
       
 

 

Møteinnkalling     
 

 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 

Dato: 26.03.2015 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til 

postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 

bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 

kontakt pr. telefon. 

 

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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RS 5/15 Høringsuttalelse - overføring av skatteoppkrevingen til skatteetaten 2015/50 

RS 6/15 Kontrollrapport 2014 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune 

2015/602 
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RS 10/15 Inndragning av skjenkebevilling Henriksen gjestestue 2015/481 
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skjenkebevilling 
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2015/702 

RS 14/15 Møtereferat 420 kv Balsfjord - Skaidi 2015/598 

RS 15/15 Melding om vedtak Nord-Troms regionråd DA 2015/369 

RS 16/15 Omdømmeprosjektet i Nord-Troms etterarbeid - Vi er ikke sånn 

hardingfele- og hallingkastnorsk. Vi er nordtromsnorsk 

2015/219 

RS 17/15 Oppnevning av settefylkesmannen - klage på plan- og bygningsloven 
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2015/953 

RS 18/15 Oversendelse av tilsynsrapport -brann- og redningsvesenet i 
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2015/481 

RS 19/15 Protokoll fra generalforsamling 11.09.2013 Sappen leirskole AS 2015/260 
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PS 3/15 Områderegulering Lunde -sluttbehandling 2015/4 

PS 4/15 Gjennomføring av ekspropriasjon og søknad om 

forhåndstiltredelse av grunnareal av gnr 52 brn 1 og 3 i 

Nordreisa kommune 

2015/4 

PS 5/15 Sluttbehandling: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass 

og parkering - Plan ID: 19422014_005 

2015/162 

PS 6/15 Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder 2015/74 

PS 7/15 Nordreisa kommune som Friluftslivets År kommune 2015/609 

PS 8/15 Høring og offentlig ettersyn- Fylkesplanens handlingsprogram 

2015-2018 

2015/943 

PS 9/15 Prosjekt Boligutvikling i Nord-Troms 2015/960 

PS 10/15 Plan for kompetanseutvikling i barnehagene Nordreisa 

kommune 2015-2018 

2015/724 

PS 11/15 Forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet og ressursbruk i 
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PS 12/15 Permisjoner, fritak og supplering - Offentlige verv 2015/198 
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Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
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postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

    

    
    

    

    
    

 

Nordreisa kommunestyre 

 

   

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/481-5 3107/2015 033 16.03.2015 

 
Referater til kommunestyremøte 26.03.2015 
 

 

Hovedutskrift fra møte i formannskapet 
 

Møtedato 12.12.2014 

PS 49/14 Revidering av investeringsbudsjettet 2014  2013/1635 

PS 50/14 Finansiering Storslett skole byggetrinn 3  2012/4090 

PS 51/14 Fastsetting av ordførers godtgjørelse for 2015  2013/4015 

PS 52/14 Søknad om tilskudd til støttesenter mot incest og 

seksuelle overgrep for 2015 

 2014/2672 

PS 53/14 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014  2013/1635 

Tilleggssak: 

PS 54/14 Behov for sykehjemsplasser og heldøgnsbemannede                2014/3697 

omsorgsboliger i Nordreisa kommune 

 

Møtedato 05.02.2015 

PS 1/15 Godkjenning av innkalling   

PS 2/15 Referatsaker   

PS 3/15 Svar - høring overføring av skatteoppkrevingen 

til Skatteetaten 

 2015/50 

  PS 4/15 Finansiering leasing bil Sonjatun          2015/687  

 

PS 5/15 Kostnadseffektivisering brøyteutstyr          2015/634 

 

Møtedato 18.02.2015 

Orienteringsmøte om regnskapsresultater for 2014 
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Møtedato 05.03.2015   

PS 6/15 Referatsaker   

PS 7/15 Ressursbruk innen kreftomsorg i Nordreisa, og 

cellegiftbehandling 

 2015/734 

Tilleggssaker: 

PS 8/15          Gjennomføring av ekspropriasjon og søknad om forhåndstiltredelse   2015/4 

av grunnareal av gnr 52 bnr 1 og 3 i Nordreisa kommune  

 

PS 9/15 Prosjekt boligutvikling i Nord Troms        2015/960 

 

 

 

Hovedutskrift fra møte i administrasjonsutvalget 
 

Møtedato 12.02.2015 

PS 1/15 Referatsaker   

PS 2/15 Omgjøring av helsefagarbeiderstillinger til 

sykepleierstillinger 

 2015/586 

PS 3/15 Omgjøring av 40 % stilling som sekretær til 40 % 

stilling som ergoterapeut 

 2015/663 

 

 

Hovedutskrift fra møte i driftsutvalget 
 

Møtedato 06.01.2015 

PS 1/15 Klage - søknad om deling gnr 1942/44/2  2015/40 

PS 2/15 Oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC)  2015/169 

PS 3/15 Forslag til detaljregulering: Sokkelvikkrysset 

snuplass og parkering – Plan ID: 19422014_005 

 2015/162 

PS 4/15 Høring-Forslag om å oppheve konsesjonsloven 

og boplikt. 

 2015/154 

 
Møtedato 17.2.2015 

PS 5/15 Referatsaker.   

PS 6/15 Forespørsel om kjøp av kommunal eiendom.  2015/128 

PS 7/15 Kostnadseffektivisering brøyteutstyr  2015/634 

PS 8/15 Søknad om kjøp av eiendom i båthavna i 

Oksfjordhamn. 

 2015/131 

PS 9/15 Forenkling-av utmarksforvaltningen -høring  2015/74 
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PS 10/15 Klagebehandling - søknad om dispensasjon for 

midlertidig bruksendring av Storslett Hotell til 

asylmottak gbr 1942/15/157 

 2015/766 

PS 11/15  Områderegulering Lunde -sluttbehandling           2015/4 

 

 

Møtedato 03.03.2015 

PS 12/15 Referatsaker   

PS 13/15 Detaljreguleringsplan Svartfosslia hyttefelt - 1. 

gangs politisk behandling 

 2015/330 

PS 14/15 Sluttbehandling: Detaljregulering av 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

 2015/162 

PS 15/15 Nordreisa kommune som Friluftslivets År 

kommune 

 2015/609 

PS 16/15 Oppstart av revisjon trafikksikkerhetsplan  2015/904 

 

 
 

Hovedutskrift fra møte i næring- og kulturutvalget 
 

Møtedato 19.2.2015 

PS 1/15 Referatsaker   

PS 2/15 Turbok for Nord-Troms  2015/14 

Tilleggssak: 

PS 3/15 Offentlige anskaffelser i Nordreisa kommune 

 

 

Hovedutskrift fra møte i helse- og omsorgsutvalget 
Møtedato 13.02.2015 

PS 1/15 Referatsaker   

PS 2/15 Ressursbruk innen kreftomsorg i Nordreisa, og 

cellegiftbehandling 

 2015/734 

PS 3/15 Åpenhet og rettferdighet – prioriteringer i 

helsetjenesten 

 2015/498 

Tilleggssak 

PS 4/15 Orientering om fremtiden for Sonjatun sykestue 
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Hovedutskrift fra møte i oppvekstutvalget 
Møtedato 12.03.2015 

PS 1/15 Referatsaker   

PS 2/15 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og 

konfliktrådet 

 2015/205 

PS 3/15 Plan for kompetanseutvikling i barnehagene 

Nordreisa kommune 2015-2018 

 2015/724 

PS 4/15 Forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet og 

ressursbruk i grunnskolen 

 2015/718 

PS 5/15 Flytting av leksehjelp fra Moan til Storslett skole  2015/876 

Tilleggsak: 

PS 6/15 Svar – Høring om gratis kjernetid i barnehage til 4- og 5 åringer    2015/967 

