från verksamheten




181 780 88 104

Resultat från finansiella poster






Rånteintåkter och liknande resultatposter 5 87 272 2 432
Råntekostnader och liknande resultatposter 6 -8 193 -52 959
Årets resultat




260 859 37 577
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Belopp i kr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Not 2011-12-31 2010-12-31

Inventarier 7




6 835




10 252
Summa anläggningstillgångar




6 835




10 252

Omsättningstillgångar






Kortfristiga fordringar






Kundfordringar




350 390




405 561
dvriga fordringar




106 910




330 127
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8




595 428




9 479




1 052 728




745 167

Kortfristiga placeringar 9 1 039 398 1 028 048

Kassa och bank




623 555




276 678
Summa omsättningstillgångar




2 715 681 2 049 893

SUMMA TILLGANGAR




2 722 516 2 060 145

EGET KAPITAL OCH







SKULDER







Eget kapital 10






Balanserade överskott




1 479 360 1 441 783
Årets resultat




260 859




37 577




1 740 219 1 479 360

Kortfristiga skulder







Leverantörsskulder




41 435




20 461
dvriga skulder




35 738




35 738
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11




905 124




524 586





982 297




580 785
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER




2 722 516 2 060 145
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Belopp i kr 2011-12-31 2010-12-31
Stållda såkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

- - • - • I • 5 • - II

I • • - , -

Belopp i kr om inget annat anges

Allmånna redovisningsprinciper

Tornedalsrådet utgör ett så kallat kommunförbund och följer dårmed lagen om
kommunal redovisning (1997:614).

Vårderingsprinciper m m
Tillgångar, avsåttningar och skulder har vårderats till anskaffningsvården om inget
annat anges nedan.

Intå ktsredovisn ing
Erhållna medlemsavgifter, nordisk finansiering och EU-bidrag redovisas för den
period de avser och för vilka motsvarande kostnader år nedlagda.

Fordringar
Fordringar har efter individuell vårdering upptagits till belopp varmed de beråknas
inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utlåndsk valuta har områknats till balansdagens kurs.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvården och beråknad
ekonomisk livslångd. Nedskrivning sker vid bestående vårdenedgång.

Följande avskrivningstider tillåmpas:

Materiella anlåggningstillgångar
Inventarier 3 till 5 år

Likvida placeringar
Likvida placeringar vårderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lågsta av
anskaffningsvårdet och det verkliga vårdet.
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Not 1 Anstållda och personalkostnader
2011 2010

Medelantalet anställda

Totalt

Varav mån

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

100% 100%

Styrelse och verkstållande direktör
dvriga anstållda

493 765 491 693

Summa 493 765 491 693
Sociala kostnader 221 000 146 595
(varav pensionskostnader) (90 432) (81 888)

Av pensionskostnaderna avser 90 432 (81 888) gruppen styrelse och verkstållande
direktör. Utestående pensionsförpnktelser till dessa saknas.

Not 2Medlemsintäkter
20112010

Medlemsintäkter fördelade på medlemskommunerna
Enontekiö 63 028




63 579
Haparanda 163 447




163 413
Kautokeino 78 025




78 065
Kolari 85 707




85 936
Kiruna 78 109




78 634
Kåfjord 69 177




69 355
Muonio 68 708




68 692
Nordreisa 99 586




98 484
Pajala 118 095




119 044
Pello 87 651




88 855
Storfjord 65 372




65 006
Tornio 295 523




300 037
Ylitornio 96 715




97 282
dvertorneå 101 530




101 778
Minskning av medlemsavgifter -750 000




-300 000




720 673 1 178 160
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Not 3Övriga intäkter




2011




2010

Utförda konsulttjånster




-




58 610
Projektintäkter från Nordiska Ministerrådet




997 087




772 934
Projektintäkter från Lånsstyrelsen/Nordk-rådet




173 237




203 524
Projektintåkter Ishavsbanan




534 693




Övrigt




58 445




9 249




1 763 462 1 044 317

Not 4 Avskrivningar 2011 2010

Årets avskrivning -3 417 -3 560

	

-3 417 -3 560

Not 5 Rånteintäkter och liknande
resultatposter




2011 2010

Rånteintåkter 1 086




966
Uppskrivning av råntebårande
vårdepapper till anskaffningsvårde 55 889




6vriga finansiella intäkter 30 297 1 466




87 272 2 432

Not 6Råntekostnader och liknande resultatposter

2011 2010

Råntekostnader - 59 -289
Valutakursförluster -8 134 -52 670




-8 193 -52 959

Not 7Inventarier





2011 2010
Ackumulerade anskaffningsvärden




Vid årets bärjan 106 850 106 850




106 850 106 850
Ackumulerade avskrivningar enligt plan




Vid årets början -96 598 -93 038
Årets avskrivning enligt plan -3 417 -3 560




-100 015 - 96 598
Planenligt restvårde vid årets slut 6 835 10 252
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Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2011

586 408
9 020

595 428

2010

Upplupna EU-bidrag
dvrigt 9 479

9 479

Not 9 Kortfristiga placeringar

Råntebårande vårdepapper

Not 10 Eget kapital

Utgående balans enligt balans-
råkning föregående år
Årets resultat
Vid årets slut

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Bokfört vårde Marknadsvärde

1 039 398 1 076 001

Balanserat
resultat

1 479 360

260 859 

1 740 219




2011 2010

Personalkostnader 95 938 52 190
Bothnian Arc




73 598
Projekt Ishavsbanan




47 795
Kreditering medlemsavgifter 750 000 300 000
dvriga poster 59 186 51 003




905 124 524 586
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Torneå 2012-03-29

Raimo Ronkainen Peter Hagsträrn
Ordfdrande VD

Hanne Braathen

Klemet Erland Haetta

Heikki Havanka

Roland Kemppainen

Tapani Melaluoto

John Karlsen

Bengt-Olov Innala

Thore Klippmark

Leena Lehtoruusu

Pentti Keskitalo

Björn Inge Mo

Tuomo Karjalainen

Kurt Wennberg

Vice ordförande

Vår revisionsberåttelse har avgivits 2012- -

Tapio Kostet Tapio Raappana

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor, CGR
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TORNIONLAAKSON NEUVOSTO

TORNEDALEN

Tornedalen dår Sverige, Norge och Finland möts, utgör ett nordiskt nyckelområde när det gåller den
pågående europeiska integrationsprocessen. Det år i grånsområdena som det konkreta färverkligandet
av sammanhållningspolitiken och gemensamhetssträvandena skall få sin praktiska tillämpning via
grånsöverskridande samarbete mellan kommuner, invånare, myndigheter, nåringsliv och
organisationer. Hår finns en gemensam gränsöverskridande identitet och långa traditioner av
medborgerlig och institutionell samverkan över riksgrånsen. Tornedalen besitter en
grånssamarbetskompetens som år unik i Norden och regionen år idag en färebild för hela EU.

Regionen har ett centralt läge på Nordkalotten. Den kraftigt expanderande gruvindustrin i
Pajala/Kolari åstadkommer en stark tillväxt hos nåringslivet i Tornedalen och bidrar till en positiv
befolkningsutveckling i hela regionen. Dessutom utgör koncentrationerna av tung industri vid
Bottenvikskusten, den kraftigt expanderande upplevelseindustrin i mellersta och norra Tornedalen,
tillsammans med Nord-Norges våxande betydelse inom energisektorn en utomordentlig plattform för
tillvåxt och synergieffekter.

Området har fått sin sårprågel av de fyra kulturer som möts i Tornedalen - den svenska, finska,
norska och den samiska. Den historiskt betingade samarbetskulturen och engagemanget har en
avgbrande betydelse för utvecklingen. Områdets möjligheter utgörs av de synergieffekter som blir
följden av ett mångfacetterat grånsöverskridande samarbete mellan kommunerna, inom nåringslivet,
arbetsmarknaden, utbildningssektorn och kulturområdet. Tornedalen står nu inför utmaningen att
mobilisera och frigöra hela den utvecklingspotential som finns i regionen.

TORNEDALSRÅDET

Tornedalsrådet bildades i maj 1987. Kommunerna Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö,
Haparanda, bvertorneå, Pajala, Kiruna, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa och Kautokeino bildar
Tornedalsrådet, ett samarbets- och intresseorgan för Tornedalen.

VISION och MÅLSÅTTNING

Tornedalsrådet vill skapa förutsåttningar för en större tillväxt för att värna om vålfård och
sammanhållning. Vi vill se förbåttrade utkomstmöjligheter för befolkningen och en stabil långsiktig
utveckling av vår region. Vi vill trygga möjligheterna för våra mångfacetterade samarbetsambitioner
att vidareutvecklas till internordiska kommunalförbund, till gemensamma grånsöverskridande skolor
för våra barn och unga och till en gemensam grånsöverskridande arbetsmarknad med bred
rekryteringsbas för nåringslivets behov. Vi vill se en utveckling där den kunskap som finns
koncentrerad i våra regionuniversitet i Uleåborg och Rovaniemi i Luleå och Tromsb blir mer tillgånglig
fär samhållsplanering, nåringsliv och studerande.

Tornedalsrådet vill utveckla miljöer dår invånarna och nåringslivet båttre förmår utnyttja de
styrkefaktorer och möjligheter som år specifika fär vår region. Vi vill skapa förutsåttningar för svensk-
finsk-norska företag att bygga upp verksamheter över riksgrånserna dår regionens styrkor och
möjligheter kan utnyttjas och kombineras grånsöverskridande och därigenom ge upphov till
synergieffekter och konstellationer som tidigare inte uppstått. Vi vill utveckla Tornedalen till den mest
integrerade grånsregionen i Europa.

GEOGRAFISK UPPDELNING

Det geografiska område som Tornedalsrådets medlemskommuner representerar år uppdelat i tre
zoner enligt fäljande:
Zon 1.: Nordreisa —Kåfjord —Storfjord —Kautokeino —Kiruna —Muonio —Enontekiö
Zon 2.: Pajala —Kolari —bvertorneå - Pello —Ylitornio
Zon 3.: Haparanda —Tornio

Zonerna arbetar med de av Tornedalsrådet faststållda verksamhetsområdena i dialog med lokala
aktörer.
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AKTIVITETER 2013 - 2015

NÄRINGSLIV

GRUVINDUSTRIN

Gruvorna i Kaunisvaara/Tapulivuoma blir operationella år 2013, når malmfrakterna till malmhamnen i
Narvik startar. Kolari Hannukainen-gruvan år under beredning och gruvdriften beråknas komma igång
under de nårmaste åren. Gruvverksamheten i mellersta Tornedalen innebår en mycket stor föråndring
för Pajala och Kolari, grannkommunerna Muonio, Pello, bvertorneå, Ylitornio och för övriga kommuner
och nåringslivet gränsöverskridande i regionen. Det utgör en stor utmaning för hela grånsregionen att
klara av utmaningarna med kommunal infrastruktur och samhållsbyggande, så att den
gränsöverskridande gruvdriften kan påbärjas under vålorganiserade former, till gagn för befolkningen
och nåringslivet i regionen. Arbetskraft och underentreprendrer av olika slag behövs till gruvorna,
kompetenshöjande insatser behövs för att "omskola" och vidareutbilda arbetskraften, fär att
åstadkomma den kompetenshöjning som gruwerksamheten kråver.

Tornedalsrådets roll blir att föra in de nårliggande Tornedalskommunerna i samverkan med Pajala —
Kolari för att klara av den tillväxt, som blir följden av flera nya gruvor, med ett arbetskraftsbehov
uppgående till mer ån 2000 anstållda. Tornedalsrådet avser vara en aktiv pådrivare och arrangör för
tillkomsten av olika slags nätverk inom nåringsliv, arbetsmarknad och utbildning i nårområdet. Detta
behövs för att regionen ska kunna matcha den utveckling som nu accelererar, lågkonjunkturen till
trots. Ylitornio + bvertorneå + Pello. Täydennetåån : merkitsee suuria muutoksia koko alueen kunnille
jaelinkeinoelåmålle.

Insatser (Intressebevakning och projektverksamhet)

Nåtverksbyggande inom näringsliv och arbetsmarknad
Fdrstårkning av det grånskommunala samarbetet
Initiering av nya samarbetsformer och projekt
Aktiva insatser för att avskaffa grånshinder, sårskilt sådana som berör nåringslivet
Benchmarking
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BIO —ENERGISEKTORN.

I dag år utvecklingen intensiv på Bioenergiområdet i respektive land i vår region. De
grånsöverskridande kontakterna mellan aktörerna år fortfarande mycket begrånsade. Tornedalsrådet
har i samarbete med Bothnian Arc genomfört ett stort antal undersäkningar, vilka syftat till att
nårmare Iåra kånna regionens utvecklingsfärutsåttningar inom bio-energisektorn. Sammanfattningsvis
kan konstateras att regionens utvecklingspotential som råvaruleverantör år mycket stor. Det tekniska
kunnandet inom bio-energiföretagen ökar hela tiden och den forskning som bedrivs i regionens
universitet bidrar till att föra utvecklingen framåt. Det finns anmärkningsvårt många i&er för både
ökad råvaruanvåndning och teknikutveckling.

Tornedalsrådet avser fortsåtta utvecklingsarbetet och kommer att under åren 2013 - 2015 arrangera
konkreta aktiviteter för att starta aktiva nåtverk över nationsgränserna i regionen. Vi kommer att gå
vidare med de kommuner som år intresserade av att i ökande grad integrera bio-energin i den
kommunala energiförsörjningen. Tornedalsrådet fråmjar tillkomsten av pilotprojekt inom bio-
energisektorn och arbetar fär grånsöverskridande samarbete för kunskapsspridning och gemensam
utveckling. Dår förutsåttningarna finns, sker pilotarbetet i samarbete med utbildningsinstitutionerna i
respektive kommun. Aktiviteterna planeras och genomförs med Tornedalsrådet som ansvarig, men
sakkunniga i olika former behöver köpas in.

Insatser: (Intressebevakning och projektverksamhet)

Initiering av pilotprojekt för teknikutveckling och ökning av bio-energianvåndningen i den
kommunala energiftirsödningen
Initiering av projekt för lokal energiproduktion t.ex vindkraft
Fråmja tillkomsten av grånsöverskridande producent —anvåndar —och utvecklingsnåtverk
Undersäka förutsättningarna för import av norsk förnyelsebar energi till Tornedalen
Benchmarking
Samarbete med aktörer i Bothnian Arc
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INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL MATCHMAKING

Syftet med International MatchMaking år att sammanföra företag på Nordkalotten, producenter,
säljare, underleverantörer, marknadsförare och nåringslivets intresseorganisationer för partnerskap
och utveckling. Alla deltagare kommer med samma målsåttning —att hitta nya affårsrelationer, nya
partners, nya kunder, underleverantörer, agenter eller finansiårer. MatchMaking-eventen kombineras
alltid med fördrag om aktuella frågor för nåringslivet. Arbetet sker grånsöverskridande och i direkt
samarbete med företagarorganisationerna Lånsipohjan Yrittäjät, Företagarna Norrbotten och
Bedriftsförbundet.

De arrangemang som genomförts hitintills, har fått goda vitsord från de äver 600 företag som
deltagit. Deras entydiga önskan år att evenemangen ska fortsätta.

Insatser: (Samarbete med andra aktörer)

International MatchMaking event
Matchmaking för specifika branscher, såsom gruvindustrin och besöksnåringen
MatchMaking för unga företagare
Direkt MatchMaking fär företagsgrupper
Fråmja tillkomsten av grånsöverskridande nätverk inom nåringslivet
Främja ett utökat samarbete mellan kultur, idrott, nåringsliv och offentlig sektor, samt stödja
utvecklingen av en gemensam samarbetsplattform Arena Tornedalen
Seminarier, fora mm.
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www.northernli htsroute.com

NORRSKENSVÄGEN / NORDLYSVEGEN

Norrskensvågen går genom de ståtliga fjäll —och forslandskapen i Finland, Sverige och Norge. Den
börjar vid Bottniska viken och följer riksvåg E 8 och Våg 99 långs med Torne ålv och grånsen mellan
Sverige och Finland. Vågen går upp till den nordligaste punkten i Finlands "arm" Kilpisjärvi och
dårifrån vidare till Norge och via Storfjord och Balsfjord till Tromsd. Långs med vågen finns totalt sju
grånspassager och den följer i till stor del också den s.k. Struves meridianbåge hår i norr.
Besöksnåringen behöver vidareutveckla och utöka sin grånsöverskridande samverkan för att
tillgodogöra sig möjligheterna med Norrskensvågen. Turistiskt sett, binder vägen samman näringen i
Finland, Sverige och Norge och erbjuder en unik resa genom olika landskap, miljber och kulturer.
Vågen har officiell turistvågsstatus i Finland och Norge.

Tornedalsrådet och de olika låndernas Vågverk vill i samverkan med den lokala besöksnåringen
fortsåtta utveckla turistvägen och marknadsföringen av den. Arbetet har påbörjats med framstållning
av broschyrmaterial, workshops för turistföretagen och Internetsidor för Norrskensvågen.
Tornedalsrådet åtar sig rollen som samordnare av planering och genomffirande av det fortsatta
nåtverksbyggandet och utvecklingsarbetet till gagn för regionens turistnåring med de kringeffekter
detta ger för regionen. Arbetet bedrivs på tre-lands basis i samverkan med kommuner och övriga
turismaktörer i området.

Insatser: (Intressebevakning)

Utveckling av informationen långs med vågens hela sträckning
Utveckling av webb-portalen www.northernli htsroute.com
Samarbete med vågverken i Finland, Sverige och Norge
Nåtverksbyggande mellan turistföretagen långs med vågens hela stråckning
Grånsöverskridande samarbete med kommunala turistbyråer
Marknadsföring
Samarbete med guideutbildningar
Nationellt nåtverkssamarbete
Samarbete med E 45 projektet och anslutningen via Palojoensuu, Hetta, Kautokeino och
vidare till Alta och Nordkap
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PILGRIMSVANDRINGAR i TORNEDALEN

Pilgrimsvandring präglas av långsamhet och frihet, enkelhet och tystnad. Av bekymmersidshet,
delande och andlighet. Korset, staven och skorna, kappan och hatten, rånsein och tåltet utgör
symboler för detta. Drivkraften år ofta en långtan efter inre ro, möjlighet till en annan livsstil och en
vilja till fördjupning, meditation och kontemplation.

Tornedalen med dess rika andliga historia och vackra stillsamma natur erbjuder en miljö som Iårnpar
sig vål för pilgrimsvandringar. De många kyrkorna i grånsområdet mellan Sverige, Finland och Norge
utgör naturliga "vågnnärken" i en sådan helhet. De nationella kyrkornas sårdrag och andlig fördjupning
och utveckling.

Tornedalen kan erbjuda både en yttre och inre miljö som lämpar sig vål för en utveckling av
vandringsturismen. Den andliga och materiella infrastrukturen existerar redan. Vad som bl.a kråvs år
en avgrånsning och ihopkoppling av dessa, till ett nätverk av samverkande aktörer, vilka erbjuder
service i form av logi, mat, information mm. till vandrarna. Dårefter kan vandringspaket med olika
teman utformas och erbjudas till nationella och internationella kundkategorier.

Den tre-lands grånsöverskridande förstudie som tidigare genomförts visar med all önskvård tydlighet
att det finns ett stort intresse lokalt och regionalt hos turistentreprenbrer, byaföreningar,
kulturföreningar mfl. att lyfta fram det unika i hembygden och erbjuda vandrarna nya upplevelser —
både andliga och materiella. Pilgrimsprojektet har våckt stor positiv upprnårksamhet i hela
grånsregionen och fått omfattande publicitet i media.

Tornedalsrådet blir huvudman för det fortsatta utvecklingsarbetet i form av informations—, mårknings—,
marknadsförings— och andra insatser, som behövs för utveckling av vandringsturismen i vår region.

Insatser: (Projektverksamhet)

Framtagning av detaljerade ledkartor
Etablering av webb-portal
Ledmärkning
Nåtverksbyggande mellan turistföretagen långs med ledernas sträckningar
Grånsäverskridande samarbete med kommunala turistbyråer
Samarbete med guideutbildningar
Marknadsfäring
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ZON —SAMARBETE

Zon 1.: Nordreisa —Kåfjord —Storfjord —Kautokeino —Kiruna —Enontekiö —Muonio

En arbetsgrupp bestående av nåringslivsansvariga från ovanstående kommuner arbetar för utveckling
av nåringslivet gränsöverskridande i den nordliga delen av Tornedalen. Gruppen arbetar mycket aktivt
med regelbundet återkommande möten. Arbetet år integrerat i Tornedalsrådets verksamhet, men
gruppen har en geografisk begrånsning. Nåringslivsutvecklingen i zon 1. inriktas på
nåtverksuppbyggnad, turismutveckling, fråmjande av grånshandel, kompetensutveckling, samverkan
med angrånsande regioner och aktivering av det lokala nåringslivet i samarbete med företagar-
organisationerna i zonen.

Zon 2.: Pajala —Kolari —dvertorneå —Pello —Ylitornio.

Arbetet integreras i insatsområdet "Gruvindustrin i Tornedalen" och sker i nåra samarbete med
kommunerna och de kommunala utvecklingsbolagen. Arbetet innefattar bl.a utveckling av
grånsöverskridande infrastruktur inom it och telefoni, projektet Aavasaksa Backcentrum 2013-2017,
samt initiativ för utveckling av grånsöverskridande busstrafik. Vidare aktivt arbete med
marknadsföring av Tornedalen i samverkan med regionens turismsamordnande aktörer.

Zon 3.: Haparanda —Tornio.

Arbetet integreras i övrigt nåringslivsutvecklingsarbete med sårskild tonvikt på turism, handel, logistik
och nåtverksbyggande och sker i nåra samarbete med de kommunala tillvåxtenheterna.

LAXEN I TORNE ÄLVS VATTENSYSTEM

Kommunerna i Tornedalen har ett stort engagemang i laxfrågan. Enighet råder om att den vilda laxen
år en viktig naturresurs som det gåller att vårda och förvalta för framtiden. För Haparanda år det
viktigt att såvål kustfisket som ålvfisket kan utvecklas, en uppfattning som delas av tvillingstaden
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Torneå på den finska sidan av gränsen. För kommunerna långre upp längs älven, bvertorneå, Pajala,
Kiruna och Gållivare år naturligt nog sportfiskets möjligheter att utvecklas det viktigaste målet. Att det
finns en stor tillvåxtpotential i sportfiske på lax, och därmed möjligheter att skapa nya arbetstillfällen,
står klart. Tornedalsrådet har en nyckelroll i utvecklandet av samarbetet över kommungrånserna
åven på fiskets område.

Tornedalsrådet fortsåtter att tillsammans med Lapplandsfärbundet och Lånsstyrelsen i Norrbottens lån
arbetet som syftar till att utveckla och strukturföråndra fisket av lax i Torne ålvs vattensystem och vid
dess mynning.

Kansliet arbetar i samarbete med Lapplands förbund och Lånsstyrelsen i Norrbottens lån för en utäkad
lobbying i Bryssel. Detta sker bl.a via seminarier och genom ett aktivt "stakeholder-arbete" vad
betråffar laxfisket inom EU.

Insatser: (Intressebevakning)

Samarbete med Lånsstyrelsen i Norrbottens lån och Lapplands förbund
Seminarier och informationsmöten
Lobbying i samarbete med ovannåmnda aktörer och North Sweden och North Finland
kontoren i Bryssel
Nåtverksbyggande

UTBILDNING / KOMPETENSUTVECKLING

SKOLSAMARBETE

Ett intensifierat skolsamarbetet representerar en viktig del av de ambitioner Tornedalsrådet har når
det gåller framväxten av en gemensam utbildnings- och arbetsmarknad i vår region. För att vi ska nå
dit behöver våra barn och ungdomar gemensamma grånsöverskridande förskolor, lågstadier,
högstadier och gymnasier. Då har de alla förutsåttningar som skolan kan skånka dem, så att de utan
språkliga eller kulturella hinder, fritt kan vålja sin våg vidare inom utbildning och arbetsmarknad i hela
Norden.

Tornedalsrådet vill ta fortsatta initiativ att samla skolaktörer i "parkommuner" i Tornedalen för att
igångsåtta arbetet med att etablera gemensamma skolor i fler kommuner. Det finns ett stort behov av
koordinerande insatser för att åstadkomma den önskvärda utvecklingen. Gemensam infrastruktur,
gemensam undervisning, gemensamt utnyttjande av lärarresurser, utökat elevutbyte utgör något av
det mest angelågna vi vill åstadkomma. De nordliga kommunerna i Tornedalen har ett mångårigt
skolsamarbete, som sårskilt växt fram mellan Storfjord, Kiruna, Enontekiö och Muonio kommuner.

Insatser: (Projektverksamhet)

Aktivering av existerande arbetsgrupper
Fortsatt initiering av grånsäverskridande skolsamarbete på den politiska nivån
Benchmarking
Skapa mötesplatser och mäten för skolungdomar
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GRÅNSKOMMUNAL " BENCHMARKING"

Vi avser gå vidare med att löpande föra samman kommunala förvaltningar kommunparvis långs med
riksgrånserna i Tornedalen. Syftet med detta år att föra över kunskap om grannkommunens
arbetssått, lagar och förordningar men framför allt att identifiera områden och objekt dår mål och
utvecklingssträvanden sammanfaller. Arbetet genomförs i form av dialogmöten mellan företrådare för
kommunerna. I båsta fall kan detta leda fram till gemensamt resursutnyttjande både når det gåller
infrastruktur och personal.

Samordningsvinsterna kan bli betydande. Detta kommer att ha stor betydelse i en tid av når ekonomin
i samtliga grånskommuner är mycket anstrångd. Vi tånker både på de "mjuka" sektorerna och på
samarbete inom kommunalteknik.

Insatser: (Projektverksamhet)

Etablera grånsöverskridande samarbete för skolförvaltningar, socialförvaltningar, äldreomsorg,
barnomsorg mm.
Kommunaltekniskt samarbete, inom avloppsrening, miljö- och klimatarbete, återvinning,
sophantering
Energitekniskt samarbete
It-sektorn, för utveckling av grånsöverskridande bredband, gemensam och integrerad
databehandling, gemensamma servrar och samordnade insatser för drift, underhåll och
utveckling
Arbeta för att etablera grånsöverskridande lokaltrafik i hela Tornedalen
Gemensam upphandling av varor och tjänster
Gemensamma utbildningsdagar för kommunanstållda
Byggande av grånsöverskridande infrastruktur, trafikleder, initiativ för utveckling av
flygförbindelser, samt elektrifiering av Kolaribanan mm.
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TORNEDALENS ARBETSMARKNAD

EURES (European Employment Services) kontor år verksam underavdelning av DGV i Europeiska
Unionens arbets- samt socialfunktion. Crossborder-projekten fungerar som partnerskapsprojekt för
arbetsmarknaden inom hela grånsområdet svenska och finska Tornedalen. Partnerskapet består av
bl.a. arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer samt de lokala arbetsförmedlings-kontoren i
Tornedalen. Crossborder Tornedalens ramavtal har blivit underskriven av totalt 20 organisationer inom
grånsområdet. Tornedalsrådet arbetar aktivt tillsammans med partnerskapet, ciåribland Nordkalottens
Gränskontor, med frågor som berör den grånsöverskridande arbetsmarknaden i regionen.
Gruvexpansionen i Pajala/Kolari innebår mycket stora utmaningar, når det gäller arbetskrafts-
försärjningen i området.

Insatser: (Samarbete med andra aktörer, intressebevakning)

Partnerskapssamarbete
Förstårka kontakterna med och informationen om den norska arbetsmarknadens möjligheter
Arbete för att upptåcka och eliminera gränshinder
Genomfbra utredningsinsatser för att främja nåringslivs- och arbetsmarknadsintegration
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NORDOMRÅDESSATSNINGEN I NORGE

Den norska regeringen betraktar nordområdena som Norges viktigaste strategiska satsningsområde
under åren som kommer. Den överordnade målsåttningen for regeringens politik år att skapa en
bårkraftig tillväxt och utveckling i nordområdena, så att befolkningen kan bygga livskraftiga
lokalsamfund med framtidsinriktade arbetsplatser, god hälsovård, goda utbildningsmöjligheter samt
rika naturupplevelser och ett rikt kulturutbud. Nordområdespolitiken tar också sikte på att båttre
utnyttja möjligheterna till internordiskt och internationellt samarbete, resursutnyttjande,
miljäförvaltning och forskning genom tåtare kontakter med grannlånderna.

Ett av målen år att utveckla infrastruktur för effektivare tvärförbindelser på Nordkalotten.

Folk-till-folk-samarbete år en viktig del av den norska nordområdespolitiken. Hålsovård, utbildning,
kultur, idrott, barn- och ungdomsarbete utgär centrala komponenter i detta samarbete. Når månniskor
kommer samman via gemensamma aktiviteter skapas förståelse och tillit vilka fråmjar stabilitet och
utveckling i norr. Det år därför viktigt att utöka den aktiva dialogen med grannlånderna, bygga
partnerskap och allianser inom nordområdessatsningens olika delområden.

Från norsk sida kommer åven transportinfrastrukturen att ges ökad upprnårksamhet, genom den nya
nationella transportplanen (NTP) som antagits för åren 2014 — 2020, dår förslag till bl.a nya
jårnvågssatsningar granskas. Detta kommer att ske utifrån ett helhetsperspektiv med existerande
infrastruktur och planer för framtida satsningar. Detta innefattar de nordliga delarna av Sverige och
Finland.

Den norska Nordområdessatsningen för med sig båttre möjligheter för utökad samverkan med
Tornedalsrådets norska medlemskommuner. Nordområdessatsningen innehåller stora
finansieringsresurser, som kan kanaliseras till grånsöverskridande samarbete. Det år av stor vikt att
Tornedalsrådets arbete inriktas på att ta vara på detta och att öka kunskapen om
Nordområdessatsningen i både Sverige och Finland.

Insatser: (Samarbete med andra aktörer, intressebevakning)

Temambten i syfte att utnyttja mäjligheterna till grånskommunalt samarbete inom ovan
nämnda sektorer
Initiering av nya samarbetsformer
Bygga partnerskap och allianser
Bereda våg för samarbete inom energi-sektorn
Benchmarking
Utnyttja Nordområdes-satsningen som en kanal till det Arktiska samarbetet
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ISHAVSBANAN

EU:s transportpolitik inriktas på en successiv överföring av tunga transporter från landsvåg till järnvåg.
Skälen till detta år både ekonomiska och miljörelaterade. I takt med den pågående globaliseringen
kommer regioner, som Tornedalen, att bli föremål för transportpolitiska övervåganden i mycket större
sammanhang och utsträckning ån tidigare. Ett exempel på detta år behovet av tunga
järnvågstransporter från/till ekonomiska tillväxtzoner i Asien, Kina och Sydkorea m fl., dår jårnvågen
över Ryssland via Salla — Torneå — Kolari och vidare norrut mot Skibotn utgör ett alternativ för
transporter till/från marknaderna i Canada och USA.

En färlångning av järnvägsfärbindelsen från finska Kolari till Skibotn har ökat i betydelse och aktualitet
i sådan utstråckning att det finns behov av en kontinuerlig uppföljning av sträckans ekonomiska
förutsåttningar satta i ett regionalt och globalt sammanhang och i ett långsiktigt tidsperspektiv.
Tornedalsrådet i samarbete med Storfjords kommun och Troms fylke, har låtit genomfbra två
konsultutredningar om Ishavsbanan, dår bansträckningens tekniska respektive marknadsmåssiga
färutsåttningar granskats. Gruvindustrin i Pajala kommer att anvånda Narvik, som utskeppningshamn
för jårnmalmen från fyndigheterna i Pajala. Ishavsbanen ses som en möjlighet för Finland att få
tillgång till en isfri hamn i Skibotn. Samtidigt skulle en banförlångning förstårka den grånsnåra
gemensamma infrastrukturen i Norden och komplettera existerande och planerad
transportinfrastruktur i norra Sverige. Tornedalsrådet avser fortsåtta detta arbete i nåra samarbete
med kommunala och regionala aktärer i Norge, Finland och Sverige.

Insatser: (Intressebevakning och projektverksamhet)

Projektinsatser på 3-landsbasis, kommunalt, regionalt, nationellt, nordiskt och på EU-nivå
Samarbete med Lapplands Förbund, Troms Fylke mfl.
Delutredningar om bl.a de socioekonomiska konsekvenserna för medlemskommunerna av en
banförlångning
Förstårkt samarbete mellan tornedalskommunerna
Samverkan med regionala och nationella aktörer inom nåringsliv och politik
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DEN TORNEDALSKA KULTUREN

Den historiska grunden för samarbetet mellan kommuner, föreningar och organisationer ligger i den
gemensamma tornedalska kulturen. Den har stor betydelse när det gåller att förstårka den andliga
infrastrukturen som utgör en plattform för ekonomisk och annan utveckling i samhållet. Det finns ett
fungerande kulturnåtverk i Tornedalen i form av Tornedalsrådets kulturarbetsgrupp som under åren
har genomfört ett stort antal projekt med anknytning till tornedalingarnas vardag. Kulturlivet i
Tornedalen år "mångkulturellt" och inrymmer en mångd aktiviteter i form av utstållningar, festivaler,
temadagar, grånsöverskridande teaterverksamhet mm. Det finns ett nåt av landskapsmuseer och
hembygdsgårdar vilka utgör resurser når det gäller kulturlivet i vårt område. Tornedalsrådet stöder
projektet "Konsthall Tornedalen", avsedd att bli en klassisk konstinstitution med internationell
inriktning, som får betydelse för hela Tornedalen. Det grånsöverskridande kulturutbytet mellan byarna
utgör i många fall nyckeln till en utveckling av gränssamarbetet och en nårmare koppling till
besöksnåringen och de besökare som till området. Ett av de viktigaste områdena för samarbete år att
på olika sått fråmja ungdomssamverkan över riksgrånserna i Tornedalen.

Kulturarbetsgruppens aktiva arbetsinsats med stöd från kansliet i form av assistans vid Interreg-
ansökningar, genomfbrande av Ungdomsting samt stöd av kulturarbetet bl.a via kulturstipendiet. Stbd
till utgivning av Tornedalens årsbok.

Insatser: (Projektverksamhet)

Arbete via Tornedalsrådets kulturarbetsgrupp
Utgivning av Tornedalens årsbok
Framtagning av Tornedalens Kulturkalender
Anordnande av ungdomsting och "Future factory"-event
Samverkan med regionens nåringsliv dår gemensamma intressen sammanfaller
Regelbundna grånsöverskridande mätesplatser för ungdom av typ "Cafe Tornedalen"
Grånsöverskridande kontinuerliga ungdomsrådsmöten
Utvidgning av det grånsöverskridande samarbetet mellan biblioteken i medlemskommunerna
Benchmarking
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TERRITORIELLT INTERNORDISKT GRANSSAMARBETE
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MÖTEN MELLAN RIKSDAGSLEDAMÖTER

Vi avser fortsåtta med att genomfbra grånsöverskridande möten mellan riksdagsledambterna från
Norrbotten, Lappland och Troms. Avsikten med dessa möten år framfbralit att ge ledarnöterna från
grannlånderna möjlighet, att ta upp aktuella frågor och teman till diskussion med kollegerna "på andra
sidan grånsen". Den positiva respons vi fått från tidigare genomförda mäten med talrikt deltagande
från riksdagen och representanter från grånskommunerna uppmuntrar oss att gå vidare med att
arrangera 1 å 2 mdten per år på olika orter långs med riksgrånserna.

Insatser: (Samarbete med andra aktörer)

Anordna möten för riksdags-/stortingsledambter från Sverige, Finland och Norge
Anordna specifika grånsöverskridande temarnöten för riksdagsutskott
Uppföljande kontakter
Informationsinsatser visavi riksdagsledambterna om aktuella frågor i Tornedalen

REGIONALT, NORDISKT OCH EUROPEISKT SAMARBETE

Alliansen mellan Tornedalsrådet och Bothnian Arc bildades för gemensamt utvecklingsarbete och för
att via samverkan öka och förstårka det grånsöverskridande samarbetet i hela regionen. Samarbetet
syftar till att fråmja en hållbar tiliväxt och öka vardagsintegrationen genom att förstärka
färutsåttningarna för en positiv utveckling av nåringsliv och företagssamarbete. Alliansen syftar också
till att mobilisera och frigöra den utvecklingspotential som finns i regionen. Att nyttja och stärka
nåtverkssamarbetet inom olika sektorer i Tornedalen och Bottenviksbågen fär att skapa
förutsåttningar för större tiliväxt, en starkare sammanhållning och en mer kraftfull framtoning
gentemot andra europeiska regioner.

Insatser: (Samarbete med andra aktörer)

Interregionalt samarbete med Nordkalottrådet, Bothnian Arc, Lapplands Färbund, Troms Fylke
Samarbete med Nordkalottens Grånskontor och Nordkalottsenteret i Skibotn
Kontinuerliga konkreta kontakter med North Sweden, North Finland och North Norway
kontoren i Bryssel
Fortsatt medverkan i NSPA-nåtverket
Arbete via AEBR (Association of European Border Regions)
Benchmarking med andra grånsområden i Europa

15(17)
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4a.

EUREGIO ARCTICA

Euregio Arctica är en paraplyorganisation för kommuner och regionkommuner från Norra Ishavet
genom Tornedalen till Bottenvikens befolknings-, industri- och kunskaps-intensiva ståder.

Insatser: (Samarbete med andra aktörer

att förbåttra och intensifiera samverkan mellan grånsöverskridande organisationer
att erhålla synergieffekter
att via benchmarking på europeisk nivå åstadkomma kunskapsöverföring
att få större internationell genomslagskraft för regionen
att samordna gemensamma verksamheter

JÄMSTÄLLDHET

Järnstålldhetsaspekten beaktats i samtliga aktiviteter. I de nåtverk som byggs upp finns båda könen
representerade. Detta oavsett om projekten till sin natur år inriktade på näringslivsutveckling,
utbildningssektorn, servicesektorn eller har en mer teknisk inriktning.

Insatser:

Eftersträva jämn könsfördelning i styrelse och råd
Vid tillsåttning av "ad hoc" arbetsgrupper eftersträvas en jämn könsfördelning
Projektåtgärder riktas i samma utsträckning till både män och kvinnor
Jämstålldhetsaspekten beaktas vid tillsåttning av projektstyrgrupper mm.
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TORNEDALSRÅDET
TORNIONLAAKSON NELLIVSTO

BUDGET 2013 / TALOUSARVIO 2013

KOSTNADER / KUSTANNUKSET

KontoTiliExterna kostnaderUlkoiset kulut

1 C = 8,90 SEK

SEK

5010 Lokalhyror / Tilavuokrat 28 000 3 146
5460 Förbrukningsmaterial / Kulutusmateriaali 10 000 1 124
5800 Resekostnader / Matkakulut 90 000 10 112
5930 Trycksaker / Painotuotteet 25 000 2 809
6070 Representation / Edustus 15 000 1 685
6110 Kontorsmaterial / Konttoritarvikkeet 35 000 3 933
6211 Telefon / Puhelin 25 000 2 809
6250 Porto / Postituskulut 6 000 674
6310 Försåkringar / Vakuutukset 7 000 787
6530 Bokföring,revision/ Kirjanpito,tilintarkastus 75 000 8 427
6590 byriga fråmmande tjånster / Muut ulkoiset palvelut 25 000 2 809
6800 Inhyrd personal / Muu henkilökunta 16 000 1 798
6970 Facklitteratur 1 000 112
6982 Föreningsavgifter / Jåsenmaksut (AEBR) 27 000 3 034
6991 byriga kostnader / Muut kulut 75 000 8 427
6993 Bidrag och gåvor / Avustukset ja lahjoitukset 20 000 2 247
6994 Möteskostnader / Kokouskulut 95 000 10 674
6995 Seminarier 25 000 2 809
Sammanlagt Yhteenså 605 000 67 977

Personalkostnader / Henkilöstökulut

7010Arvoden / Palkkiot




50 000 5 618
7210Löner inkl.soc.avg./ Palkat sis.sotu maksut




700 000 78 652
7320Bilersåttning / Autokorvaukset




35 000 3 933
7510Pensionsförsåkrin arElåkevakuutukset




110 000 12 359
Sammanlagt / Yhteenså




895 000 100 562

KOSTNADER TOTALT / KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 500 000 168 539

INTÄKTER / TULOT 1 500 000 168 539

Projekt / Hankkeet 2013 —2015 1.)





