
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 20.02.2014
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70 710.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.
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Vår ref. Deres ref. Dato

J.nr. 369/13 A. 132.3 19.12.2013

Alle deltakere med depotavtale for papirbasert arkiv

ENDRING AV SATSENE FOR PAPIRBASERT DEPOT

IKATfungerer i dag som arkivdepot for 21 av 23 deltakerkommuner. 11 deltakere har også inngått

avtale om deponering av arkiv som ikke har nådd aldersgrensen for overføring til arkivdepot.

Dagens depotavgift for papirbasert arkivmateriale er satt til kr. 350 per hyllemeter per år for

materiale fra før 1980. For materiale fra etter 1980 er depotavgiften satt til kr. 600 per hyllemeter

per år på grunn av hyppigere bruk og mer saksbehandling. Disse satsene ble fastsatt da IKATs

depottilbud til forelå i 2004.

Depotavgiften skal dekke merutgiftene IKAT har til magasin, lønn og kontor samt noe

forrnidlingsarbeid. Den er ikke blitt regulert for lønns- og prisstigning i løpet av de 10 årene IKAT har

fungert som arkivdepot for eldre og avsluttet arkiv samt bortsettingsarkiv for en del nyere materiale.

Husleien IKAT betaler til Statsarkivet i Tromsø er i perioden blitt indeksregulert, og har steget fra kr.

600 per m2 i 2004 til kr. 707 per m2 i 2013.Itillegg har lønnsstigningen har vært formidabel i samme

tidsrom. Tall fra SSBviser at heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet hadde en

gjennomsnittlig månedslønn på kr. 25 100 per 1.11.2004. På samme tidspunkt i 2012 hadde den

gjennomsnittlige månedslønnen steget til kr. 38 600. IKATsansatte er i tillegg langtidsutdannede og

har opplevd en noe høyere lønnsøkning enn gjennomsnittet i kommunal sektor.

Saken ble behandlet i styremøte 13. desember d.å., og gjorde følgende vedtak i sak 19/2013:

1KATsstyre går inn for en prisstigning på depotavgiften for papirbasert arkiv av hensyn til

institusjonens økonomi og faktiske utgifter. For materiale fra før 1980 bør prisen vøre kr. 430

fro 1.1.2016. For materiale fra etter 1980 bør prisen være kr. 730 fra 1.1.2015.

Alle deltakere som bruker IKAT som arkivdepot orienteres om prisreguleringen før årsskiftet,

og får mulighet til å påvirke satsene gjennom deltakelse på årsmøte i representantskapet

våren 2014.

Alle deltakerkommuner med depotavtaler for papirbasert arkivmateriale er herved orientert om

dette.

Med vennlig hilsen

Postadresse Besøksadresse Telefon E- post Organisasjonsnummer
c/o StatsarkivetiTromsø Huginbakken 18 94 17 41 70 postmottak@ikatroms.no 989 532 960
Postboks6315 Breivika
9293 Tromsø

Elvine Bjørn

arkivsjef
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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

Statsarkivet i Tromsø
Postboks 6315
9293  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2013/1452 2013/272-10 3671/2014 057 31.1.2014

Foreløpig svar på tilsynsrapport fra Statsarkivet i Tromsø

Viser til deres innvilgelse på vår søknad om utsettelse på svarfrist til 1.2.2014 vedrørende tilsyn 
med arkivarbeidet.

Nordreisa kommune er kommet godt i gang med arkivarbeidet jf. tilsynsrapporten. Da det 
fremdeles er flere punkt som det arbeides med, og tidsplanen ikke holder, ber vi om ytterligere 
utsettelse for ferdigstilling av arbeidet til utgangen av dette året. Som en følge av en stor 
omorganisering av kommunens totale organisasjon har opplæring av nye ledere og avdelinger i
kommunens sak- og arkivprogram ephorte tatt mye av arkivleders tid for arkivarbeidet.
Nordreisa kommune må derfor be om ny fristutsettelse for å sluttføre igangsatt arbeid ihh. til 
tilsynsrapport.

Nordreisa kommune er en ROBEK kommune og organiserer sine tjenester på best mulig måte 
med knappe økonomiske ressurser. Nordreisa kommune vil organisere innad for å best mulig 
tilfredsstille arkivlovens hensikter. 

Nedenfor ser dere en oversikt med foreløpig status av arkivarbeidet for Nordreisa kommune.
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Side 2 av 2

Tiltak: Status A
n

svarlig

Planlagt ferdigstilt

Utnevne arkivleder formelt, plassere
denne formelt i organisasjonen 
(organisasjonskartet) med egen
arbeidsinstruks og fullmakter. Jf.
arkivforskriften §1-1 og
kommuneloven§ 23.
Frist: snarest mulig, haster.

Vedtak fattet og iverksatt. 

R
ådm

ann 
/A

ss.rådm
an

Ferdigstilt!

Prioritere sluttføring av arkivplan
med rutinebeskrivelser, herunder
rutiner for journalføring, registrering
av organinterne dokumenter,
restansekontroll, behandling av
vedlegg m.m., og sende kopi av
arkivplanen til Statsarkivet i Tromsø.
Jf. arkivforskriftens§ 2-2.
Frist:1.2.14

Nordreisa kommune benytter seg av 
arkivplan.no. I løpet av 2014 vil 
Nordreisa kommune ha sluttført en stor 
omorganiseringsprosess, fra 2. nivå til 
3. nivå modell. Dett vil få betydning for 
arkivplan og rutinebeskrivelser i 
Nordreisa kommune.

Nordreisa kommune er i dialog med 
IKAT for tilpassing av arkivplan til 
Nordreisa kommune, og vil 4.3.14 ha en 
gjennomgang med samtlige ledere i 
Nordreisa kommune vedr. arbeidet 
rundt rutinebeskrivelsene.

Rutiner er tilstede og beskrivelsene av 
disse pågår.

A
rkivleder 

I løpet av 1. halvår 
2014 få sluttført 
arkivplan med 
samtlige 
rutinebeskrivelser
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Side 3 av 3

Utarbeide og sende Statsarkivet i
Tromsø en redegjørelse (med
tidsplan) som beskriver tiltak for å
øke personalressurser og holde ved
like og styrke kompetansen til de som
jobber på arkivfeltet, samt styrke
opplæringen av saksbehandlere slik at
intensjonene i arkivforskriften kapittel
I-Ill blir fulgt. Frist: 1.2.14.

Arkivtjenesten er tillagt servicetorget. 
Avdelingen har 4,56 stillingshjemler 
fordelt på 6 ansatte. 2 ansatte arbeider 
hver dag med arkiv i tillegg er det 2 
ansatte på avdelingen som er 
systemadministratorer på sak- og 
arkivprogrammet ephorte, samt 
arkivleder som arbeider 50% med arkiv 
for hele organisasjonen, herunder bl.a. 
opplæring av ansatte i ephorte. 

Det er opprettet et interkommunalt 
arkivforum der arkivleder deltar, og 
ivaretar interesser knyttet til arkiv for 
Nordreisa kommune.

Ansatte får tilbud om kurs i regi av 
IKAT og interne kurs i kommunen 
knyttet til arkivarbeid. I tillegg 
abonnerer Nordreisa kommune på 
tidsskriftet «Arkheion», og er
oppdaterer seg på endringer i 
regelverket. 

Når det gjelder tiltak for å øke 
personalressurser så er Nordreisa 
kommune en ROBEK kommune og 
organiserer sine tjenester på best mulig 
måte med knappe økonomiske 
ressurser. Nordreisa kommune vil 
organisere innad for å få til en best 
mulig måte å tilfredsstille arkivlovens 
hensikter.

Oppvekstavdelingen – Rektorer og 
barnehagestyrere har i 2013 hatt 
nybegynner kurs i sak-og arkiv-
programmet ephorte.

Helse- og omsorg stab har i 2013 hatt 
nybegynner opplæring i ephorte.

Opplæring av avdelinger pågår 
kontinuerlig

A
rkivleder 

- Nybegynner 
opplæring i 
ephorte av 
virksomhetsledere 
i helse- og omsorg 
14.2.14

- Nord-Troms 
plankontor 
opplæring i 
ephorte i feb/mars 
2014

- Hvert år: 
Nybegynner 
opplæring 
nyansatte 
mars/april og 
sept/oktober

- Nyansatt ved 
servicetorget/arki
v grunnopplæring 
fra 10. februar 
2014

- Sept/oktober 
arkivkurs for 
ansatte i skole
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Side 4 av 4

Utarbeide og sende Statsarkivet i
Tromsø en redegjørelse (med
tidsplan) som beskriver tiltak for å
bevare og tilgjengelig gjøre
elektronisk og papirbasert 
arkivmateriale som står i bort 
settingslokaler i rådhuset. Jf.
Arkivforskriftens kapittel IV og V.
Frist:1.2.14

Nordreisa kommune har ikke 
elektronisk arkivmateriale i bort settings 
lokaler. Det er gjort uttrekk av K2000
som nå er lagret hos IKAT. Sak- og 
arkivprogrammet ephorte som 
kommunen bruker, har lagringsdatabase 
på Datasenteret i Olderdalen. 