                        i familier med lav inntekt. 
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TROMS fylkeskommune Næringsetaten
ROMSSA fylkkasuohkan

tA
_•

r /Qq(/fsL i 1,
ïZy,

Nordreisa kommune
Postboks 174
V/Dag Funderud
9156 STORSLETT

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
13/903-7 Kristian Figenschau 243 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
6045/15 77 78 82 38 13.02.2015

AVKORTING I SLUTTUTBETALING I PROSJEKTET FORSTUDIE OM
ETABLERING AV DYPVANNSKAI I NORDREISA
V/NORDREISA KOMMUNE

Vi viser til deres rapport om sluttutbetaling datert 03.07.2014 og ettersendt revisorbekreftet
regnskap datert 20.01.2015. Tilsagnet gikk opprinnelig ut på dato den 28.02.2014. Regnskap
og revisorbekreftelsen viser at det er brukt 90.300 kr mindre i prosjektet enn det som var
budsjettert i søknaden og godkjent i tilsagnsbrevet. Videre er det ut fra regnskapet bare 2 av
10 kostnadsposter det er påløpt kostnader på, og de 2 kostnadspostene har i tillegg store
overforbruk. I henhold til vilkår 5. i tilsagnsbrev av 19.09.2013 (13/903-2) skal det søkes om
endringer hvis prosjektet ikke utføres i samsvar med de planer som er godkjent i tilsagnet.
Dette kan ikke næringsetaten se er gjort i dette tilfellet.

Opprinnelig tilskudd fra Troms fylkeskommune utgjorde 300.000 kr. Troms fylkeskommunes
finansieringsandel i prosjektet er 51,3 prosent. Det godkjennes påløpte kostnader i regnskapet
inntil det som er godkjent i tilsagnsbrevet på kostnadspostene «prosjektledelse» på 115.000 kr
og «andre uforutsette utgifter» på 40.000 kr. Totalt godkjente påløpte kostnader i prosjektet
utgjør 155.000 kr. Troms fylkeskornmunes støtteandel blir dermed 79.515 kr. Med bakgrunn i
vilkår 10 i tilsagnsbrevet, at prosjektet er gjennomført til en lavere kostnad enn forutsatt og at
tilskuddet ikke er benyttet i henhold til godkjent kostnadsplan, blir tilskuddet avkortet med kr.
220.485. Avkortet beløp vil bli trukket tilbake og tilbakeført til rammen til RUP kap. 551.
post 60.

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
ass. næringssjef Kristian Figenschau

Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 788000 77 7880 01 4700 0400064 NO864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no-�9�-



Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 45 05.02.20152015/298 - 4331 1

,Deres datoDeres ref.
13.01.20152015/58-4

Nordreisa kommune
F24 k2Z-

Postboks 174
9156 Storslett

Godkjenning av låneopptak til investeringer i anleggsmidler - 24,8 mill. kr.

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 13. januar 2015 med
oversendelse av vedtak om budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. I samme brev ber
kommunen om godkjenning til å ta opp lån på totalt 56,130 mill, kr. til investeringer i
anleggsmidler i 2015.

Kommunen har i ettertid kontaktet Fylkesmannen og bedt om at det gis snarlig godkjenning
til låneopptak til investeringer i anleggsmidler på 24,8 mill. kr. Årsaken til dette er at
prosjektet Halti II nå er i sluttfasen, og at det er mange utbetalinger i prosjektet som belaster
kommunens likviditet i betydelig grad. Kommunen har derfor et umiddelbart behov for
lånemidler for å kunne dekke sine løpende forpliktelser.

Nordreisa kommunestyre vedtok 17. desember 2014, under sak 60/14, budsjett 2015 og
økonomiplan 2015-2018. I vedtakets punkt 4 heter det at Nordreisa kommune vedtar
låneopptak på kr. 56 613 000,-.

Med bakgrunn i at Nordreisa kommune er oppført i ROBEK skal Fylkesmannen gjennomføre
lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett, og vedtak om låneopptak er ikke gyldig før det er
godkjent av Fylkesmannen, jf. kommuneloven (koml.) § 60 nr. 1 og 2. Vanligvis
gjennomføres lovlighetskontroll av budsjettet før eller samtidig med behandling av søknad
om godkjenning av låneopptak, slik at Fylkesmannen har tatt stilling til om budsjettvedtaket
er heftet med feil eller mangler og realismen i det økonomiske opplegget før det evt. gis
godkjenning til å ta opp lån.

Ettersom det her utelukkende dreier seg om låneopptak til et allerede igangsatt prosjekt mener
Fylkesmannen at det er kurant å godkjenne låneopptak, selv om det på nåværende tidspunkt
ikke er gjennomført lovlighetskontroll av budsjettvedtaket.

Vi viser i sakens anledning til godkjenning av låneopptak som ble gitt i 2013 av Kommunal-
og moderniseringsdepartementet da Fylkesmannens vedtak om å avslå kommunens søknad
om låneopptak knyttet til Halti II ble omgjort, jf. brev fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet av 23. september 2013. Videre vises det til Fylkesmannens brev
til kommunen av 8. april 2014 med godkjenning av låneopptak i 2014 knyttet til det aktuelle
prosjektet.

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

kommunalavdelingen
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Side 2 av 2

Koml. § 50 regulerer uttømmende hvilke formål kommunene kan ta opp lån til. Låneopptaket
må være til lovlig formål, og det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet.
Kravet om at låneformålet skal være ført opp i årsbudsjettet har sammenheng med kravet til
budsjettbalanse. Vi har kontrollert at dette kravet er overholdt i Nordreisa kommunes tilfelle
når det gjelder tiltaket Halti II, hvor det er budsjettert med utgifter på 24,8 mill, kr. i 2015, jf.
budsjettskjema 2B. Utover dette har vi ikke gått gjennom kommunens budsjett og
økonomiplan og tatt stilling til om budsjettet er i tråd med kommunelovens bestemmelser.

Fylkesmannen finner å kunne godkjenne at kommunens ramme for låneopptak til
investeringer i anleggsmidler i 2015 settes til 24,8 millioner kroner. Når det gjelder
godkjenning av låneopptak utover dette, vil vi komme tilbake til dette i forbindelse med
nevnte lovlighetskontroll av årsbudsjettet.

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

vedtak

Fylkesmannen godkjenner en ramme for låneopptak til investeringer i anleggsmidler i 2015
på 24,8 millioner kroner.

Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet innen seks uker.

Etter fullmakt

Marianne Hovde
fung. kommunaldirektør

Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Kopi til:
KomRev NORD Sjøgata 3 9405 HARSTAD

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Arbeidspenode 2013 - 2017

Halti nasjonalparksenter AS

Grunnlagsrapportering for driftsåret 2014

Halti nasjonalparksenter AS - Rapportering
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Arbeidsperiode 2013 -2017

Om vår grunnlagsrapportering

Grunnlagsrapportering viser vår virksomhet i oversiktlige trekk og er ment som en informasjon og dialog overfor våre samarbeidsparter og kontakter.

Rapporteringen er for forutgående driftsår, her 2014.

Hele dokumentet har et perspektiv over 5 år, men er mest konkret for de neste 3 år framover.

Rapporten sendes ut I januar hvert år, og følges opp senere på året med godkjent regnskap og revisors rapport for foregående år samt styrets vedtatte

budsjett for inneværende år.

Vi vil rette en takk til alle samarbeidsparter og kontakter for godt utviklingsarbeid i 2014.Takk til Miljødirektoratet og Troms fylkeskornmune for faglig og

økonomisk støtte.

Storslett, 31.01. 2015

Knut Wilhelmsen Odd Rudberg

Styrets leder Daglig leder

Halti nasjonalparksenter AS - Rapportering
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Arbeidsperiode 2013 - 2017

Bakgrunn, kort historikk, plassering

Halti nasjonalparksenter ble autorisert som eget nasjonalparksenter fra og med 01.07. 2004, jfr tilsagnsbrev fra Direktoratet for naturforvaltning. I 2007 fikk

vi vår andre autorisasjonsavtale for perioden 2007 —2012 og har nå autorisasjon for perioden 2013 - 2017. Fra og med 2013 er det Miljødirektoratet som

forvalter autorisasjonsordningen for nasjonalparksentre i Norge.