Kustannukset / Kostnader 3 250 000 365 169

Rahoitus / Finansiering:





Tornedalsrådet / Tornionlaakson Neuvosto 2.)




750 000 84 269
Nordiska Ministerrådet / Pohjoismaiden Ministerineuvosto 2 500 000 280 900

Finansieringsansökan inlåmnas till Nordiska Ministerrådet i oktober 2012.
Rahoitushakemus jåtetään Pohjoismaiden Ministerineuvostolle lokakuussa 2012.

Totalt under perioden 2013 —2015. Ingår i kostnadsbudgetens post "Personalkostnader".
Yhteenså vuosina 2013 —2015. Sisåltyy talousarvioon, kohdassa "Henkilöstökulut".

Ytterligare finansiering söks från bl.a Interreg Nord programmet och Leader Tornedalen.
Lisårahoitusta haetaan mm. Interreg Pohjoinen sekå Leader Tornedalen ohjelmista.
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TORNEDALSRÅDET

MEDLEMSAVGIFTER 2013

Fördelning av medlemsavgifter enligt 40 % i fast avgift och 60 % efter invånarantal 1.1. 2012

Arsbudget 2013 1 500 000

-• -

.
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Nordreisa kommune
Rådmannen

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

KS, Avdeling for Arbeidsliv
Postbokd 1378 Vika
0114  OSLO

Delegert vedtak
Delegert utvalg rådmann - nr. 100/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/2777-1 23826/2012 512 20.06.2012

Uravstemning - A-rundskriv 1/2012

Saksopplysninger:
Gjennom frivillig mekling etter meklingsbrudd og påfølgende streik med alle 
forhandlingssammenslutningene, kunne mekleren den 5.6.12 legge fram forslag til løsning ved 
tariffrevisjonen 2012 om ny Hovedtariffavtale med utløp 30.4.2014.

Alle parter, hhv KS, LO kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne Kommune, har anbefalt det 
framlagte forslaget.  Resultatet er sendt til uravstemning, med svarfrist 28.6.12.

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

Vedtak:
Nordreisa kommune stemmer ja til det meklingsforslaget – tariffrevisjonen 2012. 

Med hilsen

Aud Hamnvik Hanssen
personalkonsulent

Kopi til:
Lidvart Jakobsen
Kjetil Hallen
Christin Andersen
Rita Toresen
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NORDRE'S,KOMMUNEj

EMNE:
STED:
TIDSPUNKT:

Nord-Troms Regionråd DA

UTSKRIFT FRA STYREMØTE
St remøtenr 06-2012
Gildetun,Kvænan en
28. au ust 2012kl 0930

DELTAKERE:
Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord

Sølvi Jensen, Lyngen
Bjørn Inge Mo, Kåfjord
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen (fratrådte kl 1400)

Rådmenn: Einar Pedersen, Kåfjord
Deltok i fellesmøte Christin Andersen, Nordreisa
Kl 1200-1400 Leif Lintho, Lyngen

Liv W. Smith, Kvænangen
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord
Reidar Mæland, Skjervøy

Fra adm: Berit Fjellberg, sekretariatsleder
Silja Karlsen, prosjektleder Omdømmeprosjektet —deltok i fellesmøte
kl 1200-1330

Merknad til innkalling: Ingen
Merknad til sakslisten: Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til den utsendte
sakslista:

o Sak 37/12 Mandat til rådsordfører

REFERATSAKER:
Fra Tromsø-områdets regionråd:

Regional rassikringstjeneste
Fra Eldrerådene i Nord-Troms:

Opprettholdelse av lensmannsdistrikter i Nord-Troms
Tannbehandling for eldre

Vedtak: Sakenefra eldrerådenei Nord-Tromsfølgesopp med egneuttalelserfra
regionrådet.Referatsakfra Tromsø-områdetsregionrådble tatt til
orientering.

1

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Nord-Troms Regionråd DA
Cavuutuul

Stm-Nvi Kifjord Nordr.or Wallai=en

VEDTAKSSAKER:

Sak 29/12 Styrets årsberetning 2011
Saksdokumenter:

Brev fra Brønnøysundregistrene "retur av innsendt årsregnskap for
regnskapsåret 2011"
Forslag til styrets årsberetning 2011

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Nord-Troms Regionråd DA har ikke fått godkjent årsregnskap for regnskapsåret
2011 av Brønnøysundregistrene (se vedlegg). Årsaken er at innsendte dokumenter
ikke tilfredsstiller kravene i regnskapsloven da årsberetning for 2011 mangler. Det
innsendte dokumentet er en årsrapport.

Forslag til styrets årsberetning for 2011 er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til styrets beretning for
2011, og oversender denne til Brønnøysundregistrene.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 30/12 Regnskap pr 30.06.12
Saksdokumenter: totalregnskap og delregnskaper

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Totalregnskapet for Nord-Troms Regionråd består av 3 delregnskaper;
Drift inkl RUST (ungdomssatsingen)
Nord-Troms Studiesenter
Omdømmeprosjektet i Nord-Troms

Halvårsregnskapet for 2012 er gjort opp med et underskudd på kr 51.402,-. Drifta
har et overskudd på kr 21.379,- mens Studiesenteret har et underskudd på kr
72.779,-. Omdømmeprosjektet går i balanse da vi mottar tilskudd fra Kommunal-
og regionaldepartementet i henhold til medgåtte kostnader. Kommunene dekker
egenandelen i Omdømmeprosjektet gjennom 20 % prosjektmedarbeiderstilling og
bidrag fra næringsfond til tiltak.

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Nord-Troms Regionråd DA

Årsaken til underskudd i Studiesenteret er manglende finansiering. Det er sterkt
behov for å få en avklaring av hvordan Studiesenterets virksomhet skal finansieres
i framtiden. Pr i dag brukes store ressurser på å skaffe ekstern del-finansiering av
virksomheten. Kommunene i Nord-Troms bidrar i 2012 med kr 200.000,- til
sammen. Troms fylkeskommune bidrar for 2012 med kr 800.000,- (sammensatt
av ulike virkemidler). Troms fylkeskommune har gitt signaler om at de fortsatt
ønsker å bidra, men at beløpet må reduseres, det er antydet ca 500.000,- årlig. For
2013 og kommende år er det ingen avklaring av finansieringen. Om Nord-Troms
Studiesenter skal ivareta dagens oppgaver og rolle som kompetansemotor for
regionen må man sikre forutsigbarhet for både ansatte, studenter og
samarbeidspartnere. Nord-Troms Studiesenter har vært et prosjekt siden oppstart i
2006. Det har vært arbeidet med statlig med-finansiering siden 2007 uten å
lykkes.

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA tar det framlagte regnskapet pr 30.06.12 til
etterretning.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Under behandling av denne saken ble finansiering av Nord-Troms studiesenter
diskutert. Saksordførerne (Bjørn Inge Mo og Sigmund Steinnes) følger opp saken i
møte med fylkesråd Opsalfor å diskutere strategier for framtida.

Sak 31/12 Budsjett 2013
Saksdokumenter: Forslag til budsjett 2013

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Budsjettforutsetninger:
100 % stilling sekretariatsleder (drift av sekretariat, kontorhold og
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale
myndigheter) —budsjettramme justert med kr 50.000 - siste justering ble
foretatt i 2009).
50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av ungdomssatsingen RUST,
Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post avsatt til tiltak) —samme
budsjettramme som de 2 foregående år.
Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett.
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
Det er lagt inn et eget tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2013. Nord-

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no

Gåivuot../
Storfloni Kif jurd Skjerre:, Nordreisd Kvamairn
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Nord-Troms Regionråd DA

Troms Studiesenter har siden oppstart i 2006 fått tilskudd til drift fra Troms
fylkeskommune. Det er lagt inn kr 500.000,- i økonomiplanen for
fylkeskommunen til Nord-Troms Studiesenter for 2013. For å matche
driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på
studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene for 2013 på til sammen
kr 500.000,-.

Forslagtil vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett
og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2013 etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 32/12 Høring "Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål" 1vannregion
Troms
Saksdokumenter:

• Høringsbrev og høringsutkast "Forslag til vesentlige
vannforvaltningsspørsmål" i vannregion Troms —Vannforvaltningsplan
for Vannregion Troms 2016-2021

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregion Troms er sendt ut fra
Troms fylkeskommune ved Plan- og næringsetaten på offentlig høring i perioden
12.07.12 —12.01.13. Høringsfrist er 12.januar 2013.

Vannforskriften:

Vannforskriften trådte i kraft i Norge 01.01.07. Dette innebærer at Norge er
forpliktet via E0S-avtalen å følge opp og gjennomføre den nye måten å
organisere vannforvaltningen på. Vannforskriften er i dag den formelle rammen
for vannforvaltning i Norge. Vannforskriften er den norske versjonen av direktivet
og er til passet det norske lovverket.

Formålet med vannforskriften er bærekraftig bruk og beskyttelse av
vannforekomstene mot skadelig påvirkning, både nasjonalt og regionalt. Et godt
vannmiljø er viktig for næringsutvikling i sjø og sjømat, turisme, kyst/fritidsfiske,
friluftsliv, drikkevann, bading og ikke minst for økosystemene og det biologiske
mangfoldet som lever i og rundt sjø og vassdrag. Klimaendringer gir nye
utfordringer og trusler i form av uvær, flom og jordras.

41. 4
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Nord-Troms Regionråd DA

Gjennomføringen av vannforskriften innebærer at alle vassdrag, grunnvann, kyst-
og sjøvann (fra 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen og inn til land) skal klassifiseres
og karakteriseres. Det skal fastsettes miljømål og kvalitetskrav og det skal lages
en forvaltningsplan med tiltaksprogram, som skal igangsettes sammen med
overvåking.

Arbeidet i Troms:

Troms fylkeskommune har som planmyndighet hatt ansvaret for utarbeidelsen av
høringsforslaget. Høringsforslaget beskriver kunnskapsstatus og de viktigste
utfordringene sektormyndighetene og kommunene foreløpig mener vi står overfor
med hensyn til å nå målet med et godt vannmiljø i Troms vannregion i årene fram
mot 2021.

Dokumentet "vesentlige vannforvaltningsspørsmål" gjelder for vannregion Troms
samt delene av grensevassdragene i myndighetsområdet som drenerer til
Nordland, Finnmark, Sverige og Finland. De 25 kommunene i Troms er
sammensatt av 6 ulike vannområder;

Bardu-/Målselvvassdraget —Malangen
Harstad —Salangen
Senja
Balsfjord —Karlsøy
Lyngen —Skjervøy
Nordreisa - Kvænangen

Prioriteringene som er skissert i høringsforslaget danner grunnlaget for det videre
arbeidet på veien fra planprogram og til utarbeidelse av en ny forvaltningsplan for
vannregion Troms for perioden 2016-2021.

Høringen ønsker at det gis tilbakemeldinger på følgende forhold;
Er man enige i prioriteringene?
Innspill til bedre beskrivelser av prioriteringene og dokumentet er relevant.
Forslag til forbedring av beskrivelser og begrunnelser.
Understøtte begrunnelsene for eller si seg enig i prioriteringene som er
gitt.

Vannområdene som ber rer Nord-Troms:
Vannområde Balsfjord —Karlsøy

Berører deler av Storfjord og Lyngen.
Vannområde Lyngen —Skjervøy

Består av Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord og deler av Balsfjord og
Nordreisa

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Stotslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Nord-TromsRegionrådDA
Storflovi G'brottr SI*Ney rdrrim Wamallgen

VannområdeNordreisa—Kvænangen
- Består av Nordreisaog Kvænangen,en litendel av Lyngeni vest og en liten

del av Kautokeinoi øst
Nord-TromsRegionrådhar oppnevntrepresentantertil VRU (vannregionutvalget)
Troms,som kan benyttessomfagpersoneri høringsarbeidet.

Forslag til vedtak:
Styreti Nord-TromsRegionrådber rådmannsutvalgetutarbeideet fellesforslagtil
høringsuttalelsefra Nord-Tromssombehandlesi møte i regionrådet30. oktober
2012.Kommuneneoppfordresogsåtil å behandlehøringsuttalelseni etterkantav
regionrådetsbehandlingi oktobermøte.

Vedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Sak 33/12 Høringkommuneplanfor Nordreisa2012-2025"Motet åpent
kunnskapssamfunn"
Saksdokumenter:

Høringog offentligettersynfor kommuneplanenssamfunnsdelfor
Nordreisa2012-2025"Motet åpentkunnskapssamfunn"og
handlingsdelentil kommuneplanen2012-2025.
htt ://nordreisa.customublish.comlindex.h ?cat=188049

Saksbehandler:BeritFjellberg

Høringsprosess: 

Formannskapeti Nordreisahar i sak25/12i møte26.06.2012vedtattat
kommuneplanenssamfunnsdelog handlingsdelentil kommuneplanenskal legges
ut til høringog offentligettersyn.Disseplaneneinngår i et helhetlig
styringssystemfor kommunenhvor;

Kommuneplanenssamfunnsdelangir langsiktigemål og strategifor Nordreisa
samfunnetog organisasjonen.
Handlingsdelenangir langsiktigeprioriteringerog konkretetiltak.

Kommuneplanensarealdeler ogsådel av det helhetligeplansystemetog angirbla
fremtidiglokaliseringav konkretetiltaksamten overordnetplan for arealbrukog
vern i kommunen.Kommuneplanens arealdel er fortsatt under arbeid og legges
ikke ut til høring og offentlig ettersyn nå.

Formannskapeti Nordreisaønskernå innspillog merknadertil kommuneplanens
samfunnsdel.

6
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Nord-Troms Regionråd DA
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Innspillog merknadermå værekommuneni hende senest20. September2012.

I forbindelsemed utarbeidelsenav planstrategifor Lyngenkommune,oversendte
regionrådetinnspill.Det sammeinnspilletble sendttil alleNord-Troms
kommunene.Dettevar innspilltil planstrategifor Lyngen,mensNordreisaber om
innspill til kommuneplanenssamfunnsdelog langsiktigehandlingsdel.

Forsla til inns ill fra Nord-TromsRe ionråd:
Nord-TromsRegionrådregistrererat Nordreisakommunehar tatt med det
regionaleperspektivetog samarbeidetbåde i samfunnsdelenog i tiltaksdelen,
dette er veldigpositivt.

I tilleggtil de pågåendeinterkommunalesamarbeidstiltakenevil regionrådet
spesieltbe om at Nordreisakommuneintegrererfølgendesatsingeri sine
plandokumenter;

Nord-TromsStudiesenter—et viktigverktøyfor å tilby utdanningpå
høgerenivå i regionen.
Regionalungdomssatsingi Nord-Troms(RUST)—arbeiderfor unges
medvirkninggjennomungdomsrådog Nord-Tromsungdomsråd.RUSTer
også koblet til Omdømmeprosjektethvor det i løpetav hovedprosjektet
(2013)skal utarbeidesen egenregionalungdomsplanfor Nord-Troms.
Planenskalblant annetbyggespå dialogseminarerfor ungdomi alle
kommunene,gjennomførti 2012.
Omdømmeprosjektet—en 3-årigbolyst-satsingfor å styrkeregional
identitetog byggeet positivtomdømmeutad. Satsingener finansiertav
KRD,Tromsfylkeskommuneog kommunenei Nord-Troms.

Forslag til vedtak:
Det overnevnteinnspilletgodkjennesog oversendesNordreisakommunei
forbindelsemedhøringav kommuneplan.

Vedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Sak34/12 HøringRegionalplanstrategifor Troms2012-2015
Saksdokumenter:

o Regionalplanstrategifor Troms2012-2015—et grunnlagfor videre
regionalplanlegging,høringsutkast—juni 2012,med høringsbrev.

Saksbehandler:BeritFjellberg
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Lyrozeu Storflonl KMitad Slrirreo,. Nordrei. KYaolalen

Tromsfylkeskommunehar utarbeidetforslagtil regionalplanstrategifor Troms
2012-2015,med utsatthøringsfristtil 1.oktober2012 (opprinnelig10.08.12).

Regionalplanstrategifor Troms2012-2015består av to deler:
Kunnskapsgrunnlaget,sombeskrivernåsituasjonen,utviklingstrekkog
utfordringeri Troms.Vedtatti Fylkestingetdesember2011.
Regionalplanstrategifor Troms2012-2015,sominneholderen oversikt
over de prioriterteplanoppgaveneog problemstillingenesom det skal
arbeidesvideremed i den regionaleplanlegginga.For Tromsinnebærer
dette:

Regionaleplaner medprosesskravetterplan- og bygningslovenmedet
tidsperspektivpå 12år.
Interkommunaltplanarbeid,medprosesskravetterPBL.
Regionalestrategidokument,meldingerog utredninger,uten
prosesskravetter PBL.

I prosessenmed utarbeidelseav regionalplanstrategihar Nord-Troms
Regionråd/kommunenedeltattpå to møtermedTromsfylkeskommune;

30.januar 2012:Møte medfylkesrådfor plan og næringKari-AnneOpsal.
Formåletmedmøte var å diskutereinnholdeti regionalplanstrategimed
utgangspunkti det vedtattekunnskapsgrunnlaget.Kunnskapsgrunnlageter
sendtut til alle kommunene.
29. februar2012:Planforum/dialogmøteplanstrategiarbeid.

Bakgrunnfor valg av regionaleplanersom skal utarbeidesi perioden,har sitt
utspringfra nasjonaleforventninger,politiskeføringer,gjeldendefylkesplanfor
Troms og innspillfra medvirkningsprosessen,der noe tema og problemstillinger
har gjort seg gjeldende.

F 1 ende lano aver er rioriterti h rin sforsla et:

Regionaleplanermed prosesskravetterPBL:
Regionalplan for transport
Regionalplan for folkehelse(2014-2025)
Regionalplan for idrettog anleggfor idrettog fysiskaktivitet(2014-2015)
Regionalplan for friluftsliv,vilt og innlandsfisk(2014-2025)
Regionalplan for handelsvirksomhet,serviceog senterstrukturi Troms
Regionalplan for vind og småkraftverk
Regionalplan for landbruksplan
Regionalplan for reindrift
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Interkommunalt samarbeid etter PBL:
Satsing:prosjektKystsoneplanleggingi kommunene

Regionale strategidokumenter/meldinger/utredninger uten prosesskrav etter
PBL:

Strategifor nordområdene
Strategifor internasjonalvirksomhetTroms
Strategifor næringsutviklingi Troms,herunder

Strategifor petroleum
Strategifor reiseliv
Strategifor havbruk

Strategiplanfor videregåendeopplæring
FoU-strategi
Nærings-og utviklingsstrategifor Nord-Troms
Meldingom fag- og yrkesopplæringi Troms

En egen Nærings-og utviklingsstrategifor Nord-Tromser tatt med i
høringsforslagettil planstrategienfor Troms.Planlagtoppstarter satt til 2013.
Begrunnelsenfor en egenplan for denneregionenhar bakgrunni ny statistikk
som viser at Nord-Tromsstår overforen rekkeutfordringerog scorerrelativtlavt i
forhold til resten av fylket medhenblikkpå sysselsettingog næringsliv,
yrkesdeltakelse,utdanningsnivå,sosio-økonomiskeforholdog
befolkningsstruktursomfraflyttingog aldersammensetningmed økt antalleldre.
Dette forslagettil plan bør vies ekstraoppmerksomheti høringsinnspilletfra
Nord-Troms.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalgeti regionrådetfår i oppgaveå utarbeideet forslagtil
høringsuttalelsetil Regionalplanstrategifor Troms2012-2015som sendes
ordførernetil godkjenningfør den oversendesTromsfylkeskommuneinnen
fristen01.10.12.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 35/12 Valg av ny representant i OSO (overordnet samarbeidsorgan for UNNog
kommunene)
Saksdokumenter:

o Henvendelsefra samarbeidsorganmellomUniversitetssykehuset
Nord-NorgeHF og kommunenei Tromsog Ofoteninkl Lødingen
vedr valg av representantertil OSO (inklvedtekterfor OSO)
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Saksbehandler:rådmannsutvalget

På møte i Nord-TromsRegionråd1.november2011ble det gjort følgendevedtak:

"Sak 28/11 Valg av representant til OSO
(overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene)

Målet for OSO er å legge til rettefor gode og sammenhengende pasientprosesser
ved å urvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og UNN.

På høstmøte i Kommunenes Sentralforbund i oktober 2011 ble det diskutert
hvorvidt representantene i OSO bør være politiker eller administrator. Det var
enighet om at den beste løsningen var å oppnevne en administrativ representant
fra vertskommunene.

Enst vedtak: 

Rådmann Kjetil Hallen, Nordreisa, oppnevnes som representant for Nord-Troms
Regionråd i OSO. Som vararepresentant oppnevnes rådmann Reidar Mæland,
Skjervøy."

RådmannKjetilHallenhar fratrådtsin stillingsommeren2012.Det må derfor
velgesny representanti OSO.

Forsla til vedtakfra rådmannsutvalet:
RådmannEinarPedersen,Kåfjord,oppnevnessomrepresentantfor Nord-Troms
Regionrådi OSO.RådmannReidarMæland,Skjervøyfortsettersom
vararepresentant.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 36/12 Samarbeid i Nord-Troms, prioritering av tiltak
Saksdokumenter:

o Oversiktsamarbeidi Nord-Tromspr 29.06.12medforslagtil tiltakog
forslagtil prioriteringav tiltakfra rådmannsutvalget.

Saksbehandler:rådmannsutvalget(rådmennvar tilstedeunderbehandlingenav
denne saken)

Det er etablerten rekke samarbeidsordningeri Nord-Troms.Det er utarbeideten
helhetligoversiktoveralle samarbeidstiltakene.Denneoversiktenkan blantannet
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Gåivnotua/

Iftngru Storflord Kåfjurd SMermn Nurdreim Kr-slamen

benyttes somgrunnlagfor evalueringog prioriteringav tiltak i viderearbeid.
Samarbeidstiltakeneer delt i tre grupper;

tjenesteproduksjon
prosjekter/utvikling
interkommunalevirksomheter

Disse tiltakeneble kort referertpå møte i regionrådet29.juni. På sammemøteble
det gjort enst vedtakom utarbeidelseav eierstrategier;

1. Det skal utarbeides forslag til eierstrategier for de virksomheter kommunene i Nord-
Troms eier i lag.

2. Møte i Nord-Troms Regionråd i august setter opp prioriteringslister over hvilke
virksomheter det skal utarbeides eierstrategier for.

3. Til møte i regionrådet i august utarbeides budsjett, finansierings- og milepælsplan.
4. Rådmannsutvalget oppnevner et faglig arbeidsutvalg bestående av;

en rådmann (leder av utvalget)
en økonomisjef
en næringskonsulent

5. Det er også ønskelig at dette arbeidet skisserer en mal som kan benyttes til utarbeidelse
av kommunale eierstrategier (hvor kommunen er ene-eier).

Forsla til vedtakfra rådmannsutval et:
1. Med bakgrunni framlagteoversiktover tiltakgjøresfølgende

prioriteringer:

Prioritet: Tiltak
1 Utarbeideeierskapsmeldingerog eierstrategier

Få på plass driftsorganisering,budsjettrutinerog kvartalsvise
rapporteringerfra IKT-samarbeidet
Få Nord-Tromsstudiesenterpå statsbudsjettet
Vurdereeffekt, styringog videredrift samtkvartalsrapporteringav
re ionkontoret

2 Få protokollenefra Regionrådetpå hjemmesidenetil kommunenesamt
protokollenesomreferatsakertil kommunestyrene
Vurderingav PPT Nord-Tromsog Nordkjosbotn
Kvartalsvisrapporteringplankontoret
Vurdereutvidelseav økonimisystemet

3 Vurdereressurstil sekretariatfor rådmannsutvalget
Kvartalsrapporteringfra interkommunaleprosjekter

4 Vurderehensiktsmessigorganiseringav økonomiavdelingenei Nord-
Troms

2. Ut fra den vedtatteprioriteringslistenutarbeidesgjennomføringsplan
med gjennomføringsansvarlig,deltakere,fristerog evt
finansieringsbehov.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.
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Sak37/12 Mandattil rådsordfører

Rådsordfører Sigmund Steinnes orienterte styret om to aktuelle saker/møter hvor
det er hensiktsmessig at han kan opptre på vegne av f1erekommuner:

Møte med Statnett i forbindelse med mobildekning —rådsordfører
representerer kommunene Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen.
Møte med Statens vegvesen i forbindelse med innsigelse vedrørende
Avfallsservice sin overgang til enmannsbetjente biler —rådsordfører
representerer alle eierkommunene.

Vedtak: Styreti Nord-TromsRegionrådgir rådsordførermandattil å representere
flere kommuneri de to overnevntemøtene.

ORIENTERINGS-OGDISKUSJONSSAKER:
Utsatt sak fra juni-møte:
kl 1200-1300:
Reiselivssatsingog omdømmebygging—hvordan jobbe medstrøms?

Presentasjon av reiselivsplan for Lyngenregionen 2011- 2015 ved Sigmund Steinnes
Innspill fra omdømmeprosjektet ved prosjektleder Silja Karlsen
diskusjon; felles strategi/innspill fra Nord-Troms til møte vedr Reiselivsplan for
Troms 27.09.12?

Fra møte: God debatt. Enighet om at samarbeid er viktig. Aktivitet avler aktiviet. Bra at det
foregår flere store satsinger i regionen! Det er ikke aktuelt med felles innspill fra Nord-Troms
til møte 27.09.12.
Kl 1300-1330:
Info fra omdømmeprosjektet vedr helhetligplanfor unge i Nord-Tromsved Silja Karlsen

i gang med planskisse
Andre relaterte aktiviteter:

arbeidslivssdagen på UiT 13. september —alle kommunene deltar —forslag fra Liv
Smith om å registrere arbeidssøkere slik at disse kan følges opp direkte i etterkant.
Premie for registrering er viktig for å sikre oppslutning.
Dyrøyseminaret 18.-19. sept —fokus på unges medvirkning —prosjektleder forespurt
om å bidra (forespørsel fra Distriktssenteret)
Yrkes- og utdanningsmessa under forskningsdagene —viktig at kommunene deltar!
Oppfordring om å behandle sak politisk i kommunene fra forrige regionrådsmøte vedr
entrepenørskap i skolene

Oppfølgingssaker:(utsatt fra juni-møte)
Info-runde k-styrene ved ordførerne —i tillegg blir det informert om studiesenter,
ungdomssatsing, omdømmebygging og interkommunalt samarbeid
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Storrjori Kår1 SIsjervo> Nordrei,, Kvallamrn

Oppfølging: Berit utarbeider info og oversikt over dato'er som sendes ut denne uke.

Info fra arbeideti Kontaktforumfor oljeog gass i Nord-Norgeved ordførerTorgeir
Johnsen

Geir Seljeseth fra OLF har hatt møter med representanter fra Skjervøy og Nordreisa.
Aktuelle tema har vært areal, infrastruktur og arbeidskraft. Arbeidet skal følges opp av
ordførne fra de to respektive kommuner gjennom et eget møte. Det kan bli aktuelt å
gjennomføre et mulighetsstudium for Nord-Troms. Saksordfører oppfordres å tenke hele
Nord-Troms i denne saken.

SykestuesengerNord-Troms—hvordanarbeidefor sammeløsningsom
Finnmarkskommunene?

Status: det pågår politisk arbeid for å få samme ordning for hele regionen.
Oppfølging: Nord-Troms Regionråd sender en henvendelse til UNNfor å be om
bekreftelse på at Nord-Troms få samme ordning som Finnmark.

Andre saker til oppfølging;
TiltakssonenNord-Tromsog Finnmark

Oppsummering av rapport er utarbeidet. KRD arrangerer konferanse i Kirkenes 17. sept
hvor rapporten presenteres og hvor framtida til tiltakssonen skal debatteres. Fra Nord-
Troms deltar; Sigmund Steinnes, Jan Helge Jensen, Torgeir Johnsen og Lidvart Jakobsen.
Sigmund kontakter Karlsøy kommune for avklaring om deltakelse. Det tas sikte på eget
planleggingsmøte i Kirkenes iforkant av konferansen. Ordførerne som ikke skal delta
oppfordres å komme med innspill til deltakerne.

Møtethevetkl 1500

Rett protokollutskriftbevitnes
Storslett29.08.2012

Berit Fjellberg
Referent

På møte i regionrådet 28. og 29. januar 2013 settes samferdsel som hovedtema.
Regionvegsjef Torbjørn Naimak og Fylkesråd Terje Olsen inviteres.
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LY.Q. Storfjerd KMjord SIsjerray Nordreim Kvallan,zffil

UTSKRIFTFRASTYREMØTE
EMNE: Styremøtenr 05-2012
STED: Halti-by et, Nordreisa
TIDSPUNKT: 29.juni 2012kl 0900

DELTAKERE:
Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord

Sølvi Jensen, Lyngen
Svein Leiros for Bjørn Inge Mo, Kåfjord
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen

Rådmenn: Einar Pedersen, Kåfjord
Kjetil Hallen, Nordreisa
Leif Lintho, Lyngen
Liv W. Smith, Kvænangen
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord

Fra adm: Berit Fjellberg, sekretariatsleder

Nerknad til innkalling: Ingen
Merknad til sakslisten: Det var enighet om å ta opp følgende referatsaker i tillegg til den
utsendte sakslista:

o Fra Troms fylkeskommune:
"Høring og offentlig ettersyn —regional planstrategi for Troms 2012-2015"
"Varsel om oppstartsmøte —regionalplan for landbruk"

o Fra Nordreisa kommune: "høringsuttalelse til Finansdepartementet om forslag til fritak
for eiendomsskatt på lavproduktive eiendommer i statlig eie, og nasjonalparker og
naturreservat uansett eierskap"

REFERATSAKER:
Fra Tromsø-områdets regionråd:

Uttalelse vedrørende Ullsfjordforbindelsen AS
Bredbåndssituas'on i Tromsø-området

Fra Nord-Troms Regionråd: deltakelse i prosjekt Samhandling for kompetanseheving i
distriktene
Fra Ishavskysten friluftsråd: Innspill til høringsuttalelse om nasjonal transportplan, - økt
rammer til utbygging av gang. oc, sykkelveier"
Fra Vest-Finnmark regionråd: "Eiendomsskatt —varslede endringer i verdsettelse av maskiner
o tilbehør som en del verk og bruk"
Fra Troms fylkeskommune:
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"Høring og offentlig ettersyn —regional planstrategi for Troms 2012-2015"
"Varsel om op startsmøte —regional lan for landbruk"

Fra Nordreisa kommune: "høringsuttalelse til Finansdepartementet om forslag til fritak for
eiendomsskatt på lavproduktive eiendommer i statlig eie, og nasjonalparker og naturreservat
uansett eierska "

Nedtak:referatsakeneble tatt til orientering.

NEDTAKSSAKER:

Sak 22/12 Entrepenørskapi skolenei Nord-Troms
Saksdokumenter:

o Notat med vedlegg fra Omdømmeprosjektet i Nord-Troms til ordførerne:
"hvorfor entrepenørskap inn i skolene i Nord-Troms?"

Saksbehandler: Silja Karlsen/Berit Fjellberg

Bakteppe:

Prosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms skal jobbe med flere tiltak. Tiltakene
skal øke bolyst og boglede, og stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling
(jf. aktivitetsmål i prosjektplanen for prosjektet). Et av delmålene retter seg mot
unge i regionen. Her skal vi finne ut hvordan ungdom identifiserer seg med
regionen og hvordan de beskriver nordtromsidentiteten. Hvordan ønsker de at
Nord-Troms skal fremstå for å gi et godt inntrykk som bidrar til et godt
orndømme? Dette skal konkretiseres i hva som skal til for å øke bolyst og
entreprenørskap —at man vil slå seg ned her og ser muligheter for å skape noe for
seg sjøl. En av milepælene innen dette delmålet er utforming av en felles satsing
på ungt entreprenørskap i Nord-Troms ut over det som gjennomføres i skolene.
Dette er bl.a. tenkt gjennomført ved å sette ungt entreprenørskap på agendaen i
skolene og ved bruk av verktøyet Ungt Entreprenørskap Troms.

Entreprenørskapskompetansen skal fremme: personlig initiativ, aktive handlinger,
risikovilje, selvtillit, evne til å se konsekvenser, pågangsmot, samhandling,
kreativitet, selvstendighet, nysgjerrighet, motivasjon og ansvarlighet.

Entreprenørskap er ikke viktig bare for elevene. Entreprenørskap i utdanning er —
og må nødvendigvis være —et samspill mellom mange aktører. Læreren er viktig
for at entreprenørskap i skolen skal bli en suksess. Kontakten med arbeids- og
næringslivet er også viktig. Det er en stor fordel for næringslivet at elever har vært
gjennom en prosess med entreprenørskap. Undersøkelser viser dessuten at elever

Glivuolua/
Stnrfd KMjord SIsjersoy Nordrrixt 1,3.7enangen
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G:Nuutuz/

Lyogru Strx-fibni Kållord Skjerwy Nordrei.1 W2[11~11

som har drevet med entreprenørskap blir mer bevisste i jobbvalg senere.
Sannsynligheten for at elever som deltar i elevbedrifter/ ungdomsbedrifter
etablerer sin egen bedrift, er minst dobbelt så stor som i resten av befolkningen
(flere undersøkelser, både i Norge og i andre land viser dette).

Vurderinger:

I dag gjennomføres, etter det vi erfarer, lite entreprenørskap i grunnskolene i
regionen selv om læreplanene i Kunnskapsløftet har entreprenørskap som
kompetansemål.

Fra høsten 2012 starter nye valgfag på ungdomstrinnet. Skolene kan velge mellom
8 forskjellige fag. Flere av disse har elementer av entreprenørskap i seg. I disse
dager velger skolene på ungdomstrinnet hvilke valgfag de skal tilby sine elever.
Tilbyr skolene fag med elementer av entreprenørskap?

hinen næringsutviklingen i regionen er blant annet valgfaget "produksjon av varer
og tjenester" (se vedlegg) til ungdomsskoleelever fag som på sikt vil kunne bidra
til økt entreprenørskap i regionen. Ikke bare for å øke antall nyetableringer, men
også for utvikling innen de eksisterende bedriftene i regionen (jf. Handlingplan
"Entreprenørskap i utdanning"). Lokalt næringsliv vil kunne være viktige
samarbeidspartnere for skolene i gjennomføringen av dette faget.

Entreprenørskap i utdanning er viktig også for å nå sentrale mål i distrikts- og
regionalpolitikken. En rapport fra østlandsforskning viser at:

Ungdomsskoleelever som blir involvert i det lokale samfunnslivet
gjennom for eksempel elevbedrift og praksisopphold, har høyere
sannsynlighet for å ønske å bosette seg på hjemstedet enn elever som
ikke har deltatt i slike program.
Sannsynligheten for å bosette seg på hjemstedet etter endt utdanning er
høyere blant elever på videregående skole som har deltatt i
entreprenørskapsopplæring.
Entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers kjennskap
til behov og muligheter i lokalmiljøet, og dermed også tilhørigheten til
hjemstedet.
Lokale forbilder kan bli synliggjort gjennom undervisning i
entreprenørskap.
Ved at næringslivet får profilert seg i utdanningene kan ungdom
stimuleres til å velge utdanninger det er behov for i lokalt næringsliv.
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0 fordrin fra Omd mme ros.ektet:
Dette er momenter som er sammenfallende med målsettingen i prosjekt
Omdømmebygging i Nord-Troms. Dette vil bidra til å styrke næringsutviklingen i
regionen og bidra til at ungdommene har en god relasjon til sitt hjemsted, noe som
kan føre til økt tilbakeflytting. På bakgrunn av dette mener prosjekt
Omdømmebygging i Nord-Troms at det er viktig at kommunene i regionen gjør
politiske vedtak der viktigheten av entreprenørskap i utdanning understrekes, og at
disse vedtakene forankres.

Forsla til vedtak:
Nord-Troms Regionråd oppfordrer kommunestyrene i Nord-Troms til å ta
aktive grep som skoleeiere og sette fokus på entreprenørskap gjennom hele
grunnskoleløpet.
Nord-Troms Regionråd oppfordrer kommunene å gi tilbud om valgfag i
"produksjon av varer og tjenester" til sine ungdomsskoleelever for å skape
flere elevbedrifter.
Prosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms og Ungt Entreprenørskap kan
brukes som ressurser i en slik satsing.

Nedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Sak23/12 Oppnevningav saksordfører- tiltakssonenNord-Tromsog Finnmark
Saksdokumenter:
Norut-rapporten "gjennomgang av tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark"
lenke til rapporten:
http://www.regjeringen.no/nb/de /krd/dok/rap orter planer/ra orte
r/2012/tiltakssonen-for-finnmark-og-nord-troms.html?id=682034
Sammendrag fra rapporten er også lagt som vedlegg.

Bakteppe:

Ordningen med tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark ble innført i 1990 som
et svar på den negative befolknings- og næringsutviklingen i regionen på 1980-
tallet. De økonomiske fortrinnene er rettet både mot bedrifter og privatpersoner,
og skal stimulere tilflytting og etablering av ny næringsvirksomhet.

Tiltakssonen har vært evaluert flere ganger, blant annet av Møreforskning i 2002.
Det ble konkludert med at virkemidlene hadde gitt god effekt, og at ordningen
måtte videreføres og styrkes slik at det i enda større grad kan skapes
arbeidsplasser og økning i folketallet. Denne evalueringen ble fulgt opp av en
egen Stortingsmelding om tiltakssonen —St.meld nr 8 2003-2004 "Rikt mangfold
i nord" —hvor viktigheten av å satse på nordområdene ble understreket.
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LYogw StrAtjent KACiord Slcjervoy Nordreisa KvglinEgen

Nårdet gjelderinntektssystemetforkommuneneeksitererdet en ulikbehandling
av kommunene.Kommuneneinnenfortiltakssoneni Nord-Tromshar fremdeleset
langtlavereNord-Norgetilskuddennkommunenei Finnmark

Sørheim-utvalgetsomble nedsattav Regjeringeni desember2006for å komme
medinnpilltil finansieringssystemetfor kommunenefremmeti sin innstilling
forslagsominnebarlikebehandlingav kommunenei tiltakssonen.Dettefølges
ikkeopp av Regjeringen.

I Innst.S.nr.263(2007-2008)- Innstillingfra kommunal-og forvaltningskomiteen
om Kommuneproposisjonen2009tas denneproblemstillingenpå nyttopp.
En enstemmigkomitèuttaler:
"Komiteen registrerer at kommunene i tiltakssonen behandles ulikt, og ber
Regjeringen se nærmere på dette."

Regjeringenfølgerbare delvisoppkommunal-og forvaltningskomiteenmerknad
til kommuneproposisjonen2009omulikbehandlingav kommuneri tiltakssonen.
Allekommunenesomoppfyllerkriterienefor å mottasmåkommunetilskudd,vil
fra 2009ha sammesats.DettevarNord-TromsRegionrådfornøydmed,men
Kommunal-og forvaltningskomiteensin innstillingvar imidlertidikkeavgrenset
til et forhold,menvarknyttettil ulikbehandlingav kommunenei tiltakssonen.

Kommunenei Nord-Troms(ogsåKarlsøy)har gjennomregionrådetarbeidet
politiskfor å få gjennomslagi dennesaken,men det eksistererfremdelesen
ulikebehandlingav kommunenei tiltakssonen.

Nord-TromsRegionrådarrangertei 2010jubileumskonferansefor tiltaksoneni
samarbeidmedregionrådenei Finnmark.Historisktilbakeblikkog
fremtidsmuligheterble diskutertavpolitikereog forskere.

Forsknin sra ort fra Norut2012:2:
I 2011tok Kommunal-og regionaldepartementetinitiativtil en gjennomgangav
virkemidlenei Tiltakssonen.NorutAltafikk i samarbeidmedMenonoppdraget.
Rapportenble overlevertdepartementeti mai2012.