Nordreisa kommune har arkivmateriale 
fra 1886-1970/88 som er innbundet og 
ordnet (se liste på Ikats hjemmeside). 

Det innbindes fortløpende, og iløpet av 
2014 innbindes politiske protokoller 
frem til 2008. 

Instruks for internt/og eksternt utlån er 
på plass.(Se vedlegg).

I 2014 vil Nordreisa kommune arbeidet 
med kommunens hjemmeside, slik at 
innbyggere/publikum kan få en oversikt 
over hvilke arkivmateriale som er 
tilgjengelig. 

A
rkivleder 

Iløpet av 2014 
innbinde politiske 
protokoller

Iløpet av 2014 : 
informere på 
kommunens 
hjemmeside om 
mulighet for å 
komme å se gammelt
arkiv.

Utarbeide og sende Statsarkivet i
Tromsø en redegjørelse (med
tidsplan) angående når ferdigstillelse
av nye arkivlokaler til godkjent
standard skal skje. Jf.
Arkivforskriftens kapittel IV.
Frist: 1.2.14

Følgende er utført:
- Håndslukkingsapparat plassert i

lokalet
- Panelovnen flyttet slik at den ikke 

står nær kontakt med arkivmateriale
- Døren inn til arkivlokalet er A60.

Det er installert klart for å koble til 
brannalarm, firmaet Bravida er bestilt 
og vil i løpet av februar 2014 ha koblet 
denne til. 

A
rkivleder og Ingeniør John 

Jensen

Følgende 
arbeidsordre er gitt 
og vil bli utført 
februar 2014:

Døren inn til 
arkivrommet vil 
bli selvlukkende

Brannalarm vil 
bli koblet til 
brannsentral.

Med vennlig hilsen

Ellinor Evensen
faglig leder
Direkte innvalg: 77770715

Vedlegg
1 Instruks for intern og ekstern til brukere av kommunens eldre arkivmateriale

Intern kopi: Rådmannen
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RIKSARKIVAREN

Fylkeskommuner, kommuner, KS, LLP og
Norsk arkivråd

Deres ref Vår ref Dato

2014/2494 GRHE 30.01.2014

Informasjon om ny forskrift om bevaring og kassasjon

Riksarkivaren har vedtatt nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for
fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950. Bestemmelsene trer i kraft
1. februar, jf forskrift om endring i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige
bestemmelser om behandling av offentlige arkiv
http://lovdata.noidokument/S Fiforskri ft/2013- I2-20-1739?q=ark iv''' .

Den nye forskriften erstatter kapittel IV Retningslinjer for arkivbegrensning og
kassasjon i fylkeskommunale arkiv og kapittel V Retningslinjer for
arkivbegrensning og kassasjon i kommunale arkiv i Riksarkivarens forskrift
1.12.1999 nr 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om
behandling av offentlige arkiver. Forskriften gjøres gjeldende fra 1. februar og vil
bli lagt ut på Lovdata samme dato. Samtidig oppheves kapittel IV og V og de nye
bestemmelsene utgjør nå revidert kapittel IV.

Forskriften er resultat av prosjektet BK-OFFSEK Kommune i perioden 2011-2013.
Prosjektet har blitt drevet av Riksarkivaren med deltakelse fra kommuner,
fylkeskommuner, kommunale arkivinstitusjoner og organisasjoner. Prosjektet
leverte høringsutkast sommeren 2012 og mottok ca 120 høringssvar innen
høringsfristen 31.12.2012. Høringsuttalelsene og oppsummeringen av horingen ble
publisert på Arkivverkets nettsider. Prosjektet oppsummerte innspillene fra høringen
om forslag til nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og
fylkeskornmunene. Riksarkivaren har gjennomgått bestemmelsene og foretatt
teknisk og juridisk bearbeiding.

Forskriften som nå trer i kraft gjøres gjeldende for arkivmateriale som er skapt etter
1950. Det blir adgang til å søke dispensasjon fra forskriften, slik at eldre
bestemmelser kan benyttes på eldre materiale etter at dispensasjon er innvilget.
Eldre bestemmelser vil være tilgjengelig gjennom Arkivverkets nettsider. Det vil

Postadresse: Kontoradresse: Organisasjonsnr. Telefon : 22 02 26 00 Telefaks: 22 23 74 89
Pb. 4013 Ullevål Stadion Sognsveien 221 961 181 399 www.arkivverket no/riksarkivet
0806 OSLO riksarkivet@arkivverket.no
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også bli informert nærmere bm dispensasjonsordningen som vil vare ut 2018.
Bestemmelsene gjelder alt arkivmateriale som skapes som ledd i utførelsen av
fylkeskommunale og kommunale oppgaver.

En viktig endring er at bestemmelsene beskriver det som minimum skal bevares.
Det som ikke er beskrevet kan kasseres når frister i annet lovverk samt kommunens
og fylkeskommunens juridiske og administrative behov er utløpt. De enkelte
fylkeskornmunene og kommunene kan selv velge å bevare mer enn det som
bestemmelsene pålegger, men organet skal ha oversikt over hvilket materiale som
kan kasseres og hva som skal bevares. For materialet som skal kasseres må
kommunen og fylkeskommunen selv sette oppbevaringsfrister.

Til hjelp i arbeidet med praktisk bruk av bevarings- og kassasjonsbestemmelsene og
andre forhold omkring bevarings- og kassasjonsarbeidet, vil det bli utarbeidet en
veiledning for brukerne av regelverket. Veiledningen vil bli gjort kjent gjennom
Arkivverkets nettsider.

Med hilsen
Lars-Jørgen Sandberg e.f.
underdirektør Gro Hendriksen

arkivar

Kopi:
Kommunale arkivinstitusjoner
Statsarkivene
Samisk arkiv
Norsk helsearkiv

2
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Ordførere og rådmenn

Ledere i barnevernstjenesten

OSO barnevern

KS

Fylkesmannen

Fylkesnemnder

Andre samarbeidspartnere

NORDREISAKOMMUNE

r
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LØPENR.

DOK.NR. ARK KODE

tt-bl* 0
Bufetat

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Dato:
BW 10.01.2013

Omfattende omstilling i Bufetat region nord

Bufetat region nord skal gjennomføre en omfattende omstilling i løpet av 2014 og 2015, hvor 110 årsverk er
forslått omstilt. Dette vil i ulik grad berøre hele regionen i Nord-Norge, gjennom blant annet nedleggelser,
nedjustering av antall plasser ved enkelte institusjoner, effektivisering av turnus, ved å ta ned årsverk i
fagteam og fosterhjemtjenesten, samt reduksjon i regionadministrasjonen.

Endringer i barnevernloven i 2013, medførte et klarere skille mellom statlige og kommunale
barnevernsoppgaver, samt endring i finansiering. Bufetat, region nord har hatt en kraftig aktivitetsutvikling i
lovpålagte oppgaver på over 46 % siden 2010, samtidig som det indeksregulerte budsjettet for 2015 er på
samme nivå som i 2011. Dette medfører at kjerneoppgavene som er institusjonsdrift og
fosterhjemsrekruttering prioriteres.

Bufetat, region nord har som kjent vært i en omstillingsprosess over flere år. Vi startet allerede i 2012 å
avvikle hjelpetiltak. Bufetat skal i langt større grad gi et tilbud til barn og unge som ikke kan bo hjemme, noe
som medfører en nedbygging av hjelpetiltak og ikke lovpålagte oppgaver i tråd med overordnede
styringssignaler.

Region nord er tildelt omstillingsmidler på barnevern i 2014, som ikke vil bli videreført i budsjett for 2015.
Det betyr at i 2015 må vi ha et utgiftsnivå som er betydelig lavere enn i 2014, mellom 60-70 millioner.

Region nord skal fortsatt opprettholde sitt lovpålagte tilbud til kommunene i Nord-Norge med et regionalt
tiltaksapparat i statlig eller privat regi. Dette er et resultat av målgruppedifferensiering, hvor plasser ikke
lenger styres ut fra geografi, men barn og unges behov for omsorg og eller behandling.

I den forbindelse er det utviklet et budsjettforslag som har vært forhandlet med arbeidstaker organisasjonene.
Vi kom ikke til enighet under forhandlingene og saken er sendt videre for behandling i samarbeid med
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i tråd med Hovedavtalen i Staten.

Vi ønsker imidlertid å foreta en kort orientering av regionledelsen forslag til vedtak for å oppnå budsjett i
balanse. Vi har allerede vært i dialog med øverste leder i kommuner som har blitt hardt rammet av våre
forslag til budsjettinnsparingstiltak.