Siden åpningen I 2004, og fram til i dag, har senteret vært drevet i tråd med de retningslinjer som ligger til grunn for autorisasjonsavtalene, og rapportering

har vært levert inn fortløpende i forhold til fastsatte frister.

Halti nasjonalparksenter har vært sarnlokalisert med turistinforrnasjon og biblrotek i 1. etasje av Halti bygget på Storslett, ved bredden av Reisaelva. I andre

etasje av bygget er Halti næringshage lokalisert, med til sammen 15 bedrifter. Vi har fram til i dag meget gode erfaringer med denne samlokaliseringen,

både praktisk og faglig. Nye Halti bygges ut og vil være klar til bruk 1. mai 2015, se bildet nedenfor.

Halti nasjonalparksenter AS - Rapportering
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Arbeidsperiode 2013 - 2017

Ovi Raishiin er nasjonalparksenterets

viktigste arena for å nå brukere som er på

tur til/fra Reisa nasjonalpark og brukere av

Nordkalottleden.

Plassens geografiske plassering gjør det til

en innfallsport for verneområdene og mye

brukte friluftsområder, sommer som vinter.

Alle kan benytte seg av bord, benker,

bålplasser og lese skilt, plakater og kart /

informasjon. Apent toalett tilgjengelig og

jevnlig renovasjon. Hytter / bygg kan leies

på forespørsel. En hytte / gamme er alltid

tilgjengelig med standardnøkkel DNT. I

sommersesongen er det 2

overnattingshytter.

Ovi Raishiin er en viktig brikke i framtidig

utvikling av besøksforvaltning og

informasjon i og om Reisa nasjonalpark om

tilliggende områder.

Ovi Raishiin er kvensk og betyr døra inn til

Reisadalen.

Halti nasjonalparksenter AS - Rapportering
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Arbeidsperiode 2013 - 2017

Driftsåret 2014

Selskapet har i 2014 hatt følgende bernanning:

Odd Rudberg, daglig leder 1/1 stilling

Gaute Emil Svensson, PhD stipendiat, 01.01. —01.03. 2014

Gunhild Skogstad, prosjektmedarbeider 5 mnd verk innenfor informasjon, web og praktisk skjøtselsprosjekt i landskapsvernområder

Geir Tomasjord, naturveileder i sesong i juni - september., felles med Fjelltjenesten SNO

sommerarbeidsplasser på ukebasis i perioden 05.06. —30.08. med 22 ukeverk fordelt på 5 studenter / elever

Ut over dette engasjerer vi personer på timebasis ved f.eks

skoleprogram, naturveiledning og kortere engasjement

innenfor vår virksomhet.

Vi har fulgt opp vår "Handlingsplan 2014" og gjennomført et

godt driftsår for nasjonalparksenteret. Økonomisk holder vi

oss innenfor budsjett og rammer som er tilgjengelig og har

ekstern, autorisert regnskapsfører og har opprettholdt

ordningen med revisor.

Det lokale samarbeidet fungerer godt og vi har jevnlige, både

formelle og uformelle, møter med de andre aktørene i

forvaltningsknutepunktet. Videre har vi en uformell

arbeidsgruppe som består av oss, vo-forvalter, np-landsby vert

og kommunens adm mht samarbeid, tiltaksfinansiering og

sarnkjøring av tiltak lokalt/i kommunen.

Mht FoU har vi kontakt med UiT via PhD stipendiaten vår,

samt forprosjektutvikling for "Forskningsnode Nord-Troms"

med vekt på natur og kultur.

Halti nasjonalparksenter AS - Rapportering
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Arbeidsperiode 2013 - 2017

I desember 2014 ble denne noden finansiert og etablert som prosjekt i regi av UiT, med lokal forankring på Halti i samarbeid med aktørene her.
Nasjonalparksenteret møter i faglig rådgivende utvalg for verneområdestyret. Vi har jevn kontakt med Hatti kvenkultursenter IKS. Vi har deltatt i flere
kontaktmøter med nyetablerte Nord Troms Turlag (lokallag DNT) og vi driver ordningen 10 på Topp Nordreisa (med to underkategorier) med til sammen ca
28 turruter i kommunen.

I 2014 har nasjonalparksenteret brukt mye ressurser på utviklingsprosesser knyttet til nye Halti, både mht våre individuelle tiltak og lokaler —men også i
felles samhandlingsprosjekt der alle enheter arbeider sammen i en

styringsgruppe. Daglig leder har vært leder av denne styringsgruppa i

2014. Vi har deltatt, og deltar, i Utstillingsgruppa under ledelse av

Nord Troms Museum, som omhandler den nye hovedutstillinga "Lys,

land og hav" i Halti.

Vi har gjennom forberedelsene til nye Halti gjennomført egne tiltak

knyttet til:

- Informasjonsskjermer Multi Touch, naturinformasjon (til høyre)

- Design, konsept og utvikling av informasjon, utstillinger og formidling

i Halti (med eksternt innleid firma Sixsides)

Portal, skilt og utendørs informasjon i nye Halti, for

forvaltningsknutepunkt, ny merkevare og generell skilting i nybygget

- Div tekniske og bygningsmessige avklaringer i og for nybygget

- Studietur til Kunnskapsparken på Finnsnes / Midt Troms Museum og

div senter i Tromsø, Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum

Flere workshops og seminar på Halti, knyttet til nye utstillinger og tilbud

Vi har deltatt i årlig nasjonalparksentersamling i regi av Miljødirektoratet på Hardangervidda, samt Nasjonalparkkonferansen 2014. Videre har daglig leder
vært i styret for den nasjonale organisasjonen for Autoriserte nasjonalparksenter i Norge —AN, med en del møter og samlinger.

Vi har opprettholdt, og utvidet, vårt tilbud overfor skolene i kommunen. Gjennom det lokalt læreplanforankrede uteskoletilbudet med Moan skole utfører vi
til sammen 12 dagsverk (forsommer og høst) knyttet til skog, vassdrag, elv og landskap. I 2014 utvidet vi med en modul knyttet til 10. klasse på Storslett
skole, med "Den lille vinterskolen", til fjells med ski, snowboard og sikkerhet over 1 dag i april.

Halti nasjonalparksenter AS - Rapportering
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Arbeidsperiode 2013 - 2017

Nasjonalparksenteret har i 2014 brukt ca 30.000,- av egne midler til samarbeid

med Moan skole for uteskoletiltak, tilrettelegging og bruk av buss til transport ved

undervisning. I tillegg ca 6.000,- til bruk i ungdomstrinnet (transport og ekstrahjelp) •-"k

Vi har et godt samarbeid med Verneornrådeforvalteren for Reisa nasjonalpark og

Fjelltjenesten SN O som bidrar i mange av skoleprosjektene.

Pa Kvænangsf jellet med 10 klasse Denwnterskolen 2014

Vi mener at vårt informasjonstilbud, og våre tjenester, er gode og dekkende

for et nasjonalparksenter, og at vi har arealeffektive og praktiske løsninger

som er tuftet på vilkårene i tildelt autorisasjon pr idag —og for framtidig

drift styrkes dette via arbeidet vi har lagt ned for nye Halti i 2015.

r

fr
--. • • . , .

ny.:4,-• ,

Ved Siemnna, innfallsporten til Reisa navonalpark og ved bergkunsten. Augitst 2014

Halti nasjonalparksenter AS - Rapportering
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Arbeidsperiode 2013 -2017

Driftsåret 2015

Bemanningsmessig vil vi i 2015 ligge under nivået i 2014. Det skyldes at PhD stipendiat gikk ut av selskapet i 2014 (disputerer i 2015), og at vi i 2015 har flere

tiltak knyttet til det nye senteret —som igjen betyr at vi fokuserer på nybygget. For øvrig legger vi opp til omtrent samme nivå og struktur på de ressursene

vi har for året under ett, der perioden juni —september er mest intensiv.