Rapportenoppsummerermed:
"Utviklingstrekkene innen folketall har vært litt bedre i Tiltakssonen enn i
andre periferiregioner, sysselsettingen har økt kraftig, særlig fra siste
høykonjunktur fra 2005. Det har skjedd omstruktureringer i næringslivet med
framveksten av petroleumsrelatert virksomhet, samtidig med en kraftig
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Stuteni Kffjord 5,1,1ervoy Nnrdreu ngen

nedbygging av fiskeriene og fiskeindustrien. Fem næringsklynger er
identifisert. Analyser av arbeidsgiveravgiften viser at en økt avgift påvirker
sysselsettingen på kort sikt primært i tjenesteforetak, på lang sikt er virkningen
uklar. De personrettede virkemidlene; skattelette, nedskriving av studielån og
økt barnetrygd virker både rekrutterende og bostabiliserende for aldersgruppen
18-40 år, og særlig for de med høyere utdanning. Framover vil det også være
behov for virkemidlene, særlig for å stimulere tilbudet av relevant
arbeidskraft. Derfor foreslås det en kraftig styrking av de personrettede
virkemidlene."

Kommunal-og regionaldepartementetharbebudeten egenkonferansei august
2012i Altahvorrapportenskalpresenteres.Rapportenvil inngåi grunnlagetfor
utarbeidelsenav den nye distrikts-ogregionalmeldingensomskalpresenteres
rundtårsskiftet.

Behovfor saksordf rere:
På konstituerendemøte 1.november2011ble det oppnevntsaksordførerefor
regionrådetsarbeidsområder.For arbeidsområdet"Tiltakssonen"ble hele styret
tildeltansvar.

For å få mer fokuspå dennesakenkan det værefornuftigå tildelesærligansvartil
en eller to ordføreregjennomå oppnevnesaksordfører(e).Saksordfører(ne)bør
setteseg grundiginn i rapportenfra Norutog væreansvarligfor fellesinnspillfra
Nord-Tromskommunene(i samarbeidmedKarlsøy)i forbindelsemedhøring.
Det er ogsåbehovfor strategierforpolitiskarbeidmot statlignivåi dennesaken.

Forsla til vedtak:
BjørnIngeMo og Jan HelgeJensenoppnevnessomsaksordførerefor
arbeidsområdet"Tiltaksonen".SaksordførerneskalarbeidesærligaktivtforNord
-Tromsframmotny distrikts-og regionalmelding.

Vedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Sak24/12 Samarbeidom utarbeidelseav kommunaleeierstrategier
Saksdokumenter:

referatfra møtei Arbeidsutvalget29.05.12
oversiktfra KS ulikeselskapsformer

Saksbehandler:BeritFjellberg
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Lyt torfibrd KMiurd ENjerwy Nordreim kpamangen

Nord-Troms kommunene er i dag eiere i en rekke virksomheter i regionen.
Arbeidsutvalget i regionrådet kjenner ikke til at det er utarbeidet eierstrategier for
de interkommunale virksomhetene i Nord-Troms. Arbeidsutvalget ønsker derfor å
ta initiativ til at det blir utarbeidet utkast til eierstrategier for de virksomheter
kommunene i Nord-Troms eier i lag. Eierstrategiene må vedtas i
kommunestyrene.

En eiermelding er et politisk styringsinstrument for en virksomhet som er lagt til
et annet rettsubjekt enn kommunen. Det kan enten være en virksomhet med et
eget styre (KF, AS, IKS) eller en vertskommune eller et interkommunalt organ
(1Glde: KS). Se vedlegg for oversikt over ulike selskapsformer og
styringsmodeller..

Målsettingen med en eierskapsmelding?
Målsettingen med en eiermelding er å sikre forutsigbarhet overfor
selskapene og "omverden", samt gi tydelig melding om hva eier ønsker at
selskapene/samarbeid skal utrette
eiermeldingen bør revideres/debatteres hvert år i forbindelse med for
eksempel et fast årlig eierskapsseminar
gir forutsigbarhet både for selskapene/samarbeid og for eier
bruk meldingen til å fremskaffe informasjon og styringsgrunnlag for det
interkommunale samarbeidet.

(Kilde: KS)

Forslagtil vedtak:
1. Det skal utarbeides forslag til eierstrategier for de virksomheter

kommunene i Nord-Troms eier i lag.
2. Møte i Nord-Troms Regionråd i august setter opp prioriteringslister over

hvilke virksomheter det skal utarbeides eierstrategier for.
3. Til møte i regionrådet i august utarbeides budsjett, finansierings- og

milepælsplan.
4. Rådmannsutvalget oppnevner et faglig arbeidsutvalg bestående av;

en rådmann (leder av utvalget)
en økonomisjef
en næringskonsulent

5. Det er også ønskelig at dette arbeidet skisserer en mal som kan benyttes til
utarbeidelse av kommunale eierstrategier (hvor kommunen er ene-eier).

Nedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.
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StrAterd. Kåfjoni Slejervoy Nordreim Warnange,n

Sak 25/12 Oppfølging av saker fra rådsforsamling 24. april 2012
Saksdokumenter:

o Referatfra rådforsamlingendatert25.04.12

Kli fra referatetsomvedr rer re ionrådetsrolle.

Regionrådets rolle (mandat)
Innledning ved rådsordfører Sigmund Steinnes

Fortellingen "regionrådet snart 15 år" —se del I årsrapport 2011
hvordan forsterke koblingen mellom k-styrer og regionråd?
ønske om innspill til regionrådets arbeidsform

Debatt: (referert i stikkordsform)
Roger Johansen:

Må ha fokus på utvikling og arbeidsplasser —må være med på nordområdeutviklingen
Karl Arvid Brose:

Regionrådet kan ikke skape noe selv, er avhengig av kommunene
Kommunene må samle seg bedre om regionrådet
Hvor mange i k-styrene vet hva regionrådet gjør?
Er det for mange saker i regionrådet?
Regionrådet skal være et organ for kommunene
Bør ha fokus på infrastruktur/telekommunikasjon
Fiskeri —høy gjennomsnittsalder —det er vanskelig for unge å komme inn

Bente Bech:
Lærlingeplasser —ikke så lett å få, mange som ønsker plass
Utfordring med for små bedrifter —bør "slå sammen" hele Nord-Troms for å få til attraktive
lærlingeplasser

Arvid Lilleng:
Nord-Troms er i tiltakssonen. Nord-Troms kommunene må stå sammen for å få gjennomslag
for likebehandling av kommunene i tiltakssonen (NN-tilskuddet på samme nivå i hele sonen)

Sigmund Steinnes:
Regionrådet har arbeidet for likebehandling av kommunene i tiltakssonen blant annet i siste
møte med Tromsbenken i mars —hvor dette var en av tre saker som hadde hovedfokus
(samferdsel og studiesenter de andre to)

Maar Stangeland:
Satsingen på ungdom og studiesenter ser ut til å fungere godt —også omdømmesatsingen er et
godt eksempel
Bør jobbe mer med overordna ting for eksempel; nordområdesatsing, infrastruktur (færre og
større saker)
Hva med et "unne-prosjekt" —kommuene må "unne" hverandre framfor å misunne?

Ole Josefsen:
Vi har opplevd tap av statlige arbeidsplasser i regionen
Regionrådet bør arbeide for å få etablert flere statlige arbeidsplasser i Nord-Troms

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@haltino

Side 173



Nord-Troms Regionråd DA
Gilivuutua/

Lyu St011.j17111 ICAflorti SIsjermy Nordreisu Kvamangen

Werner Kiil:
Info til k-styrer er viktig, men å bruke media er både viktig og billig. Ordførerne må fortelle
de gode nyhetene/interessante, spennende ting som skjer (mediestrategi)
Nordområdesatsingen; det er viktig å skaffe seg kunnskap - et eksempel med spennende
seminar på Svensby sist uke med dyktige innledere
Viktig å jobbe med næringspolitikk/legge til rette for næringsutvikling —næringsplan for
Nord-Troms må vitaliseres

Bente Bech:
Mangler hus til folk som vil flytte til Stoifjord
Bør lære av hverandre for å finne løsninger, for eksempel Ungbo (Kåfjord)

Lidvart Jakobsen:
Wordring med ungdom som dropper ut av skolen. Prosjekt i regi av Nord-Troms vgs for a
hindre frafall" er vellykket
Viktig sak å sette på dagsorden i regionrådet

Jani Albrigtsen:
Forebygging for barn og unge er viktig også for å unngå at ungdom dropper ut. Ønsker at
tema blir løftet opp i regionrådet

Svein Leiros:
Et godt eks hvor det jobbes med dette er "Ny Giv" —alle kommunene med i prosjektet. Felles
elevsamling i august. Regionrådet bør følge saken

Karl Arvid Brose:
10. klassingene som ikke trives - ref undersøkelse folkehelseinstituttet —mange er skoleleie. Er
det mulig å få til ordninger som bidrar til at ungdom som ønsker det kan gå ifiskebåten?
Bankvesen —håpløst å få lån i bank til småbedrifter i distriktene

Jani Albrigtsen:
Når problem oppstår i 10. klasse —kan vi være for sent "ute" —man kan gå inn med satsing
tidligere for å oppnå resultater på sikt —mulig å avdekke "ungdom som sliter" via
gjenkjennbare faktorer tidligere

Gunnar Sollund:
Man har fjernet valgfag i u-skolen, dette er heldigvis på tur tilbake, noe jeg tror er viktig
("guttan likte å bli skitten på fingran tidligar"). I tillegg er de praktiske linjene på vgs borte
(mer teori i dag) —dette kan være med å øke drop-outs fra vgs

Lidvart Jakobsen:
Hvordan kan vi bli fiinkere til å dele eifaringer lære av hverandre?

Roger Johansen:
Nordtromslandet.no —oversikt over reiseliv i regionen. Samarbeid og dialog er viktig i Nord-
Troms, men vi må også selge oss utad. Hvordan kan regionrådet bidra med langsiktig satsing
innen reiseliv?

Oppfølging: 

styret gjennomgår innspill vedrørende regionrådets rolle i styremøte, og vedtar
hvordan de enkelte innspill skal følges opp
Innspill som ble gitt etter presentasjon av Omdømmeprosjektet i Nord-
Troms er oversendt prosjektgruppa og følges opp av prosjektet.
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KMjord Slejerse,:k: Nordrei. Kvzoangen*

Forsla til vedtak fremmet i m te:
Innspillene følges opp av arbeidsutvalget i regionrådet.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak 26/12 Prosjektledere "Kystsoneplanlegging i Troms" og "Vannområdene i Troms"
Saksdokumenter:

o Notat: Forslag til prinsipper, prosess og fullmakter for ansettelse av
regional prosjektleder for "Kystsoneplanlegging iTroms" og prosjektleder
for "Vannomt-ådene i Troms"

o Søknad om midler —innsats for kystsoneplanlegging i Nord-Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen har
sendt felles søknad om 500 000 kr per år i 2 år til sammen 1 000 000 kr, til
gjennomføring av prosjekt for å utarbeide kystsoneplaner i Nord Troms.
Prosjektet plasseres i Plankontoret for Nord-Troms (regional prosjektleder). Se
vedlegg.

Kommunene i Troms er også invitert til samarbeid med Troms fylkeskommune
om prosjektene "Kystsoneplanlegging i Troms" og "Vannområdene i Troms". Se
vedlegg.

I tillegg til sentral prosjektleder (ansettes i fylkeskommunen) skal det ansettes
regionale prosjektledere. En av kommunene må ta arbeidsgiveransvaret for hver
av de regionale prosjektlederne. Administrasjonene i fylkeskommunen og
regionrådene har diskutert saken. Vi ser at det blir vanskelig å besternme
vertskommune først. Det viktigste her vil være å få tak i best mulig person til
rollen, og vi foreslår derfor at stillingene utlyses med valgfritt arbeidssted i en av
kommunene. Et slikt prinsipp gir noen utfordringer ift utlysings-/ og
ansettelsesprosessen, og vi ønsker derfor å legge fram dette dokumentet som
grunnlag for beslutningsprosessen og nødvendige fullmakter.
Den faglige kompetansen for å kunne finne fram til best mulig kandidat ligger hos
fylkeskommunen. Dette er også et argument for at ansettelsesprosessen bør legges
dit.

Forslag til prosess:
• Regionrådene sørger for at kommunene gir den nødvendige fullmakt for den

videre prosessen
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1-8144. 1 Storflord. Kåfjord SMervey Nordr1 Wallangen

Troms fylkeskommune slutter seg til de prinsippene og den prosessen som her er
skissert
Troms fylkeskommune utarbeider stillingsbeskrivelse/utlysningstekst, og denne
sjekkes ut med administrasjonen i regionrådene
Intervjugruppe nedsettes. Evt. representasjon fra kommunene avklares med
regionrådene
Troms fylkeskommune tar ansvaret for å gjennomfører prosessen som skissert

Forsla til vedtak:
Framlagt forslag til prinsipper, prosess og fullmakt vedtas av Nord-Troms
Regionråd og kan legges til grunn for ansettelse av regionale prosjektledere for
"Kystsoneplanlegging i Troms" og for "Vannområdene".

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 27/12 Henvendelse vedr felles aktivitetskalender Nord-Troms
Saksdokumenter:

Henvendelse/forslag fra Oddvar Ørnebakk, Skibotn

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Forslaget:

Nord-Troms Regionråd har mottatt et forslag fra Oddvar Ørnebakk i Skibotn om å
lage en felles kalender for regionen med oversikt over messer, markeder,
idrettsarrangement og skytestevner, store kristelige stevner, konfirmasjoner med
mer, for å unngå kollisjoner mellom større arrangement. Lokalavisen kan brukes
som formidlingsarena. Kalenderen vil også vise at "det foregår da noe også i
Nord-Troms!"

Vurdering:

Dette er en idè som flere ganger har vært fremmet i ulike sammenhenger, blant
annet av ungdomssatsingen i regionen og nå sist gjennom Omdømmeprosjektet i
Nord-Troms. Behovet har også vært nevnt i media, særlig når større arrangement i
regionen har opplevd "kollisjoner".

Det synes derfor som om behovet for en slik felles aktivitetskalender for Nord-
Troms er stort.
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Storfibrd Skiersay NordreiRt Kymiangen

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms som eies av regionrådet og har
prosjektmedarbeidere i alle kommunene har begynt å vurdere ulike alternativer for
hvordan dette kan løses. Det vurderes ulike løsninger og formidlingskanaler blant
annet bruk av internett/felles nettportal Nord-Troms/kommunale hjemmesider og
samarbeid med lokalavisen Framtid i Nord.

Forsla til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd mener forslaget fra ørnebakk
om en felles aktivitetskalender for regionen er godt.
Forslaget oversendes Omdømmeprosjektet i Nord-Troms som
bes komme med forslag til hvordan dette kan best kan løses,
siden dette er et tema man allerede jobber med i prosjektet.

Nedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Sak 28/12 Fasttilsetting—regionalungdomskonsulentNord-Troms
Saksdokumenter:

• brev fra Lisa Marie Pedersen (unntatt off —personalsak) —legges fram i
møtet

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Lisa Marie Pedersen har vært engasjert som regional ungdomskonsulent i 50 %
stilling siden denne ble opprettet. Hun startet 1. september i 2009. Pedersen ble
engasjert for ett år i første omgang for å vurdere om behovet for en slik felles
stilling var tilstede.

Ungdomssatsingen RUST har vært en suksess, man har bidratt til å etablere
ungdomsråd i alle kommunene og Nord-Troms Ungdomsråd som en felles
overbygning for de kommunale rådene. I tillegg er det etablert et fagråd, et
nettverk av kommunalt ansatte som arbeider med ungdom. RUST har også
gjennomført en rekke tiltak siden oppstart (for eksempel felles skolering av
ungdomsråd, regional ungdomskonferanse, arbeid for å fremme entreprenørskap
gjennom "prøv sjøl", felles tur med ordfører med mer).

Satsingen finansieres i dag av kommunene gjennom spleiselag, via budsjettet til
sekretariatet i regionrådet.

Det er ønskelig at denne stillingen gjøres til en fast stilling.
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Storfibni KAllord Skjervoy Nordreim Kvaeoang,:n

LisaM. Pedersenhar fremmetet lønnskravsommå behandles.

Forsla til vedtak:
Stillingensomregionalungdomskonsulenti Nord-Tromsomgjørestil en
fast stilling.
SaksordførerLidvartJakobsenfår sammenmedsekretariatslederi
oppgaveå forhandlelønnmedLisaM. Pedersen.

Forsla til vedtakfremmeti m te av Si mundSteinnes:
Nord-TromsRegionrådforlengerengasjementetav LisaM.
Pederseni 50 % stillingsomregionalungdomskonsulenttil
31.12.2012.
Sakenvedrørendeomgjøringav stillingensomregional
ungdomskonsulenttil en fast 50 %-stillingoversendeskommunene
til behandling.En eventuellomgjøringav stillingentil en fast
stillingkan gjøresinnenforde eksisterendeøkonomiskerammer.
Nord-TromsRegionråder veldigpositivtil ungdomssatsingen
RUST.

Nedtak: forslag til vedtak fremmet i møte av Steinnes ble enstemmig bifalt.

13RIENTERINGS-OG DISKUSJONSSAKER:
(uthevet tekst i kursiv er re erat ra møte)
Informasjon/veiledningvedrørendekommunaloppfølgingav Sjumilssteget ved
Fylkesmannen i Troms Kommuneundersøkelsensandrerunde,ved ass fylkesmannBård
M.Pedersen(k10900)

Kommuneanalysen 2012 (utdelt i møte)
Lenvik har utviklet tverrfaglig møte som fungerer godt —denne arbeidsmåten kan
adopteres av andre
Prosjektarbeidet med Sjumilssteget er i avslutningsfasen —arbeidet videreføres i
"ordinær drift"

Info fra rådmannsutvalget:
o Interkommunaltsamarbeidi Nord-Troms—det vises til foreløpigeoversiktog

forslagtil tiltak
Rådmannsutvalget ved Kjetil Hallen gjennomgikk oversikten og de prioriteringer utvalget
hadde gjort i møte. Hallen oppdaterer oversikten og sender denne til sekretariatet. Saken
tas o å møte i au ust.

1•••``-'NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 7/

E-post regionrad@halti.no

13
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Nord-Troms Regionråd DA
CANuutuai

Storeevi KArjord SI4ersvy Nordreixl Kvwunngen

Reiselivssatsingog omdømmebygging—hvordan jobbe medstrøms?
Presentasjon av reiselivsplan for Lyngenregionen (planen er til høring med frist
15.09.12)
Innspill fra omdømmeprosjektet ved prosjektleder Silja Karlsen

Saken ble utsatt pga sykdom.

Oppfølgingssaker:
Sykestuesenger Nord-Troms

Det var enighet i møte om at kommunene må signere avtalene og søke om "0-
lijelpsenger", samtidig som man må arbeide viderefor åfå samme ordning som
Finnmark når det gjelder sykestuesengene.
øvrige oppfølgingssaker ble utsatt til august-møte;

Info-runde k-styrene —hvordan informere om studiesenter, ungdomssatsing og
omdømmebygging? ( legges samtidig som info fra regionråd?)
Nord-Troms Studiesenter —strategi for sikring av drift (møter Oslo?)
Info fra arbeidet i Kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge (ved Torgeir
Johnsen)

1Møtethevet kl 1400

Rett protokollutskrift bevitnes
Storslett 02.07.2012

Berit Fjellberg
Referent

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storstett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Post Nordreisa

Fra: Berit Fjellberg [berit.fjellberg@halti.no]
Sendt: 3. juli 2012 09:42
Til: Post Kvænangen; Post Kafjord; Post Lyngen; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post

Storfjord
Emne: VS: Utskrift fra møte i Nord-Troms Regionråd 29. juni
Vedlegg: utskrift styremøte 29.06.12.doc

Hei —sender etter avtale med ordfø rerne og ber dere legge saken som refsak i k-styrene!

God sommer!

Fra: Berit Fjellberg
Sendt: 3. juli 2012 09:41
Til: 'Bjørn Inge Mo (b"orn.in e.mo kaford.kommune.no)'; 'Jan Helge Jensen

'an.'ensen kvanan en.kommune.no)'; 'Lidvart Jakobsen (lidvart;akobsen nordreisa.kommune.no)'; 'Sigmund
Steinnes (si mund.steinnes storford.kommune.no)'; 'Sølvi Jensen (solvi.'ensen I n en.kommune.no)';
'torgeir.johnsen@skjervoy.kommune.no'; 'Einar Pedersen (einar. edersen kaford.kommune.no)'; 'Ellen-Beate
Jensen Lundberg (ellen-beate.lundber sto 'ord.kommune.no)'; 'Kjetil Hallen
(k"etil.hallen nordreisa.kommune.no)'; 'Leif Lintho (Leif.Lintho I n en.kommune.no)'; 'Liv-Wigdis Smith (Liv-
Wi dis.Smith kvanan en.kommune.no)'; 'Reidar Mæland (reidar.maeland sk'ervo .kommune.no)'
Kopi: 'Silja Karlsen'; 'Lisa Marie Pedersen'; lisbeth.holm halti.no; Ingvild Pedersen ( ost i revis"on.no); Werner Kiil
(werner. kiil mail.com); Jani Albrigtsen 'ani.albri tsen kaf'ord.kommune.no); 'Gøril Severinsen
( oril.severinsen kvanan en.kommune.no)'; 'Halvar Wahlgren (halvar.wahl ren c2i.net)'; 'Inger Heiskel
(in er.heiskel storrord.kommune.no)'; 'Ingrid Lønhaug (ingr-lon@frisurf.no)'; 'Karl Arvid Brose (k-abro@online.no)';
'Svein Leiros (svein.leiros ka 'ord.kommune.no)'; 'nyhet@finord.no'; 'nyheter@nordlys.no'; 'Arne Samuelsen'
Emne: Utskrift fra møte i Nord-Troms Regionråd 29. juni

Hel!

Viser til vedlagte utskrift fra møte 29. juni 2012

ønsker dere alle en god sommer!

Med hilsen

Rerit F eliberg

sekretariatsleder

Nord-Troms Regionråd

Telefon 77 77 05 86

; NORDREISAKON1
SERVICEKONTORE7

1011

7Y7)7;NR

LOPENP
TRKKQP 

_ L
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Helge Huru

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 22 1719.06.20122012/1781 - 4561

Deres datoDereslr-,--,
- 20.03.2012.NORDREVSAKOMMUNE

-J. tt_ KETr

1\lorgesvassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 - Majorstua
0301 Oslo

2JUNI 2012

Uttalelse til søknader om tillatelse til å bygge 11 småkraftverk i Kåfjord og
Nordreisa kommuner

Fylkesmannen i Troms tilrår at søknaden om utbygging av Rotsundelva, Iselva, Øvre
Tverrelva og Hanskejohka avslås. I tillegg vil vi tilrå at en av de mindre elvene med små
bekkekløfter avslås av hensyn til den samlete belastningen på denne naturtypen. Dersom
så ikke skjer vil vi vurdere å påklage NVEs avgjørelse i sakene. Vi ber derfor om å få
tilsendt avgjørelsene så snart disse foreligger.
Naturmangfoldlovens prinsipper skal vurderes så tidlig som mulig, og skulle vært
vurdert før høringsrunden, både enkeltvis og samlet. I Kåfjorddalen må det gjøres en
egen samlet vurdering siden det allerede er en betydelig vannkraftutbygging i dalen.
For alle søknadene mangler utredninger, vurderinger av verdi og konsekvens for
landskapet, enkeltvis og samlet. Dette gjelder også langt på vei friluftsliv og INON-
områder.

Vi viser til Deres brev datert 20.03.12.

Nled bakgrunn i sakens omfang og en årstid som ikke har muliggjort feltbefaringer ba vi to
ganger om utsettelse av høringsfristen. Dette fikk vi avslag på. Vi vil få bemerke at vi er
overrasket over denne avgjørelsen da flere momenter ved sakene er vanskelig å vurdere uten
feltbefaring og det er for tidlig for dette i Troms i mai-begynnelsen av juni. NVE må ta
hensyn til dette ved utsendelse av slike samlete saker av dette omfanget. Det er presisert at
søknadene skal behandles samtidig og samlet belastning for området skal vurderes. NVE
ønsker at høringsinstansene vurderer hver sak for seg, men også alle sakene samlet. Vi
forbeholder oss retten til å avgi videre uttalelser i løpet av eller etter befaringssesongen, og
etter sluttbefaringen for at vi skal kunne avgi tilstrekkelig uttalelse. Dette gjelder særlig den
samlete belastningen. Naturmangfoldloven stiller spesielle krav i denne sammenheng, og vi
ber om at det fokuseres på dette i den videre behandlingen av sakene. Det må derfor gis
tilstrekkelig tid til uttalelse etter sluttbefaringen utover den tradisjonelle tre-ukers fristen.

Vi minner om at regionen har hatt flere småkraftprosjekt i de siste årene der alle har fått
konsesjon slik at den samlete belastningen allerede er betydelig. Disse elleve nye prosjektene
bør sees i sammenheng med dette, og vurderes samlet for regionen sammen med de
konsesjonsgitte prosjektene. Vi mener at det er utbyggere og NVE som skal gjøre denne
samlete vurderingen. Vi kan ikke se at dette er gjort, men at de er sendt ut på høring som

,

Vf

Fylkeshuset, Strandvegen 13Telefon: 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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enkeltprosjekter. NVE må gjøre en samlet vurdering av påvirkningene og konsekvensene ved
utbygginger.

Sogeselv og Kristianelv er mest synlige fra E6. Dette er i et område der flere synlige fosser er
påvirket eller helt bortført av vannkraftutbygging. Dette må være et moment i den samlete
vurderingen NVE skal gjøre.

Troms fylkeskommune og kommunene i Troms startet i 2010 kartlegging og verdivurdering
av friluftsområder i Troms. En rekke av søknadene berører svært viktige friluftsområder:
Nedre Tverrelv, Øvre Tverrelv, Rotsundelva, Iselva. De andre søknadene berører viktige
friluftsområder (unntatt Sogeselv). Dette må være et vesentlig moment for å avslå flere av
søknadene.

Ved all utøving av offentlig myndighet som gjelder natur, jf naturmangfoldlovens (nml) § 7,
skal prinsippene i nml §§ 8-12 legges til grunn. I beslutningen skal det komme fram hvordan
prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt under vurdering av saken. Manglende vurdering etter
disse prinsippene regnes som saksbehandlingsfeil, på lik linje med brudd på § 17 i
forvaltningsloven "forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt",

NVE har i høringsrunden ikke vurdert sakene etter mnls prinsipper. NVE skriver i
høringsbrevet at søknadene skal behandles samtidig og samlet belastning for området skal
vurderes, dvs enkeltvis og samlet etter nmls prinsipper etter høringsrunden. Nml skal i saker
vurderes så tidlig som mulig, både enkeltvis og samlet, dvs at nml skulle vært vurdert før
høringsrunden, både enkeltvis og samlet.

Hanskjohka kraftverk — Småkraft AS — Kåfjord kommune
Hanskjohka kraftverk vil utnytte et fall på 525 m fra inntaket på kote 610 ned til
kraftstasjonen som får utløp på kote 85. Hanskgurra er planlagt overført til inntaksdammen i
Hanskjohka med et 300 m langt nedgravd rør. Øvre del av vannveien føres i sjakt og tunnel
ned til kote 140. Derfra graves et 550 m langt tilløpsrør ned på nordsiden av elva. En 70 m
lang atkomstvei må bygges til kraftstasjonen. Anleggsveien opp til tunnelpåhugget vil følge
rørtraseen. Middelvannføringen er 0,52 m3/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal
slukeevnepå 1,20 m3/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 5,25 MW, og etter planene gi
en årsproduksjon på 12,1GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 300 m lang
strekning i Hanskeurra og et 1400m langt elveavsnitt i Hanskjohka. Søker har planlagt å
slippe en minstevannføring på 100 1/som sommeren.

Hanskejohka går i en stor og markert bekkekløft fra lavland til fjells med rasmarker, og
bergvegger med fosseprutsoner ved minst to store fosser. Den er vurdert som en svært viktig
naturtype på grunn av kalkkrevende fjellplanter i rasmarka i kløfta og fosserøykpåvirkning
ved øvre foss. Øvre foss er ikke utredet pga rasfare ved inventering. To rødlistearter er
registrert i tilknytning til bekkekløfta og rasmarker: Hengepiggfrø og grannsildre. Det
vurderes at kløfta og fossene har et stort potensial for sjeldne moser og karplanter. To
rødlistete sopparter (seigsopper) er funnet i nedre del av området. Rørgatetraseen vil kunne
berøre disse, men er tenkt lagt i flomvemanlegg, og vil da ikke berøre dette området i stor
grad! Dette er imidlertid usikkert. Miljørapporten konkluderer med litt over middels verdi for
biologisk mangfold, og litt over liten konsekvens ved utbygging. Vi oppfatter at dette gjelder
de registrerte rødlisteartene innenfor influensområdet. Dersom det inkluderes potensial for
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rødlistefunn og krevende arter i rasmarker og fuktsoner langs elva og ved fossene i vassdraget
vil dette medføre adskillig støtTekonsekvens for naturmangfoldet ved realisering av
prosjektet. Videre oppfatter vi at det er meget vanskelig å registrere naturtypene langs elva og
ved fossene i elva på grunn av at kløfta er såpass utilgjengelig og bratt med rasfare. Det er et
stort potensial for funn av krevende og sjeldne arter og utredningsplikten er ikke oppfylt for
prosjektet.
Miljørapporten konkluderer med at utbyggingen vil gi liten til middels negativ effekt på
landskapet. Vi vurderer at Hanskjohka har ei dramatisk elvekløft med synlige og
inntrykksterke fosser i fritt fall som delvis sees fra veien. Fylkesmannen vurderer at en
utbygging vil ha stor negativ konsekvens for landskapet. Prosjektet ligger i et dalføre der
sideelvene i stor grad er synlig tørrlagte langs vestre fjellside ved tidligere kraftutbygging og
at samlet påvirkning vil bli uakseptabel stor ved utbygging av Hanskejohka i tillegg. Det går
en enkel adkomststi eller vei opp på fjellet langs elva ved høyspentlinja som går gjennom
området. Derfor vurderer vi at området har stor verdi i sammenheng med friluftsliv da
fjellområdet innenfor har store verdier for friluftslivet.
På bakgrunnav det ovennevntetilrårvi at søknadenomutbyggingav Hanskejohka
avslås.Dersomså ikkeskjervil vi vurdereå påklageNVEsavgjørelse.Det er et stort
potensialforfunn av krevendeog sjeldnearterog utredningspliktener ikkeoppfyltfor
prosjektet.Videreer utredningspliktenav landskapikkeoppfylt.

Melenkraftverk— MelenKraftAS - Kåfjordkommune

Melen kraftverk vil benytte et fall på 570 m i Ruovdasjohka. Fra inntaket på kote 620 føres
vannet 2000 m frem til kraftstasjonen på kote 50. Første del av rørgata skal gå på sørsiden av
Ruovdasjohka ned til kote 100, hvor røret vil krysse elva og følge en traktorvei frem til
kraftstasjonen. Fra kraftstasjonen graves en kort avløpskanal som fører vannet tilbake til elva.
Vannveien vil være nedgravd bortsett fra der røret krysser elva i bro. Fra stasjonen bygges det
en 2150 m lang og 4 m bred midlertidig anleggsvei i rørgata opp til inntaket.
Middelvannføringen er 0,17 m3/s,og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på
0,45 m3/s.Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,0 MW, og etter planene gi en
årsproduksjon på 3,85 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 2050 m lang
strekning i Ruovdasjohka. Det er planlagt minstevannføring på 141/s om sommeren og 81/s
om vinteren.

Miljørapporten konkluderer med middels verdi og middels konsekvens ved utbygging. En
tilleggsutredning ga regional verdi på elvekløfta som elva har sitt løp i fra høgfiell til lavland.
Det ble funnet et stort artsmangfold, og enkelte basekrevende arter. Det er også interessante
snøleier med ustabile jordmasser ned mot elva opp mot fjellet. Det er blant annet registrert
skredrublom langs elva.

Det er ikkegjennomførtnoenvurderingeravverdiog konsekvensfor landskapet.Dvsat
utredningspliktenav landskapikkeer oppfylt.Vi tilrårat en av de mindreelvenemed
småbekkekløfteravslåsav hensyntil densamletebelastningenpå dennenaturtypen.
Melen-Ruovdasjohkaser ut til å væremestinteressantav slikesmåbekkekløfter.Ved
valg avbekkekløftermå disseutredesnærmereda sakeneikkeer godtnokopplysti
dennesammenheng.
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Badjananjohka kraftverk—Birtavarre Energi AS (SUS)—Kåfjorcl kommune

Badjananjohka kraftverk vil utnytte et fall på 365 m fra inntaket på kote 435 ned til
kraftstasjonen som er omsøkt plassert på kote 70. Alternative plasseringer er på kote 58 og 28.
Tilløpsrøret blir 2200 m langt og skal graves ned på nordsiden av elva. En 250 m lang
atkomstvei må bygges til kraftstasjonen. Anleggsveien opp til inritaket vil følge rørtraseen.
Middelvannføringen er 0,47 m3/sog kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på
1,57 m3/s.Kraftverket vil ha en installert effekt på 4,9 MW, og etter planene gi en
årsproduksjon på 9,1 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 2410 m lang
strekning i Badjananjohka. Søker har ikke planlagt å slippe minstevannføring.

Miljørapporten konkluderer med middels verdi og middels konsekvens for miljø. En
tilleggsutredning nedjusterer denne vurderingen noe. Elva løper i ei sørvendt ravinekløft pga
relativt mektige løsmasser, men det er ingen store fall eller stryk i elva. Den danner ingen
kløfter eller juv. Det er noen sørvendte rasmarker ved kote 150 som kan være interessante.
Dette er ikke nærmere omtalt. Det er bare gråor i et tynt belte langs elva som bare utgjør
fragmenter med skog.

Det er ikke gjennomført noen vurderinger av verdi og konsekvens for landskapet. Dvs at
utredningsplikten av landskap ikke er oppfylt. Med en utbygging som gir middels verdi
og middels konsekvens for miljø må det settes vilkår om minstevannføring.

Trollvikelva kraftverk—Fjellkraft AS—Kåfjord kommune

Trollvikelva kraftverk vil utnytte et fall på 445 m fra inntaket på kote 460 ned til
kraftstasjonen på kote 15. Tilløpsrøret blir 2600 m langt og skal graves ned på vestsiden av
elva. En 50 m lang atkomstvei må bygges fram til kraftstasjonen. Anleggsveien opp til
inntaket vil i hovedsak følge rørtraseen, men på bratte strekninger må den gå i slynger utenfor
rørgata. Middelvannføringen er 0,74 in3/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal
slukeevne på 1,84 m3/s.Kraftverket vil ha en installert effekt på 6,4 MW, og etter planene gi
en årsproduksjon på 16,6 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 2500 in
lang strekning i Trollvikelva (Niedajohka). Det er planlagt å slippe minstevannføring på 30 Us
hele året.

Miljørapporten konkluderer med middels verdi og liten negativ konsekvens for miljø i
prosjektet. Deler av elva har gravd seg ned i ustabile løsmasser i nedre deler. Her er det
dannet 15-20 meter høye elvebredder. Disse er ustabile og danner ikke naturtyper med
kontinuitet. Det er lite eller ingen død ved, og området har liten verdi for biologisk mangfold.
Det er ingen utpregete fosser eller stryk, bare mindre områder med mosesamfunn, disse er
ikke påvirket av elva. Det er bare en svært liten forekornst av høgstaudebjørkeskog på
østsiden rundt kote 100. Ellers er det ingen krevende vegetasjonstyper.
Det er ikke gjennomført noen vurderinger av verdi og konsekvens for landskapet. Dvs at
utredningsplikten av landskap ikke er oppfylt.
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Sogeselvakraftverk—SogeskraftSUS—Kållordkommune

Sogeselva kraftverk vil utnytte et fall på 535 m fra inntaket på kote 560 ned til kraftstasjonen
på kote 25. Tilløpsrøret blir 2500 m langt og skal graves ned på vestsiden av Sogeselva
(Uheavåkkågjohka). En avkjørsel fra E6 til gården Bakketun må oppgraderes og forlenges
200 m som atkomstvei til kraftstasjonen. Anleggsveien opp til inntaket vil følge rørtraseen.
Middelvannføringen er 0,17 m3/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på
0,45 m3/s.Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,9MW, og etter planene gi en
årsproduksjon på 3,35 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 2150 m lang
strekning i Sogeselva. Det er planlagt å slippe minstevannføring på 14 1/s om sommeren og
81/s om vinteren.

Miljørapporten konkluderer med litt under middels verdi og liten konsekvens for biologisk
inangfold. Elva renner i ei trang, lita kløft med en foss fra kote 60 til kote 110. Det er bare en
svært sparsom fuktsone langs fossen. Ellers er det små verdier knyttet til biologisk mangfold
langs elva. Fossen sees imidlertid godt fra E6 også fra den andre siden av fjorden.
Det er ikkegjennomførtnoenvurderingeravverdiog konsekvensfor landskapet.Dvsat
utredningspliktenavlandskapikkeeroppfylt.

Nomedalkraftverk—NomedalKraftSUS—Kåf,jordkommune

Nomedal kraftverk vil utnytte et fall på 348 m i Nomedalselva (Noammerjokha) fra inntaket
på kote 363 ned til kraftstasjonen på kote 15. Tilløpsrøret blir 3000 m langt og skal graves ned
på sørsiden av elva. En 70 m lang atkomstvei må bygges fra E6 til kraftstasjonen.
Anleggsveien opp til inntaket vil følge rørtraseen. Middelvamiføringen er 0,47 m3/s og
kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,41m3/s.Kraftverket vil ha en
installert effekt på 3,8 MW, og etter planene gi en årsproduksjon på 6,5 GWh. Utbyggingen
vil føre til redusert vannføring på en 3400 m lang strekning i Nomedalselva. Det er planlagt å
slippe minstevannføring på 39 1/som sommeren og 22 1/som vinteren.

Miljørapporten konkluderer med noe under middels verdi og marginalt under middels negativ
virkning ved realisering av prosjektet. Dersom det ikke pålegges minstevannslipp er det
rniddels negativ virkning. Det går vei opp til et privat vanninntak på k70 og et kommunalt
vannverk på k53. Det er en spesiell tørr gråorskog på glasifluviale sedimenter fra vannverket
og til utløpet. Denne betegnes som en nordlig lågurtskog med enkelte termofile arter som
rustjerneblom og småsmelle. Etter hvert går denne over i en høgstaudeskog med gråor-hegg
og høgstaudebjørkeskog over k60. Gråorskogen har mye død ved og vurderes til å ha høy
verdi for biologisk rnangfold. Gjennom denne renner elva i ei lite elvekløft med en liten
sprutsone ved en liten foss. Artsinventaret er her ikke vurdert. Opptil kote 100 er det en liten
elvekløft med småfosser. Den ble vurdert til å bare ha ordinære mosearter i miljørapporten.
På grunn av elvekløfta som er omgitt av kontinuitetsskog anbefaler vi sterkt at kraftverket
plasseres i området ved vannverket. Alternativt må verdien utredes grundigere.

Det er ikkegjennomførtnoenvurderingeravverdiog konsekvensfor landskapet.Dvsat
utredningspliktenav landskapikkeeroppfylt.Vi anbefalerat kraftverketplasseresved
vannverket,alternativtmåverdieneutredesgrundigere.
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Kristianelva—KristianelvaKraftSUS—Nordreisakommune

Kristianelva kraftverk vil benytte seg av et fall på 360 m i Kristianelva Inntaket er planlagt
bygget på kote 382 og kraftstasjonen på kote 22. Rørgata på ca. 980 m er planlagt nedgravd
på vestsiden av vassdraget, med behov for en 4 m brei midlertidig anleggsvei i rørgata. Fra E6
bygges det en kort adkomstvei på 53 m opp til stasjonen. Middelvannsføringen er på 0,245
ni3/s og kraftverket er planlagt bygget med en maksimal slukeevne på 0,66 rn3/s.Kraftverket
skal med en installert effekt på 2,0 MW gi en årlig produksjon på 3,65 GWh. Utbyggingen vil
føre til redusert vannføring på en ca. 1110m lang strekning av Kristianelva. Det er planlagt
slipp av minstevannsføring på 19 1/som sommeren og 11 1/s om vinteren.