Barne-, ungdoms- og familieetaten
Region nord
Betongveien 2

Saksbehandler:

	

Bente Wistven 9509 Alta

	

Organisasjonsnr: Telefon direkte: Telefon: 466 15 503
www.bufetat.no 986 129 030 Region.nord@bufetat.no
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Storåsen barnehjem (Leirfjord)
Nedlegging av 5 barnehjemsplasser og etablering av 5 nye beredskapshjem i området. Det er 22.5 årsverk
som må omstilles som følge forslag til nedleggelsen.

Vedtaket kommer som følge av en prosess med innføring av kvalitetsutviklingsprogrammet og
målgruppedifferensiering i etaten. Bufetat har tråd med anbefalinger i rapport fra Bufdir -Kvalitet i
barnevernsinstitusjoner, innført målgruppedifferensiering og det er tydeliggjort at barn under 13 år bør gis
tilbys annet tiltak enn institusjon.

Sollia barne- og foreldresenter (Sortland)
Vi opprettholder 5 barnehjernsplasser, og avvikler 2 foreldre/barnplasser. Nedleggelsen av avdelingen vil
føre til en omstilling av 6, 5 årsverk.

Tilbudet til befolkningen i Nord-Norge skal opprettholdes med 7 plasser som i dag, hvor av 5 er i statlig regi,
og i de tilfeller vi ikke har ledig kapasitet selv, skal vi kjøpe toppene. I 2012 og 2013 har det stort sett vært
ledig kapasitet i disse tjenestene, i gjennomsnitt har 6 av de 7 plassene i sentrene for foreldre og barn vært
benyttet i 2012 og 2013.

Foreldre/barn tilbud er i barnevernloven definert som et hjelpetiltak som ligger innenfor kommunens ansvar.
Bufetat, region nord velger derfor å redusere i det statlige tilbudet, men skal sikre at kommunene får tilbud
plasser ved søknad, jf. styringssignaler fra departementet.

Lamo ungdomssenter (Salangen)
Lamo ungdomssenter vil nå gi et behandlingstilbud til 7 ungdommer i målgruppen atferd lav risiko.
Nedleggelsen av avdelingen vil føre til en omstilling av 9,2 årsverk.

Forslaget om nedleggelse av Lamo ungdomssenter, avd. to er hovedsakelig økonomisk begrunnet. Lamo
ungdomssenter i Salangen driver en avdeling med to plasser. Avdelingen har en kostbar turnus, som fører til
høye døgnpriser

Sammenslåing av Ishavbyen ungdomshjem og Tromsø ungdomssenter (Tromsø)
Akutt-tilbudet i etaten er vesentlig endret det siste året, jf akuttstandard i kvalitetsutviklingsprogrammet.
Regionen har de siste årene hatt behov for gjennomsnittlig 18 akuttplasser, vi har nå 23. MultifunC tilbys nå
gjennom nasjonale behandlingsplasser, og etter overordnede føringer ble det besluttet at TUS skulle endre
målgruppe. Omstillingen anslås det en reduksjon av 12 årsverk.

I Ishavsbyen slås sammen med TUS og får ny målgruppe adferd lav risiko. To enheter med fire plasser hver
slås sammen og gir tilbud om 8 plasser.

Røvika ungdomssenter (Fauske)
Reduserer sitt tilbud fra 11 til 8 plasser grunnet lavere etterspørsel av akuttplasser enn dimensjonering
Dette vil i forslaget føre til en effektivisering av turnus og reduksjon av om lag 9 årsverk

I tillegg foreslås:
— Videre avvikling av familie/nettverksavdelinger ved våre statlige institusjoner av ikke

lovpålagt oppgave med 23, 9 årsverk
En effektivisering av turnus ved våres institusjoner med innsparing på 8-11 årsverk
Reduksjon i administrative stillinger —nestledere og regionadministrasjon på 13 årsverk.
Reduksjon stillinger —fagteam/fosterhjem 8 årsverk
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Dette er en svært krevende og smertefull prosess. Vi forstår godt reaksjoner fra både ansatte og kommuner
på forslaget. Vi vil søke samarbeid med kommuner om kompetanseoverføring og lignende i forbindelse med
omstillingen når et endelig vedtak foreligger.

Videre prosess for vedtak etter brudd i forhandlingene behandles videre i samråd med Barne-, ungdoms- og
familieetaten. Vi vil gjøre dere kjent med hva som ble utall av forhandlingene og regionen vedtatte plan for
budsjett i balanse.

Med hilsen

Pål Christian Bergstrøm
Regiondirektør
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Sametinget
Kommunene i Nord-Norge
Fylkeskommunene i Nord - Norge

Deres ref . Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato:
2013/322 /012 Kristian Iversen Fanghol, 75 51 29 11 Bodø, 12.12.2013

Oppnevning av nye styrer for helseforetakene - endringer av prinsipper for
oppnevning av styremedlemmer

Det vises til tidligere utsendt brev der adressatene inviteres til å foreslå kandidater til styrene for
helseforetakene for perioden 2014-2016.

Regjeringen har vedtatt å endre prinsippene for oppnevning av styremedlemmer. Helse Nord ber
med dette om at dere kommer med forslag til kandidater til de ulike styrene basert på de nye
prinsippene. Dette betyr at det er samlet kompetanse som skal vektlegges. Det er ikke et krav om
at kandidatene skal være eller ha vært folkevalgte.

Prinsippendring

I brev fra regjeringen til de regionale helseforetakene heter det:

"Regjeringen har besluttet å oppheve kravet om at et flertall av de eieroppnevnte
styremedlemmene til de regionale helseforetakene skal oppnevnes blant politikere foreslått av
ftlkeskommuner, kommuner og Sametinget. Dette innebærer at helseforetakslovens
minimumskrav legges til grunn for utnevning av styrer for helseforetak.

Politisk og samfunnsmessig kompetanse vil fortsatt være viktig for styrene, men eier vil med disse
endringene få storre fleksibilitet til å sette sammen kompetente styrer tilpasset utfordringsbildet
for det enkelte helseforetak. Det samlede antall styremedlemmer skal også reduseres."

Sammensetning av styrene —kompetansebehov

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet.
De eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene skal samlet ha en kompetanse som
reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står ovenfor. Styrene må ha
et nødvendig helhetsperspektiv på de utfordringene helseforetaket står ovenfor de oppgaver som
skal løses.

Helse Nord RHF
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: 75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752
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Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. Styrets ansvar er
overordnet og omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske forhold. Styret har ansvar
for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon,
og at ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets primære oppgave er å ivareta eiers interesse,
gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i virksomheten.

Forslag på kandidater til styrene for helseforetakene

Kommuner, fylkeskommuner og Sametinget inviteres til å komme med kandidater basert på
følgende tilknytning:

Finnmarkssykehuset HF

Kommunene i Finnmarkssykehuset HFs lokalsykehusområde, Finnmark fylkeskommune og
Sametinget.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kommunene i Universitetssykehuset Nord-Norge HFs lokalsykehusområde, Sametinget og
Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommune

Nordlandssykehuset HF

Kommunene i Nordlandssykehuset HFs lokalsykehusområde, Nordland fylkeskommune og
Sametinget

Helgelandssykehuset HF

Kommunene i Helgelandssykehuset HFs lokalsykehusområde, Sametinget og Nordland
fylkeskommune

Sykehusapotek Nord HF

Kommunene i Nord-Norge, Sametinget og fylkeskommunene i Nord-Norge

Prosess

Navn på kandidater, stilling/yrke, mobiltelefon og e-postadresse bes sendt: postmottak,d,helse-
nord.no innen 1. februar 2014. De foreslåtte kandidatene vil så få en egen henvendelse fra Helse
Nord RHF der ytterligere opplysninger ønskes registrert.

Oppnevning skjer i foretaksmøte for helseforetaket i løpet av mars/april 2014 etter behandling i
styret for Helse Nord RHF.
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Har dere spørsmål om gjennomføring av prosessen kan dere ta kontakt med
kommunikasjonsdirektør Kristian Iversen Fanghol 95076075 eller på e-post til: kirlielse-
nord.no 


Med vennlig hilsen

Bjørn Kaldhol (sign) Lars Vorland (sign)
Styreleder Adm. direktør

Kopi: Helseforetakene
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Org.nr. 934 834 194
Telefon 777 66 100
Telefaks 777 66 110
Bankgiro 4740 05 05345
Adresse Postboks 274

9156 Storslett
E-post post@reisavekst.no

www.reisavekst.no  
www.reisabrukt.blocispot.com


Nordreisa
ASIVIC  : - enVekst bedrift

Nordreisa Kommune
v/ Rita Toresen
9151 Storslett

NORDREISAKOMMUNE

b FE97014

SAKSNR

A

03.02.2014

PRISJUSTERINGER IFØLGE AVTALE OM MEDFINANSIERING.