Allmenn- og turistinformasjonshjørnet Natur- og kulturinformasjonshjørnet

Sixsides AS. 2014 / 2015 —Utstilimgsprosjekt og Forvoltninasknutepunkt Halti

Naturprirksentere:medge'erel
prese-uslon form av ple<sjon og in'oskjem'or
Fttbsrt nr.:›dlelementmoddrosjyrer sdrntvcgds*.ativ

I mai 2015 åpnes det nye bygget. En del tid vil gå med

til flytting, installering av utstyr, systemer osv i de nye

lokalene samtidig som ordinær drift skal ivaretas. Vi har

sesongåpning på Ovi Raishiin ca 10. juni, og i 2015 blir

det en god del arrangementer der oppe tilknyttet

Friluftslivets Ar 2015.

Også i 2015 vil vi arbeide fram flere nye trykksaker og

annen informasjon som skal plasseres ut på Halti, Ovi

Raishiin og på Internett. 10 på Topp videreføres som

prioritert tiltak. Vi opprettholder tilbudet overfor skolen

og starter opp "Den lille vinterskolen" i mars 2015 og

"Den lille kanoskolen" i september 2015. Begge deler

for 10. klassetrinn. Samarbeidet med Forskningsdagene

i Nord-Troms fortsetter samt ulike andre tiltak og

arrangement overfor skolen generelt.

Det forventes også at det i 2015 blir iverksetting av

"Merkevarestrategi" i ulike sammenhenger og

"Besøksforvaltning" i regi av Miljødirektoratet og at vi

tilknyttet Reisa nasjonalpark blir å involvere oss i de

arbeidsgruppene vi er med i. Arbeidet er framtidsrettet

og viktig for vår drift videre.

For mer spesifikk informasjon vises det til vedlagte "Handlingsplan 2015" på neste side. Endelig fastsetting og budsjettvedtak gjøres i februar / mars i eget

styremøte.

Halti nasjonalparksenter AS - Rapportering
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Arbeidsperiode 2013 -2017

Oppsettet på forrige side viser viktige arbeidsfelt som framheves i tillegg til vanlig drift og virksomhet. Etter to driftsår rulleres planene og det vil i 2016

komme samkjørte Formidlingsplaner for alle enheter i det nye Halti. Vi vil da satte opp ny Drifts- og utviklingsplanramme i 2016 og tre år framover,

koordinert med museum og kvenkultursenter. I 2017 skal det også forberedes ny autorisasjonsperiode og rammer / strategi for denne.

Vi takker alle samarbeidspartnere og kontakter for et godt samarbeid i 2014, og ønsker alle velkomne til å besøke oss i
Reisadalen og i våre nye lokaler på Halti i løpet av 2015!

Halti nasjonalparksenter AS - Rapportering
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2014

Ovi Raishiin er en plass for naturinformasjon, friluftsliv, overnatting og verdiskaping i Reisadalen i Nordreisa kommune. Stedet drives av Halti

nasjonalparksenter AS som en del av nasjonalparksenterets autorisasjon for Reisa nasjonalpark. Beliggenheten er ved øvre Kirkestilla i Reisadalen, et

geografisk naturlig sted mht brukere og ferdsel til og fra Reisa nasjonalpark. Ovi Raishiin tilbyr/er:

4.414% -z:

Rasteplass, bord, benker og bålgruer

Toalett (åpent hele året)

- Utkikkspunkt oppover Reisadalen

- Informasjonstavler, kart, skilt

- Fjellbibliotek

- Overnattingsplasser (enkle/ubetjente)

- Kurs, undervisning og arrangement

Lett tilgjengelig, universelt utformet i utendørsanlegget. Åpent

hele året, mest besøk i tiden juni —september.

Besøk, bruk og erfaringer fra 2014:

Telleapparatet vi har benyttet har pga teknisk feil ikke registrert

besøk mer enn i perioden 2. juni —8. juli. Vi anslår besøket i 2014

til å være høyere enn i 2013 — minimum til ca 2.500 personer

totalt.

• Også sesongen 2014 gjennomførte vi flere ulike tiltak for skoler og

institusjoner, og Nordreisa kommune gjennomførte 2 døgn med

leirskole på plassen. Området brukes en god del av helse- og

' sosialrelaterte virksomheter som er på ulike turer i egen regi.

Over: den sentrale delen av området ved Ovi Raishiin.

-
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2014

Framover - Prioriterte tiltak i 2015:

Markering av Friluftslivets År 201.5 flere markeringer kommer på Ovi Raishiin, samt et større felles arrangement 10. juni

sammen med Troms fylkeskommune, Nord Troms Museum, Nordreisa kommune og Verneområdestyret for Reisa nasjonalpark

m.fl.

Utvidet informasjonstilbud — Informasjonsplattformen for natur og kultur i Reisadalen presenteres med plakater i ny design

(merkevarestrategi) og montasje på egen, liten plattform sentralt på stedet. Presentasjon av bergkunsten ved Sieimma inngår

der. Nye kart og oversiktsplakater for besøkende gjør informasjonen enda bedre. Samarbeid mellom oss og Verneområdestyret,

Nord-Troms Museum og Troms fylkeskommune og åpnes i juni 2015..

Naturveiledning — vi fortsetter ordningen med minst to dagers tilstedeværelse på Ovi Raishiin hver uke, perioden juni —slutten av

august. Besøkende vil da møte et betjent inforrnasjonstilbud i Reisadalen og vi bistår med råd, tips og informasjon for alle

brukere.

TemadaRer, turer oR vandrinRer — settes opp ved inngangen til sommersesongen. Omfatter vandringer i området, formidling

omkring bergkunst, padleturer og tema ved bålplassen.

Besøksforvaltning — nasjonalparksenteret arbeider sammen med Verneornrådestyret, Statskog, Nordreisa kommune m.fl. for å

bedre både bruk, vern og verdiskaping i/av områdene i Reisadalen og Reisa nasjonalpark. I 2015

Ovi Raishiin er et samarbeidstiltak mellom offentlige og private aktører som har som mål å bidra til bred verdiskaping

omkring natur og kultur i Reisadalen. Plassen drives som en del av nasjonalparksenterets informasjonstilbud og har et

eget driftsstyre med bl.a kommunen, Fylkesmannen og Statskog representert. Kontakt: Halti nasjonalparksenter AS —

www.reisa-nasionalpark.no .

Området skal fritt kunne brukes gratis av alle besøkende men organiserte/kommersielle grupper må gjøre forhandsavtale

om bruk. Bygninger og funksjoner som er låste kan leies for en rimelig sum. Kommersielle tilbud organiseres og selges av

Ihanal AS —www.ihana.no .
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RAPPORTERING HALTI NASJONALPARKSENTERAS - OVI RAISHIIN - VISITOR POINT - UKSA RAISVAGGAI 2014

01/07/2013-31710Q04,1

Figuren til venstre viser resultatene som er

registrert i telleren i perioden 2. juni til 8. juli 2014.

Totalt er det 585 registrerte passeringer inn. Med

en korrigering ned med 25 % vil det si at det var ca

439 personer innom. Det er et høyere tall enn i

2013 på samme tid. Ut i fra generell oppfatning av

hvordan vi oppfatter besøket der oppe, vil vi si at

besøkstallet for 2014 antakelig er en del høyere

enn i 2013.

Vi stipulerer årsbesøket i 2014 til å være min

2.600 besøkende.

111

Teller er reparert og blir satt opp igjen på en bedre

måte i 2015.
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Nord-TromsRegionråd DA

Til

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 Oslo

e-post: postmottak@fin.dep.no

Høringsuttalelse - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Det Kongelige Finansdepartement har i brev av 01.12.14 sendt ut høring om forslag

på overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Høringsfristen

er satt til 2. mars 2015.