Miljørapporten konkluderer med liten verdi og lite omfang for biologisk mangfold.
Berggrunnen dornineres av glimmergneis, harde bergarter. Det går en tydelig sti opp til
inntaket hvor det er en hytte. Det er ingen fosserøyksoner eller kløfter langs elva. Elva går i
stiyk hele veien. Ingen fuktkrevende arter ble funnet. Elva er dominert av snøleiearter.
Kristianelv går i en liten foss som er godt synlig fra E6.
Det er ikkegjennomførtnoenvurderingerav verdiog konsekvensfor landskapet.Dvsat
utredningspliktenav landskapikkeeroppfylt.

Iselvakraftverk—ElvekraftAS Nordreisakommune

Iselva kraftverk vil benytte seg av et fall på 151 m i Iselva (Sorbmejohka). Inntaket er
planlagt bygget på kote 271 og kraftstasjonen på kote 120. Vannveien er på ca. 1070 m og er
planlagt nedgravd på nordsiden av vassdraget, med behov for en midlertidig anleggsvei i
rørgaten. I forbindelse med planlagt kraftverk i Rotsundelva bygges det en 1200 m lang og 4

brei anleggs-/atkomstvei fra Øvre Tverrelva til Rotsundelva kraftstasjon. Denne
anleggsveien benyttes under bygging av Iselva kraftverk og fiernes etter anleggsfasen.
Middelvannsføringen er på 0,41 m3/s, og kraftverket er planlagt bygget med en maksimal
slukeevne på 1,22 m3/s.Kraftverket skal med en installert effekt på 1,4 MW gi en årlig
produksjon på 2,5 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en ca. 1180 m lang
strekning av Iselva. Det er planlagt slipp av minstevannsføring på 34 l/s om sommeren og 19
1/s om vinteren.

Miljørapporten konkluderer med over middels verdi, og middels konsekvens for biologisk
mangfold. Iselva er ei spesiell breelv med spesielt godt utviklet mosevegetasjon langs elva.
Det er verdifull gråor-heggeskog på begynnelsen av adkomstveien til kraftverket som kan bli
noe berørt da denne tangerer utkanten av skogen. Gultann-nikke ble funnet (VU). Dette er en
spesialisert art med bare et fåtalls funn nasjonalt og som er knyttet til silt og leirige habitater.
Dette er det rikelig av langs Iselva på grunn av bresedimenter. Dette er meget spesielt
sammenlignetmed andre elver i regionen og generelt. Det er godt utbredte mosesamfunn i
silt-leir sonen langs elva og jevnt høy vannføring pluss at dalføret er nord-østvendt. Det
konkluderes med at verdien er noe over middels, og det er middels negativ influens dersom
det slippes minstevannføring. Fylkesmannen mener at vurderingen av brevanntilførsel med
siltavsetningved utbygging og dannelsen av siltsoner kan være usikkert fundert.
Det er ikke gjort noen vurderinger for landkapsverdiene til området. Dette er mangelfullt. Det
erhelt klart at dette må vurderes inngående da Iselvdalen har store landskapsverdier med en
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imarkert dalgang med grønne mosedekker i kombinasjon med moreneavsetninger og
omkranset av mektige fjelltinder. Hoveddalen har også store landskapsverdier og vil bli berørt
av rørgatetrase, kraftverk og adkomstvei i et urørt og sårbart landskap. Det er også store
friluftverdier knyttet til dalføret. Iselva kraftverk har lav årlig produksjon og store
konsekvenser for naturmangfoldet.
På bakgrunnav det ovennevntetilrårvi at søknadenomutbyggingavIselvaavslås.
Dersomså ikkeskjervil vi vurdereå påklageNVEsavgjørelse.Det er ikkegjennomført
noenvurderingeravverdiog konsekvensfor landskapet.Dvsatutredningspliktenav
landskapikkeer oppfylt.

Rotsundelvakraftverk— RotsundelvaKraftSUS— Nordreisakommune

Rotsundelva kraftverk vil benytte seg av et fall på 65 m i Rotsundelva (Cohkolatjohka).
Inntaket er planlagt bygget på kote 185 og kraftstasjonen på kote 120. Rørgata på ca. 550 m er
planlagt nedgravd på østsiden av vassdraget, med behov for en 4 m brei midlertidig
anleggsvei i rørgata. Det er behov for en 1200 m lang og 4 rn brei anleggs-/atkomstvei fra
eivre Tverrelva til Rotsundelva kraftstasjon, som også benyttes under bygging av Iselva
kraftverk og fiernes etter anleggsfasen. Middelvannsføringen er på 2,679 m3/sog kraftverket
er planlagt bygget med en maksimal slukeevne på 7,233 m3/s.Kraftverket skal med en
installert effekt på 3,8 MW gi en årlig produksjon på 6,5 GWh. Utbyggingen vil føre til
redusert vannføring på en ca. 630 m lang strekning av Rotsundelva. Det er planlagt slipp av
rninstevannsføring på 221 Usom sommeren og 125 Usom vinteren.

Miljørapporten konkluderer med minst middels verdi og middels konsekvens ved utbygging.
Vi oppfatter at verdien er større og konsekvensen større for miljø i prosjektet enn søknaden
beskriver.

Prosjektet vil påvirke en kortere elvestrekning som har noe verdi for anadrom fisk.
Det er rikere berggrunn langs vestsiden av elva på grunn av bånd med kalkspatmarmor. Det er
en baserik elvekløft ved kote 140 som gir et potensial for krevende vegetasjon og moser. Det
er imidlertid vanskelig å befare denne. Østsiden virker beitepreget. Det er relativ triviell
høgstaudeskog på vestsiden med kalkpåvirkning langs bekker. Det går en bred sti opp til
inntaket. Nedenfor der Øvre Tverrelva kommer ut er det store arealer med gråor-heggeskog,
Inen adkomstveien til kraftverket eller inntaket ligger helt i utkanten av denne.
Det er en stor sprutsone ved nederste foss hvor vestsiden har massiv kalkpåvirkning. Der er
det registrert enkelte sjeldne moser slik som skruekildemose og evjebekkmose. Det er en 100
ineter lang bekkekløft her også. Lokaliteten har middels verdi. Ved befaring ble det registrert
en større fukteng med massive forekomster av basekrevende planter i en sprutsone på østsiden
av øvre foss. Det ble observert en kongeørn og to par fjellvåk ved samme befaring og
fjellsidene ved Rotsundelva og ved Iselva har gode hekkemuligheter for rovfugl.
Landskap er ikke vurdert i prosjektet. Vi vurderer verdien til landskapet som meget stor med
ei inntrykksterk og variert elv som løper gjennom en markert dalgang omkranset av mektige
fjell.Naturmangfoldet er ikke grundig nok utredet.
På bakgrunnav det ovennevntetilrårvi at søknadenomutbyggingav Rotsundelva
avslås.Dersomså ikkeskjervil vi vurdereå påklageNVEsavgjørelse.Det er ikke
gjennomførtnoenvurderingeravverdi og konsekvensfor landskapet.Dvsat
utredningspliktenav landskapikkeer oppfylt.
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ØvreTverrelvakraftverk— ElvekraftAS — Nordreisakommune

Øvre TvelTelvakraftverk vil benytte et fall på 284 m i Øvre TvelTelva(Gievdnejohka). Fra
inntaket på kote 380 føres vannet 1730 m i nedgravd rør langs nordsiden av Øvre Tverrelva
frem til kraftstasjonen på kote 100. Eksisterende veistrekning på 1800 m fra enden av
kommunal vei og frem til kraftstasjonen vil bli oppgradert. Fra kraftstasjonen til inntaket er
det planlagt en midlertidig 1730 m lang og 4 m bred anleggsvei som legges i rørgata.
1Middelvannføringener 0,47 m3/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på
1,27 m3/s.Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,7 MW, og etter planene gi en årlig
produksjon på ca 4,8 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1800 m lang
strekning i Øvre Tverrelva. Det er planlagt minstevannføring på 39 1/som sommeren og 22
1/som vinteren.

Nfiljørapporten konkluderer med litt over middels verdi og litt under middels konsekvens for
rniljø
Elva går generelt i strie stryk og små fossefall. Mellom kote 200 og kote 275 er det dannet en
dyp elvekløft. Høyt oppe er det flere aktive rasmarker ned mot elva. Stor arealer i nedre deler
er sterkt hogstpåvirket. Området er beitepreget fra tidligere. En tilleggsutredning beskriver at
det er et relativt lavt potensiale for kryptogamer. Det er moderat rik berggrunn og elveleiet har
rnye snøleiepreg. Bekkesildre er registrert på kote 250 i ei lita bekkekløft i en liten rasmark
(reg. verdi). Fjellvåk hekker trolig. Utbygging av Øvre Tverrelva vil gi de største bortfall av
INON-områder (inngrepsfrie naturområder), med bla bortfall av 22 km2 villmark. Vi mener
konsekvensene for naturmangfoldet og friluftsliv er større enn søkers vurdering.
På bakgrunnav det ovennevntetilrårvi at søknadenomutbyggingav ØvreTverrelva
avslås.Dersomså ikke skjervil vi vurdereå påklageNVEsavgjørelse.Det er ikke
gjennomførtnoenvurderingeravverdiog konsekvensfor landskapet.Dvsat
utredningspliktenav landskapikkeer oppfylt.

NedreTverrelvakraftverk— YmberAS — Nordreisakommune

Nedre Tverrelva kraftverk vil benytte et fall på ca. 425 m i Nedre Tverrelva (Gipmejohka).
Fra inntaket på ca. kote 480 føres vannet ca. 3350 m i nedgravd rør langs sørsiden av Nedre
Tverrelva frem til kraftstasjonen på ca. kote 55, ca. 150 m nord for Fyn. Fra kommunal vei
bygges 150 m permanent adkomstvei frem til kraftstasjonen. Fra stasjonen bygges det en ca.
3350 m lang midlertidig anleggsvei i rørgata opp til inntaket. Middelvannføringen er 0,53
rn3/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,06 m3/s.Kraftverket vil ha
en installert effekt på 3,85 MW, og etter planene gi en årlig produksjon på ca 7,85 GWh.
-Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 3500 m lang strekning i Nedre Tverrelva.
Det er planlagt minstevannføring på 301/s hele året. Det er også søkt om tillatelse etter
energiloven for bygging og drift av tiltakene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

1\4fljørapportenkonkluderer med litt over middels verdi og middels konsekvens for miljø.
Elva går i rolige stryk og det er ingen fosserøyksoner. Det er store arealer langs nedre del med
grå-heggeskog som har høy verdi mellom kote 70 og kote 160. Det er flommarksskog og
liskog med gammel hegg og or og rikelig med død ved. Det er registrert termofile arter av
høyere planter og moser, eks skjørsigd som er sjelden. Skogen har svært mye død ved og er
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av stor verdi for biologisk mangfold. Den blir trolig i liten grad negativt påvirket av
prosjektet. Det ble ved befaring registrert strandsnipe (NT) i vassdraget.
Det er ikke gjennomført noen vurderinger av verdi og konsekvens for landskapet. Dvs at
utredningsplikten av landskap ikke er oppfylt.

iisen
d/(H4
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miljøvemdirek ø
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Kontoutskrifter og årsoppgaver for 2011

Vecilagt folger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere har i KLP, men ikke for
sykepleierordningen. For denne ordningen vil dere også i år motta årsoppgave. På kontoutskriftene og i
årsoppgaven fremgår deres andel for hver pensjonsordning i KLP.

Kontoutskriftene er basert på bestemmelser om kontoføring i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven og ble
utsendt første gang i fjor. I årsoppgaven er informasjonen begrenset til status ved årets slutt, mens
kontoutskriftene også viser bevegelsene gjennom året.

Hensikt med kontoutskriftene og årsoppgaven:
Gi oversikt over deres pensjonsforhold i KLP for siste regnskapsår
Være en støtte ved planlegging og likviditetsmessig budsjettering
Vise hva KLPs resultat betyr for dere som kunde

I denne forsendelsen får dere:
Årsoppgave for pensjonsordningen for sykepleiere.
Kontoutskrift for hver av de øvrige pensjonsordninger (hvert kundeforhold) dere har i KLP.
Ordliste med begrepsforklaringer (ligger sist).

Vi gjør oppmerksom på at posten "Avregning bruttogaranti" i hovedsak inneholder beløp som følger av
omregning og etterbetaling av enkemannspensjoner fordi reglene for disse ble endret med tilbakevirkende kraft.
Også neste år vil det fremkornme beløp her fordi omregningene ikke ble fullført i 2011 og pågår også i 2012.

Ta gjerne kontakt med deres kunde- og salgsleder hos oss hvis dere har spørsmål til kontoutskriftene eller til
årsoppgaven.

Best avkastning 3. år på rad!

KLP fikk best avkastning av livselskapene også for 2011. Dette er 3. år på rad med godt resultat og høyest
avkastning i forhold til konkurrentene. Derfor kan vi også i år tilbakeføre et betydelig overskudd til kundenes
premiefond og i tillegg opprettholde soliditeten.

Bokført avkastning ble på 4,5 % og resultatet ble på 3,6 milliarder kroner. Av dette vil 1,5 milliarder bli
tilbakeført kundenes premiefond og 2,1 milliarder vil gå til tilleggsavsetninger.

Når KLP til tross for urolige aksjemarkeder også i 2011 kan fremlegge et så vidt godt resultat skyldes dette
ikke minst den gode soliditeten. Denne har medført at KLP kunne sitte i aksjene gjennom hele 2011, og derved
høste av stigende aksjekurser i siste kvartal. For øvrig er det obligasjonsmarkedet og eiendomsinvesteringer
som har bidratt mest til god avkastning i 2011.
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Årsoppgave for 2011 Klp
Pensjonsordningen for sykepleiere

Arbeidsgivernr.:
Avtalenr:

Premie

01942
0000 000 1509

001

Belastet premie 4 354 991
Herav:




Administrasjonstillegg- forsikringsrelatert 53 577
Administrasjonstillegg- fmansrelatert 27 228
Administrasjonsreservepremie 29 313
Rentegarantipremie 37 261

Premiefond




Garantert rente på premiefondsmidler 13 817

Overskudd på premiefondsmidler 6 909

Risikooverskuddtilført arbeidsgivers premiefond 37 389

Renteoverskuddtilført arbeidsgivers premiefond 323 337

Avregning AFP 62-64 2 825

Saldo premiefondskonto per 31.12.2011 423 464

Utbetalte pensjoner




Utbetalte pensjoner i løpet av året -2 321 267
Herav:




Alderspensjon -1 821 357
Uførepensjon -448 805
Ektefellepensjon -51 105
Barnepensjon




0

Premiereserve




Premiereserve per 31.12.2011 54 848 079

Beregnet andel av selskapets tilleggsavsetninger per 31.12.2011 3 312 867

Beregnet betinget andel av selskapets kursreserve per 31.12.2011 1 124 688

Sum premiereserve tillagt beregnet andel av selskapets
tilleggsavsetninger og kursreserve per 31.12.2011

59 285 634

Samlet premiegrunnlag per 31.12.2011 25 119 808

Egenkapitaltilskudd




Andel av oppsamlet egenkapitaltilskudd 1 535 197

Avkastning egenkapitaltilskudd 39 187

Forfalte premier, tilskudd m.m. som ikke er betalt per 31.12.2011




0

Den beregnede andel av premiereserve er betinget av at forfalte premier er betalt.

Samlet risikoutjevningsfond i pensjonsordningen for sykepleiere var per 31.12.2011 kr 100 038 307.
Dette utgjorde 0,18 % av brutto premiereserve.

KLP-147-ProdOutput-120529-2777-524-2/6
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Kontoutskrift for 2011
Fellesordningen for kommuner og bedrifter

Arbeidsgivernr.:
Avtalenr:

01942
0000 000 1510

001

Premiereserve per 01.01.2011 253 337 200

Beregnet forsikringsteknisk premie 24 304 864

Omkostninger -828 355

Tilført grunnlagsrente gjennom året 8 407 811

Risikopremie -2 667 842

Endringer i premiereserve pga. død / uførhet m.m. 113 873

Utbetalte pensjoner i løpet av året -14 977 252
Herav:




Alderspensjon -10 494 319
Uførepensjon -3 724 571
Ektefellepensjon -613 915

Barnepensjon -144 447

Forbrukt administrasjonsreserve -507 571

Overførte premiereserver gjennom året 650 181

Premiereserve per 31.12.2011 267 832 909

Den beregnede andel av premiereserve er betinget av at forfalte premier er betalt.




Premiefond




Premiefond per 01.01.2011 3 279 382

Innbetalingerog overføringer til premiefond i løpet av året 332 005

Garantert rente på premiefondsmidler 58 359

Overskudd på premiefondsmidler 29 374

Uttak fra premiefond i løpet av året -3 279 382

Risikooverskuddtilført arbeidsgivers premiefond 178 284

Renteoverskuddtilført arbeidsgivers premiefond 1 195 837

Avkastning egenkapitaltilskudd 204 301

Avregninglønn og G-regulering 762 768

AvregningAFP 62-64 124 756

Saldo premiefondskonto per 31.12.2011 2 885 684

Tilleggsbelastning avregning utjevningsfellesskap




Avregningbruttogaranti 255 773

Avregningtidligpensjon 166 489

Tilleggsbelastningomregninggjennomsnittspremie 131 338

KLP-147-ProdOutput-120529-2778-524-3/6
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Tilleggsavsetninger

Tilleggsavsetninger per 01.01.2011 11 622 109
Beregnetandel av overskudd tilført tilleggsavsetninger 2 806 088
Tilleggsavsetninger per 31.12.2011 14 428 197

Samlet overskudd tilført kunden 4 413 884

Forholdsmessigandel av risikooverskuddtilført risikoutjevningsfond




192 124

Samlet risikoutjevningsfond fellesordingen for kommuner og bedrifter var per 31.12.2011
kr 208 055 273. Dette utgjorde 0,20 % av brutto premiereserve.




Kursreserve




Beregnet flytteverdi av selskapets kursreserve per 31.12.2011




543 194
Beregnet betinget andel av selskapets kursreserve per 31.12.2011 5 973 310

Tilleggsinformasjon




Samlet premiegrunnlag per 31.12.2011 135913 250
Belastet premie 21 785 097
Administrasjonstillegg- forsikringsrelatert




273 510
Administrasjonstillegg- fmansrelatert




144 957
Administrasjonsreservepremie




153 384
Rentegarantipremie




299 386
Reguleringspremie 9 992 726
Samlet tilskudd og premier for ikke-forsikringsbareytelser 2 963 117
Forfalte premier, tilskudd m.m. som ikke er betalt per 31.12.2011




0

Egenkapitaltilskudd





Andel av oppsamlet egenkapitaltilskudd 7 380 136
Avkastning egenkapitaltilskudd




204 301
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Kontoutskrift for 2011 Klp
Pensjonsordningen for folkevalgte

Arbeidsgivemr.:
Avtalenr:

01942
0000 000 1511

001

Premiereserve per 01.01.2011 3 390 515

Beregnet forsikringsteknisk premie 241 537

Omkostninger -5 948

Tilført grunnlagsrente gjennom året 105 517

Risikopremie 25 577

Endringer i premiereserve pga. død / uførhet m.m. -2 910

Utbetalte pensjoner i løpet av året -112 690
Herav:




Alderspensjon -112 690
Uførepensjon




0
Ektefellepensjon




0

Barnepensjon




0

Forbrukt administrasjonsreserve -4 128

Overførte premiereserver gjennom året -56 481

Premiereserve per 31.12.2011 3 580 989

Den beregnede andel av premiereserve er betinget av at forfalte premier er betalt.




Premiefond




Premiefond per 01.01.2011 82 515

Innbetalingerog overføringer til premiefond i løpet av året




0

Garantert rente på premiefondsmidler 1 712

Overskudd på premiefondsmidler




862

Uttak fra premiefond i løpet av året -82 515

Risikooverskuddtilført arbeidsgivers premiefond 3 007

Renteoverskuddtilført arbeidsgivers premiefond 22 514

Avkastning egenkapitaltilskudd




0

Omregninggjennomsnittspremie 5 093

Saldo premiefondskonto per 31.12.2011 33 189

Tilleggsbelastning avregning utjevningsfellesskap




Avregningbruttogaranti 2 608

Avregning lønns- og G-regulering 1 865

KLP-147-ProdOutput-120529-2779-524-4/6
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Tilleggsavsetninger

Tilleggsavsetninger per 01.01.2011 179 640
Beregnetandel av overskudd tilført tilleggsavsetninger 37 409
Tilleggsavsetninger per 31.12.2011 217 049

Samlet overskudd tilført kunden 63 792

Forholdsmessigandel av risikooverskuddtilført risikoutjevningsfond 3 090

Samlet risikoutjevningsfond i pensjonsordningen for folkevalgte var per 31.12.2011 kr 2 891 893.




Dette utgjorde 0,21 % av brutto premzereserve.




Kursreserve




Beregnet flytteverdi av selskapets kursreserve per 31.12.2011 8 349
Beregnet betinget andel av selskapets kursreserve per 31.12.2011 80 151

Tilleggsinformasjon




Samlet premiegrunnlag per 31.12.2011 485 001
Belastet premie 275 692
Administrasjonstillegg- forsikringsrelatert 1 358
Administrasjonstillegg- fmansrelatert




583
Administrasjonsreservepremie 2 182
Rentegarantipremie 4 007
Reguleringspremie 143 886
Samlet tilskudd og premier for ikke-forsikringsbareytelser 12 610
Forfalte premier, tilskudd m.m. som ikke er betalt per 31.12.2011




0

Egenkapitaltilskudd

Andel av oppsamlet egenkapitaltilskudd 0
Avkastning egenkapitaltilskudd 0
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Ordliste - begreper i kontoutskrifter og årsoppgaver
Administrasjonsreserve
Avsetning til fremtidige administrasjonskostnader knyttet til forsikringsforpliktelsene.

Administrasjonsreservepremie
Den del av årets løpende premie som avsettes til administrasjonsreserve.

Administrasjonstillegg - finansrelatert
Den del av årets premie som - sammen med det som tas fra administrasjonsreserven - benyttes til å dekke årets
administrasjonskostnader tilkapitalforvaltning.

Administrasjonstillegg —forsikringsrelatert
Den del av årets premie som - sammen med det som tas fra administrasjonsreserven - benyttes til å dekke årets
administrasjonskostnader til pensjons- og forsikringsforvaltning.

Andel av oppsamlet egenkapitaltilskudd
Eierandel av den egenkapitalen som er innbetalt til KLP av kundene / eieme.

Avkastning egenkapitaltilskudd
Avkastning på egenkapitaltilskuddet i KLP i løpet av det siste regnskapsåret. Beløpet tilføres premiefondet.

Avregning AFP 62-64
Avregning av innbetalte tilskudd til AFP 62-64 for foregående år. Gjelder kun de forsikringstakere som har
utjevning AFP 62-64.

Avregning bruttogaranti
Avregning av innbetalte tilskudd for bruttogaranti for foregående år. I år inneholder dette i hovedsak effekten av
omregning og etterbetaling av enkemannspensjoner som følge av at reglene ble endret med tilbakevirkende
kraft.

Avregning lønns- og G-regulering
Avregning av innbetalt reguleringspremie for foregående år.

Avregning tidligpensjon
Avregning av innbetalte tilskudd til tidligpensjon (85-årsregel og AFP 65-66) for foregående år. Gjelder kun de
forsikringstakere som har utjevning av tidligpensjon.

Belastet premie
Summen av premier og tilskudd som er belastet forsikringstaker i løpet av det siste regnskapsåret. Summen
inneholder også effekten av avregninger som ble fakturert foregående år.

Beregnet andel av overskudd tilført tilleggsavsetninger
Andel av renteoverskuddet som er tilført tilleggsavsetninger for det siste regnskapsåret.

Beregnet betinget andel av selskapets kursreserve
Kursreserve er porteføljens urealiserte merverdi. Kursreservens størrelse endres gjennom året som følge av
endring i markedsverdien på finansielle omløpsmidler. Dette er beregnet betinget andel av kursreserven ved
årsskiftet. Ved endret valg av investering ved årsskiftet vil verdien endres fra 01.01.

Beregnet flytteverdi av selskapets kursreserve
Kursreserve er portefoljens urealiserte merverdi. Kursreservens størrelse endres gjennom året som følge av
endring i markedsverdien på finansielle omløpsmidler. Den beregnede flytteverdien er den kursreserve
forsikringstaker ville ha fått med seg ved flytting fra årsskiftet. Denne verdien er fratrukket 2 % av
premiereserven.

Beregnet forsikringsteknisk premie
Summen av den individuelt beregnede premie som følger av våre forsikringstekniske forutsetninger.

Egenkapitaltilskudd
Forsikringstakers eierandel av den egenkapitalen som er innbetalt til KLP av kundene / eieme.

KLP-147-ProdOutput-120529-2780-524-5/6
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Endringer i premiereserve pga. død / uførhet m.m.
De endringer i premiereserven i lopet av året som skyldes dod, uforhet og andre risikohendelser. .

Forbrukt administrasjonsreserve
Administrasjonskostnader belastet administrasjonsreserven det siste regnskapsåret.

Forbrukte tilleggsavsetninger
Den del av tilleggsavsetningene som er benyttet til dekning av avkastning som er lavere enn grunnlagsrenten,
hvis det har vært tilfelle i løpet av det aktuelle regnskapsåret.

Forfalte premier tilskudd m.m. som ikke er betalt
Premier, tilskudd med mer som er forfalt, men som sto ubetalt ved utgangen av siste regnskapsår. Posten
inkluderer også fakturerbare belop som var utestående ved årsskiftet, men som ble fakturert kort etter årsskiftet.

Forholdsmessig andel av risikooverskudd tilført risikoutjevningsfond
Risikooverskuddet skyldes at dodelighet og uførhet har forlopt annerledes enn i våre forsikringstekniske
forutsetninger. Inntil 50 % av risikooverskuddet kan tilfores risikoutjevningsfond. Risikoutjevningsfondet kan
belastes ved eventuelle fremtidige risikounderskudd.

Forsikringsteknisk premie
Se "Beregnet forsikringsteknisk premie" over.

Frigjort tilleggsavsetning tilført premiefond
Dersom premiereserve ved utgangen av året er lavere enn ved inngangen, er tilleggsaysetningene redusert
tilsvarende. Redusert belop tilføres premiefond. Del av tilleggsavsetninger som overstiger maksimalgrensen på
12 % av premiereserve vil bli tilfort premiefond.

Garantert rente på premiefondsmidler
Den minimumsavkastning KLP garanterer på det til enhver tid innestående på premiefondet.

Grunnlagsrente
Se "Tilført gmnnlagsrente gjennom året" nedenfor.

Innbetalinger og overføringer til premiefond i løpet av året
Inneholder det som er innbetalt og overfort (for eksempel ved fusjon) til premiefondet i løpet av siste
regnskapsår. Tilbakeført premie vil også bli tilført denne posten.

Kursreserve
Se "Beregnet betinget andel av selskapets kursreserve per 31.12" over.

Omkostninger
De beregnede forsikringstekniske omkostninger som er blitt belastet. På denne posten er det også ført premie for
rentegaranti.

Omregning gjennomsnittspremie
Dette er en lovregulert justering av innbetalt gjennomsnittspremie som følge av bestandsmessige svingninger i
perioden fra premien ble beregnet til utgangen av siste regnskapsår.

Overførte premiereserver gjennom året
Summen av effekten av tariffomregninger, fusjoner og flytting gjennom året samt refusjoner som mottas fra
andre pensjonsinnretninger.

Overførte tilleggsavsetninger i løpet av året
Tilleggsavsetninger som har blitt tilfort i lopet av året som folge av flytting eller fusjon.

Overskudd på premiefondsmidler
Avkastning utover den garanterte rente på premiefondet.

Premiefond
Fond for tilbakefort premie og overskudd. Evt. midler på premiefond kan bare brukes til fremtidig
premiebetaling.
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Premiereserve
Avsetning til medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter.

Reguleringspremie
Premie som er innbetalt for finansiering av regulering av forsikrede belop som følge av økning i lønn og
grunnbelop. Belopet inkluderer eventuelt avregning for regulering som ble fakturert foregående år.

Rentegarantipremie
Prisen KLP tar for å garantere en viss minimumsavkastning (grunnlagsrente) til kundene. Belopet inngår også i
belastet premie.

Renteoverskudd tilført arbeidsgivers premiefond
Den del av bokfort avkastning utover grunnlagsrente som er tilfort premiefond i det siste regnskapsåret.

Risikooverskudd tilført arbeidsgivers premiefond
Tilført andel av den del av KLPs overskudd som skyldes at dodelighet og uforhet har forlopt annerledes enn
forutsatt i det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget i det siste regnskapsåret. Belopet er overført
premiefondet.

Risikopremie
Forsikringsteknisk beregnet premie for årets dodsrisiko og uforerisiko.

Risikoutjevningsfond
Se "Forholdsmessig andel av risikooverskudd tilført risikoutjevningsfond" over.

Samlet overskudd tilført kunden
Det samlede overskudd som er tilfort forsikringstakeren for foregående regnskapsår.

Samlet premiegrunnlag
Samlet lønn som er utgangspunkt for beregning av premie til pensjonsordningen.

Samlet tilskudd og premier for ikke-forsikringsbare ytelser
Det som er innbetalt for finansiering av AFP, tidligpensjon og bruttogaranti. Beløpet inkluderer eventuelt
avregning for ikke-forsikringsbare ytelser som ble fakturert foregående år.

Tilført grunnlagsrente gjennom året
Grunnlagsrenten er den minimumsavkastning KLP garanterer på premiereserven, og som er utgangspunkt for
beregning av premier og premiereserver. Denne posten viser hvor mye grunnlagsrente som er tilført gjennom
året.

clInopokl-LI,1-d1>1

9/9-t,Z9-1.8LZ-6Z

Tilleggsavsetning
Et kundefordelt bufferfond som bygges opp av renteoverskudd, og kan benyttes til å dekke renteunderskudd
dersom selskapets avkastning blir lavere enn grunnlagsrenten.

Uttak fra premiefond i løpet av året
Midler fra premiefondet som er benyttet til premiebetaling i løpet av det siste regnskapsåret.

Utbetalte pensjoner i løpet av året
De pensjoner som er utbetalt gjennom det siste regnskapsåret, inkludert refusjoner fra andre pensjonsordninger.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4225-25

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Espen Li

Dato:                 25.09.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
48/12 Nordreisa kommunestyre 25.10.2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Henvisning til lovverk:

Formannskapets innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Noen enheter har overforbruk pr 2. kvartal 2012. Formannskapet pålegger derfor alle enheter om 
å spare på de områder de ser er mulig, og ha en streng budsjettdisiplin ut året.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 13.09.2012
Gerd Kristiansen fikk permisjon fra kl.11:00, og var ikke tilstede på møtet under avstemming.
Behandling:
Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
Barnevernet, Det utarbeides en analyse over årsaker til økning i saksmengde med oversikt over
antall saker med rot i vold, psykiatri, ros og andre faktorer.

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
Det innføres umiddelbar ansettelses- og innkjøpsstopp i enhetene. Alle enheter bes om å være
meget restriktive i bruk av vikarer ut året.

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Noen enheter har overforbruk pr 2. kvartal 2012. Formannskapet pålegger derfor alle enheter om
å spare på de områder de ser er mulig, og ha en streng budsjettdisiplin ut året.

Det ble først stemt over forslagene fra Gerd Kristiansen. Forslagene falt enstemmig.

Til slutt ble det stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Øyvind Evanger (Ap).
Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.
Noen enheter har overforbruk pr 2. kvartal 2012. Formannskapet pålegger derfor alle enheter om
å spare på de områder de ser er mulig, og ha en streng budsjettdisiplin ut året.

Saksopplysninger
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 2. kvartal 2012. Regnskap og budsjett for første 
halvår er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse av driften i forhold til budsjettet for 
2012.

Enkelte poster i budsjettet er periodisert mens andre poster er fordelt jevnt utover året med like 
store beløp for hver måned. Dette gjelder både inntekter og utgifter. Denne kvartalsoversikten 
viser regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til budsjettet. Eventuelle avvik vil forklares 
under hver sektor. 

Da politiske godtgjørelser for første halvår er betalt ut i juli, er disse kostnadene tatt med under 
sektor 1.1. Dette for å gi et mest riktig bilde av lønnskostnadene. Under sektor 1.2 er PP-
tjenesten holdt utenfor fordi dette er et interkommunalt samarbeid, og vi vet at vi skal betale en 
viss andel.

1.1 Sektor for administrasjon

Oversikten for sektoren:
1.1 Sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -5 995 661 -3 090 296 -2 905 365

Driftsutgifter 15 375 637 15 226 521 149 116

 Lønn 6 622 395 7 197 936 -482 004

 Pensjon 1 375 809 1 257 020 -98 861

 Varer og tjenester 7 377 432 6 647 452 729 980

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er kommet kr 3,43 mill mer i integreringstilskudd enn budsjettert. Dette betyr at vi 

allerede har fått det meste av tilskuddene for i år. 
 Refusjon fra andre kommuner og private er periodisert til kr 500 000 og kommer mot slutten 

av året.
 Internsalg og diverse salgsinntekter på til sammen kr 300 000 blir ikke regnskapsført før mot 

slutten av året.
 Innfordringsgebyrer og feilutbetalt lønn er inntektsført på økonomiavdelingen med kr 

270 000

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn: 

o Avviket på lønn skyldes hovedsakelig at utbetaling av gruppe- og 
ulykkesforsikring skjer mot slutten av året. Dette er periodisert feil, og blir betalt 
ut en gang på slutten av året. Dette utgjør kr 600 000.

o Det har vært utbetalt mer introduksjonsstønad enn budsjettert. Utgjør omtrent kr 
110 000 og må sees i sammenheng med de andre utgiftene vedrørende 
flyktningetjenesten.
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 Varer og tjenester:
o Høyere kostnader på IT avdelingen på kr 250 000 da noe utstyr røk tidlig i vår.
o Diverse kontingenter, lisenser og faste avgifter er betalt for hele året. På grunn av 

periodisering blir det dermed et avvik, og utgjør cirka kr 300 000.
o Ansvarsforsikring er periodisert i budsjettet, men betalt ut for hele året og utgjør kr 

80 000.
o Driftstilskudd til Nord- Troms regionråd for 2.halvår er regnskapsført med kr 

170 000.
o Etablering av nye flyktninger, samt flere familiegjenforeninger har medført en 

kostnad på kr 1,2 mill over budsjett. Denne kostnaden må sees i sammenheng med 
avviket på inntektene nedenfor. 

o Avsetning lønnsøkning på kr 1,13 mill blir ikke regnskapsført før mot slutten av året.

1.2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:
1.2 Sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -9 194 772 -6 732 832 -2 461 940

Driftsutgifter 53 195 928 47 541 959 5 653 969

 Lønn 36 140 247 30 877 821 4 537 834

 Pensjon 6 646 237 5 856 765 789 472

 Varer og tjenester 11 923 509 10 807 373 1 116 136
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjon sykepenger og svangerskapspenger på kr 2,65 mill over budsjett. Dette må sees i 

sammenheng med overforbruket på lønn.
 Manglende refusjoner fra staten på kr 250 000. Dette vil jevne seg ut gjennom året.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

 Lønn og pensjon:
o Hoveddelen av overforbruket skyldes lønn. Fast lønn Moan og Storslett skole har et 

overforbruk på kr 2,1mill. Dette forklares med de vedtatte tiltak som ikke får 
innvirkning før høstsemesteret. Dette gjelder spesielt reduksjon av antall klasser, 
samt effektivisering og naturlig avgang spes ped. Totalt skal disse tiltakene gi 
innsparing på kr 2,4 mill. Budsjettet er ikke periodisert i forhold til tiltakene, slik at 
avviket pr 30. juni blir ca kr 2 mill. Tiltakene på Moan skole som skulle spare inn kr 
330 000 vil ikke gi de forventede resultatene. Her har vi allerede satt i gang andre 
små tiltak slik at ikke avviket skal bli så stort.

o Barnevernstjenester har et overforbruk på fosterhjemslønn i forhold til budsjett på kr 
560 000. 

o Familiesenteret ligger kr 410 000 over budsjettet på fast lønn. Deler av forklaringen 
er at personer som ikke skal få lønn fra familiesenteret har fått lønn derfra. Denne 
feilføringen utgjør ca kr 250 000, og vil bli rettet opp i løpet av september.

o Lønn sykevikarer og annet fravær ligger kr 1,8 mill over budsjettet. Dette sees i 
sammenheng med merinntekten på refusjon sykelønn.

o Per 30. juni ligger det kr 360 000 ubrukte midler på engasjement, men noe av dette 
vet vi allerede er omdisponert jmf. revideringen av budsjettet. 

o Overforbruket på pensjon må sees i sammenheng med overforbruk på lønn.
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 Varer og tjenester:
o Barnehagetilskuddene for 2012 er ikke regnet ut. De private barnehager får utbetalt 

et forskudd hver mnd og utgjør kr 430 000 mer enn budsjettert. Den nye 
utregningsmetoden viser at de private barnehagene vil få utbetalt mer i tilskudd i 
2012. 

o Overforbruk skyss skole og barnehage på kr 200 000. Dette skyldes rett og slett et 
større forbruk i forhold til budsjett.

o Det er et merforbruk på kjøp spesialundervisning til de private skolene på kr 
320 000.  

o Husleie Leirbukt barnehage er større enn budsjettert. Her tyder det på at det er 
underbudsjettert og at det vil bli et overforbruk ved slutten av året.

o Strøm er ført direkte på Storslett og Moan skole sitt regnskap, mens de skulle vært 
ført på teknisk avdeling og utgjør kr 50 000.

1.3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:
1.3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -10 671 617 -16 741 007 6 069 390

Driftsutgifter 70 487 030 69 302 219 1 184 811

 Lønn 43 865 347 43 638 948 226 699

 Pensjon 9 610 539 10 050 173 -439 634

 Varer og tjenester 17 010 844 15 613 098 1 397 746

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjon fra UNN vedrørende drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester på 7,5 mill er 

ikke regnskapsført. Refusjonen er avtalefestet for 2012 og vil komme i løpet av høsten.
 Refusjon til kvinner og rus og fysikalsk avdeling kommer mot slutten av året og utgjør 

periodisert kr 330 000. 
 Fastlønnstilskuddet til legetjenesten og fysikalsk avdeling kommer også mot slutten av året 

og utgjør per nå kr 340 000. 
 Egenandeler for juni er ikke regnskapsført, da de faktureres etterskuddsvis. Dette utgjør ca 

kr 500 000.
 Merinntekt på kr 2,7 mill på syke- og svangerskapspenger. Dette må sees i sammenheng 

med overforbruket på sykevikarer.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Lønn anses til å være i balanse, da kr 200 000 ikke trenger noen større forklaring. 
o Mindreforbruket på pensjon forklares med at overtid ikke er pensjonsgivende inntekt. 

Det betyr at det blir mindre å betale pensjon av når de som er fast ansatt jobber 
overtid istedenfor at det tas inn vikarer som det betales pensjon av. 

 Varer og tjenester:
o Tilskudd til annen privat tjenesteleverandør er belastet regnskapet for hele året, 

differansen utgjør kr 680 000.
o Kjøp av tjenester fra ASVO er betalt for hele året og utgjør kr 200 000.
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o Vi betaler et A-kontobeløp for medfinansiering medisinsk behandling en gang per 
måned, og overforbruket så langt er på kr 400 000. Dette blir gjort opp to ganger i 
året, og er fra juli måned økt en del.