For 2014 vil beløpene bli følgende:

Kommunens andel av medfinansieringen:

25 % av finansieringa fra Staten 707 400,-

Husleie:
148 m2 x 376,16
174 m2 x 859,80
174 m2 x 268,69
Sum
Konsumprisregulert
01.01.06 —31.12.12
01.01.13 - 31.12.13 (267 101)

51
139

43

800,-
200,-
500 -

234 500 -

261 763 -
266 033 -

Regnestykket blir da:
707 400,-

-266 033 -
441 367,- : 12 = 36 780 - Utbetales til 4740 05 05345 hver måned

Med hilsen

Lina Olsen
Daglig leder

-ARBEID OG TRIVSEL-



Kvalitet —Fleksibilitet - Kreativitet —Respekt —Inkluderende —God service
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Nordreisa
ASII/C11 - enVekst bedrib

Tilsagn fra NAV

267 101 - 261 763 = 5338

Skal reguleres med 80 % av økningen = 4270

-ARBEID OG TRIVSEL-

Kvalitet —Fleksibilitet - Kreativitet —Respekt —Inkluderende —God service
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Unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

NORDREISA ASVO
Postboks 274
9156 STORSLETT

Vår ref.' 2000/0067793-31 Dato: 12-12-2013

Tilsagn om tilskudd til Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

NAV Tiltak Troms gir NORDREISA ASVO tilsagn om tilskudd med inntil kr 1414800 for
gjennomforing av tiltak for

20 personer

Tilsagnet fordeler seg slik:
Drift VTA-PV
Totalt

1414800kr 	 61,,rd pr;
1414800kr

Tilsagnet skal benyttes innen 01-01-2014 til 30-06-2014. Tilsagnet er gitt under forutsetning av at vilkår
og regelverk for tiltak følges.

Refusjonskravet må fremmes etterskuddsvis hver måned, senest innen 31-08-2014. Tilsagnet trekkes
tilbake dersom refusjonskravet ikke blir sendt NAV Tiltak Troms i rett tid. Skjema for refusjonskrav
finnes på www.nav.no.

NAV og Riksrevisjonen kan kontrollere bruken av midlene, i henhold til vilkårene i
Bevilgningsreglementet § 10.

Mottakers organisasjonsnummer: 934834194
Mottakers bedriftsnummer: 972002275
Mottakers kontonummer: 47400505345

Med hilsen

Elin Lindbom e.f.
NAV Tiltak Troms

NAV TILTAK TROMS

Postadresse: Strandgata 41. 3 etg PB 889 9259 TROMSØ

Besøksadresse: Strandgata 41 // 9008 TROMSØ
Tlf: 55 55 33 3311Faks: 77 28 51 01

vsww.nav.no
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 45 05.12.20132013/497 - 10331.1

Deres datoDeres ref.-

Nordreisa kommune v/rådmannen

9156 Storslett

Referat fra ROBEK-møtet 20. november 2013

Onsdag 20. november 2013 fra kl. 11.00-14.00 gjennomførte Fylkesmannen i Troms et
ROBEK-møte med Nordreisa kommune. Møtet fant sted i kommunestyresalen på rådhuset på
Storslett.

Fylkesmannen takker for et konstruktivt og positivt møte. Vi setter
pris på den brede og alctivedeltakelsen, fra administrativ og ikke minst politisk side.
Fylkesmannen vurderer møtet som meget viktig i vår oppfølging av den økonomiske
situasjonen i kommunen.

Fra Nordreisa kommune deltok formannskapet ved ordfører Lidvart Jakobsen (Ap),
varaordfører Halvard Wahlgren (H), Øyvind Evanger (Ap), Sigrun Hestdal (Ap) og Olaug
Bergset (SP). Fra kommunens administrasjon deltok rådmann Anne-Marie Gaino,
økonomisjef Rita Toresen og controller Espen Li.

Fra Fylkesmannen i Troms deltok fylkesmann Svein Ludvigsen, avdelingsdirektør Jan-Peder
Andreassen og økonomirådgiver Asle Tjeldflåt.

Dagsorden for møtet var følgende:

Innledning v/ Fylkesmannen
Økonomien i Nordreisa kommune sett med Fylkesmannens øyne, v/ Fylkesmannen

Økonomisk utvikling og forpliktende plan for inndekning av underskudd
Statsbudsjettet 2014

Økonomisk status i 2013 v/ Nordreisa kommune
Arbeidet med budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 v/ Nordreisa kommune
Oppsummering

Innledning v/ Fylkesmannen

Svein Ludvigsen innledet møtet med å informere om organiseringen av fylkesmannsembetet
og embetets oppgaver, og at reindriftsforvaltningen med 4,5 årsverk blir en del av embetet fra
nyttår.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

sosialavdelingen
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Økonomien i Nordreisa kommune sett med Fylkesmannens øyne, v/ Fylkesmannen

Det ble presentert kart med den demografiske utviklingen i kommunen og fylket ellers, og de
demografiske prognosene for kommunen og fylket ellers de neste 15 årene ble vist.

Den økonomiske situasjonen til kommunen ble deretter tema, og punktene under reflekterer
Fylkesmannens bilde av situasjonen og utviklingen de siste årene.

Kommunen har vært i ROBEK siden 2004
Vedvarende problemer med å følge inndekningsplan - men bedring i 2011 og 2012.
Underskudd pr. 2012: 17,9 mill. kr.
Forlenget inndekningstid innvilget i 2010 av KRD hva gjelder underskudd i perioden
2003-2009. Inndekning skal ut fra denne planen være sluttført i 2014
Kommunen har de siste årene vist evne og vilje til å gjennomføre tiltak for å
gjenopprette økonomisk balanse (strukturelle tiltak, nedbemanning, rammekutt)
Bedre økonomistyring —kontroll på driften
Utvikling av styringssystem og styringsdokumenter (budsjett, økonomiplan,
årsmelding)
Fortsatt sårbar økonomi med økning i lånegjelden
Fullføring av inndekning av underskudd i 2014 mulig, men krevende
Positivt statsbudsjett for 2014 for kommunen —størst inntektsvekst av alle Troms-
kommunene.

Det ble også vist til kommunens låneopptak til Halti II, som ble godkjent av KRD etter at
kommunen påklagde Fylkesmannens vedtak om avslag.

Avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen minnet om bestemmelsene i kommuneloven om
ROBEK, og hva Fylkesmannens rolle er overfor ROBEK-kommuner. Videre ble
oppsummeringspunktene fra forrige ROBEK-møte 13. september 2012 og status i
kommunens forpliktende plan for inndekning av underskudd gjennomgått.

Av underskuddet som ble opparbeidet i 2003-2009 skulle kommunen pr 2012 ha
dekket inn 16,2mill. kr. Status er at kommunen har dekket inn 15,2 mill kr. M.a.o. er
kommunen på etterskudd pr 2012 med ca. 1 million kroner i inndekning.
Det gjenstår 12,6 mill. kr. til inndekning av underskudd som oppstod før 2010, og
som er en del av den forlengete inndekningsplan som KRD har godkjent. Dette skal
dekkes inn i 2013 og 2014
Underskuddet fra 2010 på 5,3 mill. kr. (som oppstod etter KRDs godkjenning av
forlenget inndekningstid) må dekkes inn i 2014 (4-årsregelen i kommuneloven).
Totalt underskudd pr 2012 er 17,9 mill. kr.
Kommunen har planlagt å dekke 7,5 mill kr. i 2013

Økonomirådgiver Asle Tjeldflåt gikk nærmere gjennom økonomiske utviklingstrekk i
kommunen generelt og innenfor de største tjenesteområdene. KOSTRA-tallene viser at
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kommunen har redusert enhetskostnadene innenfor flere områder, og dette er et resultat av de
vedtatte tiltak. Videre ble sentrale trekk ved regnskapet for 2012 og budsjett 2013/
økonomiplan 2013-2016 trukket frem og kommentert.

Økonomiskstatusi 2013v/ Nordreisakommune

Kommunen v/ økonomisjef Rita Toresen presenterte økonomisk status for kommunen i 2013.
I følge økonomirapport for 3. kvartal har de ulike sektorene i driften samlet sett brukt 3,7 mill.
kr mer enn budsjett (periodisert budsjett). Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
er 0,5 mill. kr. høyere enn budsjett, mens mht. renter og avdrag har kommunen en besparelse
på 4,1 mill. kr. Til sammen har kommunen dermed et positivt avvik på 1,1mill. kr. i driften i
2013, og slik det ser ut pr. 3. kvartal vil kommunen kunne avsette midler til inndekning av
tidligere års underskudd iht. forpliktende plan. Det ble imidlertid understreket at kommunen
«balanserer hårfint», og at uforutsette utgifter eller svikt i inntektene kan endre dette bildet.

Arbeidetmedbudsjett2014og økonomiplan2014-2017v/ Nordreisakommune

Rådmannen gikk gjennom forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017.
Konsekvensjustert budsjett ble gjennomgått, samt tiltak for å komme i balanse i budsjett
2014. Forventet utvikling i utgifter (inkl, renter og avdrag), inntekter og lånegjeldsbelastning
ble vist.