Høringsinnspill fra Nord-Troms Regionråd:

Nord-Troms Regionråd går imot at de kommunale skatteoppkreverkontorene gierres

statlig.

Det er gode resultater i innkrevingen i et desentralisert kommunalt system. Nærhet

og lokalkunnskap og lokal tilstedeværelse som kontrollinstans bidrar til de gode

resultatene for innkrevingen samt preventivt mot svart økonomi. Nord-Troms

Regionråd mener at skatteyterne i landet, og innbyggerne i den enkelte kommune,

er best tjent med at de er organisatorisk skille mellom fastsettelse av skatt og

innkreving av skatt. Åpenhet gjennom lokalt folkevalgt innsyn og kontroll taler for

at innskrivningen bør fortsette å være kommunal.

Kommende kommunereform sier at kommunene skal bli mer robuste og få overført

fiere oppgaver og flere oppgaver skal desentraliseres. I forslaget om overføring av

skatteoppkrevingen til Skatteetaten skjer det motsatte. Statliggjøring av

skatteoppkreveroppgaver er derfor i strid med uttalte mål i kommunereformen og

gir ikke helhet i sentrale prosesser.

Adr.: Hovedveien 2, 91 57 Storslett

Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: redionra~alti.no

www.nordtromsnortalen.no
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Nord-Troms Regionråd mener at Finansdepartementet må ta det hele og fulle

ansvar for å sikre de ansattes sysselsetting videre, dersom det blir politisk fiertall

for forslaget.

Nord-Troms 27. januar 2015

(sign)

jan Helge jensen

Rådsordfører

(ordfører i Kvænangen)

erit Fj{ltbérg

Daglig leder

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett

Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

8-post• regionrad"alti.no

wwwnordtromsportalen.no
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Skatteetaten

Saksbehandler

Stein T. Grødahl

Telefon
90 53 54 56

Deresdato Vårdato

15. februar 2015

Deresreferanse Vår referanse
2014/584498

Kommunestyret i Nordreisa kommune

Sentrum 17

9151 Storslett \c‘cc.st
; rizånek. ArNckss f c ;c(

drci

Kontrollrapport 2014 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som
vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål.
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er
"Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1.januar 2014.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:

Intern kontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene
med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

2. Om skatteoppkreverkontoret

2.1 Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapport:
Antallårsverk 2014 Antallårsverk2013 Antallårsverk2012

2,60 2,60 2,60

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks6310 Sewww.skatteetaten.no 800 80 000

9293 Tromsø eller ring 800 80 000 Telefaks

skattnord@skatteetaten.no Org. nr: 974761076
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Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på de anbefalinger som er gitt.

5. Resultat avutførtkontroll

Intern kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens
overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk.

Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Arbeidsgiverkontrollen utføres imidlertid ikke i et tilstrekkelig omfang da det er utført 3, 1 %
kontroller mot et krav på 5 %.

6. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2014 gitt anbefalinger som ermeddelt
skatteoppkreveren i rapport av 27. august 2014.

Vennlig hilsen

Gøril Heitmann Kristofféfen
Avdelingsdirektør Innkreving
Skatt nord

Kopi til:
Kontrollutvalget for Nordreisa kommune
Skatteoppkreveren for Nordreisa kommune
Riksrevisjonen

Marita Ryeng

3
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Årsrapport for 2014

Skatteoppkreveren i
Nordreisa

Årsrapport år/dato: 20.01.2015 Skalteoppkreveren i Nordreisa
-�35�-



-�36�-



-�37�-



-�38�-



-�39�-



6

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Kontoret jobber kontinuerlig med effektivisering.

3.3 Særnamskompetanse

Skatteoppkreveren i Nordreisa innehar særnamskornpetanse. Skatteoppkreveren kan derfor
sell/ avholde fortetning for utleggspant og utstede utleggstrekk. I de tilfeller hvor raskere
inrrdringstiltak ikke er egnet skal berammelse og avholdelse av utleggsforretning skje uten
unødig opphold. I 2013 er det avholdt 28 utleggsforretninger. Det ble i 2012 avholdt 43
utleggsforretnin,-;er.

4. rbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen

Kontorel dc0ar ikke i en interkommunal samarbeidsordning men kjøper kontroller. 12014 er
det kj kontroller fra Tromsø.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Det har vært plaalagt å ha gjennomført 13 kontroller i 2013. 8 av kontrollene er foretatt av
Trt,msø. I tillegg hadde de 1 kontroll de ikke fikk ferdigstilt på grunn av arbeidsmengden. 2
av kontrollene er overført fra forrige år. Et konkursbo ble kontrollert av Tromsø og dette teller
som 2 kontrollet . På grunn av sykemeldinger ble det ikke foretatt noen kontroller i Nordreisa.
Skatteoppeveren i Nordreisa klarte derfor kun å levere 8 ferdige rapporter for 2014. 13
konroller utgjør 5 % som er målkravet for gjennomført bokettersyn per år.

8 kontoller utgjør: 3,1 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Nordreisa
kommune hadde 256 arbeidsgivere i 2013.

Antall gjennomførte kontroller i 2013: Nordreisa leverte 11 bokettersyn i 2013.

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen

Det er innsendt 8 rapporter etter avholdt bokettersyn i 2014.

Årsrapport år/dato: 20.01.2015 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen

Det ble gitt anmerkninger i alle avholdte kontrollene. En bedrift hadde 14 forskjellige
anrnerkninger på transaksjoner som ikke ble behandlet i henhold til regelverk. Dette besto av 6
formelle anmerkninger som går på å ha skattetrekkskonto, innmelding av ansatte til Nav,-
obligatorisk tjenestepensjon, sporbarhet i regnskapet, forrnkrav faktura og fordringer på
aksjonærer. 5 materielle merknader: Leieinntekter, reiseutgifter, bilgodtgjørelse, ek-tjenester og
forskuddibruk av bedriftskort. I tillegg hadde de brudd på pliktig rapportering og betaling:
Avstemming av lønns- og trekkoppgaver, levering av oppgaver og oppgjør samt levering av
oppgjørslister. De øvrige hadde fra 3 til 6 anmerkninger.
Det ble foreslått 3 endringsforslag i grunnlag av arbeidsgiveravgift.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører

I 2014 har vi hatt samarbeid med Skatt Nord vedrørende nye arbeidsgivere i Nordreisa.
Tilbudet gikk også ut til de nærmeste kommunene i området her. Det har vært stor interesse
for disse informasjonsmøtene alle som har meldt seg på har møtt og vært aktive deltakere.
Utover dette har ikke skattekreveren deltatt i noen fellesaksjoner.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak

I 2014 har vi vært i kontakt med 40 nye bedrifter som er startet opp dette året. Disse har fått
tilsendt informasjonsskriv om NAV arbeidsgiver og arbeidstaker register og kravet til
skattetrekkskonto. Det er også sendt ut brosjyre med praktisk informasjon og nyttige nettsteder
fra Skatteetaten. Det er sendt egen brosjyre til NUF selskaper. I tillegg har det vært gitt
informasjon til de 8 arbeidsgiverne vi har hatt inne for kontroll. Totalt var det registrert 44 nye
bedrifter i 2014 mot 36 i 2013.

Sted/dato: Storslett, 20. januar 2015

Skatteoppkrevereni Nordreisa
Tlf. 7 07 46 - 9156 STORSLETT

to.i~att 6345 06 19428

Skatteoppkreverens signatur

Vedlegg: Årsregnskapet for 2014 - signert av skatteoppkreveren.

Årsrapport år/dato: 20.01.2015 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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UTROMS

fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Næringsetaten

Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

pv4- n <ST-

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
14/7740-8 KjetilHelstad V63 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
45931/14 77 78 81 94 15.12.2014

HØRINGSUTTALELSE FRA FYLKESTINGET I TROMS TIL FORSLAG OM Å
OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN, HØRINGSFRIST 15. JANUAR
2015

Fylkestinget i Troms behandlet i sak 85/14 i møte 09.12.2014 forslag om å oppheve
konsesjonsloven og boplikten som Landbruks- og Matdepartementet har på høring med frist
15.januar 2015.