1.4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for avdelingen:
1.4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -3 285 935 -4 397 076 1 111 141

Driftsutgifter 8 008 419 8 723 538 -715 119

 Lønn 3 636 367 4 075 682 -439 315

 Pensjon 923 113 932 908 -9 795

 Varer og tjenester 3 448 939 3 714 948 -266 009

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjoner fra stat og fylke kommer ikke før mot slutten av året. Periodisert til kr 1,1 mill. 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Ubesatte stillinger og liten bruk av ekstrahjelp gir et mindreforbruk på lønn og 
pensjon på kr 450 000.

 Varer og tjenester:
o Mindreforbruket på øvrige utgifter skyldes et lavere aktivitetsnivå enn planlagt.

1.5 Anleggsdrift

Oversikten for avdelingen er:
1.5 Anleggsdrift Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -488 817 -188 466 -300 351

Driftsutgifter 6 588 900 6 246 753 342 147

 Lønn 2 496 971 1 950 131 546 840

 Pensjon 306 464 300 271 6 193

 Varer og tjenester 3 785 465 3 996 351 -210 886

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene på avviket på inntektene er:
 Omsetning konsesjonskraft for 1.kvartal 2012 på kr 330 000 er inntektsført. Tidligere ble 

denne inntekten trukket fra strømregningene, mens det fra 2012 kommer som en inntekt. 
Dette fordi vi har byttet strømleverandør. 

 Vi har fått en forsikringsutbetaling på kr 90 000 som ikke var budsjettert.
 Det er så langt ikke sendt noen refusjonskrav til andre kommuner. Dette gir en mindreinntekt 

på kr 125 000

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Uforutsette ting som havari på Svartfossbrua og stikkrenne på Hamneidet har gjort at 
overtid og utgiftene til materiell har vært større enn budsjettert i perioden.  
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o Beredskapslønn har et overforbruk på omtrent kr 200 000. Årsaken er delt på 
brannvern og kommunale veier. Beredskapslønn til brannvern betales ut kvartalsvis, 
men for andre måneder enn gjeldende kvartal. Beredskapslønn på kommunale veier 
skyldes i hovedsak brøyting. 

o Overforbruk på fast lønn på kr 130 000 skyldes feilføring av lønn. Her er det et par 
ansatte som har blitt kontert på feil konto.

 Varer og tjenester:
o Sommervedlikeholdet på veiene er ikke satt i gang og utgjør kr 145 000.

1.5 Selvkost Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -9 185 548 -9 312 864 -127 316

Driftsutgifter 3 183 349 9 494 838 -6 311 489
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Forklaringen på selvkost er stort sett at 

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Kommunale avgifter forklarer det lille avviket på inntektene. 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Mindreforbruket skyldes internkjøp renter og avdrag på vann og avløp som ikke blir gjort 

opp før ved årsavslutningen. Periodisert er det nå et avvik på kr 5,25 mill. 
 Utgifter til materiell vedlikehold har vært lavere og utgjør kr 485 000.
 Det har vært et mindreforbruk på strøm på kr 195 000.  
 Ikke disponerte midler på kr 390 000 er ikke brukt. 
1.6 Bygg og eiendom

Oversikten for avdelingen er:
1.6 Bygg og eiendom Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -1 846 126 -2 349 436 503 311

Driftsutgifter 12 982 585 10 914 493 2 068 092

 Lønn 6 077 781 5 382 262 695 519

 Pensjon 1 609 289 1 313 913 295 376

 Varer og tjenester 5 295 515 4 218 318 1 077 197

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Merinntekt på sykelønnsrefusjon og foreldrepenger på 815 000. 
 Husleieinntekter på ca kr 650 000 er inntekter som kommer mot slutten av året.
 Internsalg fra VA er periodisert i budsjettet til kr 500 000 og regnskapsføres på slutten av 

året.
 Refusjoner fra staten kommer mot slutten av året og er periodisert slik at avviket er kr 

120 000.
 Internsalg av vaktmestertjenester blir også gjort opp ved årsavslutningen og gir et avvik på 

kr 50 000. 
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De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Det er brukt kr 535 000 på sykevikarer og må sees i sammenheng med merinntekten 
på sykelønnsrefusjon. I tillegg er det en stilling som er belastet teknisk avdeling 
kommunehuset som skal være på vann og avløp. Den gir et merforbruk på ca kr 
200 000. Til sammen gir disse to oss forklaringen på overforbuket på pensjon på kr 
295 000. 

 Varer og tjenester:
o Ansvarsforsikring er betalt for hele året, og gir et avvik på kr 224 000. 
o Overforbruk bio fjernvarme på kr 778 000 som skyldes feil i budsjetteringen. 

1.7 Skatt og rammetilskudd

Oversikten er:
1.7 Skatt og rammetilskudd Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter - 140 172 121 -140 279 230 107 108

 Skatt på inntekt og formue - 38 714 779 - 38 449 558 - 256 221

 Eiendomsskatt - 7 593 786 - 7 602 000 8 214

 Statlige rammetilskudd -84 423 000 - 84 423 000 0

 Inntektsutjevning - 7 874 507 - 7 552 183 - 322 324

 Refusjon merverdiavgift fra investeringer - 1 352 442 - 2 056 150 703 707

 Øvrige generelle statstilskudd - 213 606 - 196 339 - 17 267

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Budsjettet er bygget på prognoser for skatteinntekter samt faktisk periodisering av statlige 
tilskudd.  

 Prognosen for skatt på inntekt og formue og inntektsutjevning har tatt utgangspunkt i 
prosentvis skatteinngang for 2011.

 Budsjett og regnskap for eiendomsskatt er kvartalsvis. 
 Statlige rammetilskudd, herunder innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler 

fra Fylkesmannen kommer i 10 terminer, der 6 av 10 terminer er kommet innen 2. kvartal. 
 Skatt og rammetilskudd er stort sett i forhold til budsjettet. Her ble det i revideringen justert 

ned med kr 700 000, periodisert fra juli.
 Det overføres 40% av MVA fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. Her forutsettes det 

at investeringene forløper i henhold til planene for at vi skal få inn det som er budsjettert. I 
revideringen ble refusjon mva fra investeringsregnskapet justert ned med kr 600 000. Dette 
fordi fylkesmannen satte alle investeringsprosjektene på vent, samt at Guleng 3 er forsinket. 

 Øvrige generelle statstilskudd (rentekompensasjon) har tatt utgangspunkt i prosentvis inntekt 
hver mnd i 2011 (som er lik 2010).

1.8 Renter og avdrag

1.8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter 

 Renteinntekter - 1 924 259 - 2 689 000 764 741

 Utbytte Ymber 0 0 0

Driftsutgifter 
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 Renteutgifter 5 021 172 9 251 362 - 4 230 190

 Avdrag 6 456 753 6 567 688 - 110 934

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Lavere rente gir lavere renteinntekter enn budsjettert. 
 Utbytte fra Ymber AS utbetales i desember.
 Renteinntekter fra swap-lånene er periodisert flatt, men vil komme fire ganger i året.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Hovedårsaken til avvikene er at kostnadene er budsjettert flatt, mens de utbetales til ulike 

tider.

Totale lønnsutgifter per 30. juni

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten nedenfor er alle 
lønnsposter tatt med. Differansen mellom regnskap og budsjett skyldes i all hovedsak at det er 
regnskapsført mer i refusjoner enn det som er budsjettert, samtidig som avviket på lønn mellom 
regnskap og budsjett er mindre enn avvikt på refusjonene. 

Pensjonskostnadene har hittil i år vært en del større enn budsjettert. Dette skyldes at det betales 
pensjon for alle vikarer, men størrelsen på premieavviket vil spille en stor rolle ved slutten av 
året. 

Totalt pr 30. juni 2012 Regnskap Budsjett Avvik
Sum alle lønnsposter 100 940 345 94 200 402 6 739 943

Refusjoner sykepenger - 8 488 876 - 1 368 000 -7 120 876

Sum alle lønnsposter inkl. refusjoner 92 451 469 92 832 402 - 380 933

Pensjon 21 130 737 20 008 927 1 121 810

Totale kostnader varer og tjenester per 30. juni

Varer og tjenester totalt sett har et overforbruk på kr 3,8 mill. Avvikene er forklart mer detaljert 
under hver sektor. I denne oversikten er VAR holdt utenfor da det er et eget regnskap på det.

Totalt pr 30. juni 2012 Regnskap Budsjett Avvik
Sum alle varer og tjenester 48 847 703 44 997 540 - 3 844 163

Vurdering

Budsjettkontrollen har vist at det fortsatt er flere inntekter og utgifter som bør periodiseres bedre 
i fremtiden. Det er gjort en del budsjettreguleringer siden forrige budsjettkontroll, men nye 
avvik har oppstått. 

Nordreisa kommune totalt per 30. juni 2012

Regnskap Budsjett Avvik
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Driftsinntekter - 173 579 307 - 176 467 343 2 888 036
Driftsutgifter 178 116 424 173 774 533 4 341 891
Total 4 537 117 - 2 692 810 7 229 927

Som vi ser av tabellen over er avviket totalt på kr 7,2 mill. Ved første øyekast ser selvsagt dette 
fryktelig dårlig ut, både på inntekt og utgiftssiden. Dersom man ser disse tallene i sammenheng 
med forklaringene under hver sektor er det ikke så ille.
Bare under sektor for helse og sosial mangler det kr 8 mill i refusjoner. Dette kommer ikke helt 
frem i tabellen, da det er kommet såpass mye ekstra i sykelønnsrefusjoner og 
integreringstilskudd enn budsjettert så langt i år.  Driftsutgiftene ligger over budsjett, og 
forklaringene på dette finnes under hver sektor.

Avvikene innenfor sektor for administrasjon kan i hovedsak forklares med flyktningetjenesten. 
Vi har fått mer integreringstilskudd enn budsjettert, og overforbruket på introduksjonsstønad og 
inventar og utstyr må sees i sammenheng med dette. Det har kommet nye flyktninger og vært 
flere familiegjenforeninger i år som har gitt oss avvikene både på utgifter og inntekter. I tillegg 
har det røket en del datautstyr som har blitt byttet som forklarer en del av overforbruket på varer 
og tjenester.  

Sektor for levekår er den sektoren der det er størst avvik per 30. juni. Som nevnt er det i 
hovedsak barnevernet, Moan og Storslett skole som har avvik. Skolene har tiltak som settes i 
gang fra skolestart, og de skal i løpet av høsten hente inn avvikene de har nå. For Moan skole vil 
ikke de vedtatte tiltakene få den effekten vi så for oss. Her har vi vært inne og sett på hva vi kan 
gjøre for å unngå store overskridelser totalt sett.
For barnevernet ser det derimot ut til at forbruket vil øke fremover. Det er allerede kommet 
signaler på at det kommer flere omsorgsovedragelser, noe som vil øke kostnadene. 
Barnehagetilskuddene for 2011 ble gjennomgått i juni, og etterbetalingene ble betalt ut i juli. 
Tilskuddene ble i revideringen av budsjettet økt. Beregningene av tilskuddene for 2012 viser at 
vi der vil få en merkostnad på 1 mill over budsjett.

Sektor for helse og omsorg holder seg brukbart innenfor sine rammer. De har spesielt store 
avvik på inntektene, men det er inntekter vi vet vil komme. Overforbruket er foreløpig lite, men 
vi vet at medfinansiering medisinsk behandling vil gi et større og større avvik utover høsten. I 
tillegg vil det bli gjennomført omsorgstiltak i løpet av høsten. Dette er ikke budsjettert og vil gi 
et merforbruk på kr 380 000 per måned. 

Utviklingsavdelingen har i mange år vært gode på å holde seg innenfor budsjettet. Det ser ut til 
at det skal gå greit også i år, da de per nå bare ligger litt over budsjett. 

Anleggsdrift har stort overforbruk på overtid og beredskapslønn. Dette er kostnader som 
kommer av uforutsette ting som dårlig timet snøfall, eller havari på utstyr og eiendeler. Vann og 
avløp derimot, virker å ha god kontroll så langt.

Bygg og eiendom virker å ha store avvik, men ser man i dybden er det ikke så ille. 
Overforbruket skyldes sykevikarer og bio fjernvarme. Årsaken til avviket på bio fjernvarme er 
at strømforbruket skulle reduseres, og bio fjernvarme komme som tillegg. Her ble ikke bio 
fjernvarme budsjettert i det hele tatt på egne kontoer, og det lille mindreforbruket på strøm har 
blitt spist opp av det store overforbruket på bio fjernvarme.
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Skatt på inntekt og formue samt inntektsutjevning er vanskeligst å forutsi. Med utgangspunkt i 
fjorårets inntekter er resultatet likevel godt. Skatt på inntekt og formue ble justert ned i 
revideringen av budsjettet, da fylkesmannen mente det lå noe høyt. Byggingen av Guleng 3 og 
framdriften på Storslett skole påvirker inntektene fra mva i stor grad. Dette ble også justert ned i 
revideringen av budsjettet. Gode framdriftsplaner er nødvendig for å kunne treffe med 
inntektene fra mva fra investeringsbudsjettet. 

Renter og avdrag er det som er vanskeligst å budsjettere, da det er så mange faktorer som spiller 
inn. Både rentenivået og om vi i det hele får lov av fylkesmannen å ta opp nye lån spiller inn. I 
tillegg betales renter og avdrag på de forskjellige lånene til ulike tider.

Totalt sett kan vi si at budsjettkontrollen per 30. juni viser at kommunen har kontroll på budsjett 
og regnskap, men at det fortsatt er noen utfordringer. Disse består i hovedsak av Moan skole, 
Storslett skole, barnevernet, teknisk med bio fjernvarme og Leirbukt barnehage med husleia. 
Enkelte deler av organisasjonen må fortsatt passes ekstra på fremover, og planer for hvordan 
man skal løse utfordringene må på plass. På noen områder har ting forandret seg siden sist 
budsjettkontroll, men der det var avvik sist, er det stort sett fortsatt avvik. I tillegg har 
barnevernet gått fra balanse til overforbruk. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/3064-17

Arkiv:                140

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 10.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
49/12 Nordreisa kommunestyre 25.10.2012

Kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 2012-2015

Henvisning til lovverk:

Plan og bygningslovens § 10-1  

Vedlegg
1 Kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 2012-2015
2 Merknadsbehandling med høringsuttalelser

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1,  Kommunal 
planstrategi for perioden 2012-2015.

Saksopplysninger

Kommunal planstrategi har vært på høring fra 18.juli - 20.september 2012 og det har kommet 
inn høringsuttalelser fra Statlige- og regionale myndigheter, politiske organer, partier og lag og 
foreninger.

Innspillene er samlet i et eget dokument, Merknadsbehandling forslag til planstrategi for 
Nordreisa kommune. Der er alle innspill vurdert og kommentert samt at alle innspillene i sin 
helhet ligger som vedlegg.

Plandokumentet er oppdatert med korrigeringer og rettinger i hen hold til de innspillene som har 
kommet inn, i tillegg er dokumentet skrevet om for å gjøre det mer lettlest.

Vurdering:

Det har i høringsperioden kommet inn mange gode innspill til forslag på kommunal planstrategi 
for 2012-2015. Vi har gjennomgått innspillene og tatt inn i dokumentet de vi mener er relevante. 
Alle innspillene er tatt inn og kommentert i dokumentet; Merknadsbehandling forslag til 
planstrategi.
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Vi har også gått gjennom plandokumentet og redigert og kortet ned slik at det skal fremstå som 
et mer helhetlig og lesbart dokument. Rådmannen vil ut i fra de redigeringer og endringer som 
er gjort anbefale at Planstategi for Nordreisa kommune 2012-2015 vedtas.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 26.06.2012 

Behandling:

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag:
Stedsutviklingen rulleres 2013.

Formannskapet fremmet følgende endrings forslag:
Frist for innspill settes til 20. september 2012. 

Det ble først stemt over tilleggsforslaget til Gerd H. Kristiansen (Krf)
2 stemte for og 5 imot. Forslaget falt dermed. 

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag på kommunal planstrategi vedtas lagt ut i offentlig gjennomsyn. Frist for innspill settes 
til 20. september 2012.

Rådmannens innstilling

Forslag på kommunal planstrategi vedtas lagt ut i offentlig gjennomsyn. Frist for innspill settes 
til 3. september 2012.

Saksopplysninger

Kommunal planstrategi er ikke en tradisjonell plan for å vedta mål og virkemidler, men et 
dokument som belyser utviklingstrekk og kommunens hovedutfordringer.

I plan og bygningsloven stilles det krav om at kommunal planstrategi skal utarbeides minst én 
gang hver valgperiode og vedtas senest innen 1 år etter konstituering av kommunestyret. Det 
første året klargjør kommunestyret hva som skal prioriteres, de tre neste årene viser de hvordan 
jobben utføres i den retningen de har prioritert. 
Det tas sikte på at kommunal planstrategi kan vedtas i kommunestyrets første  møte etter  
sommerferien 2012.
Kommunal planstrategi er først og fremst et godt styringsverktøy når den ses i sammenheng 
med kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen) og handlingsplan/økonomiplanen.
Nordreisa har sist revidert sin strategiske plan i 1988. Forslag på kommunal planstrategi baseres 
på prosess og beskrivelse i forslag på ny samfunnsdel forutsatt vedtatt høsten 2012. 
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Henvisning til lovverk:

Plan og bygningslovens § 10-1  
Vedlegg
1 Forslag på kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1,  Kommunal 
planstrategi for perioden 2012-2015.

Saksopplysninger

Kommunal planstrategi har vært på høring fra 18.juli - 20.september 2012 og det har kommet 
inn høringsuttalelser fra Statlige- og regionale myndigheter, politiske organer, partier og lag og 
foreninger.

Innspillene er samlet i et eget dokument, Merknadsbehandling forslag til Planstrategi for 
Nordreisa kommune. Der er alle innspill vurdert og kommentert samt at alle innspillene i sin 
helhet ligger som vedlegg.

Plandokumentet er oppdatert med korrigeringer og rettinger i hen hold til de innspillene som har 
kommet inn. 

Vurdering:

Det har i høringsperioden kommet inn mange gode innspill til forslag på kommunal planstrategi 
for 2012-2015. Vi har gjennomgått innspillene og tatt inn i dokumentet de vi mener er relevante. 
Alle innspillene er tatt inn og kommentert i dokumentet; Merknadsbehandling forslag til 
Planstrategi.

Vi har også gått gjennom plandokumentet og redigert og kortet ned slik at det skal fremstå som 
et mer helhetlig og lesbart dokument. Rådmannen vil ut i fra de redigeringer og endringer som 
er gjort anbefale at Planstategi for Nordreisa kommune 2012-2015 vedtas.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 26.06.2012 

Behandling:

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag:
Stedsutviklingen rulleres 2013.

Formannskapet fremmet følgende endrings forslag:
Frist for innspill settes til 20. september 2012. 

Det ble først stemt over tilleggsforslaget til Gerd H. Kristiansen (Krf)
2 stemte for og 5 imot. Forslaget falt dermed. 

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet.
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Forslag på kommunal planstrategi vedtas lagt ut i offentlig gjennomsyn. Frist for innspill settes 
til 20. september 2012.

Rådmannens innstilling

Forslag på kommunal planstrategi vedtas lagt ut i offentlig gjennomsyn. Frist for innspill settes 
til 3. september 2012.

Saksopplysninger

Kommunal planstrategi er ikke en tradisjonell plan for å vedta mål og virkemidler, men et 
dokument som belyser utviklingstrekk og kommunens hovedutfordringer.

I plan og bygningsloven stilles det krav om at kommunal planstrategi skal utarbeides minst én 
gang hver valgperiode og vedtas senest innen 1 år etter konstituering av kommunestyret. Det 
første året klargjør kommunestyret hva som skal prioriteres, de tre neste årene viser de hvordan 
jobben utføres i den retningen de har prioritert. 
Det tas sikte på at kommunal planstrategi kan vedtas i kommunestyrets første  møte etter  
sommerferien 2012.
Kommunal planstrategi er først og fremst et godt styringsverktøy når den ses i sammenheng 
med kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen) og handlingsplan/økonomiplanen.
Nordreisa har sist revidert sin strategiske plan i 1988. Forslag på kommunal planstrategi baseres 
på prosess og beskrivelse i forslag på ny samfunnsdel forutsatt vedtatt høsten 2012. 
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1.1 Om kommunal planstrategi og det kommunale plansystemet 
 
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke 

planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig 

siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet 

med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov.  

 

Den kommunale planstrategien er førende for hvilket arbeid kommunen trenger å sette i gang slik at 

det kommunale plansystemet fungerer som et helhetlig politisk styringsverktøy. Planstrategien gir 

føringer for utvikling av kommunen, mens de kommunale planene avklarer juridisk og formelt 

hvordan utviklingen skal styres. Dette er en viktig presisering, som bla betyr at  

 
- planstrategien definerer planstatus og planbehovet i perioden den gjelder for 

- handlingsdelene til kommuneplanen/årsbudsjett/økonomiplan angir prioriteringene 

gjennom tildeling av ressurser 

- planene, dvs kommuneplaner, sektorplaner mv definerer mål og aktivitet 

 

Formålet med dette plansystemet er mangesidig, men det er overordnet viktig at det skal gi 

bedre mulighet for politisk styring mot en positiv samfunnsutvikling på alle plan.  

 

Nordreisa kommune har en dårlig tradisjon knyttet til planmessig styring.  

Det har ikke vært prioritert nok ressurser til planarbeid, samt at det politiske engasjement og 

kunnskap om planmessig styring er lite innarbeidet. Sett i dette perspektivet er 

planstrategien et svært viktig verktøy for å komme på sporet ifht å etablere en 

framtidsrettet styringsstruktur. 

 
Oppsummert kan vi si at planstrategien skal svare på følgende; 

 

1. Hva er de nasjonale forventningene og føringene for utvikling i kommunen og videre 

planlegging. 

2. Hva er situasjonen for Nordreisa i dag, og hva er de viktigste utviklingstrekkene 

fremover. 
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3. Hva er de viktigste utfordringer for kommunen 

4. Hvilke planer må/bør utarbeides i perioden 2012-2015 for å imøtekomme 

utfordringene og hvordan implementeres til de nasjonale føringene? 

 

 

1.2 Utgangspunktet er alltid kunnskap om og felles forståelse av 
ståsted/status og utfordringer  

Planstrategien og alle kommunale planer er til for å legge til rette for en positiv 

samfunnsutvikling. For å oppnå dette må kommunens politiske styre definere og bli enige 

om, for det første; hva er status hos oss? Dernest; hvilke utfordringer står vi ovenfor? Og til 

slutt; hvordan møter vi disse?  

Hovedformålet med planstrategien er å ha et overordnet blikk på status og utfordringer og 

bestemme hvilke planarbeid som må gjøres for å legge til rette for en positiv utvikling. 

 

1.3 Prosessen 
Arbeidet med kommunal planstrategi i Nordreisa har gått parallellt med arbeidet med 

kommuneplan (både samfunnsdel og arealdel). Det er gjort en betydelig innsats for å 

avdekke, beskrive og systematisere status/utviklingstrekk for kommunesamfunnet og 

organisasjonen Nordreisa kommune. Dette arbeidet er oppsummert i «arbeidsdokument for 

samfunnsdelen» (fullstendig) og «arbeidsdokument for arealdelen» (uferdig pr okt -12). 

Begge har vært gjenstand for politiske drøftinger og utgangspunkt for drøftinger og inspill fra 

innbyggere, administrasjon, organisasjoner mv.  Opplysningene i dokumentene, 

innspill/drøftinger og overordnede føringer (stalige forventninger ) har til sammen dannet 

utgangspunktet for planstrategien som er sendt på høring. De nevnte dokumentene går også 

langt i å definere de viktigste utfordringene for Nordreisa kommune i en 12 års perspektiv 

fra 2012.  

2 OVERORDNEDE FØRINGER 
Etter endringen av plan og bygningsloven med blant annet krav om kommunal planstrategi, 

har regjeringen utarbeidet dokumentet ”Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging” (juni 2011). De nasjonale forventningene peker på oppgaver og temaer som 

regjeringen mener er viktig for å bidra til gjennomføring av nasjonal politikk og legger derfor 

føringer på både regional og kommunal planlegging. Dokumentet er imidlertid 

retningsgivende, ikke bestemmende. 

Regional planstrategi for Troms er følgelig under utarbeidelse. Dokumentet 

”Kunnskapsgrunnlaget for Troms” er ferdig og danner grunnlag for utarbeidelse av den 

regionale planstrategien. Dokumentet har liknende tematisk oppbygging som ”nasjonale 

forventninger”, men har i tillegg 3 tilleggskapitler for Troms.  

Nasjonale forventninger retter seg mot alle fylker og kommuner i landet og Regional 

planstrategi retter seg mot alle kommuner i Troms. Temaene og innhold har ulik betydning 

for ulike kommuner og det er av den grunn gjort et sammendrag av forhold som har størst 

aktualitet for Nordreisa kommune. 
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2.1 Nasjonale føringer 

Temaene i nasjonale forventninger er: Befolkningsutvikling - Klima og energi - By og 

tettstedsutvikling - Samferdsel og infrastruktur - Verdiskaping og næringsutvikling - Natur, 

kulturmiljø og landskap - Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. 

 

Befolkningsutvikling 

Befolkningsutviklingen er først og fremst en viktig premiss for samfunnsplanlegging. I Norge 

forventes folketallet å øke i alle landets fylker, men mest i Oslo-området og Rogaland. 

Nesten 80 prosent av landets innbyggere bor i tettsteder og det forventes en stadig mer 

sentralisert bosettingsstruktur i framtida. Denne tendensen er også tydelig i Troms fylke. De 

fleste distriktskommuner har problemer med å opprettholde folketallet. I Nordreisa 

kommune forventes folketallet å være svakt stigende mot 2020 for så  for så å falle noen 

mot 2030.  

 

Klima og energi 

Den globale lufttemperaturen økte med 0,74 °C fra år 1900 til år 2000, og ventes å stige 

betydelig mer i dette århundret. Reduksjon av klimagassutslipp er både et nasjonalt og 

internasjonalt mål. Nordreisa kommune har sammen med de andre Nord-Troms 

kommunene, utarbeidet felles energi- og klimaplan for Nord-Troms (2010-2014). De siste års 

hendelser med snøras, leirras, springflo og risiko for fjellskred (Nordnesfjellet), har 

tydeliggjort hensikten med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser og vurdering av 

konsekvensene. 

 

By og tettstedsutvikling 

Mange utfordringer er knyttet til biltrafikk i byene med utslipp, støy og støvplager og er av 

den grunn en begrenset utfordring i Nordreisa kommune. Men flere andre tilrådninger er 

nyttige i planlegging av tettsteder: hensyn til tradisjonell bruk, kulturmiljø og estetikk, 

sammenhengende forbindelser for gående/syklende mellom sentrum, boligområder og 

skoler/barnehager, tilrettelegging for aktiv, universell utforming med mer. 

 

Samferdsel og infrastruktur 

På dette området stilles det stor krav til samordning mellom ulike myndighetsnivåer. For 

Nordreisa kommune vil særlig kontakten mot Troms fylkeskommune være viktig, da det er 

de som har ansvaret for fylkesvegnett, ferge, buss, hurtigbåt, elektronisk kommunikasjon 

med mer. Noen deler av fylkesvegnettet er av svært dårlig standard og er et direkte problem 

for næringsutvikling i Nord-Troms regionen. Fiskerihavnene og havner er avgjørende for 

fiskerinæringen og sjømatnæringen og må vedlikeholdes og utbedres. For Nordreisa er 

utbygging av moderne havn viktig for å kunne ta del i utbygging av gass- og olje i  

havområdene utenfor Nord-Norge , utbygging av ny infrastruktur som kraftlinjer og 

mineralutvinning. Utvikling Sørkjosen flyplass vil sette viktige premisser for Nord-Troms rolle 

i regional og nasjonal utvikling. E6-tunell gjennom Sørkjosfjellet og bedre regularitet over 

Kvænangsfjellet  er avgjørende for vår samhandling med Tromsø og Alta som hovedsentra i 

Troms og Finnmark. Bredbandutbygging og elektronisk kommunikasjon må ytterligere 

utbyggs for å ta hele distriktet i bruk. 
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Verdiskaping og næringsutvikling 

Det skal tas hensyn til bedrifters og næringers behov for beliggenhet og egnede arealer og 

næringer som er basert på lokale natur- og kulturressurser skal vektlegges. Dette omfatter 

både videreutvikling av landbruket/ landbruksbasert foredling og fiskeri- og havbruk. 

Arealbehovet for havbruksnæringen må vurderes sammen med andre interesser i kystsonen 

og langs vassdrag.  Andre forhold som belyses er reindriftsinteresser, mineralressurser og 

reiseliv.  I forslag på ny kommuneplan er gode oppvekstvilkår for barn og unge og 

næringsutvikling sett på som en av de viktigste faktorene for å hindre ytterligere 

befolkningsreduksjon.  

 

Natur, kulturmiljø og landskap 

Omdisponering av verdifulle jordressurser og oppsplitting av viktige arealer skal reduseres. 

Landskapshensyn må ivaretas i planleggingen og strandsonen/vassdrag må vurderes i et 

helhetlig og langsiktig perspektiv og det skal tas hensyn til andre allmenne interesser. 

Kommunene skal legge til rette for en mer miljøbasert utbygging av fritidshus, der hensynet 

til bl.a. landskap, energibehov og estetikk blir vektlagt. Andre forhold som belyses er 

motorisert ferdsel, kulturminner og kulturmiljøer. I arealplanen som er under revidering  

inntas kartlegging av landskapet som en del av kunnskapsgrunnlaget for planlegging. Her 

beskrives landskapets karakter og verdi. Nordreisa kommune deltar sammen med Lyngen 

kommune som de eneste kommunene i landet, i et pilotprosjekt med verdisetting av 

landskap. 

 

Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø  

Kommunene skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som kan 

virke inn på denne. Det skal tas hensyn til endringer i alderssammensetning og helsetilstand. 

Kommunene skal legge til rette for fysisk aktivitet for hele befolkningen i samspill med 

grunneierorganisasjoner, idretts- og friluftslivsorganisasjoner. Kommunene skal ta hensyn til 

barn og unges oppvekstmiljø i planleggingen og sørger for involvering i planprosessene. I 

forslag på kommuneplan inngår folkehelse som ett av fire satsingsområder i kommunen. 

 

2.2 Regional planstrategi for Troms – kunnskapsgrunnlaget 

 

Dokumentet Kunnskapsgrunnlaget for Troms -2011 har liknende tematisk oppbygging som 

nasjonale forventninger. tillegg er det skrevet egne kapitler om nordområdesatsing, kultur 

og utdanning. Vi gir en nærmere beskrivelse av disse. 

 

Nordområdesatsing 

Nordområdesatsing er definert av regjeringen uten stor lokalpolitisk medvirkning så langt.  

Nordreisa  kommune forutsetter i sin kommuneplan å ta del nordområdesatsing gjennom 

økt fokus bl.a på  helhetlig samferdselsutvikling og stor attraktivitet som boplass. Troms fylke 

og Nordreisa  ligger strategisk plassert med fylkesgrenser mot Finnmark og Nordland, og 

nærhet til Finland, Sverige og Nordvest-Russland. Utviklingsmulighetene innen petroleum, 

mineralutvinning, klima- og miljøforskning, turisme med mer, vil påvirke både samferdsel, 

næringsutvikling og internasjonal samarbeid. Nordreisa kommune ligger strategisk til i 

forhold til sentrale reisemål i Nord-Norge (Lofoten, Tromsø, Nordkapp og Svalbard). E6-

tunelle gjennom Sørkjosfjellet, større regularitet over Kvænangsfjellet og utbygging av  
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Ullsfjordforbindelsen vil gi kortere kjøretid mellom Tromsø og Nord-Troms, Alta og 

Hammerfest. Utvikling av Sørkjosen flyplass og Sørkjosen havn sammen med de øvrige 

servcie- og tjenestetilbud i regionen vil åpne for at Nord-Troms i større grad kan ta del i 

nordområdesatsningen  

 

Kultur 

Kulturlivet i Troms inndeles i 2 hovedgrupperinger: Den profesjonelle kunsten og frivillig 

arbeid som drives i ulike organisasjoner. Idrett er den største kulturelle aktiviteten (32 %), 

deretter følger musikk, (15 %), billedkunst/kunsthåndverk (11 %) og organisert dans (4 %). 

Nordreisa kommune har ca. 90 lag og foreninger som til sammen gir et rikt og variert 

foreningsliv innen idrett, musikk, revy og teater, båtforeninger, skytterlag, jakt og fiske, 

friluftsliv med mer. Nord-Troms har lite antall personer som anser seg som profesjonelle 

kultur- og kunstutøvere basert på en utvidet forståelse av hva som er vår kultur og identitet 

er kultur-næringer et område som forventes å ha stort potensial for bedriftsetablering og 

produktutvikling. 

 

Utdanning 

Kunnskap er en avgjørende ressurs for å møte framtidas utfordringer og Troms ønsker å 

satse på en høyt utdannet befolkning og dyktige fagarbeidere. Det er store regionale 

forskjeller i utdanningsnivået i fylket og Nordreisa kommune har generelt et lavt 

utdanningsnivå. Nordreisa kommune foreslår i sin kommuneplan å møte utfordringer 

knyttet til utdanning med et helhetlig utdanningssløp hvor natur- og kulturforståelse, fokus 

på læring og fysisk aktivitet.  

3 STATUS OG UTFORDRINGER FOR NORDREISA 
Gjennom arbeidet med planstrategi og kommuneplan har det blitt utredet en rekke tema. 

Disse finnes som helhet i arbeidsdokument til samfunnsdelen og arealdelen samt i ukast til 

kommuneplan. Her gis en oppsummering. 

 

3.1 Befolkningsutvikling og sammensetning 
Nordreisa har hatt en positv folketallsutvikling, dvs gjennomgående vekst, fra 70 tallet og 

frem til i dag, selv om folkeveksten varierer mellom årene. Veksten skyldes et 

fødselsoverskudd i gjennomsnitt på 70-, 80- og 90-tallet, samt en ganske stor innflytting. 

Netto innflytting har primært kommet fra kommunene i Nord-Troms, særlig Kåfjord. Det 

varige flyttetapet kompenseres delvis av innflytting. I Nordreisa anslås det at mellom 40 og 

50 % av voksenbefolkningen til en hver tid er tilflyttere. Kommunen har ganske stor 

«gjennomtrekk» av folk ved at mange tilflyttere flytter ut av kommunen igjen etter en tid. 

 

Utsiktene for folketallsutviklingen følger trenden fra de siste 30 årene. Nordreisa står 

ovenfor en svak økning i folketall frem mot 2020 og en reduksjon i folketall fra 2020-2030. 

Det er snakk om en endring +30 – 75 sett ut fra 2011. 

De største endringene viser seg i sammensetningen i befolkningen. Generelt sett vil barne- 

og ungdomsgruppene øke litt eller holde seg uendret. Voksengruppen 35-49 reduseres 

betydelig og 67+ øker betydelig.  
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Utsiktene for Nord-Troms samlet er dette bildet enda mer tydelig. SSB sine utsiktsanalyser 

angir at det vil bli ca 1200 færre arbeidstakere og 1300 flere alderspensjonister i 2030 enn 

det er i dag. Om lag 1/3 av befolkningen vil være over 67 år. 

 

3.2 Levekår og folkehelse 
Det er ikke utarbeidet en ”oversikt over helsetilstanden i kommunen” etter folkehelseloven. 

Dette er et krav. En samlet oversikt på dette tema eksisterer derfor ikke skriftlig. Det 

foreligger imidlertid et ”folkehelseprofil” for Nordreisa. Denne vil kunne gi en oversikt på 

status, men det er ikke gjort en faglig vurdering av virkninger og årsakssammenhenger. 

Folkehelseprofilen sier følgende; 

 

Levekår:  

• Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet 

forøvrig. 

• Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet forøvrig. 

• Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

• Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet forøvrig. 

 

Miljø: 

• Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende 

analyseresultater mhp. E. coli, i prosent av befolkningen tilknyttet rapportpliktig 

vannverk, ser ut til å være høyere enn ellers i landet. 

• Færre personer legges inn på sykehus for personskader etter ulykker sammenlignet 

med resten av landet. 

 

Skole: 

• Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter 

trivsel hos 10.-klassinger. 

• Tallgrunnlaget for mestringsnivå i lesing er utilstrekkelig for statistisk testing. 

• Færre fullfører videregående skole enn det som er vanlig i landet for øvrig. 

 

Levevaner: 

• Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen 

gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av 

befolkningen. 

• Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse. 

 

Helse og sykdom: 

• Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og 

depresjon, sammenlignet med resten av landet. 

• Hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, vurdert etter 

antall pasienter behandlet i sykehus. 

• KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mindre utbredt enn ellers i landet, basert 

på bruk av legemidler (45-74 år). 

• Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere 

enn ellers i landet (30-74 år). 
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Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

Nordreisa er en friluftskommune! Vi har store ressurser og etter hvert en svært god 

tilrettelegging rundt om i kommunen for fysisk aktivitet. Mye av infrastrukturen for idrett er i 

god stand, men det er mange uløste oppgaver noen typer anlegg. Særlig er kvaliteten på 

svømmehallen så dårlig at den trolig må skiftes ut/bygges om i løpet av få år. Økt satsing på 

dette området vil også kunne gi positive effekter ifht helse. Slike investeringer rettes i 

hovedsak mot barn og unge som i hovedsak er de som driver idrett. 

 

Mye takket være status som nasjonalparklandsby, men også som følge av god innsats over 

mange år fra grendelag og private, kan Nordreisa skilte med et bredt og godt tilbud for fysisk 

aktivitet i friluft. Dette er anlegg som, relativt sett, koster lite og som når ut til svært mange 

brukere. Disse anleggene gir aktivitetsmulighet til alle som ønsker å drive uorganisert 

aktivitet. Nordreisa kommune bør forsterke innsatsen på tilrettelegging for friluftsliv i et rent 

helseperspektiv. I tillegg må slik infrastruktur ses i sammenheng med næringsutvikling – da 

tilrettelegging faktisk omgjør natur som ressurs til natur som arena/attraksjon som brukes. 

 

3.2.1 Viktige problemstillinger 

 

Mange ute av arbeid. Nordreisa har relativt sett større andel uføre og sykemeldte enn 

gjennomsnitt i fylket og landet. Mange av disse har en viss arbeidsevne som de ikke får 

brukt. Tilrettelegging og tilpasning samt forebygging vil være viktige innsatsområder. 

 

Sykemeldingssituasjonen (legemeldt) i Nordreisa viser ett fall på høsten 2011. I juli 2011 ble 

regimet for oppfølging av sykemeldte endret. Noe av forklaringen til nedgangen kan være 

endringene i reglene for oppfølging av sykemeldte. Høyt fravær pga sykdom. Opp mot 10% 

av arbeidsstokken, 3-5% over landsgjennomsnitt. 

 

Uføre, På landsbasis liggere antallet uføre på ca 9,5 % i første halvår av 2010. For Troms 

fylke er det ca 11,5 % av befolkningen i aldersgruppen 18- 67 år som er ufør. Tilsvarende tall 

for Nordreisa er over 15% . Dette er imidlertid situasjonen for alle Nord- Troms kommunene, 

og har blant annet sin forklaring i kjennetegn ved arbeidsmarkedet som er i mindre 

kommuner. 

 

Fornorskning som kulturelt bakteppe. Bakteppet for utøvelse av kultur i Nordreisa 

kommune er men enn 100 år med norsk kommuneforvaltning (formannskapsloven) hvor 

fornorskning var en rammebetingelse for kommunens tilrettelegging og forvaltning for alle 

sektorer, inkludert kultur. Ved vitalisering av kvensk kultur og samisk kultur i Nord-Troms 

sammen med ny og dypere forståelse for bl.a den læstadianske bevegelsens rolle , er det 

satt nytt fokus på hvordan beskrive og hvorfor er det viktig å beskrive vår identitet. Utøvelse 

av  kulturvirksomhet er med på å skape vår identitet, eller mer spesifisert som 

stedsidentitet. 