Det legges opp til inndekning av tidligere års underskudd med 10,3 mill, kr. i 2014. (7,6 mill.
kr. i 2013).

Det er foreslått å utsette en del investeringer fra 2014 til 2015, utbygging Moan skole og
utbygging barnehage. Kommunen vil operere med minimumsavdrag i 2014 for å frigjøre
midler til inndekning av underskudd. Det er ingen rentebuffer i budsjettet for 2014.

Oppsummeringv/ fylkesmannen

Svein Ludvigsen oppsummerte møtet med følgende seks punkter:

Det er avgjørende at kommunestyret nå står samlet for å få kommunen ut av ROBEK.
Kommunen har meget god økonomikompetanse i administrasjonen, noe som er
tillitvekkende. Dette er en viktig premiss for kommunestyrets oppfølging av
økonomien.
Kommunen balanserer på en knivsegg mht. økonomisk balanse i 2013 og 2014.
Opplegget er svært sårbart. Kommunen ga en god beskrivelse av dette.
Kommunen er på rett vei. Både det lange og det mellomlange løp (øk.plan 2014-2017)
er viktig å ta hensyn til for å skape økt handlingsrom.
Halti II: Godkjenning av låneopptak til dette tiltaket i 2014 og evt. 2015 vil kunne få
konsekvenser for andre tiltak, avhengig av hvorvidt kommunen klarer å følge
inndekningsplanen.
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6. Kommunen har et sterkt ønske om å komme ut av ROBEK. Det er nå avgjørende å
ikke skyve ting foran seg, men stå samlet (jf. punkt 1).

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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UTROMS

fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 STORSLETT

T NORDREISAKOMMUNE

cutif c2cL(4Uil,/kfic.)
2 0 JAN2014‘.1,(--'

•'- D,..
 KSNE 


LOPENR.

UC,K.NR.ARK.KODE

16.01.2014

Deres ref.: Saksbehandler: Søknadsnr: 13/01503
Johnni Håndstad Arkiv nr:

TILSAGN OM KULTURBYGGMIDLER TIL ANLEGGSNR 1942004901 HALTI 2 -
NORDREISA KOMMUNE.

Viser til søknad om tilskudd til ovennevnte anlegg.

Ved fordelingen av spillemidler til regionale kulturbygg 2013 i vedtaksmøte i Fylkesrådet
17.12.13, sak 286/13, ble søknaden imøtekommet med et tilskudd på kr 1 842 262, - .
For søknadsperioden 2014 kan det søkes om kr. 4 424 567,-.

Generelle retningslinjer for utbetaling av bevilget beløp:

Det kan foretas delutbetaling når anleggsarbeidene er kommet godt i gang. Anmodning om

delutbetaling må inneholde et delregnskap og en statusrapport med kommunal bekreftelse

på fremdriften i anlegget. Delutbetaling kan maksimalt utgjøre 1/3 av allerede utført
tilskuddsberettiget arbeid iht. fremlagt statusrapport.

Det må foreligge kommunal redegjørelse for bekreftelse av framdriften i anlegget.

Sluttutbetaling foretas ikke før regnskap revidert av kommunerevisjon og kommunal
bekreftelse på at anlegget er fullført i samsvar med godkjente planer, er sendt inn.

Innvilget søknad skal fortrinnsvis brukes i tildelingsåret. Penger som ikke er brukt i
løpet av to år etter at søknad er bevilget, blir inndratt.

Alle utbetalinger skjer via den kommunen hvor anlegget er fysisk plassert.

Postadr.: Kulturetaten Tlf.: +47 77788000
Postboks 6600, 9296 Tromsø Faks: +47 77788001

Besøksadr.: Strandveien 13
E-post: postmottak@tromsfylke.no
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Klageadgang
Forvaltningsloven gir søkere til tilskudd fra spillemidlene rett til å klage over det vedtak som
er truffet av fylkeskommunen, jamfør Forvaltningslovens § 27 tredje ledd, jamfør
§ 28 annet ledd, samt kapittel 7 i bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet, V-0732. Klagefristen er 3 uker fra den dagen dette brevet kom frem. Dersom
fylkeskommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen skal saken oversendes
Kulturdepartementet for endelig avgjørelse.

Klageskjema finnes på siden http://www.signform.no/dss/

Med hilsen

t
Vibeke Skinstad

avdelingsleder folkehelse, idrett og friluftsliv

Ellen Østgard

fylkeskultursjef
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fylkeskommune

ROMSSA fyikkasuohkan

NORDRE1SAKOMMUNE

\ T/7'4.ce" ct
•å:re-t/42,:d-ku

, 20 JAN2014
- bk-

SAKSNR
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DOK.NR.ARK.KODE

Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 STORSLETT 16.01.2014

Deres ref.: Saksbehandler: Søknadsnr: 13/01503
Johnni Håndstad Arkiv nr:

TILSAGN OM RENTER AV KULTURBYGGMIDLER TIL ANLEGGSNR 1942004901
HALTI 2 - NORDREISA KOMMUNE.

Viser til søknad om tilskudd til ovennevnte anlegg.

Ved fordelingen av spillemidler til regionale kulturbygg 2013 i vedtaksmøte i Fylkesrådet
17.12.13, sak 286/13, ble søknaden imøtekommet med et tilskudd på kr 75 171,-.

Generelle retningslinjer for utbetaling av bevilget beløp:

Det kan foretas delutbetaling når anleggsarbeidene er kommet godt i gang. Anmodning om
delutbetaling må inneholde et delregnskap og en statusrapport med kommunal bekreftelse
på fremdriften i anlegget. Delutbetaling kan maksimalt utgjøre 1/3 av allerede utført
tilskuddsberettiget arbeid iht. fremlagt statusrapport.

Det må foreligge kommunal redegjørelse for bekreftelse av framdriften i anlegget.

Sluttutbetaling foretas ikke før regnskap revidert av kommunerevisjon og kommunal
bekreftelse på at anlegget er fullført i samsvar med godkjente planer, er sendt inn.

Innvilget søknad skal fortrinnsvis brukes i tildelingsåret. Penger som ikke er brukt i
løpet av to år etter at søknad er bevilget, blir inndratt.

Alle utbetalinger skjer via den kommunen hvor anlegget er fysisk plassert.

Postadr.: Kulturetaten Tlf.: +47 77788000
Postboks 6600, 9296 Tromsø Faks: +47 77788001

Besøksadr.: Strandveien 13
E-post: postmottak@tromsfylke.no
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Klageadgang
Forvaltningsloven gir søkere til tilskudd fra spillemidlene rett til å klage over det vedtak som
er truffet av fylkeskommunen, jamfør Forvaltningslovens § 27 tredje ledd, jamfør
§ 28 annet ledd, samt kapittel 7 i bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet, V-0732. Klagefristen er 3 uker fra den dagen dette brevet kom frem. Dersom
fylkeskommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen skal saken oversendes
Kulturdepartementet for endelig avgjørelse.

Klageskjema finnes på siden http://www.siftnform.no/dss/

Med hilsen

en Øs gar Vibeke Skinstad
c-

fylkeskultursjef avdelingsleder folkehelse, idrett og friluftsliv
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ARKIVVERKET

STATSARKIVET I TROMSØ

Nordreisa kommune

Postboks 174
9156 STORSLETT

NORDREISAKOM;,!UNESERVICEKONTOhET

rj MAI 2Orf'

,^K

•

Deresref. Vårref. Dato
2013/1452 TRKA 28.05.2013

Tilsynsrapport

Med hjemmel i Arkivloven § 7b foretok Statsarkivet i Tromsø ved arkivarene
Svein-Olaf Nilssen og Trond Inge Karlsen tilsyn med arkivforhold i Rådhuset i
Nordreisa kommune 7. mars 2013. Formålet med tilsynet var å følge opp at lover,
forskrifter og annet regelverk på arkivfeltet blir fulgt (jf. vedlagte rapport pkt. 1).
Vedlagt følger endelig rapport etter tilsynet. Her er det gitt følgende frister for
ulike tiltak som Nordreisa kommune må gjennomføre:

utnevne arkivleder formelt, plassere denne formelt i organisasjonen
(organisasjonskartet) med egen arbeidsinstruks og fullmakter. Jf. arkivforskriften
§1-1 og kommuneloven § 23. Frist:snarestmulig,haster.

prioritere sluttføring av arkivplan med rutinebeskrivelser, herunder rutiner
for journalføring, registrering av organinterne dokumenter, restansekontroll,
behandling av vedlegg m.m., og sende kopi av arkivplanen til
Statsarkivet i Tromsø. Jf. arkivforskriftens § 2-2. Frist:snarestog innen
1. oktober2013.

utarbeide og sende Statsarkivet i Tromsø en redegjørelse(medtidsplan)
som beskriver tiltak for å øke personalressurser og holde ved like og styrke
kompetansen til de som jobber på arkivfeltet, samt styrke opplæringen av
saksbehandlere slik at intensjonene i arkivforskriften kapittel blir fulgt. Frist:
snarestog innen1. oktober2013.

utarbeide og sende Statsarkivet i Tromsø en redegjørelse(medtidsplan)
som beskriver tiltak for å bevare og tilgjengeliggjøre elektronisk og papirbasert
arkivmateriale som står i bortsettingslokaler i rådhuset. Jf. Arkivforskriftens
kapittel IV og V. Frist:snarestog innen1. oktober2013.