Fylkestingets vedtak i sak 85/14 er:
Troms Fylkesting er opptatt av å beholde og styrke matproduksjon i Troms. Det er derfor
helt avgjørende at gode jordbruksarealer blir sikret for matproduksjon og at vi har
eiendomsforhold som bidrar til effektiv og god drift av landbruksarealene.
Konsesjonsloven er et viktig og nødvendig lovgrunnlag for å kunne føre en lokal
landbrukspolitikk. Det må fortsatt være mulig å ha en viss styring med eiendoms-
omsetning slik at landbruksressursene i jord, skog, utmark og bygninger blir brukt til
beste for matproduksjon. Troms Fylkesting er positiv til at en har en gjennomgang av
konsesjonsloven, men mener at en fortsatt må ha en konsesjonslov.

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
ass. næringssjef Kjetil Helstad

spesialrådgiver

Dette dokwnentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Troms Bondelag, Postboks 3021, 9498 HARSTAD
Troms Bonde og Småbrukarlag, Kjosvatn, 9050 STORSTEINNES
Alle kommunene i Troms, (25 postmottak),

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 postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Nord-Troms Regionråd DA
Gigbne.tau

Stnrljno,1 1Md 5,1~ Nerdrei. 1475121M11

Til

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 Oslo

e-post: postmottak@sd.dep.no

1111,ÅrsA

Høringsuttalelse til ny postlov

Samferdselsdepartementet har sendt ut utkast til ny postlov og postforskrift på

høring med innspillfrist 26. januar 2015.

Høringsinnspill fra Nord-Troms Regionråd: 


En god infrastruktur som omfatter gode posttjenester er avgjørende for alle

kommuner og fylkeskommuner. Kommunene er avhengig av at folk og næringsliv

har gode betingelser. En svekkelse av det lokale næringslivets muligheter rammer i

neste omgang bosetningsgrunnlaget. Regjeringens forslag til ny postlov, og

innføring av EUs tredje postdirektiv, vil gjøre det vanskeligere å opprettholde den

desentraliserte næringslivs- og bosetningsstrukturen vi har i Norge.

Våre viktigste innvendinger mot lovforslaget:

Enhetsportoen og eneretten til Posten Norge gjør at vi har et spleiselag som

sørger for gode og likeverdige posttjenester til lik pris i hele landet.

Regjeringen tlerner enhetsportoen for 90 % av forsendelsene og opphever

eneretten. Det vil føre til dårligere og dyrere posttjenester, spesielt for

næringslivet 1 distriktene.

Konkurrentene vil gå med post der det er mest lønnsomt, og overlate resten

av postombæringen tll Posten Norge.

Regjeringen har ikke beregnet hvor mange statlige milliarder den nye

postpolitikken vil koste.

Adr.: Hovedveien 2, 97 51 Storslett

Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionra~altino

www.nordtrornsportalen.no

DERKONI1V61T-ftFORMERFOLK
NORD-TROMS
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Regjeringen kutter ut postomdeling på lørdager, (men holder døren på gløtt

for fortsatt utlevering av aviser).

Stortinget skal ikke lenger bestemme postpolitikken i Norge. I loven foreslås

det at det er departementet som I hovedsak skal bestemme. Dette er en

avpolitisering.

EU har selv konkludert med at postdirektivet ikke har gitt billigere og bedre

tjenester i ELI-landene

Nord-Troms 11. desember 2014

(sign)

jan Helge jensen

Rådsordfører

(ordfører i Kvænangen)

rit Fjell


Daglig leder

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett

Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: redionrad"alti.no

www.nordtromsportalen.no

viDER KONTIV\STERFORMERFOLK
NORD-TROMS
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Nordreisa kommune
Servicetorget

Ii0•0  05A

1.(07 1"U",7;
•••  o• ......
LANOSBY

Henriksen gjestestue
Meierivegen 5
9152 SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg kommunestyret - nr. 63/14

Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato

2012/1165-22 48040/2014 U63 12.12.2014

Inndragning av skjenkebevilling Henriksen gjestestue

Saksopplysninger:
Nordreisa kommune viser til brev datert 27.08.2014 vedr. innsending av omsetningsoppgave
over skjenking av alkoholholdig drikk 2014 med svarfrist 19. september 2014, og til våre
purringer sendt dem på epost 22. september og 22. oktober -14 og til brev datert 17.11.2014 hvor
det gis melding om at bevillingen vil bli inndratt dersom ikke omsetningsoppgave er innlevert
innen 1. desember 2014.

Vurderinger:
Nordreisa kommune har pr 12.12.2014 ikke mottatt omsetningsoppgave.

Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol sier i § 9 —6 ledd:
"Manglende innsendelse av revisorbekreftet omsetningsoppgave og manglende betaling av

bevillingsgebyr fører til at rådmannen kan inndra bevillingen inntil omsetningsoppgaven er

innsendt eller gebyret betalt."

VEDTAK:
Skjenkebevillingen til Henriksen gjestestue inndras inntil omsetningsoppgave er innlevert.

Vedtaket er gjort i henhold til alkohollovens § 1-8 og i henhold til kommunal forskrift om salgs-
og skjenkebevilling for alkohol § 9 —6 ledd.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 10 Bankkonto:4740.05.03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks:77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr:943 350833
E-post:postmottal@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages. Klageinstans er fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa
kommune, Boks 174, 9156 Storslett. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette
vedtaket er mottatt.

Med hilsen

Anne-Marie Gaino
Rådmann
Direkte innvalg: 777 70722

Kopi til:
Ref. kommunestyret i Nordreisa
Alkontroll AS Postboks 587 9256 TROMSØ
Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen Boks 32 9156 STORSLETT
Ref. helse- og omsomsutvalget

Side2av2
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Nordreisa kommune 

  

Servicetorget 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954 

Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 

E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

    

    
    

    

    
    
 

Henriksen gjestestue AS 

Meierivegen 5 

9152  SØRKJOSEN 

 

 

 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/777-4 1702/2015 U63 09.02.2015 

Melding om oppheving av vedtak om inndragning av skjenkebevilling. 

Nordreisa kommune bekrefter å ha mottatt omsetningsoppgave over skjenking av alkoholholdig 

drikk for 2013 og prognose for 2014.  

Vedtak datert 12.12.2014 om inndragning av skjenkebevilling oppheves fra og med 9. februar 

2015.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne-Marie Gaino 

Rådmann 

 

 

 

Kopi til:   

Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen, Boks 32, 9156 Storslett 

Alkontroll AS, Boks 587, 9256 Tromsø 

Ref. kommunestyret i Nordreisa 

Ref. helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa 
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FyIkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Gjert Eirik Olsen 77642075 05.03.15 2012/6153 - 21 421.3

Deres dato Deres ref.
17.02.205

Midlertidig sperret

Nordreisa kommune
Postboks 174 -cirr
9156 STORSLETT

Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy —innkalling til
mekling

Dette brevet er sendt til Nordreisa kommune, Skjervøy kommune, Troms Fylkeskommune,
Sarnetinget og Forsvaret.

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune 17. februar 2015 og Skjervøy
kommune 29. januar 2015 med anmodning om mekling i anledning uavklarte innsigelser til
interkommunal kystsoneplan 2014-2026.

Fylkesmannens vurdering avmeklingsanmodningen
Ettersom kommunen ikke ønsker å etterkomme innsigelsene skal det etter plan- og
bygningsloven § 5-6 første ledd «ordinært» foretas mekling mellom partene. Etter
Fylkesmannens vurdering foreligger det ikke omstendigheter som tilsier atmekling bør
unnlates idette tilfellet. Meklingsanmodningen tas på denne bakgrunn til følge. Ved kgl. Res.
16.juni 2009 (FOR-2009-06-26-239) er oppgaven som mekler etter § 5-6 lagt til
Fylkesmannen. Innsigelsenes rettslige gyldighet har ikke vært omtvistet.