 

Sikkerhet og beredskap. Det er kommet en egen forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

Det formelle ansvaret for dette arbeidet og tiltak i tilknytning, ligger til Rådmannen. Tema 

berører alle enheter i kommunen. Utfordring å samordne og systematisere arbeidet i 

organisasjonen ved at det ikke er særskilte ressurser til slikt arbeid- og dermed en begrenset 

kapasitet for løsing av disse viktige oppgavene. 
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3.3 Næringsliv og sysselsetting 
I Nordreisa er det om lag 150 bedrifter. Den overveiende største delen består av små 

bedrifter med 1-4 ansatte. Handel, service og transport er næringer med flest sysselsatte. 

Det settes i dag større krav til leverandørers organisasjon og formelle kvalifikasjoner til å 

delta i konkurranse om oppdrag og for å utføre dem. Bedriftenes størrelse og 

bedriftsstrukturen i Nordreisa utelukker ofte bedriftene fra å delta i oppdrag som kan danne 

grunnlag for utvikling og ekspansjon. 

 

Privat sektor og offentlige foretak sysselsetter om lag dobbelt så mange arbeidstakere som 

kommunal sektor i Nordreisa (61 % mot 29 % av arbeidstakerne i 2010). Arbeidsplasser, 

enten de er offentlige eller private, er svært viktig for å tiltrekke og beholde befolkningen i 

vår kommune. Arbeidsledigheten i Nordreisa har i 2011 ligget under 3 %. Stor andel offentlig 

virksomhet er med på å stabilisere arbeidsmarkedet. Bedriftene i kommunen skaper tilbud 

av varer og tjenester som er viktige element i et attraktivt bo-miljø både for innbyggere i 

kommunen og deler av Nord-Troms distriktet for øvrig. 

 

Nasjonalparklandsby- og kommune 

Nordreisa er en av pilotkommunene i landet med status både som nasjonalparklandsby og 

nasjonalparkkommune. Bakgrunnen for denne ordningen er at vi i større grad skal kunne 

bruke naturarven som grunnlag for verdiskaping, herunder næringsutvikling. Nordreisa har 

siden 2008 investert og fått tilført betydelige ressurser i denne ordningen. Den skal tas opp 

til revisjon i løpet av 2013. 

Nordreisa kommune har siden 2008 bygget mye av nærings- og utviklingsarbeidet opp rundt 

denne statusen. Det er naturlig for oss å være miljøvennlig, ha fokus på kvalitet og være et 

godt vertskap for besøkende og tilflyttere. Etter knapt 5 år i ordningen begynner vi å se 

fruktene av det arbeidet som har vært lagt ned. Stadig flere bedrifter og personer 

identifiserer seg med denne statusen – og vi har begynt å ta det til oss og å skape nye 

muligheter ut fra dette.  

 

Landbruksnæringen 

Jord- og skogbruket har lang tradisjon i Nordreisa. I 2011 ble 308 jordbrukseiendommer 

høstet av 66 aktive bruk. Landbruket er en av de viktigste næringene i Nordreisa selv om det 

har vært store endringer i strukturen, antall gårdsbruk og antall sysselsatte de siste 15 årene.  

Jordbruket i Nordreisa sysselsetter i dag (direkte) om lag 4 % av arbeidsstokken.  

Landbruket står overfor mange utfordringer. Bruksutbygging og generasjonsskifte hindres av 

dårlig lønnsomhet og liten mulighet for ferie og fritid. I Nordreisa har om lag 90 % av 

grovfôrprodusentene leieareal, og om lag 50 % av disse har en leiejordandel på over 50 %. 

Produksjon på de ulike gårdene er bygd opp med denne leiejorda som en del av grunnlaget. I 

jordloven § 8 er det lovfestet at det er driveplikt på all jordbruksareal. Driveplikta kan 

oppfylles ved å leie bort jorda.  

Nordreisa er blant de kommunene i fylket og i landet som har hatt størst problemer med tap 

av sau og spesielt lam til rovdyr. Gjennomsnittstapet nådde en topp på begynnelsen av 

2000-tallet og har de siste åra gått litt ned. Likevel har vi de siste ti årene hatt en nedgang på 

59 % i antall sauebruk. 
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Skogbruket 

700 km2 i Nordreisa, eller ca 20 % av kommunens totalareal, er skogkledd. Av dett er  

140 km2 skog som kan regnes som økonomisk drivverdig. De drivverdige arealene har en 

tilvekst på ca 22 000 m3 i året. Hogsten i dag utgjør ca 7000 m3. Mye av skogen er fortsatt 

ung så tilveksten vil være større enn avvirkingen i lang tid fremover, men det er likevel et 

stort potensiale for å øke uttaket. Det er i hovedsak lauvskogen som er hogstmoden i dag. 

De store furuskogarealene i Reisadalen og granplantefelta, vil ikke være hogstmodne før om 

40-60 år.  

God arealforvaltning og bevaring av ressursgrunnlaget for skogbruket er avgjørende 

forutsetning for skogbrukets framtid. Flisfyringsanlegget ved Sonjatun har gitt et stort løft 

for skogbruket, og lagt grunnlag for et mer næringsrettet bruk av skogressursene.  

Store skogarealer er ikke tilgjengelig for drift. Det må derfor legges til rette for bedre 

infrastruktur for skogprodukt ved å planlegge og bygge et rasjonelt skogsvegnett. 

 

Handel og service. Regionsenteret som service-senter. 

Handelsstatistikk fra 2010 viser at omsetning i detaljhandel pr innbygger er på nivå med 

Tromsø og Alta, med om lag kr 33 000 pr innbygger pr. år. 

Nordreisa kommune har et spredt handelssentrum (Sørkjosen-Storslett Vest- Storslett 

sentrum). Dette gjør at man har en struktur der hver enkeltbedrift har enkeltstående hus, og 

vi har lite fortetting og utnytting av sentrumsområdene i dag. Det er viktig for næringen at 

man i kommuneplanen legger til rette for at attraktive områder i sentrum kan utvikles til et 

mer helhetlig bilde av Nasjonalparklandsbyen. 

 

Reindrift 

Nordreisa er den kommunen i Troms med størst antall rein på beite på eller på vandring til 

sommerbeitet.  Kommunen har i denne perioden fra april/mai til september/ oktober  

høyere innbyggertall på grunn av reindriftsnæringen. Reindriftsnæringen er viktig for 

Nordreisa kommune.   6  av 13 reinbeitedistriktene  i Vest-Finnmark sokner mer eller mindre 

til Nordreisa kommunen som sommerbeitedistrikt.  Dette omfatter i 2010 vel 20000 reinsdyr 

og vel 300 personer tilknyttet reindriftsnæringen. Nordreisa kommune har derfor et stort 

ansvar som vertskommune både historisk, kulturelt, næringsmessig og som tjenesteyter 

ovenfor reindriftsfamiliene som bor i kommunen store deler av året. Reindrift er en 

arealavhengig næringsform, og kommer ofte i konflikt med andre areal-interesser. 

 

Kvaliteten på reinsdyra er best mens de er i Nordreisa, men mekanisering og strenge 

hygienekrav har ført til at den tradisjonelle reinslaktingen er endret. Dette innebærer at per i 

dag må reinsdyrene flyttes og fraktes lange distanser for å bli slaktet på godkjent 

reinslakteri. Nordreisa kommune ønsker at reinsdyrene skal bli slaktet mens de er i 

Nordreisa. 

 

Fiskeri og havbruk 

Nordreisa kommune har et fiskemottak som driftes av Nordreisa Fiskarlag. Kommunestyret 

har gjort vedtak om at Reisafjorden skal være en oppdrettsfri fjord. Dette gir gode 

muligheter for fjordfisket og ikke minst gir dette gode betingelser for havfiske innen 

reiselivet. 
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Bygge og anleggsnæringene 

Nordreisa kommune har en rekke bedrifter som har god kompetanse innen anleggsarbeid og 

i byggebransjen. Det er et fortrinn når man nå ser at det blir økt aktivitet i områdene. Denne 

næringen er likevel preget av generasjonsskifte og man har til dels sett at bedriftene blir 

hengende etter i en periode der man behøver å være på hugget i forhold til satsinger i 

nordområdene.  

Det er i tillegg mange bedrifter i kommunen som i stor grad har regionen alene som marked, 

og ambisjonsnivået er ikke tilpasset dette. 

 

Transportnæringen 

Transportnæringen har i lang tid vært en av de største næringene i kommunen. Nordreisa 

kommune har vært vertskap for rutebilselskaper, lastebileiere og sjøtransport i årevis, og det 

befinner seg mye kompetanse tilknyttet transportvirksomhet innen kommunen.  

Mange av bedriftene har det vanskelig med å hevde seg i konkurransen om oppdrag, og 

dette er jo ofte næringer som er i sterk konkurranse med internasjonale firma, der det er 

vanskelig å konkurrere i pris, men kanskje kompetanse er det naturlige inngangspunktet. 

 

Naturopplevelser og reiselivsnæringen 

Naturen og landskapet i Nordreisa er vår største og viktigste ressurs for næringsutvikling 

generelt og opplevelsesnæringer/ turisme spesielt. Forutsetningen for en bærekraftig 

utvikling er at ressursen foredles til å bli en attraksjon som er tilgjengelig og som trekker 

besøkende/turister til disse naturopplevelsene. Dette igjen gir grunnlag for økonomisk 

verdiskaping i lokalsamfunnet.  

Nordreisa har i reiselivssammenheng et betydelig fortrinn med å ha store verneområder i 

kommunen. Nasjonalparkene er en merkevare internasjonalt som kan forenkle vår innsats 

på markedsføring. Kommunen har i tillegg store muligheter for vinterturisme. Kommunen 

har flere kilometer med løyper og har tilknytting til løypenett for ski og skuter som fører deg 

hvor det måtte være i Europa/ Russland. Det er derimot er stor gruppe som er interessert i 

slike produkter og vil være til særlig nytte for lokal verdiskapning, da denne gruppen ofte 

søker til høystandard overnatting og bevertning. 

 

Naturforvaltning som næring  

I Nordreisa er over 1000 km2 av kommunens areal vernet som nasjonalpark, 

landskapsvernområde eller 3 naturreservater. 

 Det ble oppnevnt styre for Reisa nasjonalpark/ Raisdouttarhalti landskaps- vernområde i 

2010.  Departementets intensjon er at knutepunktene skal tilføre regioner med store 

verneområder sterke naturfaglige kompetansemiljøer. Verneområdeforvaltere, 

naturveiledere, naturoppsyn og prosjektledere innen naturbasert verdiskaping er eksempler 

på aktører som kan være en del av en samlokalisering.  

I forvaltningsknutepunktet er det pr 2012 lokalisert avdelingskontor for Statskog/ 

Fjelltjenesten/SNO, Halti nasjonalparksenter med autorisasjonsavtale med Direktoratet for 

naturforvaltning , forvaltningsstyre og verneområdeforvalter. Styre ble etablert i 2011. 

Forvalter for Reisa nasjonalpark / Raisdouttarhalti landskapsverneområde, en stilling delt 

med Navit og Kvænangsbotn landskapsvernområder i Kvænangen. Kommunen mangler en 

samlet lokal strategi for utvikling av verdiskaping og forvaltning av verneområdene. 

Kommuneplanen og kommunedelplan for næringsutvikling forutsettes å gi en strategi for 

dette. 
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Helsenæringer 

I Nordreisa kommune er det i lang tid blitt satset på kompetanse innen helse, omsorg og 

rehabilitering. Dette har resultert i at man har mange småbedrifter som fokuserer på helse, 

velvære og rehabilitering, flere med driftsavtaler med kommunen.  Dette er et potensial for 

utvidet næringsdrift, dvs for kunder som ikke ligger i dagens nedslagsfelt for bedriftene.  

Kommunen er gjennom sin årelange innsats på helse og omsorg sida, et utstillingsvindu for 

innovativt helsearbeid, og dette kan næringslivet dra nytte av. I tillegg har vi et stort apparat 

omkring skigymnaset som vil være særdeles viktig for kommunen i fremtida. Nordreisa 

kommune kan tilrettelegge for en videre utvikling av bla Skilinja ved Nord-Troms 

videregående skole. 

 

Mineralnæring. Sand og pukk, skifer og malmforekomster. 

Nordreisa har alene om lag 70 % av sand, grus og pukkreserven i Troms. Det er de siste 8-10 

år investert i planverk for å formalisere masseuttak flere steder i kommunen. Etterspørselen 

etter byggeråstoff er bestemmende for lønnsomhet i næringen. Transportkostnader har 

vært begrensning for å skape lønnsomhet i næringen.   

Nordreisa har lang tradisjon for produksjon av skifer. Pr i dag foregår skiferproduksjon kun 

ved Storbergan skiferbrudd i Straumfjorden.  Skiferdriften i Nordreisa er en del av et 

nettverk av skiferbrudd i Nord-Troms og Vest-Finnmark (Alta) . Skifer fra Storbergan anses å 

ha en særegen kvalitet i sitt mønster som fremkommer etter sliping. Det er i tillegg 

forekomster av kopper og gull innen kommunens grenser. 

 

Petrolium 

Nord-Troms har en uklar rolle i utbygging av olje- og gassresursene i nord. Regionens 

sentrale geografiske plassering, lokalisering opp til flere alternative kommunikasjonsårer ( 

riksveg E6, flyplass, havner) og et variert servicetilbud åpner gir grunnlag for en rolle som 

støttebase for hovedbasene  Kirkenes, Hammerfest og Tromsø.     

 

Nord-Troms i petroleumsbildet 

Regionens lokalisering er gunstig i et sikkerhetsmessig perspektiv både med tanke på drift til 

havs og oljevern. 

 

Eierskapspolitikk. Nordreisa kommune har eierinteresser i flere selskaper, men ingen samlet 

politikk for hvordan disse skal virke eller fungere ifht kommunens målsettinger. 

 

Fritidsboligutbygging som grunnlag for næringsutvilkling.  

Befolkningens ønske om fritidsbolig kommer som følge av vi får mer fritid og generell 

velstandsøkning.  Men også som følge mulighet for arbeid og kommunikasjon via internett 

og annen kommunikasjon (bedre veger og billigere flyreiser)  flytter skille mellom fritid og 

arbeid over i hverandre og begrep som ”second home” /andrebolig og flerstedstilknytning  

blir aktuelle for oss.  

Mulighet for å få bygge fritidsbolig har betydning for vår attraktivitet. Ca. 30% av Nordreisas 

hustander antas å ha  ønske om å ha en fritidsbolig.  Andres ønske om fritidsbolig i Nordreisa 

med bosted utfor Nordreisa er en følge av markedsføring og tilrettelegging. Med fore-

stående utbedring av hovedvegen E6 vil Nordreisa være ca 1timer 40 min fra Alta med vel 

25000 innbygger og litt over 2 timer fra Tromsø med ca 70 000 innbygger. I dette bildet 

ligger et potensiale for næringsutvikling som vil ha betydning både for velferd og økonomi. 
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Utløsning av potensialet forutsetter overordnet planlegging, omdømmebygging og 

markedsføring. 

 

3.4 Boligbygging 
Statistisk sett har det vært bygget 19 boliger i gjennomsnitt hvert år mellom 2000 og 2010. 

70% av dette er eneboliger, mens det øvrige omfatter hybelhus, rekkehus, andre småhus 

eller våningshus.  For framtiden vil det være behov for økt variasjon i boligtyper.  

For enkelte vil det være nødvendig å ha botilbud som sikrer bistand som er tilpasset ulike 

livsfaser og behov, for eksempel omsorgsboliger og sykehjem.  

 

Kommunens utfordringer er oppsummert: 

• Utstrakt flytting til storby og tettsteder gir lav byggeaktivitet 

• Førstegangsetablerere og de med lave inntekter har problem med å etablere seg i 

boligmarkedet. 

• Kommune mangler helhetlig planlegging innfor boligpolitikk 

• Sprengt utleiemarked i sentrumsområdene, og kommunen har ikke ledige boliger 

som skal dekke arbeidsinnvandring, tilflytting, flyktninger og andre. 

• Kommunen mangler egnede boliger for vanskeligstilte og akuttbolig. 

 

Nordreisa kommune har stort behov for gode planer knyttet til å sikre alle grupper boliger. 

Dette er en forutsetning for vekst og positiv samfunnsutvikling. Arbeidet bør ha høy 

prioritet. 

 

3.5 Miljø og klima 
 

Klimautfordringer 

Nordreisa som resten av verden er påvirket av global oppvarming som følge av 

klimagassutslipp. Vi ser at klimaforhold endres. Havnivået stiger og endrede livsbetingelser 

for arter og mennesker er effekter som vi ikke enda ser de langsiktige konsekvensene av.   

Blant de virkemidlene kommunene har i forhold til reduksjon av klimautslipp, er 

klimatilpasset planlegging blant de viktigste. Mer kompakt utbygging som reduserer 

bilavhengighet og stimulerer kollektivtransport er derfor viktig.  Gangavstand mellom bolig 

og nærbutikk, skole og fritidsaktiviteter stimulerer samtidig den sosiale infrastrukturen og er 

i seg selv helsefremmende. 

Tilrettelegging og etablering av fjernvarme i forbindelse med varme fra  biobrensel, vil i 

tillegg kunne bidra til å redusere klimautslippene. Kommunen har en ferdig og vedtatt 

energi- og klimaplan for perioden 2010 - 2014.  Kommunen har over lengre tid arbeidet 

målrettet for å redusere energiforbruket i kommunale bygg, og har oppnådd gode resultater 

ved dette. 

 

Naturmangfold 

Med den nye naturmangfoldsloven stilles det strengere krav til å avklare og sikre 

naturverdier før det gis tillatelse til bygge- og anleggsvirksomhet. Nordreisa har store 

verneområder og har slikt sett sikret mye av den viktige naturen. Men også utenfor disse 

områdene kan kommunen i sterkere grad gjøre en jobb for å avklare og sikre verdier. 
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3.6 Transport og infrastrukturutbygging 
 

En helhetlig samferdselspolitikk. 

Samferdsel er et virkemiddel for å oppnå samfunnsmål. Samferdsel binder sammen regioner 

og bo- og arbeidsmarkedsområder og er en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv, 

trygghet og opprettholdelse av bo- og sysselsetning. Med Nordreisas geografiske plassering 

blir samferdselspolitikken en fundamental forutsetning for vår evne til å gjøre vårt 

samfunnsoppdrag og for vår utvikling. En helhetlig samferdselspolitikk er med på øke vår 

styrke og kraft til å gjennomføre samfunnsoppdraget. En helhetlig samferdselspolitikk består 

av flere samferdselsområder som flysamband, sjøsamferdsel og havner, vegsamband, 

kollektivtrafikk og rasjonelle, effektive og attraktive samferdselsknutepunkt og en optimal 

samhandling.  

Et helhetlig og attraktivt samferdselstilbud omfatter service og terminaltilbud ved  sentrale 

byer som Tromsø, Oslo og Alta til ”under-reisen-opplevelser” på fly, ferger , hurtigbåter og 

busser. Lokale terminalforhold for fly- og busstrafikk og deres kvalitet og service er viktige 

faktorer i vårt omdømmearbeid; hvordan tar vi imot folk og hvordan ønsker vi dem ”god 

reise”. 

Fylkeskommunen har ansvaret for fylkevegnettet og kollektivtransporttilbudet mens 

kommunen har ansvar for det kommunale vegnettet, gang- og sykkelveger og lokal 

tilrettelegging for kollektivtransport. 

Nordreisa kommune er pålagt en rolle og et oppdrag for storsamfunnet med å ivareta 

nasjonale naturvernhensyn  og naturforvaltningsoppgaver ved sin  tilstedeværelse i Nord-

Troms regionen. I tillegg kommer regionale oppgaver som kommune har fått som  

regionsenter. For å fylle rollen og utføre oppdraget trengs folk, verktøy (infrastruktur) og 

samhandling (samferdsel) .   

 

Kommunale bygg og anlegg. Kommunens samlede verdi på fast eiendom og anlegg var pr. 

2010 vel 400 mill. kroner.Uten vedlikehold og oppgradering reduseres verdien kommunens 

bygg og anlegg med anslagsvis 10 mill kr. pr år med antatt levetid på 40 år. Nordreisa 

kommune bruker ca. 20% ( 25kr/m2/år) av anbefalt vedlikeholdskostnad (90-130kr/m2/år) 

på sine 34000m2 bygg og anlegg. Et fullverdig vedlikehold koster ca 3,5 mill pr år. For denne 

kostnaden kan kommunen ”reddet” 10 mill kr og har i et langsiktig perspektiv spart 6,5 mill 

kr pr år.  

Nordreisa kommune eier og drifter i dag om lag 34 000 m2 bygningsmasse. Kommunestyret 

er byggeier, mens rådmannen er byggforvalter. Kommunale bygg som skoler, barnehager, 

sykehjem skal dekke kommune behov for lokaler for å utøve sine tjenester for kommunens 

beboer. 

 

Bygningsmessig status på kommunens bygninger. Sanering / nybygg anbefalt: 

2 bygg,  2374 m2  8 % av total bygningsmasse Store investeringer 

7 bygg,  13470m2 , 46 % av total bygningsmasse Mindre investeringer 

12 bygg,  9530m2 32 % av total bygningsmasse Ingen vesentlige behov 

4 bygg,  4045 m2  14 % av total bygningsmasse Ingen behov 

 

Vann og avløp 

Utbygging av kommunale vann- og avløpsanlegg i forbindelse med utvikling av nye bolig- og 

næringseiendommer utredes årlig gjennom rullering av kommunedelplan for vann og avløp. 
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Kommunen vil fortsatt tilstrebe et høyt saneringstempo med hensyn på separering av 

avløpssystemer og fornyelse av transportnettet for drikkevann. Utbygging av transportnett 

for drikkevann må fortsette med målsetting om at alle kommunens innbyggere på sikt skal 

kunne tilbys sikker og hygienisk trygg vannforsyning. Beredskapen innenfor vannforsyningen 

må styrkes både i forhold til private husholdninger og næringseiendommer. 

 

3.7 Langsiktig arealbruk 
Nordreisa kommune er en svært stor kommune i landsmålestokk. Vi har store arealer, men 

det er en liten andel av dette som kan betegnes som pressområder for utbygging. Vi har 

allikevel utfordringer på noen felt som bør nevnes. 

 

Forhold mellom bruk og vern. Nordreisa har store verneområder og en rekke verne- og 

begrensningstiltak i tilknytning til annet lovverk. Det er et sterkt behov for samordning og 

avklaring mellom ulike bruks og vernesektorer ifht å forenkle behandlinger og avgjørelser. En 

regional ”fjellplan”, i regi av fylkeskommunen, kan være et slikt verktøy. I dette ligger både 

det å klare å ta vare på naturverdiene, men også å kunne dra nytte av de ressursene som gir 

arbeidsplasser og økonomi lokalt. 

Nordreisa har en lang kystsone. Av denne er det kun små deler som er tilgjengelig og som 

har stor verdi for allmenn bruk. Disse områdene må identifiseres og sikres, mens det 

resterende kan i større grad åpnes for annen bruk. 

Vassdrag. Bygging langs vassdragene øker i omfang. Vassdragenes naturlige 

utbredelsesområde bør vernes sterkere. Dette for å sikre naturverdier og for å sikre liv og 

helse ifht flom, skred mv. 

 

  

3.8 Kommunal tjenesteyting og forvaltning og utfordringene framover 
innenfor kommunens tjenesteområder. 

 

Nordreisa kommune har sammenliknet med Kommunegruppe 3 i KOSTRA systemet en 

fornuftig og nøktern ressursbruk på de fleste tjenester. 

Kommunen står i den gjeldende kommunestyreperioden og i neste periode foran store 

endringsbehov knyttet til tjenesteytingen. Det knyttes spesielt til barn og unge i 

inneværende periode (spesielt barnehageplasser) og for helse, pleie og omsorg utover i 

neste kommunestyreperiode. 

 

3.8.1 Generelt 

 

Økonomisk balanse. Kommunens inntekter har sterke sammenhenger med folketall og 

befolkningssammensetningen (rammeoverføringer) samt skatteinntekter. Det er sannsynlig 

at rammeoverføringene øker mindre enn de faktiske utgiftene til tjenesteproduksjonen. Det 

er også sannsynlig at skatteinngangen vil gå ned ved at flere personer er pensjonert og færre 

er i ordinært arbeid (sett ut fra 2011). Det vil trolig kreve svært strenge prioriteringer mellom 

ulike tjenesteområder for å oppnå en balanse mellom utgifter og inntekter. 
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Tjenestebehovet øker. Vi legger til grunn at behovet for tjenesteyting innenfor barnehage 

og skole øker mot 2020 og at behov for tjenesteyting innen helse, pleie og omsorg, øker 

sterkt fra 2020. Dette sett ut fra dagens situasjon. Dette får økonomiske effekter og sterkt 

økt rekrutteringsbehov innenfor offentlig sektor(se under). 

 

Rekruttering. Stor andel av dagens arbeidstakere går ut av arbeidslivet pga alderspensjon. 

Det er ikke mange nok i ungdomsgruppene til å erstatte disse. Det blir sannsynligvis 

arbeidskraftsmangel i Nordreisa som forsterkes utover i perioden. Konkurransen om 

arbeidstakere er allerede stor landet sett som helhet. 

 

Høye forventninger til kommunen. Nordreisa kommune har på svært mange felt en meget 

god tjenesteleveranse. På andre områder er det forbedringspotensial. I ytterligere andre 

tilfeller er forventningene til kommunens tjenesteyting større enn hva kommunen faktisk 

kan levere. Dette gapet vokser etter hvert som kommunene får stadig vanskeligere økonomi. 

 

 

3.8.2 Skole og utdanning 

 

Skolen i fokus. Tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på skoleledelse, rammebetingelser 

(systemer, økonomi, planer) og politisk fokus (tydelige mål, klare forventninger, interesse) er 

nevnt som viktige suksessfaktorer for de av kommunene som er best på skole i landet. 

Undersøkelser viser at skoleledere ofte bruker for mye av tiden på administrasjon og for lite 

på faglig utvikling og på faktisk ledelse som gir andre ansatte mulighet til å gi god og 

helhetlig undervisning. 

 

Faglig kvalitet og læring. Resultatene i skolene måles ved hjelp av standpunktkarakter, 

eksamenskarakterer og nasjonale prøver for utvalgte trinn hvert år. Resultatene for 

Nordreisa og andre er offentlig tilgjengelig på www.skoleporten.no. Selv om det hefter en 

del usikkerhet om noen av statistikken og hva den faktisk viser, så er det tydelig at større 

andel elever i Nordreisaskolen (gjennomsnittlig) har svakere faglige resultat enn 

gjennomsnittet for landet og fylket. Videre er det mindre andel elever med sterke resultat. I 

seg selv indikerer dette at Nordreisa kommune må ha et sterkere fokus på skole – og særlig 

på faglig kvalitet. I dette ligger også selvfølgelig å ha fokus på alle forutsetningene for faglig 

kvalitet. 

 

Læringsmiljø måles også og presenteres i skoleporten.no for 7. trinn og 10. trinn. Skolen i 

Nordreisa skårer bedre enn landsgjennomsnitt på de fleste parametre i perioden 2007-2011. 

Eksempel sosial trivsel, motivasjon, mestring, trivsel med lærere, faglige utfordringer mv. I 

sammeperiode skårer Nordreisa betydelig bedre ifht mobbing. Nordreisa skårer imidlertid 

dårligere på fysisk læringsmiljø enn landsgjennomsnitt og fylkesgjennomsnitt. 

 

Stort rekrutteringsbehov. Tall for 2010 viser at om lag 60 % av lærerstaben i den 

kommunale grunnskolen er over 50 år. Det betyr at svært mange lærere vil måtte 

rekrutteres i den neste 10- 15 år til Nordreisaskolen. Vi anslår at det vil måtte rekrutteres 30 

og 40 undervisningsårsverk innen 2020 (av ca 90 årsverk). Antall avhenger av hvor lenge 

dagens ansatte vil stå i jobb. 
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Svært stor andel spesialundervisning. Pr 2010 er hele 32 % av det totale antall timer i 

grunnskolen spesialundervisning. Gjennomsnitt for landet i samme år er på 17 %. 

 

Lærer kompetanse. Nordreisa har en større andel lærere som har ensidig kompetanse, dvs 

god kompetanse, men på et snevrere fagfelt enn allmennlærere. 

 

Barnas helse. Barn mellom fra 6 – 15 år tilbringer store deler av dagen i skolen. Samtidig vet 

vi at mange barn har en livsførsel med mye stillesitting og for lite fysisk aktivitet. En positiv 

livsførsel vil være med på å redusere helseplager senere i livet. Skolene har i dag noe fokus 

på forebygging og påvirkningsfaktorer som kosthold, rus og fysisk aktivitet, men dette kan 

trolig styrkes. 

 

Sammenhengende opplæringsløp. Det er i dag for lite fokus og sammenhenger på et 

sammenhengende opplæringsløp mellom banehage, grunnskole, videregående og høyere 

utdanning. 

 

Studiesenteret som regional kompetanseaktør / infrastruktur for høgere utdanning – har 

ikke avklarte rammevilkår og jobber fra «hånd til munn».  

 

3.8.3. Helse og omsorg 

 

Nordreisa kommune mangler et ledd i ”omsorgstrappen” nærmere bestemt heldøgns 

bemannet omsorgsboliger, som skal gi tjenester til de brukerne som er for syke til å bo i 

egne hjem, men som er for friske til sykehjem. Dette gir et unødig høyt press på både 

hjemmetjenestene og på institusjonene. 

 

Pleie og omsorgstjenestene må tilpasses en eldre befolkning og sannsynligvis et krav til 

større omfang av tjenestene. Bemanning og lokaliteter er ikke tilpasset en (mulig) økning på 

25%. 

 

Rekruttering og bemanningsutfordringer- Høy gjennomsnittsalder generelt i sektoren 

(50+), høyere kompetansekrav og mange delstillinger. Dette gir store rekkruterings- og 

bemanningsutfordriner. 

 

Kompetanse: Flere yngre brukere (eks demens, rus- og psykisk helse), stiller andre og nye 

krav til personalets kunnskaper og kompetanse og  har behov for andre og flere ressurser 

enn det som er vanlig i dag. Mange delstillinger gir for liten kontinuitet og kan påvirke 

kvaliteten på tjenestene. 

 

Mangel på dagtilbud til eldre og funksjonshemmede gir økt behov for tradisjonelle tjenester. 

 

Regionalt samarbeid innen helse Nordreisa kommune er vertskommune for 

Distriktsmedisinsk senter for Nord – Troms. Dette innbærer bla samarbeid mellom UNN HF 

og kommunene om drift av både felles kommune- og spesialisthelsetjenester. Dette er 

tjenester i utvikling og samhandlingsreformen krever samhandling og utvikling av lokale 

tjenestetilbud. Helsesenteret Sonjatun er base for tjenestene og her gjenstår renovering av 

avdelingen som har 4 døgnplasser for sykestuepasienter og 6 sengeplasser for 
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områdegeriatri og rehabilitering. Avdelingen er fra 1977 og er ikke tilpasset dagens krav til 

bad og pasientrom. Fødestuen er i samme korridor og vil også bli berørt i samme ombygging.  

 

Samhandlingsreformen: Samhandlingsreformen vil føre til en raskere utskriving fra sykehus 

og derfor sykere brukere til primærtjenestene, både i sykestue og hjem. Dette vil føre med 

seg komplisert og spesialisert behandling i primærhelsetjenesten. 

Samhandlingsreformen vil kreve annen og mer spesialisert kompetanse. 

 

Tjenestene som i dag ytes til funksjonshemmede i heldøgns omsorgsboliger er organisert 

på en måte som gir svært store utgifter pr bruker, men ikke nødvendigvis en kvalitet som 

står i samsvar med timeforbruket. 

 

Dobbeltrom problematikken. Sykehjemmene har enda 5 dobbeltrom og dette fører til 

utfordriner da  beboerne krever mer privatliv enn de kan få på et dobbeltrom. 

 

3.8.4. Næringsarbeid 

 

Organisering og oppgaver i kommunens næringsarbeid 

Kommunen spiller en sentral rolle gjennom løsning av primæroppgavene som 

myndighetsutøver, utbygger og tjenesteyter. Som myndighetsutøver tar kommunen viktige 

beslutninger med betydning for bedriftene, blant annet i plan- og bygningssaker. Som 

utbygger av fysisk infrastruktur har kommunen stor betydning for bedriftenes 

lokaliseringsvilkår og som tjenesteyter har kommunen betydning for bedriftenes 

rekrutteringsevne. 

Kommunen skal innta en ledende rolle i næringslivssatsingen, men kan ikke løse disse 

oppgavene alene.  

 

3.8.5. Boligsosialt arbeid 

 

Ansvar og ressurssituasjonen knyttet til boligpolitikk generelt, og boligsosialt arbeid spesielt 

er uavklart. 

4 OVERORDNET STRATEGI FOR NORDREISA KOMMUNE 
 

Ut fa overnevnte beskrivelse skal Nordreisa kommune ha følgende overordnede strategier 

for valgperioden 2011-2015. 

 

Den store attraktivitetskonkurransen. Nordreisa kommune skal ha fokus på å beholde 

og tiltrekke tilflyttere til kommunen. Viktige stikkord  er; Konkurransedyktige arbeidsplasser, 

muligheter for bolig, et livskraftig sted og godt bomiljø, utdanning / oppvekst og 

markedsføring /omdømmme. 

 

Inkluderende lokalsamfunn – det åpne sted. Nordreisa skal kjennetegnes som et 

åpent og inkluderende samfunn. Viktige stikkord; innbyggernes mulighet til påvirkning og 

medbestemmelse, åpen stedidentitet og ta i bruk innflytternes kompetanse. 
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Folkehelse – påvirkning foran behandling. Nordreisa skal i hele sin virksomhet og 

planer tilrettelegge for god helse og økt levealder. Viktige stikkord;  Økt arbeidsdeltakelse, 

flere med fullført utdannelse, bolig til alle, sosial tilhørighet og tilgjengelighet, tilpasning av 

kommunalt tjenestenivå, ytre miljøfaktorer, tilrettelegging for positiv individuell helseadferd. 

 

Økonomisk handlefrihet. Nordreisa kommune må gjøre grep for å sikre en langsiktig god 

økonomi. Viktige stikkord; tilfredsstillende netto driftsresultat, stram økonomistyring og 

ledelse, effektiv tjenesteproduksjon og organisering, økt arbeidsnærvær. 

 

Natur, miljø og klima. Nordreisa kommune har store naturverdier som er grunnlag både 

for næring, opplevelse og trivsel. Disse verdiene skal bevares og skjøttes til beste for 

befolkningen og storsamfunnet. 

 

5 GJELDENDE KOMMUNEPLAN 

Nordreisa kommune har godkjent kommuneplan fra 1987. Samfunnsdelen/ strategidel ble 

vedtatt i 1988 og arealdelen ble vedtatt i 2002. Ny samfunnsdel ble sendt på høring i juli 

2012, mens Arealdelen er under revidering.  
 

5.1 Evaluering av gjeldende kommuneplan 
 

5.1.1 Evaluering av kommuneplanens strategiske og politisk oppfølging av 

planen 

Kommuneplan for Nordreisa perioden 1987 – 1997 har i liten grad vært anvendt som 

styringsverktøy. Planen har heller ikke vært revidert. Planen påpekte klare utfordringer og 

mål for Nordreisa-samfunnet hvor da som nå befolkningsutvikling og rekruttering av riktig 

kompetanse var noen av hovedutfordringer. Hovedårsak til at planen ikke er anvendt til 

daglig styring er liten eller ingen kopling opptil et vedtatt handlingsprogram/ 

langtidsbudsjett. 
 

5.1.2 Evaluering av kommunen som organisasjon 

Det er kommunens organisasjonsapparat (politisk og administrativt) som er 

”hovedredskapen” for prioritering og yting av tjenester. Under forrige kommunestyre ble 

dem administrative organiseringen endret fra 3-nivå-modell til 2-nivå-modell.   Fravær av 

oppdatert kommuneplan som styringsverktøy, stort antall enheter og et foreldet 

regnskapssystem og har gjort det krevende å styre.  

5.1.3 Evaluering av kommuneplanens arealdel 

Gjeldene arealplan er fra 2002. Den er overmoden for revisjon, pga av alder, ny plan og 

bygningslov, nye sentrale- og regionale retningslinjer og nye utbygningsplaner i kommunen. 

Arbeidet med ny arealdel er i sluttfasen og forslag til ny plan vil være ferdig i løpet av 2013.  
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6 PLANBEHOV 2012-2015 
 
Prioriterte planoppgaver i 

planperioden 2012-2015 

 Vedtatte/ 

påbegynte planer 

Oppstartår nye 

planer/rullering 

eksisterende 

Ressursbehov 

Planer med prosesskrav 

etter PBL  

 Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2012 2013 2014-

2015 

Interne 

ukeverk 

Bevilgning 

behov 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Ny plan 1991 2010    8  

Kommuneplanens arealdel Revisjon 2002 2008    24  

Handlingsdel /økonomiplan Revisjon  Årlig    2  

 

  Vedtatte/ 

påbegynte planer 

Oppstartår nye 

planer/rullering 

eksisterende 

Ressursbehov 

Kommunale planer uten 

prosesskrav etter PBL 

 Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2012 2013 2014-

2015 

Interne 

ukeverk 

Bevilgning 

Oppvekstplan Ny plan     X  20  

Strategisk næringsplan Ny plan    X  20  

Boligpolitisk plan Ny Plan     X 15  

Overordnet ROS-analyse Revisjon 2000  X   15  

Reiselivsplan Ny plan     X 10  

Landbruk  og skogbruksplan Ny plan    X  15  

Stedsutviklingsplan Revisjon 2005     15 500 000 

Trafikksikkerhetsplan  Revisjon 2001   X  15  

Hovedplan for avløp Ny plan 2010  X   10 500 000* 

Kompetanseplan innen helse Ny plan     X 15  

Plan for friluftsliv, idrett og 
kultur 

Revisjon     X 15  

Eksisterende planer         
Helse og omsorgsplan 2010-15 Revisjon 2010       
Klima og energiplan 2010-2014 Ny plan 2010 2008      
Strategisk barnehageplan 2010-

2014 
Revisjon 2010    X 15  

Rus og Psykiatriplan 2011-2015 Revisjon 2011       
Boligsosial plan for bruker-

grupper med spesielle behov 
Ny plan 2006       

HMS plan Revisjon 2011       
Lønnspolitisk plan 2008-2011 Revisjon 2008       
Beredskapsplan ved ulykker, 

voldsepisoder og mobbing  

Ny plan 2005       

*bevilgning gjort i 2010     

     

  Vedtatte/ 

påbegynte 

planer 

Oppstartår nye 

planer/rullering 

eksisterende 

Ressursbehov 

Regionale planer  Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2012 2013 2014-

2015 

Interne 

ukesverk 

Bevilgning 

Regional bibliotekplan for Nord 

Troms 2008-2011  

 2008       

Kommunedelplan for Kystsonen 

Nordreisa, Skjervøy i samarbeid 

med Kvænangen, Kåfjord, 

Storfjord og Lyngen 

   X   50 50000 
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  Vedtatte/ 

påbegynte 

planer 

Oppstartår nye 

planer/rullering 

eksisterende 

Ressursbehov 

Andre arealplaner  Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2012 2013 2014-

2015 

Interne 

ukesverk 

Bevilgning 

Reguleringsplan for ny 
barnehage på Høgegga 

    X  5  

Reguleringsplan for ny 
kirkegård 

     X 10 400 000 

Reguleringsplan for ny gang- 
og sykkelveg til Tretten 

     X 10 200 000 

Reguleringsplan for ny gang- 
og sykkelveg til Tømmernes 

     X 10 200 000 

Reguleringsplan for Moan 
oppvekstsenter 

     X 10 200 000 

Reguleringsplan for ny gang- 
og sykkelveg til Snemyr 

     X 10 300 000 

Reguleringsplan gang- og 
sykkelvei Rotsund 

     X 15 1 000 000 

 

 

    

     

  Vedtatte/ 

påbegynte 

planer 

Oppstartår nye 

planer/rullering 

eksisterende 

Ressursbehov 

Andre 

utredninger/plangrunnlag 

 Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2012 2013 2014-

2015 

Interne 

ukesverk 

Bevilgning 

Oversikt over 

helsetilstand etter 

folkehelseloven 

   X    

2 

 

Landskapsanalyse   2012      

Verdisetting av jord- og 

skogbruksareal 

  2012      

Kartlegging av 

friluftsområder 

  2011      

Utredning Sørkjosen 

oppvekstsenter 

   X     

SUM 2012-2015       336 3,35 mill 

 

6.1 Ressurser til planlegging 
Tabellen ”planbehov 2012-2015” angir et ressursbehov av interne ressurser tilsvarende ca 9 

årsverk fordelt på hele organisasjonen. I tillegg kreves en bevilgning gjennom budsjett på 

minst 3,35 mill til planoppgaver, hvorav 0,5 mill er bevilget. Sistnevnte knyttes til kjøp av 

tjenester fra konsulenter (plantjenester, grunnundersøkelser mv).  
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1 Sammendrag 
Nordreisa kommune har mottatt til sammen 14 høringsuttalelser fra Statlige- og regionale 

myndigheter, politiske organer, partier og lag og foreninger. Merknadene følger under med 

rådmannens vurdering og kommentarer etter hvert innspill. Plandokumentet er oppdatert og endret 

etter innspillene. 