StatsarkivforTroms, Postadresse: Kontoradresse: Organisasjonsnr: Telefon:77647200 Telefaks:77647201
Finnmarkog Svalbard Postboks6315 Huginbakken18 961 181399 www.arkivverket.no/tromso

9293TROMSØ Universitetsområdet statsarkivettrornso arkivverket.no
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• utarbeide og sende Statsarkivet i Tromsø en redegjørelse (med tidsplan)
angående når ferdigstillelse av nye arkivlokaler til godkjent standard skal
skje. Jf. Arkivforskriftens kapittel IV. Frist: snarest og innen 1. oktober
2013.

For øvrig viser vi til vedlagte rapport.

Med hilsen

c:)(C

Solbjølg åiligsen FOss
statsarkivar

eim
Trond IngeI en
arkivar

2
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ARKIVVERKET

STATSARKIVET I TROMSØ 1

Tilsyn med arkivforhold i

Nordreisa kommune

Tilsynsrapport

Sak 2013/1452 Rapportdato: 24.5.2013

Dato for tilsyn: 7.3.2013 Utarbeidet av:

Sted: Nordreisa (Storslett) Trond Inge Karlsen

Svein-Olaf Nilssen
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1. Innledning
Med hjemmel i Arkivloven § 7b foretok Statsarkivet i Tromsø ved arkivarene Svein-Olaf
Nilssen og Trond Inge Karlsen tilsyn med arkivforholdene i Nordreisa kommune 7. mars
2013.

Tilsynet gjaldt arkivsituasjonen i kommunens sentraladministrasjon i Rådhuset på Storslett,
og ble innledet med et møte der ass. konst. rådmann Dag Funderud og faglig leder for
servicetorget Ellinor Evensen deltok. Statsarkivet informerte kort om Arkivverket og
Statsarkivet i Tromsø, samt redegjorde for tilsynsansvaret for arkivarbeidet i offentlige organ.

I tilsynet denne gangen var fokuset særlig på følgende områder:
Ansvarsplassering av arkivtjeneste, overordnet og i daglig arbeid (arkivansvarlig)

(arkivleder)
Rutiner i arkivdanningen (arkivplan, rutiner i det daglige arkivarbeidet, periodisering og

bortsetting, arkivbegensning og kassasjon)
Arkivlokaler (daglige arkiv, spesialrom dvs, rom for bortsetting og depot)
Depottjeneste

Under tilsynet ble det lagt vekt på å avklare på hvilke områder Nordreisa kommune må
etablere forbedringer for å innfri de krav som stilles i Arkivloven med forskrifter. Nedenfor
vil vi kommentere nærmere de feltene det er særlig viktig at kommunen prioriterer. Tilsynet
ble avsluttet med et oppsummerende møte med konst. ass. rådmann og arkivleder der det ble
gitt en kort oppsummering av funn som ville bli tatt opp i tilsynsrapporten der Nordreisa
kommune har særlige utfordringer når det gjelder arkivarbeidet.

Som vi presiserte under vårt tilsyn er det viktig at alle etater i kommunen, både i rådhuset og
ytre etater merker seg rapporten og de funn som ble gjort, og at eventuelle utfordringer på
arkivfeltet blir fulgt opp av de enkelte ansvarlige under oppfølging av rådmann og
arkivansvarlig.

Det vil i rapporten bli vist til Arkivforskriften (FOR-1998-12-11-1193), som vil være
forkortet til AF og til Riksarkivarens forskrift (FOR-1999-12-01-1556) Forskrift om
utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver), som
består av ni kapitler. Ved henvisninger vil forkortelser for kapittel, f. eks. IX, bli benyttet.

2. Arkivtjeneste, arkivansvar mv.

2.1 Arkivleder
I Arkivloven med forskrift er det, som påpekt ved vårt besøk, klart uttrykt at det overordnede
arkivansvaret i et offentlig organ er tillagt den øverste ledelsen i organet. I en kommune vil
dette være rådmannen, jf. AF §1-1 og Kommunelovens § 23. Det overordnede ansvaret
omfatter de oppgaver som er nødvendige for å oppfylle de krav lov og regelverket setter. En
av de sentrale oppgavene er å tilsette eller oppnevne arkivleder som har det operative
(daglige) ansvar for arkivarbeidet og å etablere en felles arkivtjeneste under dennes ledelse.
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Vi fikk under vårt tilsyn opplyst at faglig leder for servicetorget, Ellinor Evensen, er tillagt
oppgavene som arkivleder, uten at tittel og/eller stillingsbrøk er formelt fastsatt i
organisasjonen. Dette oppfatter vi som spesielt uheldig, og kan ikke sies å være helt i tråd
med det som kreves i forskriften om operativt (daglig) arkivansvar. Det er viktig for
organisasjonen at det gis tydelig signal om hvem som har stillingen arkivleder, ikke minst for
dennes legitimitet når det gjelder å gi instrukser og pålegg i organisasjonen.

2.2 Arkivplan
Det er fastslått i AF § 2-2 at et offentlig organ til enhver tid skal ha en ajourført arkivplan,
som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Arkivplanen skal også vise hva
slags instrukser, regler, planer m.v. som gjelder for arkivarbeidet. Dette innbefatter også det
enkelte organs elektroniske arkiver. Arkivplan må blant annet inneholde instrukser og rutiner
for oppbygging og bruk av elektroniske systemer, jf. IX §§ 3-2 og 3-3.

Nordreisa kommune har i dag ingen ferdigstilt arkivplan, men arbeidet er etter sigende
igangsatt. Vi vil sterkt understreke betydningen av å prioritere denne ferdigstilt snarest mulig.
Eksempelvis ville dagens manglende rutiner for journalføring av X-, N- og S-notater ha blitt
avdekket, synliggjort og rettet på som følge av en gjennomarbeidet arkivplan (jf. pkt 2.3.2
nedenfor). Vi fikk opplyst at kommunen benytter seg av tilbudet i Arkivplan.no, og vi vil her
bare for ordens skyld minne om at bakgrunnen for prosjektet Arkivplan.no nettopp er at
overgangen til elektronisk saksbehandling øker behovet for å ha en arkivplan som til enhver
tid er oppdatert. Samtidig gjør det faktum at stadig flere kommuner inngår interkommunalt
samarbeid på ulike felt det viktig å klargjøre hvor dokumentasjonen samles og bevares for
ettertiden. Nordreisa kommune er med i interkommunale samarbeid, og en arkivplan vil
kunne klargjøre dokumentflyten her. Arkivansvaret for det enkelte samarbeid må
dokumenteres i arkivplan.

Vi vil også skyte inn at Interkommunalt Arkiv Troms, som Nordreisa kommune er medlem i,
selvfølgelig vil kunne bistå med utarbeidelsen.

Rutiner for backup og fysisk sikring av både papirbasert arkiv og elektronisk arkiv må også
dokumenteres i arkivplanen.

2.3 Arkivtjeneste, ressurser mv.

2.3.1 Personal og rutiner.
Nordreisa kommune har siden 1.1.2009 hatt fullelektronisk arkiv; Ephorte (arkivbegrensning
foretas). Fra ca år 2000 tom. 2008 brukte kommunen K-2000, der kun utgående brev ble
elektronisk arkivert. Ephorte har en historisk database på det som er bevart fra K-2000.
Nordreisa kommune har i dag et sentralarkiv og felles postmottak for hele kommunen i
rådhuset på Storslett. Selv om all post til kommunen går via servicetorget, får enkelte ytre
etater videresendt posten for åpning, eksempelvis Familiekontoret. Det finnes en rekke ulike
fagsystemer i bruk hos ulike etater.

Det brukes i all hovedsak K-koder i arkiveringen, med unntak av tilfeller der gårds- og
bruksnummer, personnummer og navn legges til grunn. Periodisering ble foretatt i 2009 ved
overgangen til Ephorte (skarpt skille).