2 Norges vassdrags- og energidirektorat 26.07.2012 

Samfunnssikkerhet: 

Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser med potensielt stort skadeomfang. Planlegging og 

utbygging må ta hensyn til farer for skade som følge av disse prosessene. 

Klimautfordringene knytter seg bla til endringer i værforholdene eks mengde nedbør, hyppigere og 

større flommer og havnivåstigning. Kommunen må gjennom sin planlegging påse at dette er forhold 

som det tas hensyn til. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser skal gjennomføres i forkant av alle byggetiltak. Kommunen som plan- 

og bygningsmyndighet har særskilt ansvar for at dette blir gjennomført og at det påvirker de enkelte 

tiltak. 

NVE ser i økende grad problemer som skyldes innskrenking av vassdragenes naturlige løp, 

underdimensjonerte kulverter og lukking av bekker.  

2.1 Rådmannens vurdering og kommentar 

Hensynet til naturfarer som flom, skred, erosjon og effekter av klimaendringer skal ivaretas gjennom 

overordnet ROS og gjennom kommuneplanens arealdel. Det bør også være et fokus på dette 

gjennom arbeidet med samfunnsdelen – ikke minst mht hvordan arbeidet organiseres innad i 

kommuneorganisasjonen og hvordan vi sikrer tilstrekkelig kompetanse på tema. 

Nordreisa kommune er en stor vassdragskommune og har bla 2 store vernede vassdrag. Kravene til å 

ivareta hensynet til vassdragsmiljøet er derfor viktig. Dette hensynet må også innarbeides i 

arealplanene. Det er satt i gang et arbeid for å definere en byggefri ”vassdragssone” gjennom 

arbeidet med kommuneplanens arealdel. Dette vil imøtekomme behov og krav rundt disse 

forholdene på en god måte. 

Generelt har innspillet til NVE pekt på forhold som egentlig burde vært mer fremhevet i 

planstrategien. Vi anbefaler at det innarbeides en egen overordnet strategi for tema og hensyn 

knyttet til Naturmangfold, vassdragsmiljø og klima. 

3 Fiskeridirektoratet. Region Troms 08.08.2012 
Bemerker at planstrategi skal inneholde en drøftelse av kommunens strategiske valg knyttet til 

samfunnsutvikling og langsiktig arealbruk. F.dir påpeker viktigheten av å inkludere kystsonen og 

marin sektor i arbeidet med kommunal planstrategi slik at det er klare rammebetingelser for 

arealbruk, utvikling og næringsvirksomhet. Slike avklaringer er også konfliktdempede mht ulike 

brukerinteresser. 
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Kommunens innflytelse på utvikling i kystsonen og i de marine næringer vil også styrkes når 

kommunens strategiske valg og prioriteringer kommer klart frem i kommunens planstrategi. 

3.1 Rådmannens vurdering og kommentar 

Plan- og bygningsloven § 10-1 sier at planstrategien bør omfatte kommunens strategiske valg knyttet 

til samfunnsutviklingen, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og 

en vurdering av planbehov i valgperioden. Omfanget vil variere i forhold til kommunenes behov, men 

det er viktig å legge til grunn at underlaget skal brukes til å vurdere planbehovet i valgperioden og må 

tilpasses dette formålet.  

Prosessen bak planstrategien har sammenfalt med arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og 

arealdel. I den sammenhengen er det gjort utstrakte utredninger på veldig mange tema. Det har ikke 

vært hensiktsmessig å ta med alt dette i planstrategien, men snarere å ta ut et kondensat og 

fokusere på de viktigste utfordringene og de overordnede strategiene. Rådmannen er enig i at det er 

mange tema som burde vært nevnt og utredet, men hensynet til at dokumentet skal være konsist og 

kort har veid tungt. 

Hensynet til kystsonen er nevnt og utredet i forarbeidene til planstrategien (arbeidsdokument til 

samfunnsdelen og arbeidsdokument til arealdelen). Det er hensiktsmessig at dette hensynet utredes 

videre og i detalj i arbeidet med bla kystsoneplanen, og at de strategiske valg og prioriteringer 

kommer klart frem på det plannivået. I planstrategien følger kun overordnede strategier hvor hensyn 

til kystsone og marin sektor inngår.  

 

4 Direktoratet for mineralforvaltning 11.09.2012 
Ser at det er behov for revisjon av kommuneplanens arealdel. Foreslår at kommunen utreder forhold 

knyttet til mineralske ressurser. 

Forsvarlig forvaltning av mineralske ressurser forutsetter at råstoffmarkedet vurderes både i lokalt, 

regionalt og nasjonalt perspektiv. Ressursene bør kartlegges. Viktige råstoffer/ressurser bør 

beskyttes mot nedbygging og mot vern. 

4.1 Rådmannens vurdering og kommentar 

Nordreisa kommune har svært store reserver/ressurser på det mineralske området. Særlig er det 

store mengder sand og grus i Reisadalen og i Oksfjorddalen.  Hensynet til de mineralske ressursene 

tas opp både i kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Forretningsmessige 

forhold/utnytting bør også være tema i næringsplaner. 

 

5 Kystverket. Troms og Finnmark 18.09.2012 

Kystverkets interesser: 

Kystverket beskriver sin rolle og ansvarsområde. Dette kan leses i fullstendig høringsuttalelse som er 

vedlagt. Kort oppsummert. 
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Kystverket har ansvar for farleier på sjø og innretninger (eks havner) knyttet til disse. Alle tiltak og 

planer hvor staten har foretatt investeringer skal godkjennes av Kystverket. Det anses om viktig at 

kommunale planer samordnes for å oppnå en entydig og sammenfallende arealbruk. 

Det vises videre til den nye havne- og farvannsloven som trådte i kraft 01.01.2010. Den innebærer 

endringer av kommunens ansvar i sitt sjøområde. Det omfatter bla at kommunen har større ansvar 

og plikter knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i egne sjøområder. 

Kystverket anbefaler at sjøarealene inngår som en integrert del av kommuneplanens arealdel.  

Kystverket vil se det som positivt for den maritime utviklingen om Nordreisa kommune utarbeider 

egne temaplaner for sjøtransport og infrastrukturbehov for maritime næringer. Følgende tema bør 

tas med i slike planer; 

- Havneplaner ifht Nasjonal transportplan, tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak og evnt 

egne kommunale og private havneutbygginger. 

- Bruk av kystsonen, akvakultur, fiskeri, fritidsbruk mv 

- Ut fra rent maritime hensyn er Hamneidet og Stornes er vurdert egnet for plassering av 

havneterminaler for olje/gassinnstallasjoner eller annen transport med store krav til 

landareal og regularitet (egen rapport fra Kystverket av 2011).  

5.1 Rådmannens vurdering og kommentar 

Nordreisa har en lang kystlinje og dermed en rekke utfordringer og muligheter knyttet til det marine 

området. Det er i 2012 satt i gang et prosjekt med utarbeidelse av kommunedelplan for kystsonen i 

et regionalt perspektiv. Prosjektet er delvis finansiert av Troms fylkeskommune. Arbeidet vil foregå i 

tett sammenheng med arealplanarbeidet. I denne planen vil de forhold som nevnes av Kystverket bli 

tatt hensyn til. Kyst og marin sektor må også være tema i underliggende planer - særlig næringsplan. 

6 Fylkesmannen i Troms 18.09.2012 
Kommuneplan: Minner om at det må være tydelig sammenheng mellom mål og strategier i 

samfunnsdelen og disponering av areal i kommuneplanen. 

Samfunnsikkerhet: Minner om forskrift om kommunal beredskapsplikt FOR 2011-08-22 nr. 894. Den 

stiller krav om utarbeidelse av helhetlig risiko og – sårbarhetsanalyse(ROS-analyse). Anmoder 

kommunen om å ferdigstille dette arbeidet i inneværende kommunestyreperiode. ROS analysen til 

arealdelen kan også være en del av den helhetlige analysen. 

Helse:  

Planstrategien omtaler ikke samhandlingsreformen og den nye utfordringen til kommunale 

helsetjenester og omtaler heller ikke regionalt samarbeid om helsetjenester. Dette burde vært 

beskrevet. 

Det er vanskelig å lese ut av planstrategien hvordan utfordringer som har relevans for befolkningens 

helse skal ivaretas av kommunen i videre arbeid i kommunestyreperioden. 

Fylkesmannen er kjent med at Nordreisa har betydelige utfordringer knyttet til helsetilstanden og 

helse- og omsorgstjenester. Kommunen er pliktig til å utarbeide oversikt over helsetilstanden jmf 
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forskrift til folkehelseloven. Denne skal inneholde beskrivelse og faglig vurdering av årsaksforhold, 

konsekvenser samt identifisere ressurser og folkehelseutfordringer lokalt i følgende punkter; 

- Befolkningssammensetning 

- Oppvekst og levekårsforhold 

- Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

- Skader og ulykker 

- Helserelatert adferd 

- Helsetilstand 

Hvis denne oversikten ikke utarbeides i sammenheng med planstrategi eller i sammenheng med 

kommuneplanens samfunnsdel så oppfylles ikke kravene i folkehelseloven.  

Det vises til OSO,s anbefalte forslag til tjenesteavtale nr 10 Samarbeid om forebygging mellom UNN 

og kommunene. Her nevnes bla at folkehelsehensyn må inngå som et viktig element i den generelle 

samfunnsplanleggingen. Kommunen har videre ansvar for at folkehelsearbeid inngår i planverk og i 

intern samarbeid mellom ulike aktører i kommunen. Kommunen har også ansvar for å ha oversikt 

over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven, og utvikle gode helsefremmende 

og forebyggende tilbud til befolkningen på bakgrunn av slik oversikt. 

 

6.1 Rådmannens vurdering og kommentar 

Samfunnsikkerhet: 

Generelt sett mener Rådmannen arbeidet med risiko og sårbarhet og beredskap som en viktig 

prioritet. Arbeidet er sektorovergripende og omfatter alle enheter internt i kommunen så vel som 

samfunnet som sådan. Pr 2012 er arbeidet med dette fagområdet fragmentert og løst organisert, 

selv om vi trolig oppfyller minstekravene i lovverket. Organisasjonsutfordring knyttet til dette 

arbeidet må drøftes nærmere i kommuneplanens samfunnsdel og videre gjennom prioriteringene i 

handlingsdelen til kommuneplanen. Det er også sterkt fokus på dette tema i arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel. 

Nordreisa kommune har i 2011 igangsatt arbeid med helhetlig ROS analyse som grunnlag for 

kommuneplanarbeidet og for beredskapsplanlegging/tiltak etter sivilbeskyttelsesloven. Arbeidet er 

ikke ferdigstilt, men tas med som et prioritert planarbeid for kommunestyreperioden i forslag til 

planstrategi. Kommunestyret vil i behandlingen av økonomiplanen/Handlingsdelen til 

kommuneplanen få anledning til å prioritere ressurser til at arbeidet blir ferdigstilt. 

Helse: 

Helse og omsorgsplan for Nordreisa kommune er revidert i 2010. Den omtaler utfordringene knyttet 

til samhandlingsreformen. I den grad opplysningene og strategiene er utdatert, så skal disse 

utfordringene tas opp i en revisjon av denne planen. 

Rådmannen har gjennom for arbeidet til planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel hatt fokus 

på folkehelse. Planstrategien omtaler  – ”Folkehelse- påvirkning foran behandling” som en 

overordnet strategi hvor kommunen gjennom planarbeid skal utarbeide strategier og tiltak på 
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faktorer som er viktig for folks helsetilstand (påvirkningsfaktorer). Økt arbeidsdeltakelse, flere med 

fullført utdanning, bolig til alle, sosial tilhørighet og tilgjengelighet, tilpasning av kommunalt 

tjenestenivå, ytre miljøfaktorer og tilrettelegging for positiv livsførsel. Strategiene og tiltakene må tas 

med i alle relevante planer slik at den helhetlige styringsstrukturen/planstrukturen i kommunen drar 

i riktig retning og bedrer grunnlaget for folkehelsen gjennom dette. Disse perspektivene skal omtales 

og tas hensyn til i f.eks kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel, boligsosial 

handlingsplan, revidert helse- og omsorgsplan, oppvekst og skoleplan, ruspolitisk plan mv. Det krever 

et sterkt politisk fokus og en tverrsektoriell innsats for at dette skal la seg gjøre. 

Rådmannen er kjent med de utfordringer som nevnes av fylkesmannen tilknyttet helsetilstanden i 

befolkningen og helse- og omsorgstjenestene. Det er bla omtalt i ”arbeidsdokument til 

samfunnsdelen” som er lagt til grunn for bla planstrategien. Det finnes mye kunnskap om disse 

forholdene, også i kommunens organisasjon. Blant annet finnes det nå ”folkehelseprofiler for 

kommunene” på nett som oppsummerer og tilgjengeliggjør kunnskapsgrunnlaget på en god måte. 

Rådmannen er derfor enig med fylkesmannen i at disse perspektivene ikke er godt nok omtalt i 

forslag til planstrategi. Med bakgrunn i fylkesmannens uttalelser og tidspress frem mot behandling av 

planstrategien – utarbeides det en fullstendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og at 

denne innarbeides som grunnlag for det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

 

7 Samediggi Sametinget 24.09 2012 
Sametinget viser til og beskriver sin rolle i planleggingen. Vi anbefaler at vedlagte kopi av 

høringsuttalelse leses. 

Sametinget mener at det ikke fremgår tydelig om kommunen har lagt til grunn Sametingets 

planveileder i utarbeidelsen av planstrategien. 

Det minnes om bestemmelsene i Kulturminneloven mht samiske kulturminner. Det antas at det i 

Nordreisa er betydelig potensial for å avdekke hittil ukjente samiske kulturminner. Sametinget tilbyr 

seg å bistå kommunen i dette arbeidet videre. Det bes om at kommunen tar hensyn til og innarbeider 

hensynet til samiske kulturminner i sitt videre planarbeid. 

Det minnes om at de nasjonale forventningene også omhandler samiske forhold. Det forventes at 

disse føringene legges til grunn for videre planlegging.  

- By- og tettstedsutvikling: At kommunen gjennom planleggingen tar hensyn til tradisjonell 

bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell utforming og at kulturminner og 

kulturmiljøer tas aktivt i bruk som ressurs i by- og tettstedsutvikling. 

- Samferdsel og infrastruktur: At planleggingen bidrar til å unngå nedbygging av 

naturmangfold, friluftsområder, kulturmiljø/kulturminner. 

- Verdiskaping og næringsutvikling: At kommunen gjennom planleggingen vektlegger nye og 

eksisterende næringer basert på lokale natur- og kulturressurser. Og at forvaltningen av 

kultur og naturverdier er bærekraftig. Reindriftens interesser og behov synliggjøres og 

ivaretas på en helhetlig måte også ved å se reindriftens arealbehov i et 

regionalt/interkommunalt perspektiv. 
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- Natur, kulturmiljø og landskap: Det forventes at kommunen registrerer og verdisetter 

kulturminner og kulturmiljøer som har lokal verdi og innarbeider hensynet til disse i 

planverket. Her forventes også at kommunen medvirker for å sikre naturgrunnlaget for 

samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

- Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø: At kommunen gjennom planleggingen tar sikte på å 

fremme helse, livskvalitet og oppvekstmiljø for den samiske befolkningen – og at hensynet til 

samiske barn vektlegges særskilt. 

Det savnes en konkretisering av hvilke utviklingstrekk og utfordringer kommunen står ovenfor mht 

samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. En slik konkretisering bør innarbeides i planstrategien 

før den vedtas. Det bes om at kommunen tar i bruk samisk tradisjonell kunnskap og forståelse på lik 

linje med forskningsbasert kunnskap som grunnlag for beslutninger. Det bør undersøkes om det fins 

behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta og styrke den samiske identiteten. 

Innspill til pkt overordnede føringer.  Sametinget savner strategier og vurderinger hvordan 

kommunen vil ivareta hensynet til samiske interesser for natur, kulturmiljø og landskap. Samisk 

kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv er viet for lite plass i planen. 

Innspill til pkt Utviklingstrekk: Vurdering av status, muligheter og utfordringer for samisk språk og 

kultur burde vært et mer sentralt tema med tanke på utvikling av Nordreisa samfunnet i et 20 års 

perspektiv. Anses som en stor svakhet og mangel i Nordreisa kommunes forslag til planstrategi. 

Innspill til pkt Gjeldende kommuneplan. Anmodes om at arbeidet med kommuneplanene inkluderer 

beskrivelser, utviklingstrekk, potensial og utfordringer for reindriften på lik linje med andre næringer 

i kommunen. Det bør også undersøkes om det fins potensial for satsing på samisk kultur og 

samfunnsliv, og da spesielt kulturnæringer, utdanning og språk. Det anmodes om tett dialog med 

reindriftsnæringene i arbeidet med planene. Minner om virkemidlene knyttet til sametingets 

næringsarbeid/planer. 

Innspill til pkt vurdering av planbehov. Det er ikke tatt med forslag om utarbeidelse av planer som 

omhandler samiske interesser spesielt, eller planer som retter seg mot samisk språk, kultur eller 

næringsutøvelse. Savnes planer som tar for seg samiske forhold. Det anmodes at det vurderes at 

slike planer utarbeides. Fjellplan nevnes som en interessant plan. 

7.1 Rådmannens vurderinger og kommentarer 

Nordreisa har en flerkulturell historie som mange kommuner/steder i Nord-Norge. Det samiske har 

satt sitt sterke preg på folk og kultur gjennom alle tider, og det er et klart fortrinn og mulighet knyttet 

til en slik multikulturell historie mye godt preget av positivitet og godt naboskap. Bakteppet for 

utøvelse av kultur i Nordreisa kommune er mer enn 100 år med norsk kommuneforvaltning 

(formannskapsloven) hvor fornorskning var en rammebetingelse for kommunens tilrettelegging og 

forvaltning for alle sektorer, inkludert kultur. Dette bakteppet må tas hensyn til i det videre arbeidet 

med vitalisering av et samfunn med rik og mangfoldig kultur.  

Planstrategien har som ett av de overordnede målene å være et”inkluderende lokalsamfunn – det 

åpne sted”. I dette ligger bla at alle mennesker og kulturer bør kunne bidra i skaping av et godt 

samfunn. Nettopp det flerkulturelle er kanskje ett av Nordreisas fortrinn.  
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Nordreisa har en stor samisk befolkning i deler av året, spesielt personer tilknyttet reindrift. Dette er 

innbyggere som er folkeregistrert i andre kommuner, men som får fullverdige tilbud på helse, pleie 

og omsorg og sosial i den tiden de bor her. Dette er mer omtalt i forslag til samfunnsdel.  

Rådmannen er langt på vei enig med Sametinget om at samisk perspektiv ikke er fremhevet spesielt 

mht status og utfordringer, men mener at det på mange felt er avklart, og har positiv status mht 

Nordreisas tilrettelegging og tilbud for befolkning med samisk bakgrunn.  

Rådmannen anbefaler at sametingets innspill tas til orientering og at opplysningene legges merke til. 

Det anbefales ikke at det utarbeides egne planer som omhandler samiske interesser spesielt, slik 

sametinget ber om. Det er ikke vurdert som hensiktsmessig all den tid samiske interesser ofte er 

sammenfallende med øvrige interesser i befolkning.  Når det gjelder ivaretakelse av samisk språk, 

kultur, næringsutøvelse mv så må dette vurderes særskilt i planer som er relevant. F.eks bør det i en 

oppvekst- og skoleplan vurderes om hvorvidt en skal styrke samiskopplæring, arealdelen bør ta 

hensyn til å planlegge for en ivaretakelse av reindriftens driftsgrunnlag, mens næringsplanen og 

samfunnsdelen bør utrede strategier og tiltak for å styrke lokale næringer basert på blant annet 

samiske tradisjoner og naturbruk. 

8 Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark 16.08.2012 
Reindriftsforvaltninga påpeker viktigheten av at planer som berører reindriftsnæringa tilsier at dialog 

med reindrifta er avgjørende i forhold til framdriften av prosjekter. Det er derfor svært viktig at 

reindrifta involveres i i all planarbeid som vil berøre utmarksarealene i kommunen når planstrategien 

vedtas. 

 

8.1 Rådmannens vurdering og kommentar 

Innspillene fra Reindriftsforvaltninga tas til etterretning og tas med i arbeidet med arealplanen og 

ellers planlegging som berører utmarksarealer i kommunen. 

9 Troms fylkeskommune 26.09.2012 

Samferdsel: 

Det registreres at planstrategien ikke legger opp til revisjon av trafikksikkerhetsplan. Bemerker at 

slike plan er forutsetning for å utløse midler fra fylkeskommunen på trafikksikkerhet. Denne planen 

danner også grunnlag for innspill til Fylkesveiplan. 

Kulturetaten: 

Bemerkes at kommunes deltakelse i prosjektet for utarbeidelse av landskapsanalyse i 

kommuneplanen ikke er nevnt i planstrategien. Ber om at fakta grunnlaget som denne planen 

kommer opp med tas med i kommuneplan og i kommuneplanens arealdel. 
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9.1 Rådmannens vurdering og kommentar 

Samferdsel: 

Nordreisa kommune sin trafikksikkerhetsplan er fra 2001 og bør revideres. Den tas inn i prioriterte 

sektorplaner for perioden. 

 

Kulturetaten: 

Prosjektet/utredningen knyttet til landskapsanalyse ble satt i gang i 2012 med finansiering fra bla 

Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning. Formålet er å få opp et faktagrunnlag og 

verdisetting av viktige landskap i Nordreisa. Dette arbeidet tas med i planoversiktene under pkt 

utredninger. 

10 Forum for natur og friluftsliv i Troms 14.09.2012 
Folkehelse/levevilkår 
FNF Troms minner om at en av de vesentligste intensjonene i den nye samhandlingsreformen av 
1.1.2012 er å gjøre forebyggende helsearbeid. Vi er positive til at et av Nordreisas 
hovedinnsatsområder er "påvirkning framfor behandling". Samhandlingsreformen setter 
kommunene i en nøkkelrolle ved å gi dem mer ansvar, i tillegg til å oppfordre til nærere samarbeid 
med frivillige lag og foreninger. FNF Troms minner om at kommunen må tenke folkehelse i hver 
en plan og at tematikken er sektorovergripende. Folkehelseperspektivet må gå som en rød tråd 
gjennom alle planer og sektorer om en skal lykkes i å få en friskere befolkning. Det er mange 
faktorer som påvirker helsetilstanden vår, men blant de viktigste elementene for god folkehelse 
ønsker FNF Troms å trekke fram sosial kapital (inkludering, nettverk, tillit) og fysisk aktivitet, 
særlig kombinert med naturopplevelser. 

FNF Troms ønsker å understreke friluftslivets betydning for folkehelse og håper dette vil bli 
sterkere vektlagt i planstrategien. Friluftsliv er landets største enkeltkilde til fysisk aktivitet og 90 
% av Norges befolkning deltar i løpet av året. 

I den nye folkehelseloven fremheves det at kommunen skal bidra til utjevning av 
sosiale helseforskjeller og fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 
kommunen er tillagt. Det foreslås også at kommunene i forbindelse med kommunal planstrategi 
skal ta stilling til folkehelseutfordringene i kommunen. 
Alle delplaner, temaplaner osv bør omtale folkehelseperspektivetog hvordan dette kan ivaretas i den 
enkelte plan. 
FNFTroms mener følgende strategier og tiltak vil være viktige for å bedre folkehelsen og 
Livskvaliteten i kommunen: 
 
Tilrettelegging for friluftsliv og uteaktivitet i barnehage og skole 
FNFTroms mener at et av de viktigste forebyggende tiltakene en kan iverksette for bedret 
Folkehelse er å gjennomføre gode tiltak rettet mot barn og unge. Kommunens skoler og barnehager 
Må i størst mulig grad settes i stand til å ha et høyt og kunnskapsbasert fokus på fysisk 
aktivitet/friluftsliv og sunt kosthold. Områdene rundt skoler og barnehager bør sikres og evt. 
tilrettelegges, slik at ungene er mest mulig aktive både på dagtid og i fritiden. 
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Sti- og løypeplan 
FNF Troms anbefaler kommunen å utarbeide en sti- og løypeplan. Denne skal sikre forvaltningen 
av eksisterende turløper, kartleggebehovet for nye løyper og sørge for etablering av nye løyper. I 
tillegg skal planen bidra til å legge til rette for aktiv transport (til fots eller pr. sykkel)mellom 
bosted, grønt områder, skoler osv. Behovet for en slik helhetligplan er stort. 
 
Strategier for fysisk aktivitet i friluft i vinterhalvåret 
Kommunen bør ha særlige strategier for fysisk aktivitet i friluft i vinterhalvåret. Inaktive grupper 
trenger særlig stimuli til å komme opp og ut i den kalde og mørke årstiden. Som stikkord kan 
nevnes: Små isflater ved skoler og boområder, strøsandtiltak for eldre, differensiert tilrettelegging 
for ulike brukergrupper av skiløyper/lysløyper, parkeringsplasser og brøyting. 
 
Samarbeid med frivillige organisasjoner 
Arbeidsformen for folkehelsearbeidet må være sektorovergripende og også omfatte frivillig sektor. 
Kommunene bør legge til rette for frikjøp av frivillighet også på dagtid. Kommunene bør i større 
grad ta et mer aktivt ansvar for å aktivisere inaktive grupper, samt innføre rutiner på å koble 
inaktive grupper opp mot aktivitetstilbudene i de frivillige organisasjonene for en reell og aktiv 
samhandling. Særlig egnede arenaer for denne koblingsfunksjonen er folkehelsekoordinator, 
familiesenter/helsestasjon, støttekontaktordningen, frisklivsentral, frivillighetssentral, FYSAK, 
psykisk helsevern og fysioterapeut. 
 
Sikre friluftsområder for allmennheten 
FNF Troms vil understreke viktigheten av å sikre friluftsområder for allmennheten og for 
framtidige generasjoner. Områdene kan sikres gjennom statlig sikring eller gjennom plan. 
Nordreisa er nasjonalparkkommune, har store verneområder og har rike og varierte 
friluftsmuligheter. FNF Troms vil presisere at nærfriluftsområder og lavterskelområder i nærheten 
av hvor folk bor er særlig viktig. Å sikre grønne korridorer, "100-meterskoger", "by- / 
landsbyfjell", barnetråkk osv er essensielt for å tilrettelegge for at folk flest naturlig tar aktive valg 
i hverdagen. Dersom et grøntområde ligger lenger unna enn 500 meter fra boligen synker 
aktiviteten med nærmere 60 %. Kommunene må søke å ivareta de viktige områdene, særlig ved 
skoler, barnehager og boligområder, og båndlegge disse gjennom kommuneplanens arealdel. For å 
lykkes i å ivareta og planlegge for helsebringene grøntområder i nærmiljøet er det viktig å blant 
annet tenke på nærheten til bolig, at få eller ingen barrierer hemmer bruken og et variert innhold 
som resulterer i mangfoldige opplevelser. 
 
Friluftsråd 
FNF Troms anbefaler Nordreisa kommune å jobbe for å etablere et friluftsråd i Nord-Troms, 
eventuelt å tilslutte seg et allerede eksisterende friluftsråd i planperioden. 
 
Miljø og klima 
FNF Troms synes det er positivt at Nordreisa har utarbeidet felles energi- og klimaplan for Nord- 
Troms (2010-2014). Vi håper Nordreisa vil videreføre arbeidet med klima- og energiplanlegging i 
kommunen. FNF Troms oppfordrer til at energisparing og energieffektivisering bør ha hovedfokus 
innunder dette feltet i tiden fremover.  
 
Samferdsel og infrastruktur 
Samferdsel er et virkemiddel for å oppnå gitte samfunnsmål, og god og strategisk planlegging 
innen dette temaet vil kunne gi positive ringvirkninger for hele befolkningen. FNF Troms vil 
særlig trekke fram et samfunnsmål som vi mener samferdselssektoren burde vektlegge i særlig 
grad —folkehelsen. FNF Troms mener at denne målsetningen burde spesifiseres i planstrategiens 
del om samferdsel og infrastruktur. 
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Et av de mest effektive folkehelsegrepene innen samferdselssektoren er en økt satsing på gang- og 
sykkelveier. Gåing og sykling er miljøvennlig og helsefremmende transport som må fremmes 
aktivt i en moderne samferdselspolitikk. En friskere befolkning er den beste investeringen for 
fremtiden og i nasjonale forventninger til planstrategien heter det atplanlegging av sykkel- og 
gangveier vektlegges. FNF Troms mener at tiltak for gående og syklende må løftes opp og 
prioriteres i planstrategien. Å la helse inngå i planens overordnede mål vil endre på denne 
prioriteringen. Dette vil også ivareta samhandlingsreformens mantra om "helse i hver en plan". 
FNF Troms vil understreke at det er særlig viktig å ha oppmerksomhet mot trygge skoleveier slik 
at barn og unge kan gå og sykle til skolen. Det er også viktig å tilrettelegge for sykkelparkeringer. 
Arbeidet med utbygging av turveger for friluftsliv må ses i sammenheng med anlegging av gangog 
sykkelveier for transport. 
 
Til slutt vil vi nevne at en ytterligere satsing på kollektivtransporter nødvendig. Planstrategienbør 
bidra til å fremme kollektivbasertenaturopplevelser,noe som både er god helse- og klimapolitikk, 
samt også gagner reiselivet. 

10.1 Rådmannens vurdering og kommentar 

Forum for natur og friluftsliv har kommet med mange gode innspill, og mange av dem sammenfaller 

de med satsningsområdene som det legges opp til i planstrategien. Når det gjelder ivaretakelse av 

folkehelse, tilrettelegging for friluftsliv, sti- og løypepla, strategier for fysisk aktivitet, samferdsel og 

infrastruktur mv så må dette vurderes særskilt i detaljplaner som er relevante. 

11 Nordreisa Nærings- og kulturutvalget 

 

Tilføy i planstrategien: 

Reiselivsplan 
Skogbruksplan 
Stedsutviklingsplan, revisjon 
 

11.1 Rådmannens vurdering og kommentar 

Planforslagene er tatt til etterretning og satt inn i planen. Vi har utvidet skogbruksplan til Landbruks- 
og skogbruksplan. 

12 Nordreisa oppvekstutvalg  
 

Kap 6.2  

- Helhetlig oppvekstplan. Må prioriteres 
 
Kap 6.3 Foreløpig forslag til regionale planer og reguleringsplaner, arealplaner:  
- Reguleringsplan Rovdas barnehage 
-  
Til kap. 6 prioriteringer: 
- Kommuneplanens arealdel revideres 2013 
- Reguleringsplan Moan oppvekstsenter utsettes 2015 
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- Reguleringsplan utvidelse av bhg Høgegga 2013 
- Reguleringsplan ny bhg Rovdas 2013 
- Reguleringsplan ny kirkegård 2013 
 
Reguleringsplan gang- og sykkelvei Rotsund tas inn i planstrategi 2013-2014. 
Forslag til kommunal planstrategi med tilleggsforslag vedtas. 
 

12.1 Rådmannens kommentar: 

Oppvekstplan står i planforslaget med oppstart i 2013. Bemanningssituasjonen er pr nå en 

begrensende faktor for å kunne starte opp, men det jobbes for å få en Oppvekstleder på plass i løpet 

av første halvår 2013. 

Reguleringsplan for Rovdas har avsatt areal til offentlige formål/barnehage, så det trengs ikke å lage 

noen ny plan. Detaljplan kan fremmes gjennom byggesaken. 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er kommet langt. Fra 1.oktober tok plankontoret i Nord 

Troms over arbeidet, og vi forventer et planforslag klart i løpet av første kvartal 2013. 

Reguleringsplan Moan oppvekstsenter er nå satt i siste del av kommunestyreperioden. 

Omregulering til utvidelse av Høgegga barnehage er satt med oppstart i 2013. Dette arbeidet kan 

gjøres av plankontoret i Nord Troms. 

Regulering til ny kirkegård er satt med oppstart i 2013. Dette arbeidet vil kreve eksternt innkjøp av 

tjenester, og hvor plankontoret i Nord Troms kan lede prosessen. 

13 Nordreisa driftsutvalg  

 

Driftsutvalget forslår følgende tilføyelser: 
 
Trafikksikkerhetsplan – revideres – 2013 
Hovedplan for avløp – revideres - 2012 
 

13.1 Rådmannens vurdering og kommentar 

Revisjon av Trafikksikkerhetsplan er lagt inn i 2013 

Hovedplan for avløp er lagt inn med oppstart i 2012 og sluttføring i 2013. Midler til ekstern bistand er 

satt av i budsjettet for 2012. 

14 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg  

Reguleringsplan gang- og sykkelvei Rotsund tas inn i planstrategi 2013-2014. 

Forslag til kommunal planstrategi med tilleggsforslag vedtas. 
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14.1 Rådmannens vurdering og kommentar 

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Rotsund er satt inn med oppstart i 2014. Arbeidet vil kreve 

ekstra ressurser og prosessledelse fra plankontoret. 

15 Nordreisa Arbeiderparti 
 
Kap 6.3 Foreløpig forslag til regionale planer og reguleringsplaner, arealplaner:  
 
Helhetlig oppvekstplan. Må prioriteres 
 
Nytt forslag: Reguleringsplan Rovdas barnehage 
 
Til kap. 6 prioriteringer: 
- Kommuneplanens arealdel revideres 2013 
- Reguleringsplan Moan oppvekstsenter utsettes 2015 
- Reguleringsplan utvidelse av bhg Høgegga 2013 
- Reguleringsplan ny bhg Rovdas 2013 
- Reguleringsplan ny kirkegård 2013 
 

15.1 Rådmannens vurdering og kommentar 

Oppvekstplan står i planforslaget med oppstart i 2013. Bemanningssituasjonen er pr nå en 
begrensende faktor for å kunne starte opp, men det jobbes for å få en Oppvekstleder på plass i løpet 
av første halvår 2013. 
Reguleringsplan for Rovdas har avsatt areal til offentlige formål/barnehage, så det trengs ikke å lage 
noen ny plan. Detaljplan kan fremmes gjennom byggesaken. 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel er kommet langt.  Fra 1.oktober tok plankontoret i Nord 
Troms over arbeidet, og vi forventer et planforslag klart i løpet av første kvartal 2013. 
Omregulering til utvidelse av Høgegga barnehage er satt med oppstart i 2013. Dette arbeidet kan 
gjøres av plankontoret i Nord Troms. 
Reguleringsplan Moan oppvekstsenter er nå satt i siste del av kommunestyreperioden. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/4257-1

Arkiv:                034

Saksbehandler:  Aud Hamnvik 
Hanssen

Dato:                 09.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
51/12 Nordreisa kommunestyre 25.10.2012

Omgjøring av stilling som regional ungdomskonsulent fra engasjement til fast 
stilling

Vedlegg

1 Særutskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA

2 Sak til behandling i kommunene

Rådmannens innstilling

Stillinga som regional ungdomskontakt i Nord-Troms omgjøres fra engasjementstilling til fast 
stilling.
Stillinga skal fortsatt finansieres gjennom spleiselag mellom samarbeidende kommuner slik som 
i dag.  Utgiften dekkes innafor eksisterende ramme.

Saksopplysninger

Opplysningene i denne saka er hentet fra sekretariatet i Nord-Troms Regionråd sitt forslag til 
saksutredning om omgjøring av regional ungdomskonsulent fra engasjement til fast stilling:

Kåfjord kommune har hatt arbeidsgiveransvaret for regional ungdomskonsulent sida 1.9.09.  
Dette er i dag en engasjementsstilling, arbeidsforholdet fornyes årlig.

Nord-Troms Regionråd ble etablert høsten 1997, med ordførerne i eierkommunene som styre. 
Styret ønsket å utarbeide en felles handlingsplan for det regionale samarbeidet, og inviterte 
arbeidsliv og befolkningen med på råd.  Det ble avholdt 4 samlinger rundt om i regionen; 
startsamling (med bredt fokus) næringsråd, kjerringråd og ungdomsråd.  Basert på innspill fra 
rådsmøtene ble tiltak utformet og prioritert.  En felles ungdomssatsing ble prioritert på 
førsteplass, for utvikling av Nord-Troms.  Ungdomssatsingen, UNIT, ble realisert i 1998 og var 
finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, Troms fylkeskommune og eierkommunene.
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Prosjektfinansieringen av ungdomssatsingen UNIT opphørte høsten 2007.  I avslutningsfasen av 
prosjektet ble det gjort vedtak av Ungdomsrådet i Nord-Trms/styringsgruppa UNIT og styret i 
regionrådet om å prioritere en videre ungdomssatsing gjennom Nord-Troms Strategier.  
I styremøte i regionrådet 27.9.07, sak 14/07, ble det gjort vedtak om en fortsatt ungdomssatsing, 
og styret i regionrådet ba kommunene gjøre nødvendige bevilgninger for å finansiere en felles 
ungdomskonsulentstilling for å realisere denne satsingen.

4 av 6 Nord-Troms kommuner gjorde et positivt vedtak for å finansiere denne stillingen.  
Grunnlaget for å engasjere en ungdomskonsulent i deltidsstilling falt dermed bort.

På representantskapsmøte (hvor 3 fra hvert kommunestyre møter) i april 2008, ble en 
forlengelse av ungdomssatsingen etterspurt.  Representantskapet ønsket at dette ble prioritert 
snarest mulig, og det kom forslag om å integrere ungdomssatsingen i driften av regionrådet, da 
dette arbeidet oppfattes som særlig viktig for regionens framtid.  Dette ble gjennomført fra 2009, 
og regional ungdomskonsulent ble engasjert i 50 % stilling som en forsøksordning.

Vurdering

Både ungdomsprosjektet UNIT og ungdomssatsingen RUST må kunne sies å ha vært en 
suksess.  Man har bidratt til å etablere ungdomsråd i alle kommunene og Nord-Troms 
Ungdomsråd som felles overbygning for de kommunale rådene.  I tillegg er det etablert et 
fagråd, et nettverk av kommunalt ansatte som arbeider med ungdom.  RUST har også 
gjennomført en rekke tiltak siden oppstart (f.eks felles skolering av ungdomsråd, regional 
ungdomskonferanse, arbeid for å fremme entrepenørskap gjennom ”prøv sjøl”, felles tur med 
ordfører med mer).  Det er også etablert et nært samarbeid mellom RUST og 
Omdømmeprosjektet, da ungdom er en sentral målgruppe i prosjektet.

Den regionale ungdomskonsulenten har vært engasjert i 50 % stilling for ett år av gangen med 
mulighet for forlengelse siden oppstart i 2009.  Ungdomskonsulenten er ansatt i Nord-Troms 
Regionråd DA.  Dette er en lite ønskelig situasjon for framtiden.  Stillingen bør gjøres til en fast 
stilling, slik at situasjonen blir mer forutsigbar for både arbeidsgiver og arbeidstaker.  
Uten regional ungdomskonsulent vil den regionale ungdomssatsingen bli lagt ned.