Arkivtjenesten er lagt til servicetorget, som også betjener kommunens postmottak. Tjenesten
består av ca 1 årsverk med fire medarbeidere som i følge kommunens oversikt over personale
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er ansatt for å gjøre oppgaver som ikke har direkte med arkivfeltet å gjøre. Det er vårt
inntrykk at det dermed er for lite ressurser til å utføre oppgaver på arkivfeltet utover daglige
gjøremål i forbindelse med arkivdanning som prioriteres. Kvalitetssikring i de daglige
løpende arkivoppgavene, som for eksempel skjerming av journalposter, kontroll av
scanningsresultat er høyt prioritert. Eksempel på felt som dessverre ikke får den
oppmerksomhet som trengs, er områder som planlegging og fullstendig kvalitetssikring av de
daglige løpende arkivoppgavene (innbefattet arkivplan), bortsetting (utskrift og/eller uttrekk
og konvertering av databaser (journaler og fagsystemer) for deponering/avlevering) samt
oppbevaring av arkivmateriale i forskriftsmessige arkivlokaler.

Det er viktig at de som har oppgaver på arkivfeltet har fastsatt stillingsbrøk for hvor mye tid
som skal settes av til arkivarbeid, samt at personalet som jobber med arkiv jevnlig far faglig
påfyll i form av kurs og samlinger. I dag er det om nevnt fire personer som i sine stillinger
utfører aktuelt arbeid på arkivfeltet, og må prioritere dette arbeidet i forhold til andre
presserende oppgaver. Arkivarbeidet utgjør som sagt til sammen 1 årsverk i en kommune som
vi har fått oppgitt opererer med godt og vel 400 årsverk. Dette gir etter våre vurderinger
unødige utfordringer når det gjelder kontinuitet og forutsigbarhet til å imøtekomme de krav
som stilles til kommunen i dag når det gjelder arkivlov og forskrifter.

Arkivfeltet er i dag krevende og under løpende utvikling ikke minst på grunn av innføring av
elektronisk arkiv. Vi opplever at de i kommunen som jobber med arkiv gjør en god jobb ut fra
de begrensede ressurser som er i dag, og at flere ressurser må settes inn på arkivfeltet. For å
ivareta intensjonene i arkivforskriften i det som ligger i å ha arkivansvaret i et organ (jf. §1-1),
forutsettes det at det legges til rette for at medarbeidere far mulighet til kompetanseutvikling.
Vi fikk opplyst at to av de som i dag jobber med arkiv har relevant/arkivfaglig utdanning, noe
som vi mener er svært positivt. Det må også legges til rette for fremover at alle som jobber
med arkiv kan få nødvendig kursing/videreutdanning.

2.3.2 Arkivrutiner
Når det gjelder restansekontroll og kvalitetssikring av elektronisk arkiv, kontrollerte vi av
kapasitetsmessige årsaker kun Teknisk avdelig og Utviklingsavdelingen, og kun det som
gjaldt saks- og journalpostnivå. Restansekontrollen så ut til å fungere godt.

Ved periodisering av journalen må poster og saker ferdigstilles. Ifølge Nordreisa kommune
ble det benyttet K-2000 frem til 31.12.2008. Data fra systemet må sikres, enten elektronisk
eller som utskrifter. Vi fikk opplyst at elektronisk journal fra før 1.1.2009 er deponert til
IKAT, og vi ber kommunen sjekke hva som er status for denne mht til kvaliteten på uttrekket,
dvs om dette kan godkjennes som endelig deponert versjon.

Vi avdekket også ved vårt tilsyn at X, N og S notater ikke journalføres, noe som må på plass
snarest.

3. Arkivlokaler
Slik vi opplyste ved tilsynet, har Riksarkivaren foretatt dokumentbasert tilsyn hos alle
kommunene i landet, der den enkelte kommune er blitt bedt om å sende inn bygningsfaglig
tilstandsrapport for arkivlokaler. Nordreisa kommune har ikke sendt inn slik rapport, og
Statsarkivet i Tromsø har sendt flere purringer angående dette. Ved vårt tilsyn opplyser
Nordreisa kommune at de har inngått depotavtale med Interkommualt arkiv Troms for alt
eldre og avsluttet arkiv. Gitt at avleveringsprosessen til IKAT blir ferdigstilt innen 2013,
regner vi at Nordreisa kommune kun har behov for arkivlokaler for dagligarkiv samt bortsatt

Side 39



arkivmateriale (inntil 25-30 år gammelt). Dersom eldre og avsluttet arkivmateriale (eldre enn
25-30 år gammelt) blir værende i kommunen ut over nær framtid, må kommunen også belage
seg på å ruste opp lokaler for depot som har strengere krav enn lokalene for dagligarkiv og
bortsatt arkiv, jf. pkt. 4 nedenfor.

Lokalene for dagligarkivene i rådhuset tilfredsstiller, så langt vi kunne se, arkivforskriftens
krav. Lokalene for bortsatt materiale i rådhuset, definert i lovverket som spesialrom, holder
ikke mål etter de krav som forskriften setter. Som kommunen er kjent med, stilles det strenge
krav til alle lokaler som defineres som spesialrom. Det må snarlige tiltak til for å få dette
lokalet i stand etter gjeldende krav. Det er viktig at arkivmaterialet som står i disse
arkivrommene er beskyttet tilstrekkelig mot brann, vannskader, skadelig klima og
innbrudd/tyveri. Arkivloven med arkivforskriften inneholder generelle krav angående dette,
og vi viser til noe av dette nedenfor.

Av bestemmelsene vi vil trekke fram etter vårt tilsyn, er at spesialrom skal ha automatisk
brannalarm, slik at brann varsles direkte via meldere som reagerer på varme og/eller røyk,
fortrinnsvis begge deler. Alarmen må gå til brannvesenet eller til en annen døgnbemannet
alarmsentral. Vi kunne ikke se at slik alarm var montert. Lokaler for bortsatt materiale skal ha
en brannmotstandsevne tilsvarende REI 60. Døren inn til spesialrom skal være utført i
materialer som er avgrenset brennbare, være selvlukkende og ha samme brannmotstandsevne
som selve rommet (REI 60). Døren var ikke selvlukkende, og når det gjelder
brannmotstandsevne ber vi kommunen sjekke dørens kvalitet. Vegger og tak synes å være av
betong og virker solide nok. Arkivlokalene skal dessuten ha håndslokkingsapparat, dette stod
ikke plassert i lokalet. Når det gjelder varmekilde, sier forskriften blant annet at dersom
elektriske ovner skal oppfylle kravene, må de være veggmontert, ha lav overflatevarme og
være plassert slik at ikke arkivmaterialet tar fyr eller blir skadet ved oppheting av ovnene. I
dag kan den ytre reolen rulles helt inn til veggmontert panelovn slik at det er kontakt mellom
ovn og arkivmateriale. Jf. for øvrig arkivforskriftens § 4-7.

Det skal dessuten være et stabilt klima i arkivlokalene, tilpasset det arkivmaterialet som er
oppbevart der. Jf. arkivforskriften § 4-8. Anbefalt temperatur ligger i intervallet +18-22
grader C. Anbefalt luftfuktighet ligger i intervallet 45-55 %. Temperaturen ble målt til å være
+18 C, og luftfuktigheten ble målt til 24 %. Vi fikk opplyst at temperatur og fuktighet er
noenlunde stabilt året rundt.

Bortsettings- og depotrom skal også være sikret mot innbrudd og at uvedkommende kan
slippe inn. Dette med avgrensning på tilgangen til arkivmateriale, gjelder også kommunens
egne ansatte. Forskriften forutsetter videre at det være montert særskilt innbruddsalarm. Jf.
arkivforskriftens § 4-9. Arkivmateriale skal heller ikke lagres rett på gulvet/inntil vegg, slik
det er i dag.

Vi ber om at arkivlokalet som brukes til bortsetting settes i stand etter gjeldende krav, og at
mangler i forhold til regelverk rettes opp.

4. Depotordning og tjeneste i depot kommunale arkiv
Alle kommuner er som kjent pålagt å opprette egne ordninger for arkivdepot, eller kommunen
kan velge å gå inn i felles løsninger.

Minimumskravene til arkivdepot er som kjent følgende:
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Det løpende ansvaret for eldre og avsluttet arkiv blir plassert &t sted
Kommunen har godkjente lokaler for arkivdepot
Kommunen etablerer rutiner som ivaretar kravene til et arkivdepot
Krav til materialet som skal avleveres
Arkivdepot skal føre register over avlevert materiale
Arkivdepot skal legge forholdene til rette slik at publikum kan bruke arkivmaterialet

innenfor de rammene som følger av gjeldende lovgivning om innsynsrett og taushetsplikt.

I dette ligger, som det fremgår foran, også krav om at arkivlokalene som skal brukes til depot
skal være godkjent ut fra det forskriften til Arkivloven krever. Som nevnt ovenfor i pkt. "3
Arkivlokaler" har Nordreisa kommune valgt å bruke IKA Troms sine depottjenester, og vi har
fatt opplyst at overføring av eldre og avsluttet arkiv er godt i gang.

Spørsmål knyttet til deponering av avsluttede systemer må avklares med IKAT. Dette gjelder
også deponering av papirbasert materiale, jf. pkt. 4 nedenfor.