Stillingen finansieres i dag av kommunene gjennom et spleiselag, via budsjettet til sekretariatet i 
regionrådet.  Budsjettet for ungdomssatsingen har vært ca kr 450.000 pr år.
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Nord-Troms Regionråd DA NORDREISAKOMMUNE
SERVICEKONTORET

JULI2012

Til
Kommunene i Nord-Troms
ved ordfører

SNJ

IX>i<NR

LOPENR ARK.KOIY":—

SÆRUTSKRIFT FRA STYREMØTE I
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

STED: Halti-b et, Nordreisa
T1DSPUNKT: 	 29. *uni2012 kl 0900 

DELTAKERE:
Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord

Sølvi Jensen, Lyngen
Svein Leiros for Bjørn Inge Mo, Kåfjord
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen

Sak 28/12 Fast tilsetting regional ungdomskonsulent Nord-Troms
Saksdokumenter:

• brev fra Lisa Marie Pedersen (unntatt off—personalsak) —legges fram
møtet

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Lisa Marie Pedersen har vært engasjert som regional ungdomskonsulent i 50 %
stilling siden denne ble opprettet. Hun startet 1. september i 2009. Pedersen ble
engasjert for ett år i første omgang for å vurdere om behovet for en slik felles
stilling var tilstede.

Ungdomssatsingen RUST har vært en suksess, man har bidratt til å etablere
ungdomsråd i alle kommunene og Nord-Troms Ungdomsråd som en felles
overbygning for de kommunale rådene. I tillegg er det etablert et fagråd, et
nettverk av kommunalt ansatte som arbeider med ungdom. RUST har også
gjennomført en rekke tiltak siden oppstart (for eksempel felles skolering av
ungdomsråd, regional ungdomskonferanse, arbeid for å fremme entreprenørskap
gjennom "prøv sjøl", felles tur med ordfører med mer).

Satsingen finansieres i dag av kommunene gjennom spleiselag, via budsjettet til
sekretariatet i regionrådet.

, ..,z
,.,

41{1W-NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTV1KLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tif. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@hatti.no
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Nord-Troms Regionråd DA

Det er ønskelig at denne stillingen gjøres til en fast stilling.

Lisa M. Pedersen har fremmet et lønnskrav som må behandles.

Forslag til vedtak:

Stillingen som regional ungdomskonsulent i Nord-Troms omgjøres til en
fast stilling.
Saksordfører Lidvart Jakobsen får sammen med sekretariatsleder
oppgave å forhandle lønn med Lisa M. Pedersen.

Forsla til vedtak fremmet i møte av Si mund Steinnes:
Nord-Troms Regionråd forlenger engasjementet av Lisa M.
Pedersen i 50 % stilling som regional ungdomskonsulent til
31.12.2012.
Saken vedrørende omgjøring av stillingen som regional
ungdomskonsulent til en fast 50 %-stilling oversendes kommunene
til behandling. En eventuell omgjøring av stillingen til en fast
stilling kan gjøres innenfor de eksisterende økonomiske rammer.
Nord-Troms Regionråd er veldig positiv til ungdomssatsingen
RUST.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte av Steinnesble enstemmigbifalt.

14,017.11 fr›rd GrAi1j;c7/ g4erwrv

protokollutskrift bevitnes
fD.07.2012

411
FjeliT

Referent

kopi: Lisa M. Pedersen

Nord-Trorns Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tff. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no

NÆRINGSHAGER, ET NE 11VERK FOR UTVIKLING OG VEKST
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Nord-Troms Regionråd DA
Wimuutuai

Stor(jori KMiurd Skjerwy Nordreiz1 Kyzeuangen

Til
Kommunene i Nord-Troms
ved ordfører

SAK TIL BEHANDLING I KOMMUNENE

Forslag til saksutredning:

Sak: Fast stillling —regional ungdomskonsulent Nord-Troms
Saksdokumenter:

• særutskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd 29. juni 2012

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Innledning
Lisa Marie Pedersen har vært engasjert som regional ungdomskonsulent i 50 %
stilling i ungdomssatsingen RUST siden denne ble opprettet 1. september i 2009,
med kontorsted Kåfjord rådhus. Dette har vært en engasjementsstilling som har
vært fornyet årlig.

På møte i Nord-Troms 29.06.12 ble det gjort følgende enstemmige vedtak:
Nord-Troms Regionråd forlenger engasjementet av Lisa M
Pedersen i 50 % stilling som regional ungdomskonsulent til
31.12.2012.
Saken vedrørende omgjøring av stillingen som regional
ungdomskonsulent til enfast 50 %-stilling oversendes kommunene
til behandling. En eventuell omgjøring av stillingen til enfast
stilling kan gjøres innenfor de eksisterende økonomiske rammer.
Nord-Troms Regionråd er veldig positiv til ungdomssatsingen
RUST

Historikk
Nord-Troms Regionråd ble etablert høsten 1997, med ordførerne i
eierkommunene som styre. Styret ønsket å utarbeide en felles handlingsplan for
det regionale samarbeidet i regionen og inviterte arbeidsliv og befolkningen med
på råd. Det ble avholdt 4 samlinger rundt om i regionen; startsamling (med bredt
fokus), næringsråd, kjærringråd og ungdomsråd. Basert på innspill fra rådsmøtene
ble tiltak utformet og prioritert. En felles ungdomssatsing ble prioritert på
førsteplass for utvikling av Nord-Troms. Ungdomssatsingen UNIT ble realisert i
1998 og var finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, Troms
fylkeskommune og eierkommunene.

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Nord-Troms Regionråd DA
Whimoutua/

Strotord Kåriord Slcjervoy Nordrrim Kyroomzen

Prosjektfinansieringen av ungdomssatsingen UNIT opphørte høsten 2007. I
avslutningsfasen av prosj ektet ble det gjort vedtak av Ungdomsrådet i Nord-
Troms/styringsgruppa UNIT og styret i regionrådet om å prioritere en videre
ungdomssatsing gjennom Nord-Troms Strategier. I styremøte i regionrådet
27.09.07 sak 14/07 ble det gjort vedtak om en fortsatt ungdomssatsing, og styret i
regionrådet ba kommunene gjøre nødvendige bevilgninger for å finansiere en
felles ungdomskonsulentstilling for å realisere denne satsingen.

4 av 6 Nord-Troms kommuner gjorde et positivt vedtak for å finansiere denne
stillingen. Grunnlaget for å engasjere en ungdomskonsulent i deltidsstilling falt
dermed bort.

På representantskapsmøte (hvor 3 fra hvert kommunestyre møter) i april 2008 —
ble en forlengelse av ungdomssatsingen etterspurt. Representantskapet ønsket at
dette ble prioritert snarest mulig, og det kom forslag om å integrere
ungdomssatsingen i driften av regionrådet, da dette arbeidet oppfattes som særlig
viktig for regionens framtid. Dette ble gjennomført fra 2009, og regional
ungdomskonsulent ble engasjert i 50 % stilling som en forsøksordning.

Vurdering
Både ungdomsprosjektet UNIT og ungdomssatsingen RUST må kunne sies å ha
vært en suksess. Man har bidratt til å etablere ungdomsråd i alle kommunene og
Nord-Troms Ungdomsråd som en felles overbygning for de kommunale rådene. I
tillegg er det etablert et fagråd, et nettverk av kommunalt ansatte som arbeider
med ungdom. RUST har også gjennomført en rekke tiltak siden oppstart (for
eksempel felles skolering av ungdomsråd, regional ungdomskonferanse, arbeid for
å fremme entreprenørskap gjennom "prøv sjøl", felles tur med ordfører med mer).
Det er også etablert et nært samarbeid mellom RUST og Omdømmeprosjektet da
ungdom er en sentral målgruppe i prosjektet.

Den regionale ungdomskonsulenten har vært engasjert i 50 % stilling for ett år av
gangen med mulighet for forlengelse siden oppstart i 2009. Ungdomskonsulenten
er ansatt i Nord-Troms Regionråd DA. Dette er en lite ønskelig situasjon for
framtiden. Stillingen bør gjøres til en fast stilling slik at situasjonen blir mer
forutsigbar for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Uten regional
ungdomskonsulent vil den regionale ungdomssatsingen bli lagt ned.

Stillingen finansieres i dag av kommunene gjennom spleiselag, via budsjettet til
sekretariatet i regionrådet. Budsjettet for ungdomssatsingen har vært ca kr
450.000 pr år.

' NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1121-3

Arkiv:                

Saksbehandler:  Ruth Uhlving

Dato:                 15.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
52/12 Nordreisa kommunestyre 25.10.2012

Søknad om fritak for eiendomsskatt - bygning med historisk verdi

Henvisning til lovverk:
- Eiendomsskatteloven

Vedlegg
1 Fritak for eiendomskatt for bygninger som har historisk verdi

Rådmannens innstilling

Gnr 79 bnr 29 bolighus på Spåkenes innvilges fritak for eiendomsskatt i 2012, jfr 
eiendomsskatteloven § 7.

Saksdokumenter

- Søknad om fritak for eiendomsskatt
- Brev fra Riksantikvaren til kommunene (vedlagt)

Saksopplysninger

Sigmund Jenssen har søkt om fritak for eiendomsskatt for verneverdig bygning fra 1856 på gnr 
79 bnr 29 på Spåkenes. 

Riksantikvaren sendte i 2010 brev til alle kommuner med henstilling om å frita ”bygning som 
har historisk verde” for eiendomsskatt. I brevet står det blant annet:

Hjemmelen for å kunne frita helt eller delvis finnes i eigedomsskattelova av 6. juni nr 29 
1975 § 7 bokstav b og gjelder ”bygning som har historisk verde”. … Hvilke bygninger 
som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter en skjønnsmessig 
vurdering.”

I sak 67/11 om eiendomsskatt 2012 innvilget Kommunestyret fritak for bygninger med offentlig 
vernestatus, jfr eiendomsskatteloven § 7b. Det gjelder fem bygninger på Havnnes (fredet av 
Riksantikvaren) og tre bygninger ”Fiskarbondens stue” i Bakkeby (vernet av Sametinget). I 
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tillegg innvilget Kommunestyret fritak i tråd med eiendomsskatteloven § 7 for følgende tre 
bygninger av kulturhistorisk verdi:

 Gnr 80 bnr 1 ”Butikken” Havnnes, 1 bygning

 Gnr 15 bnr 3 bolighus ”Krone”, 1 bygning

 Gnr 43 bnr 78 spesialområde gammelt hus Blomstereng, 1 bygning

I Nordreisa har vi få bygg fra før andre verdenskrig, og fra før 1900-tallet svært få. Søknaden fra 
Sigmund Jenssen gjelder en verneverdig bygning som er over 150 år gammel og som er 
restaurert i henhold til veiledning fra fylkeskonservatoren. 

Vurdering

Freda og verneverdige bygninger er en del av vår kulturarv og betyr mye for stedets identitet og 
folks tilhørighet. Høsten 1944 ble størsteparten av bygningsmassen i Finnmark og Nord-Troms 
brent, kun få bygninger ble stående igjen. Disse bygningene viser en kultur- og livsform som det 
er av samfunnsmessig interesse å ivareta, både for nåtid og framtid. Søknaden gjelder en 
verneverdig bygning som er like gammel som Nordreisa kirke og som er restaurert med stor 
egeninnsats fra eieren. Bygningen har i høyeste grad historisk verdi. For kommunen har et fritak 
liten økonomisk betydning, men for eieren vil det ha økonomisk betydning. Det kan også sees 
som en anerkjennelse for innsatsen med restaurering og som en motivasjon til å ta vare på gamle 
bygninger.
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SAKSBEHANDLER

Magnus Landmark
Sindre Fjell
VAR REF

10/02429-1
Ark. Forvaltning
300.5

DERES REF.

Til kommunene v/ordfører

Y\ ‘/C tC,‘

1NNVALGSTELEFON TELEFAX

+47 98202749 +47 22 94 04 04
DERES DATO postmottak@ra.no

www.riksaritikvaren.no
VAR DATO

25,11.2010

FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR BYGNINGER SOM HAR HISTORISK VERDI

Mange kommuner har innført eller vurderer å innføre eiendomsskatt. I mange tilfeller pålegges
også eiere av viktige kulturminner denne skatten. Det synes som om at verken kommunene eller
eiere i tilstrekkelig grad er oppmerksom på en lovhjemmel til å frita for eiendomsskatt for eiere
av slike eiendommer. Vi mottar mange henvendelser fra kommuner og eiere om vårt syn på
denne bestemmelsen, og Riksantikvaren fInner det derfor riktig å tilskrive alle kommuners
øverste leder om spørsmålet og vår tilrådning.

Hjemmelen for å kunne frita for eiendomsskatt helt eller delvis finnes i eigedomsskattelova av 6.
juni nr. 29 1975 § 7 bokstav b og gjelder"bygning  som har historisk verde".

Ved vurderingen av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter § 2 i forskrift om
avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18.
november 1992 med hjemmel i eigedomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om
bygget eller anlegget har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i
forhold til hva som har historisk verdi jf. lovens § 7 bokstav b.

Hvilke bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter en
skjønnsmessig vurdering. Kommunestyret er i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers
vurdering, jf. Einar Harboe, Eiendomsskatt, kommentarutgave, 2. utgave Universitetsforlaget
2004 s. 75-76.

Riksantikvaren er som øverste kulturminnemyndighet under Miljøverndepartementet opptatt av
kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Etter vårt syn kommer fredete eiendommer helt
klart innenfor kjernen av begrepet. Dette vil både gjelde automatiske fredete bygninger, jf.
kulturminneloven § 4 og vedtaksfredete bygninger, jf. kulturminneloven §§ 15 og 20. Men
begrepet favner åpenbart langt videre, da fritaksbegrepet etter vår vurdering knytter seg til
bygningens kvaliteter og alder og ikke dens formelle vern.

Etter vårt syn bør også de eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter plan- og
bygningsloven også omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge
restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som i mange tilfeller har nasjonal verdi
og derav er i fredningsklasse. Flere kommuner har imidlertid kommet svært kort når det gjelder
bruk av regulering til bevaring eller regulering med hensynssoner som er den nye plan- og
bygningslovens uttrykk. Vi vil derfor også oppfordre kommunene til fritak også for ikke fredete
Postadresse: Rese,lite,sser. A:3809
Riksantikvaren.
Dronningens gate 13  1)isuiktskookyl Disifiktskotitor Syd Vest
Postboks 8196 Dep Osio "k:Nnshet'g Bergen )ndhL

0034 Oslo Dronntngens pte 13 Nedre 1.,:mggate 30 D Dreggsaihnenningen 3 KI:? pmffilnsgW:
Tlf. 22 94 04 00
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og regulerte eiendommer som åpenbart er av "historisk verdi". Slike bygninger kan f. eks. være
identifisert av kommunen selv i egen kommunedelplan eller kulturminneplan.

Fylkeskommunen og Sametinget (for samiske bygninger) vil for øvrig kunne gi veiledning til
den enkelte kommune om enkelteiendommers historiske verdi, der kommunen selv er i tvil.

Riksantikvaren påpeker at det ikke er adgang til regnskapsligning (direkte ligning) av slike
eiendommer. De offentlige tilskuddene er også svært begrenset. Et fritak for eiendomsskatt vil
derfor være av stor betydning for den enkelte eier. Eierne nedlegger et fysisk og økonomisk
krevende arbeid i vedlikehold - en innsats som er ønsket av samfunnet for å holde kulturarven i
hevd.

Den fredete bygningsmassen utgjør bare 1,5 promille av den samlede bygningsmassen i Norge. I
tillegg kommer bevaringsregulerte eiendommer og andre utpekte kulturminner. Vi antar at det
samlet vil utgjøre under 1 prosent av antall bygninger i landet.

For den enkelte kommune vil det bli et beskjedent inntektsbortfall, men for eierne vil det kunne
bety mye. Fritak kan bl.a. sees som en anerkjennelse av den innsats de gjør og motivere bedre til
vedlikehold av kommunens egne kulturminner.

I mange kommuner bidrar disse bygningene til å gjøre kommunen til et attraktivt reisemål. Slik
kan de historiske eiendommene bidra til lokal verdiskaping.

Riksantikvaren vil derfor henstille til kommunene å benytte den mulighet eigedomsskattelova gir
til å frita "bygning som har historisk verde" for eiendomsskatt.

Vennlig hilsen

Jørn Holme

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi til:
Miljøverndepartementet, Kulturminneavdelingen
Finansdepartementet
Sametinget
Skattedirektoratet
Kommunenes Sentralforbund
Fylkeskommunene
Kulturminnefondet
Fortidsminneforeningen
Foreningen Fredet
Norsk Kulturarv
Forbundet Kysten
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

2
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-202

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 20.07.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
53/12 Nordreisa kommunestyre 25.10.2012

Valg av meddommere til Nord-Troms Tingrett, jordskiftemeddommere og 
meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2013 til 31. 
desember 2016

Henvisning til lovverk:
Domstolloven
Jordskifteloven

Valgnemndas innstilling

I tråd med valgnemndas innstilling velger Nordreisa kommune følgende lagrettemeddommere, 
meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016:

Jordskiftemeddommere 01.01.2013-31.12.2016
Blixgård Geir, Straumfjordnes
Flatvoll Ole Rikard, Storslett 
Hallen Trond, Storslett 
Halvorsen Harry, Sørkjosen 
Johansen Alf Johan, Sørkjosen 
Kiil Jarle, Spåkenes 
Løvlund Jan Bjarne, Sørkjosen 
Marvik Widar, Straumfjordnes 
Sandøy Nils Halvar, Rotsund 
Vangen Eiolf R, Sappen 

Bjørklund Hedvig Marianne, Storslett 
Dalvik Franzen Tove Iren, Storslett 
Gausdal Anne Mette, Tømmernes 
Hansen Turid Halonen, Krakenes 
Lyngstad Lill Hennie, Sørkjosen 
Nilsen Karine Thorheim, Tømmernes 
Olaussen Gunn Marry, Hyssingjord 
Olsen Davida, Bakkeby 
Severinsen Linda, Vinnelys 
Skogstad Sissel, Straumfjordnes 

Meddommere til Nord-Troms Tingrett 01.01.2013-31.12.2016
Bakke Lill Harriet, Rotsund 
Norbye Helga Bjørnnes, Storslett 
Bråstad Marit Johannesen, Moskodalen 
Halvorsen Ella Marie, Storslett 
Hansen Ingunn, Elveskog
Lund Lise Lotte, Sappen 
Mikkelsen Edel, Sørkjosen 
Olaussen May Liss, Storslett 
Viken Værna Lise, Storvik 

Davidsen Trond Magne, Sørkjosen 
Hardang Odd Arvid, Storslett 
Johansen Gunnar, Havnnes 
Karlsen Frode, Sørkjosen 
Nilsen Nils Roald, Straumfjordnes 
Olsen Tommy, Storslett 
Pedersen Georg, Ravelseidet 
Simonsen Tor, Storslett 
Johansen Leif Christian, Bakkeby
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Larsen Rikke Gausdal, Storslett 
Olaussen Johanne, Storslett 

Jensen Ketil, Storslett 
Josefsen Reidar, Storslett 

Meddommere til Hålogaland Lagmannsrett 2013-2016
Bakkeslett Rolf Arild, Holmen 
Vangen Chris Hugo, Svartfoss 
Bertelsen Hallgeir Eivind, Storslett 
Josefsen Bjarne Henry, Storslett 
Henriksen Vidar , Storslett 

Johansen Unni, Storslett 
Hansen-Krone Kirsti, Storslett 
Båtnes Anja, Storslett 
Blixgård Anne Merete, Straumfjord 
Skogvold Sissel Ingebjørg, Kildal 

Saksopplysninger

Nordreisa kommune oppfordret allmennheten til å foreslå kandidater som meddommere 
gjennom annonse i lokalpresse, hjemmesiden, Facebookside og oppslag på steder der 
allmenheten ferdes fra 21.2.12 med svarfrist 14.3.12. 

Domstoladministrasjonen opplyser bl.a i brev av 7.11.12 om følgende tidsfrister:
 1.3.12 domstolleder skal varsle kommunen om antall medlemmer i utvalget
 1.7.12 kommunen skal ha gjennomført valget
 15.9.12 kommunen skal ha sendt inn listene over de som er valgt

29.5.12 hadde valgnemnda møte der innstillingen på foreslåtte kandidater ble vedtatt. 
Innstillingen fra valgnemnda ble lagt ut til offentlig ettersyn, med innsigelsesfrist 18.6.12. Det 
kom ingen innspill.

I brev av 7.3.12 opplyser Nord-Troms Tingrett at Nordreisa kommune skal velge inn 22 
meddommere (11 kvinner og 11 menn).
I brev av 24.2.12 opplyser Hålogaland lagmannsrett at Nordreisa kommune skal velge inn 10 
meddommere (5 kvinner og 5 menn) 
I brev av 5.1.12 opplyser Nord-Troms jordskifterett at Nordreisa kommune skal velge inn 20 
meddommere (10 kvinner og 10 menn)

Vurdering

Valgnemnda har tatt hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og har sørget for at 
sammensetningen av utvalgene så langt mulig er i samsvar med befolkningen i kommunen. 
Siden vervet er en borgerplikt, har det i prinsippet ikke vært nødvendig å spørre kandidatene om 
de er villige til å ta valg, likevel har valgnemnda tatt hensyn til dette for å unngå store mengder 
fritakssøknader.

Når det gjelder tidsfristene som er gitt av domstoladministrasjonen, har ikke det vært mulig for 
valgnemnda å få ferdigstilt valget av meddommere til møtet 7.6.12 i kommunestyret. Jf. 
domstollovens § 66. «Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges 
av kommunestyret selv hvert fjerde år. Valget foretas innen 1. juli året etter hvert 
kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.»
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-208

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 11.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/12 Nordreisa valgnemnd 11.10.2012
54/12 Nordreisa kommunestyre 25.10.2012

Søknad om fritak fra verv som meddommer i Nord-Troms jordskifterett -
suppleringsoppnevning

Henvisning til lovverk:
Jordskifteloven
Domstolloven

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 11.10.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Linda Severinsen fritas fra sitt verv som meddommer i Nord-Troms jordskifterett for periodene 
1.1.-31.12.2012 og 1.1.2013-31.12.2016.

Suppleringsoppnevning:
Meddommer i Nord-Troms jordskifterett i perioden 1.1.2013-31.12.2016:
Ruth Eili Ruud

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Linda Severinsen fritas fra sitt verv som meddommer i Nord-Troms jordskifterett for periodene 
1.1.-31.12.2012 og 1.1.2013-31.12.2016.

Suppleringsoppnevning:
Meddommer i Nord-Troms jordskifterett i perioden 1.1.2013-31.12.2016:
Ruth Eili Ruud
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Saksopplysninger

Linda Severinsen søker i e-post 30.7.2012 om fritak fra verv som meddommer i jordskifteretten 
for perioden 1.1.-31.12.2012 og for perioden 1.1.2013-31.12.2016. Hun har vært meddommer i 
to perioder tidligere, og henviser til § 74.

Krav til de som velges framgår av domstollovens §§ 70 – 72 og fritaksgrunner av § 74.
§ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 
meddommere i to perioder tidligere.

Nordreisa valgnemnd vedtok i møte 29.5.12 gjenvalg av Linda Severinsen.

Det skal velges 20 jordskiftemeddommere i Nordreisa. Funksjonsperioden er fra 01.01.2013 
frem til 31.12.2016.
Valgbare er de som er:
- fylt 25 år
- vederheftige
- valgbare ved kommunale valg
Domstolloven § 71 omhandler hvem som er utelukket fra valg pga. stilling.
§ 72 omhandler hvem som er utelukket fra valg pga. vandel. 

Lagrettemedlemmer og meddommere er ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget.
Valgnemnda avgir forslag til valg i samsvar med § 67 i domstolloven:
”Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best
mulig representerer alle deler av befolkningen…”.

Vurdering

Det anbefales at søknad fra Linda Severinsen imøtekommes.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/4020-2

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 15.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/12 Nordreisa valgnemnd 11.10.2012
55/12 Nordreisa kommunestyre 25.10.2012

Valg av representanter til dyrevernsnemnd for perioden 2013-2016

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 11.10.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Representanter til dyrevernsnemnda i Nord-Troms 01.01.2013-31.12.2016:
Medlem Varamedlem
Tone Gamst Bjørn-Hugo Bergland
Tor-Eivind Båtnes Anne-Marie Blomstereng

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Representanter til dyrevernsnemnda i Nord-Troms 01.01.2013-31.12.2016:
Medlem Varamedlem
Tone Gamst Bjørn-Hugo Bergland
Tor-Eivind Båtnes Anne-Marie Blomstereng
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Saksopplysninger

Dyrevernsnemnda er et selvstendig statlig forvaltningsorgan, og skal utøve tilsyn etter lov om 
dyrevelferd og tilhørende forskrifter. Dyrevernsnemndas myndighet er hjemlet i lov om 
dyrevelferd.

En viktig del av arbeidet til dyrevernsnemnda er forebyggende arbeid. Rutineinspeksjoner er et 
ledd i dette arbeidet. Nemnda har også plikt til å gjennomføre uanmeldte inspeksjoner

Dagens dyrevernnemnder fungerer frem til 31.12.12 og Mattilsynet skal oppnevne 
dyrevernsnemnder for ny virkeperiode 2013-2016. Myndigheten til å oppnevne 
dyrevernnemnder ligger hos det regionale Mattilsynet. Kommunene har rett til å fremme forslag 
om hvem som skal sitte i nemndene. Aktuelle personer skal ha praktisk innsikt i, og ha interesse 
for husdyrhold og dyrestell. Det er således ikke snakk om politiske verv, men forslag til 
personer som kan oppnevnes ut fra spesifikke kvalifikasjoner. Oppnevning til verv i 
dyrevernnemnden må følge bestemmelsen i likestillingslovens § 21 om at begge kjønn skal være 
representert. 

Kommunen kan innenfor nevnte ramme, fritt foreslå alle myndige personer. Mattilsynets ansatte 
kan imidlertid ikke utnevnes. Mattilsynet anser det som en betydelig fordel med en viss 
kontinuitet i dyrevernarbeidet i nemndene. Det er derfor ikke noe i veien for å foreslå 
gjenoppnevning av personer som sitter i dagens nemnder.

Dyrevernsnemnda i Nord-Troms 

Medlemmer: Varamedlemmer:

Leder:
Nils Arnold Nilsen, Øvergård, 9161 Burfjord, 
tlf 95249953, Kvænangen

Evy-Karin Andersen, 9162 Sørstraumen
tlf 41243983, Kvænangen

Tor-Eivind Båtnes, 
Båtnesvegen 18, 9151 Storslett 
tlf 41675734, Nordreisa

Anne-Marie Blomstereng, Engveien 1, 
9151 Storslett
tlf 90619480, Nordreisa

Nestleder:
Gry-Hege Kviteberg, Sør-Lenangen, 9064 Svensby
97653855, Lyngen

Nils Einar Samuelsen, 9060 Lyngseidet
tlf 90561332, Lyngen

Knut Ivar Nilsen, 9146 Olderdalen 
tlf 90981089, Kåfjord

Inghild Blomstereng, 9144 Samuelsberg
tlf 90012850, Kåfjord

Atle Aronsen, 9046 Oteren
tlf 91646687, Storfjord

Ulf Frantzen, 9080 Skjervøy
tlf 91818506, Skjervøy

Sekretær:
Knut Bach-Gansmo, Mattilsynet, 
9156 Storslett

Oppnevningstid: Til og med 31.12.2012

Dyrevernsnemnda i Nord-Troms (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen,
Storfjord) består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Mattilsynet ønsker minimum forslag på 
to medlemmer og to varamedlemmer fra hver kommune.
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Vurdering

Nordreisa kommune foreslår to medlemmer og varamedlemmer til dyrevernsnemnda i Nord-
Troms for perioden 2013-2016.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-199

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 19.07.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/12 Nordreisa valgnemnd 11.10.2012
56/12 Nordreisa kommunestyre 25.10.2012

Søknad om fritak fra verv som medlem i rådet for funksjonshemmede

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 11.10.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Anny Jorun Skjervø gis fritak fra verv som medlem i rådet for funksjonshemmede for resten av 
valgperioden.

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Anny Jorun Skjervø gis fritak fra verv som medlem i rådet for funksjonshemmede for resten av 
valgperioden.

Saksopplysninger

Anny Jorunn Skjervø søker om å bli løst fra sitt verv medlem i rådet for funksjonshemmede.
Opplysninger gitt i søknaden inneholder opplysninger som er unntatt offentligheten jf. § 13.1 i 
offentlighetsloven, og ligger derved ikke som vedlegg i denne saken, men vil være tilgjengelig 
under møtet.

Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd:
”§ 15. pkt. 2. Uttreden. Suspensjon.
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2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.”

Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad.
Fritak er betinget av at vedkommende ”ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens
arbeidsforhold, helseforhold eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle
de plikter vervet medfører. 

Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden.

Vurdering

Det anbefales at søknad fra Anny Jorun Skjervø imøtekommes.  Saken legges fram for 
valgnemnda før kommunestyret foretar den endelige avgjørelsen.

Side 494



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-200

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 01.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
22/12 Nordreisa valgnemnd 11.10.2012
57/12 Nordreisa kommunestyre 25.10.2012

Suppleringsoppnevning av medlem i Rådet for funksjonshemmede 2012-2015

Henvisning til lovverk:
Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 11.10.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Suppleringsoppnevning av medlem i rådet for funksjonshemmede 2012-2013
Fast medlem
Oddbjørg Ulrikksen Personlig varamedlem (navn ikke oppgitt fra Handikap forbundet) 

Valgnemndas innstilling

Suppleringsoppnevning av medlem i rådet for funksjonshemmede 2012-2013
Fast medlem
Oddbjørg Ulrikksen Personlig varamedlem (navn ikke oppgitt fra Handikap forbundet) 

Saksopplysninger

Anny Jorunn Skjervø har søkt om fritak fra verv som medlem i rådet for funksjonshemmede. 
Med forutsetning i at kommunestyret gir fritak, må det velges inn nytt medlem med personlig 
varamedlem til rådet for funksjonshemmede.

I reglement for rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune §3 Oppnevning og 
sammensetning står følgende:
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«Rådet består av 5 medlemmer og varamedlemmer som velges av kommunestyret for
valgperioden. Rådet skal ha følgende sammensetning:

 3 faste representanter med vara oppnevnes etter forslag fra ulike brukerforeninger.
 2 faste politiske representanter med personlige vara. Minst en av disse fire skal velges

blant medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret.

Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Kommunestyret velger
også leder og nestleder.»

Nordreisa kommune har fått følgende forslag på kandidater fra Handikap forbundet:
Fast medlem: Oddbjørg Ulriksen personlig. Forbundet har ikke oppgitt navn på personlig 
varamedlem. 

Vurdering

Nordreisa kommune velger inn nytt medlem med personlig varamedlem til rådet for 
funksjonshemmede for resten av valgperioden.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/4021-2

Arkiv:                080

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 11.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
18/12 Nordreisa valgnemnd 11.10.2012
58/12 Nordreisa kommunestyre 25.10.2012

Søknad om fritak fra politiske verv frem til 1.8.2013 - Suppleringsoppnevning

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 11.10.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
1. Ola Dyrstad (Sp) fritas fra følgende politiske verv i Nordreisa kommune frem til 

1.8.2013:
 Medlem i kommunestyret
 Medlem i formannskapet
 Medlem i valgstyret
 Medlem i valgnemnda
 Personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for Nord-

Troms (Jakt, fiske og friluftsliv)

2. Suppleringsvalg – gjelder frem til 1.8.2013:
 Som nytt medlem i kommunestyret velges Olaf Skogmo (Sp)
    Vararepresentanter:

1. Pål Halvor Bjerkli
2. Hanne Kalseth Sandøy
3. Hugo Bjørnnes
4. Elise Blixgård

 Som nytt medlem i formannskapet velges Olaug Bergset (Sp)
Vararepresentanter:
1. Olaf Skogmo (Sp)

 Som medlem i valgstyret velges Olaug Bergset (Sp)
Vararepresentanter:
1. Olaf Skogmo (Sp)
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 Som nytt medlem i valgnemnda velges Olaug Bergset (Sp)
Personlig vara:
Olaf Skogmo (Sp)

 Som ny personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for 
Nord-Troms (Jakt, fiske og friluftsliv) velges Olaug Bergset (Sp)

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
3. Ola Dyrstad (Sp) fritas fra følgende politiske verv i Nordreisa kommune frem til 

1.8.2013:
 Medlem i kommunestyret
 Medlem i formannskapet
 Medlem i valgstyret
 Medlem i valgnemnda
 Personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for Nord-

Troms (Jakt, fiske og friluftsliv)

4. Suppleringsvalg – gjelder frem til 1.8.2013:
 Som nytt medlem i kommunestyret velges Olaf Skogmo (Sp)
    Vararepresentanter:

5. Pål Halvor Bjerkli
6. Hanne Kalseth Sandøy
7. Hugo Bjørnnes
8. Elise Blixgård

 Som nytt medlem i formannskapet velges Olaug Bergset (Sp)
Vararepresentanter:
2. Olaf Skogmo (Sp)

 Som medlem i valgstyret velges Olaug Bergset (Sp)
Vararepresentanter:
2. Olaf Skogmo (Sp)

 Som nytt medlem i valgnemnda velges Olaug Bergset (Sp)
Personlig vara:
Olaf Skogmo (Sp)

 Som ny personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for 
Nord-Troms (Jakt, fiske og friluftsliv) velges Olaug Bergset (Sp)

Saksopplysninger

Ola Dyrstad (Sp)søker i brev av 4.9.2012 om fritak fra sine politiske verv i Nordreisa kommune 
frem til 1.8.2013. Ola Dyrstad (Sp) er valgt som hovedstillitsvalg og leder for 
Utdanningsforbundet i Nordreisa kommune. Han opplyser videre at hans posisjon som både 
politiker og arbeidstakertillitsvalgt må kunne kvalifisere til det som karakteriseres som 
uforholdsmessige vanskeligheter. 

Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd:
”§ 15. pkt. 2. Uttreden. Suspensjon.

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.”
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Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad.
Fritak er betinget av at vedkommende ”ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens
arbeidsforhold, helseforhold eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle
de plikter vervet medfører. 

Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden.

Når det gjelder suppleringsvalg vises det til kommunelovens § 16 ang. valg av fast medlem i 
kommunestyret. Der står det bl.a.: § 16 pkt 2.” Hvis medlemmer av kommunestyret eller 
fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende 
gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved 
forholdsvalg……. ”

For valg i andre politiske organer anvendes kommunelovens § 16 pkt. 3.

Vurdering

Det anbefales at søknad fra Ola Dyrstad imøtekommes.  
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-207

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 11.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/12 Nordreisa valgnemnd 11.10.2012
59/12 Nordreisa kommunestyre 25.10.2012

Søknad om fritak fra politiske verv frem til 1.7.2013 - Suppleringsoppnevning

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 11.10.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
1. Aina Karoline Kristiansen (Ap) gis fritak fra følgende politiske verv i Nordreisa 

kommune frem til 1.7.2013:
 Medlem kommunestyret
 Medlem oppvekstutvalget
 Medlem heimevernsnemd
 Vararepresentant nr 4 valgstyret
 Vararepresentant nr 4 administrasjonsutvalget 
 Vararepresentant nr 4 formannskapet
 Kommunerepresentant for samarbeidsutvalget - Styret ved Reisa Montessori skole 

2. Suppleringsvalg – gjelder frem til 1.7.2013:
 Som nytt medlem i kommunestyret Jeanette Veibakken (Ap)

Vararepresentanter:
1. Lill Harriet Bakke
2. Sissel Gulbrandsen
3. Steinar Toresen
4. Wanja Bjerkmo
5. Marit Fredriksen Aarsand
6. Bjarne G. Jensen
7. Mary Ann Andersen
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8. Brynjulf Blixgård
9. Morten Risto
10. Trond Ove Holmgren
11. Rodner Nilsen

 Som nytt medlem i oppvekstutvalget Marit Fredriksen Aarsand (Ap)
Vararepresentanter:
1. Brynjulf Blixgård
2. Mary Ann Andersen
3. Øyvind Evanger
4. Wanja E. Bjerkmo
5. Lill Harriet Bakke

 Som nytt medlem i heimevernsnemd Ole Morten Pedersen (Ap)
 Vararepresentant nr 4 i valgstyret Ole Morten Pedersen (Ap)

Vararepresentant nr 5 i valgstyret Kari S. Wara (Ap)
 Vararepresentant nr 4 i administrasjonsutvalget Ole Morten Pedersen (Ap)

Vararepresentant nr 5 Kari S. Wara (Ap)
 Vararepresentant nr 4 formannskapet Ole Morten Pedersen (Ap)

Vararepresentant nr 5 Kari S. Wara (Ap)
 Kommunerepresentant for samarbeidsutvalget - Styret ved Reisa Montessori skole 

Fast representant Marit F. Aarsand (Ap)
Øyvind Evanger (Ap) personlig vara i samarbeidsutvalget ved Rotsundelv skole

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
3. Aina Karoline Kristiansen (Ap) gis fritak fra følgende politiske verv i Nordreisa 

kommune frem til 1.7.2013:
 Medlem kommunestyret
 Medlem oppvekstutvalget
 Medlem heimevernsnemd
 Vararepresentant nr 4 valgstyret
 Vararepresentant nr 4 administrasjonsutvalget 
 Vararepresentant nr 4 formannskapet
 Kommunerepresentant for samarbeidsutvalget - Styret ved Reisa Montessori skole 

4. Suppleringsvalg – gjelder frem til 1.7.2013:
 Som nytt medlem i kommunestyret Jeanette Veibakken (Ap)

Vararepresentanter:
12. Lill Harriet Bakke
13. Sissel Gulbrandsen
14. Steinar Toresen
15. Wanja Bjerkmo
16. Marit Fredriksen Aarsand
17. Bjarne G. Jensen
18. Mary Ann Andersen
19. Brynjulf Blixgård
20. Morten Risto
21. Trond Ove Holmgren
22. Rodner Nilsen
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 Som nytt medlem i oppvekstutvalget Marit Fredriksen Aarsand (Ap)
Vararepresentanter:
6. Brynjulf Blixgård
7. Mary Ann Andersen
8. Øyvind Evanger
9. Wanja E. Bjerkmo
10. Lill Harriet Bakke

 Som nytt medlem i heimevernsnemd Ole Morten Pedersen (Ap)
 Vararepresentant nr 4 i valgstyret Ole Morten Pedersen (Ap)

Vararepresentant nr 5 i valgstyret Kari S. Wara (Ap)
 Vararepresentant nr 4 i administrasjonsutvalget Ole Morten Pedersen (Ap)

Vararepresentant nr 5 Kari S. Wara (Ap)
 Vararepresentant nr 4 formannskapet Ole Morten Pedersen (Ap)

Vararepresentant nr 5 Kari S. Wara (Ap)
 Kommunerepresentant for samarbeidsutvalget - Styret ved Reisa Montessori skole 

Fast representant Marit F. Aarsand (Ap)
Øyvind Evanger (Ap) personlig vara i samarbeidsutvalget ved Rotsundelv skole

Saksopplysninger

Aina Karoline Kristiansen (tidligere Eriksen), søker i e-post av 26.8.12 om permisjon fra sine 
folkevalgte verv i perioden 1.9.2012 til og med 1.7.2013. Hun oppgir i sin søknad at hun er 
under utdannelse i tillegg til sitt arbeid og omsorg for små barn, og at hennes kapasitet er spist 
opp. 

Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd:
”§ 15. pkt. 2. Uttreden. Suspensjon.

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.”

Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad.
Fritak er betinget av at vedkommende ”ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens
arbeidsforhold, helseforhold eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle
de plikter vervet medfører. 

Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden. 

Når det gjelder suppleringsvalg vises det til kommunelovens § 16 ang. valg av fast medlem i 
kommunestyret. Der står det bl.a.: § 16 pkt 2.” Hvis medlemmer av kommunestyret eller 
fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe 
inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg……. ”

For valg i andre politiske organer anvendes kommunelovens § 16 pkt. 3.

Vurdering

Det anbefales at søknad fra Aina K. Kristiansen imøtekommes
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