Arkivforskriftens krav til tilgjengeliggjøring av det kommunale eldre og avsluttede
arkivmateriale er dermed innfridd ved at IKA Troms ivaretar disse oppgavene. Dersom
arbeidet med å føre eldre o avsluttet arkiv til IKA Troms drar len er ut i tid enn inneværende
år må vi forholde oss til at Nordreisa kommune selv i mellomtiden o så o f ller forskriftens
krav til arkivde ot noe som innebærer krav til bevarin o til 'en eli 'ørin som nevnt
ovenfor. Som vi nevnte ved vårt tilsyn har spesialrom for eldre og avsluttet arkivmateriale
blant annet strengere krav enn spesialrom for bortsatt arkivmateriale når det gjelder
brannmotstandsevne i bygningsdeler (REI 120). Det vil da også være nødvendig å sende inn
bygningsfagligtilstandsrapportsomvi har etterlyst i flere skriv fra Statsarkivet i Tromsø til
kommunen, senest 1.2.2013.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/848-3

Arkiv:                611

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 22.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/14 Nordreisa formannskap 20.02.2014

Makebytte kommunal eiendom 1942/14/36

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune overdrar ca 2,6 da av kommunens eiendom gnr 14 bnr 36 til Nordreisa 
sokn. Det forutsettes at det gjennomføres makebytte som innbærer at areal som Nordreisa sokn
eier av Muoniovegen inkl. g/s-veg og Lundevegen overdras til Nordreisa kommune. 
Det betales ikke noe mellomværende, men kommunen dekker omkostningen med oppmåling og 
tinglysning.

Saksopplysninger

Nordreisa menighetsråd v/kirkevergen søker om å få overdratt deler av kommunens eiendom
som ligger mellom gnr 14 bnr 4 som Nordreisa sokn eier og naboeiendommen gnr 52 bnr 3. 
Arealet tenkes å inngå i tomt til planlagt menighetsbarnehage. Det er ikke areal nok på soknets 
egen eiendom til at dette gir plass til barnehage og menighetshus. Derfor søker menighetsrådet 
om overdragelse av en del av kommunens eiendom gnr 14 bnr 36. Deler av dette arealet er i 
gjeldende reguleringsplan regulert til vegformål, planlagt som ny trase for Lundevegen mellom 
Muoniovegen og Kirkely.  Arealet er ikke opparbeidet til formålet.
Det kreves derfor ny reguleringsplan eller endring av reguleringsplanen for at det omsøkte 
arealet kan defineres som formål som kan bebygges. Menighetsrådet har engasjert konsulent 
som vil fremme privat reguleringsforslag for dette området.

Arealet som det søkes om utgjør ca 2,6 da. og er en del av kommunens eiendom gnr 14 bnr 36.  
Soknets eiendom gnr 14 bnr 4 ble i 2005 overdratt fra Nordreisa kommune til Nordreisa sokn. 
Av den opprinnelige eiendommen ble noe areal fortsatt værende i kommunal eie. Dette arealet 
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utgjør i hovedsak vegareal etter gjeldende reguleringsplan, men reguleringsplanen stemmer ikke 
med de faktiske bruksområdene for arealene, da deler av kommunale veger ligger innenfor 
soknet eiendomsgrenser. I forslaget til ny arealplan for Storslett vil eiendomsgrensene ikke 
være i samsvar med arealdisponering eller grenser for de ulike formål. Det er derfor på sin plass 
å justere disse i forbindelse med et makebytte av areal.
Arealet i Muoniovegen foran kirka er eid av Nordreisa sokn. Det samme gjelder Lundevegen fra 
kryss Muoniovegen til kryss Kirkely.  Disse arealene bør tilbakeføres til kommunen

Søknaden om overdragelse av grunnareal fra kommunen til Nordreisa sokn var til behandling i 
formannskapet 17.04 2013. Formannskapet utsatte behandlingen da det ikke forelå godkjenning 
fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd angående forslag om makebytte av grunnareal.

Saken tas nå opp til ny behandling. Bispedømmerådets godkjennelse er mottatt her 18.10.2013.

I forbindelse med forslag ny arealplan er vegtraseen til Moan skole og Kirkely boligfelt foreslått 
flyttet lengre sør, dvs. innenfor  naboeiendommen gnr 52/3. Eksisterende trase for Lundevegen 
langs kirkegården foreslås beholdt som gang/sykkelveg. Dermed kan arealet som Nordreisa 
sokn søker å overta, endres fra ”vegformål” til ”byggeformål” gjennom en reguleringsendring.

Vurdering

Arealet som tilhører Nordreisa sokn og som tenkes bebygd med Kirkebakken barnehage / 
menighetshus, kan ikke utnyttes som selvstendig byggetomt uten at det tillegges areal fra  
naboeiendommen 14/36, som kommunen eier.
Et privat reguleringsforslag er under utarbeidelse, men har ikke vært til 1.gangs behandling i 
driftsutvalget. I planforslaget blir det omsøkte arealets formål foreslått endret til ”Offentlig eller 
privat tjenesteyting”.

Det er viktig for kommunen å sikre veggrunn til Lundevegen, som er adkomstveg for beboerne i 
Kirkely- og Kroken boligområde, samt til Moan skole. Eksisterende areal for Lundevegen eies 
som nevnt av Nordreisa sokn, og er i gjeldende reguleringsplanen avsatt til kirkelig formål.
For at kommunen skal kunne avstå det omsøkte arealet må en forutsette at arealet til dagens 
Lundeveg overføres til Nordreisa kommune. Dette vil ikke være til hinder for planene om 
barnehage, da vegen blir et naturlig skille mellom kirkelig formål og formålet barnehage.

Vi anser det som nødvendig å rette opp eiendomsgrensene mellom soknets eiendom og 
Muoniovegen.  Det vil derfor være riktig å justere eiendomsgrensene mellom soknet og 
kommunen, samtidig som en overdrar de omsøkte arealet til Nordreisa sokn.
Konklusjonen blir at Nordreisa sokn får overdratt areal som gjør det mulig å bygge 
menighetshus / barnehage på egen eiendom, samtidig som vegarealet for Muoniovegen og 
Lundevegen blir kommunal eiendom. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/385-4

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 27.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/14 Nordreisa formannskap 20.02.2014

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 21/2-14 - Naked North 
Events AS

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

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (sladdet versjon)

Rådmannens innstilling

 Naked North Events AS ved Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for alkoholholdig 
drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin)  21. februar 2014.  Skjenkested er Gamlegården, 
Ringveien 43, 9152 Sørkjosen.

 Det kan skjenkes fra kl 20.00 til kl 02.00.
 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
 Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen.
 Det kreves en skjenkeavgift på kr 290,-.

Saksopplysninger

Naked North Events AS søker om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og 
vin) 21. februar 2014.  Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen.
Det søkes om skjenking fra kl 20.00 – 02.00.  Skjenkested er Gamlegården, Ringveien 43, 9152 
Sørkjosen.
Søker opplyser at dette er en listefest hvor inviterte gjester må melde seg på. Arrangøren 
forventer at 150 personer i aldersgruppen 30 + vil delta.  I søknaden opplyses det ikke om 
aldersgrense for arrangementet.
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Lokale og internasjonale musikere vil i samarbeid med Jan Erik Severinsen stå for 
underholdningen. Naked North Events AS vil ha ansvaret for vakthold og for skjenking.
Det vil bli servert mat og det blir avkrevd betaling for arrangementet.

Vurdering

I henhold til § 5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, må søknader 
om bevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet 
skal avholdes. Denne søknad er mottatt innen fristen.
I henhold til kommunal forskrift kan ikke skjenking skje før klokken 20.00.
I slike søknader skal det innhentes uttalelse fra politiet.

Uttalelse fra politiet:
Politiet har ingen anmerkninger til søknaden.

Side 45



Kommunenavn og adresse

Søknadom skienkelley~
for en besterntaniedning
(jf. alkoholloven av 2. juni 1989.,ny,27)
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Alkoholgruppe 1- alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer al)
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Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)
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Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)
I Antall liter
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Nr. 702434 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008

'r--

:

Ambulerende, bevilling til deltakere i lukket arrange kilkt107-kb\I
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Bevilling for en bestemt anledning, for deltakere i åpent arrangement, (alkhl. §1-6).

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) Ja Nei
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4. Ønsket skjenking
Inne Ute




-
	 Alkoholholdig drikk gruppe 1

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




Fra kl., i Til kl.
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I--	 Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

	 Alkoholholdig drikk gruppe 2
	 (over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent)
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1,Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid




 Alkoholholdig drikk gruppe 3
(over 22 vol.prosent og under 60 vol.prosent)
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I I Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

, 5. Op.plysningerom arrangemerget .
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6. BekMftelse.ogundet'Sk:kft

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

.-)
Sted, dato

7. (

I Bevillingssøkers underskrift, etirmastempel
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Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.
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