Nærmere om ajennomføringen avmeklingen
Fylkesmannen har avgjort å hameklingsmøtet med Skjervøy og Nordreisa kommune samlet
etter anmodning fra begge kommuner. Dato formeklingsmøtet er satt til 20. mars 2015.
Fylkesmannen har videre vurdert det som lite hensiktsmessig å foreta befaring, og dette vil
ikke bli gjort. Videre vilmeklingsmøtet finne sted hos Fylkesmannen. Meklingsmøte vil
avholdes i Fylkeshusets første etasje (møterommet Senja).

Mekling vil starte opp 09.00 og vare til ca. 12.00. Fra 12.00 tilbyr Fylkesmannen lunsj.
Dersom behovet for videre mekling er til stede vil tiden fra 12.30 til 15.00 være aktuell å
benytte.

Fylkeskommunens rolle
Rundskriv H-2/14 forutsetter at Fylkeskommunen skal høres i forbindelse med mekling og
eventuell oversendelse til departementet, se pkt. 3.1. Fylkeskommunens uttalelse bør være hos
oss førmeklingsmøte 20. mars 2015.

Kopi av uttalelsen bes oversendt til Nordreisa og Skjervøy kommune.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 www.fylkesmannen.no/troms
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Side 2 av 2

Av punkt 2.4 fremgår det at det i nødvendig utstrekning skal gis planfaglig bistand fra
Fylkeskommunen under meklingen. Dersom Fylkeskommunen ønsker å være til stede under
meklingen ber vi om at det opplyses om dette i uttalelsen.

Med vennlig hilsen

Bård M. Pedersen
fylkesmann

Gjert Eirik Olsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke handskrevne signaturer.
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Kommunene

Fylkeskommunene
KS

Deres ref Vår ref Dato

15/200 1 30.01.2015

Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking

av møter

I løpet av de siste månedene er det kommet flere undersøkelser og medieoppslag som viser at

en rekke kommunale og fylkeskommunale reglementer på enkelte punkter ikke er i tråd med

gjeldende rett. Dette gjelder særlig regler om rekkevidden av de folkevalgtes taushetsplikt når

et folkevalgt organ behandler en sak i et lukket møte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil på denne bakgrunnen minne kommunene og

fylkeskommunene om departementets rundskriv som beskriver den rettslige adgangen til å

pålegge folkevalgte taushetsplikt om forhandlingene i lukkede møter gjennom lokalt vedtatte

reglementer (såkalt instruksbasert taushetsplikt).

I mars 2000 ga departementet ut rundskriv H-2112 om taushetsplikt for folkevalgte. I

rundskrivet redegjøres det for gjeldende regler om taushetsplikten for de folkevalgte og

adgangen til å pålegge taushetsplikt om opplysninger som ikke er taushetsbelagt i lov eller i

medhold av lov. Når det gjelder forholdet til lukkede møter står det klart i rundskrivets punkt

3.3 at det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de

folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de

folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Det spesifiseres

at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt reglement, jf.

rundskrivets punkt 5.5 og 5.6.

Kommunene og fylkekommunene ble i rundskrivet anmodet om å endre sine reglementer i

den grad de gikk lenger i å pålegge de folkevalgte taushetsplikt enn det som følger av lov.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Edvard Aspelund
NO-0032 Oslo Org no. 22247220
postmottak@krnd.dep.no http-//www kmd.dep.no/ 972 417 858
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I departementets normalreglement om folkevalgtes innsynsrett som ble utgitt i 2004 (Veileder
H-2142), er det også inntatt bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter.
I norrnalreglementets punkt 4.2 annet ledd står det følgende om taushetsplikten ved lukkede
møter:

"Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de
folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt."

Det presiseres i merknadene til bestemmelsen at de folkevalgte kun har taushetsplikt om
opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av lov. Det er ikke anledning til å
pålegge folkevalgte en generell taushetsplikt om opplysninger selv om disse er unntatt
offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir
taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede
møter.

Før rundskrivet fra 2000, var det i juridisk teori og tidligere rundskriv fra departementet, lagt
til grunn at kommunestyret kunne vedta at de folkevalgte hadde taushetsplikt om
forhandlinger i lukkede møter. Ved årtusenskiftet ble det på bakgrunn av nye juridiske
utredninger fastslått at kommunene likevel ikke har rettslig adgang til å pålegge de
folkevalgte en slik utvidet taushetsplikt.

Som nevnt er det fremdeles fiere kommuner og fylkeskommuner som ikke har endret sine
reglementer slik at de er i samsvar med gjeldende rettsoppfatning. Disse kommunene og
fylkeskommunene har bestemmelser i sine reglementer som pålegger de folkevalgte
tausbetsplikt om forhandlinger i lukkede møter, og dermed går lenger enn det som følger av
lov og rundskriv fra departementet. En slik reglementsbasert taushetsplikt som gjelder alle
forhandlinger i lukkede møter, vil da gjelde for opplysninger som ikke er omfattet av den
lovbestemte taushetsplikten i for eksempel forvaltningsloven § 13 første ledd.

Departementet minner derfor om de ovennevnte rundskrivene, og oppfordrer kommunene og

fylkeskommunene om å ta en gjennomgang av sine reglementer og foreta de nødvendige

endringene. Rundskrivene er tilgjengelige på departementets hjemmeside

w\vw.reLLjerinen.no/kmd.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)

avdelingsdirektør
Edvard Aspelund
seniorrådgiver

Deile dokuinenlet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Side 2
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Statnett

Møtereferat
Sak:

Orienteringsmøte 420 kV Balsfjord —Skaidi og aktiviteten nord
Arbeidsrnøte Miljø, -transport, - og anleggsplanene for Balsfjord - Skaidi

Møtedato/sted: 5.11 .201 4

Møteleder:
Jacob Grønn

Ansvarlig/adm. enhet:
Jacob Grønn / Prosjektiedelse
kabel,ledning og stasjon

Deltakere: Lidvart Jakobsen, Dag
Funderud, Hanne Henriksen, Kjetil
Jensen, Berit Erdal, Kari —Elisabeth
Skotnes, Svein Gunnar Barbo, Bjørn
Hugo Jensen, Astor Aspeli, Jacob
Grønn

Fraværende:

Kopi til: Kirsten Faugstad, Vibeke
Hodne, Maria Kløverød Lyngstad,
Andreas Janson

Vår referanse: Neste møte:

Dato1 1.11 .201 4 Sign : JG

Saksliste

# Sak Ansvarlig
1 . Orientering om prosjektet og aktivitetene i nord

Framdrift og planer for linjeutbyggingen Balsfjord-Skaidi
Trafostasjonen i Vinnelys, hvorfor er den skjøvet fram i tid?

Hvilke vurderinger er lagt til grunn?

Statnett

2.

I

MTA —plan Balsfjord —Skaidi
Behov Nordreisa Kommune
Kartlegge felles interesser

Statnett

3. Eventuelt

1 Orienteringsmøte 420 kV Balsfjord —Skaidi og aktiviteten i nord

Trinnvis utbygging Ofolen-Balsfjord-Skaidi-Hammerfest
Store planer for nytt forbruk og produksjon, men usikkerhet rundt mange av prosjektene
Trinnvis utbygging gir muligheter til å forsterke nettet i samsvar med utviklingen i behovet

Dok. id: Side: 1/3
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Kontrollanlegg
Rammeavtale

Transformator/reaktor
KLM

Prosjektering og vei- og grunnarbeider lyses ut i 2015 med gjennomføring i 2016

Status pr. dato i prosjketet:

lnvesteringsbeslutning (BP2) i styret 26.9 !

Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse ferdigstilt og oversendt OED

Konsesjon ventes avklart første halvår 2015

Tilleggssøknad forberedes

Brev fra OED om å utrede alternativ trase nord for Tverrelvdalen i Alta

Teknologikvalifisering av prefabrikkerte jordfundamenter pågår

Utvidede grunnundersøkelser ledning Reisadalen —Kåfjord og Kåfjord —Skibotn

Avslag fra Fylkesmannen i Hordaland på dispensasjonssøknad gjennom Lulleskogen
naturreservat

Kvalitetssikring av adkomstveier, baseplasser og landingsplasser for MTA

2 Arbeidsmøte Miljø, -transport, - og anleggsplanene for Balsfjord —Skaidi

Presentasjon av foreløpige kart, og bakgrunn for og status i MTA-arbeidet

Foreløpige kart lagt igjen til kommun for gjennomsyn og innspill i den vider prosess.

lrinspill fra kommunen

Spørsmål vedrørende mulig tilgang på grunnundersøklser langs traseen. Dette gjøres tilgjengelig

for kommunen så snart dette er bearbeidet internt i Statnett.

Kommunens spilte inn forslag om mulighet for utbygging av parkeringsareal i ved avkjøringhen til

Gahperus. Dette kan være en mulig base / lagringsplass for både Balsfjord —Skaidi prosjektet og

Anleggsplanleggerne i prosjektet vurderer dette nærmere.

Det er et mål at utbygging og opprusting av baseplasser for utbyggingsfasen kan ha bruksverdi

ettertid. Saken må avklares med med nødevndige innstanser.

Kommunenen orienterte om at det er mye private vannkilder i Reisadalen. Balsfjord —Skaidi

prosjektet kan berøre disse. Statnett må gjøre abvsjekk mot grunneiere mhp. dette

Baseplass B53HLM og B51HLM ligger i flomutsatt område. Statnett revurderer disse plassene og

ser på alternativer

Videre prosess

Statnett sender reviderte kart og utkast til pfan for ytterligere kommentarer i løpet av januar /

februar 2015

Dok. id: Side: 3/3

-�54�-



Nord-Troms Regionråd DA

Til

Kommunene i Nord-Troms

M ELDI N G OM VEDTAK

N ORD-TROMS REGI ON RÅDDA

EM N E: Møte nr 01 -201 5

STED: På taket kafe, Nordreisa

TI DSPU N KT: 27. januar 2015

Sak 01/15 Plan for entreprenørskapssatsing for Nord-Troms, delprosjekt A, B og C

Saksdokumenter:

Særutskrift fra sak 49/14 «Plan for entreprenørskapssatsing i Nord-Troms»

Oversikt satsinger Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms

Prosjektplan - Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 201 5-201 7

Plan delprosjekt A

Plan delprosjekt C

Leder av NUNT (næringsutvalget i Nord-Troms) Beate Brostrøm orienterte regionrådet om

delprosjekt C i møtet.

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakgrunn:

Entreprenørskap har vært en av satsingsområdene i Omdømmeprosjektet i hovedaktiviteten

rettet mot unge. I løpet av 2013 har det vært gjennomført kurs i U E program og gjennomført

flere ulike opplegg i samarbeid med U E. Næringskonsulentene i kommunene (N U N T) har

vært viktige støtte- og medspillere i denne gjennomføringen. Gjennom Omdømmeprosjektet

har vi sett behov for en helhetlig satsing på entreprenørskap for regionen for å styrke

framtidig næringsutvikling gjennom å bli kjent med og se muligheter i egen region.

Samtidig med gjennomføringen av Omdømmeprosjektet satte Troms fylkeskommune i gang

arbeid med «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» med oppstartsseminaret høsten

2013. Ett av fokusområdene på seminaret var entreprenørskap. Prioritering av denne

satsingen ble bekreftet politisk i møte mellom fylkesråd og regionråd vinteren 2014 (det

vises også til vedlagte oversikt over alle satsinger fra fylkeskommunen).

Med bakgrunn i disse prioriteringene er det gitt rom for å utarbeide en helhetlig satsing på

entreprenørskap rettet mot unge i vår region. Utarbeidelse av forslag til en helhetlig plan er

forankret i Nord-Troms Næringsutvalg. Halti Næringshage har vært engasjert til utforming

av planen og arbeidsgruppe har vært sekretariatsleder og prosjektleder for

Omdømmeprosjektet.

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett

Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionrad^alti.no

www.nordtromsportalen.no
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Regionkontoret for Nord-Troms har vært involvert i den delen av planen som er rettet mot

grunnskolen, og i prosjektutformingsfasen har det vært jobbet for å forankre satsingen på

entreprenørskap i den enkelte kommune.

Nord-Troms Regionråd godkjente visjon, mål og satsinger i for «Entreprenørskapssatsing

Nord-Troms 2015-2017» i møte 21. oktober 2014. Del 1 i planen er felles for alle

delprosjektene (A, B og C) der formålet er en helhetlig, samordnet og målrettet satsing på

entreprenørskap fra og med grunnskolen og fram til unge grUndere (inntil 35 år) i Nord-

Troms regionen.

Gjennom å legge opp til en struktur der entreprenørskap er i fokus fra grunnskolen,

gjennom videregående skole til voksen alder, skal vi skape grUnderkultur hvor det er rom for

å gå videre med egne drømmer og ambisjoner som skaper nytt næringsliv og lokalt

engasjement.

Satsingen er tredelt med følgende definerte delprosjekt rettet mot målgruppene:

6-16 år (Grunnskole)

16-19 år (Videregående opplæring)

19-35 år (Unge griindere)

Slik det framgår av planen, har Nord-Troms Regionråd ansvar og eierskap i delprosjekt A og

C, og Halti Næringshage ha eierskap i delprosjekt B.

Felles for hele satsingen:

Visjon: Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende

Hovedmål: Styrke framtidig næringsurvikling ved å bli kjent med og se mulighter

i egen region (utvalgte stedskvaliteter skal ligge til grunn for hele

satsingen).

Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst

og stimulere til entreprenørskap og grUnderutvikling

Målgruppe: Grunn- og videregående skoleelever, samt unge inntil 35 år.

Tidsplan: 3-årig satsing

Satsing i 3 delprosjekt:

6-16 år (Grunnskole)

16-79 år (Videregående opplæring)

C 19-35 år (Unge griindere)

Læring: Nord-Troms Regionråd søker samarbeid med Foll-institusjoner med

mål om læring og spredning tilknyttet satsingen. Deloppgaver kan

feks løses av masterstudenter.

Adr.: Hovedveien 2, 91 51 Storslett

Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionra~alti.no

www.nordtromsportalen.no
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Rett protokollutskrift bevitnes

04.02.2015

(sign.)

Berit Fjellberg

Referent

Hovedveien 2, 9151 Storslett

Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionrad^alti.no

www.nordtromsportalen.no
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Vedtatt 21.10.14

E n trep renørskap s-

satsi n g i N ord - Trom s

20 1 5 -201 7

« Nord-Troms skal fremstå som

attraktiv og nytenkende»

Visjon fra Nord-Troms Strategier 2007-2016

«Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet, og om evnen til å se muligheter

og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet.

Entreprenørskapskompetanse er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både

innenfor nye og etablerte virksomheter. I tillegg er blant annet frivillige organisasjoner,

bistands- og utviklingsarbeid og kultursektoren viktige samfunnsområder hvor

entreprenørskap og innovasjonsprosesser er aktuelt.»

«Personer som selv er entreprenører eller på annen måte har god kjennskap til

entreprenørskap i praksis bør i større grad trekkes inn som undervisningsressurser»

Fra Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen

—fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014

«i Nord-Troms skal vi etablere og videreu tvikle bedrifter og tjene penger på det»

Rune Steinsvik, entreprenørskapslærer NTVGS

• ••.•{•=7

1

-�61�-



Nord-Troms Regionråd DA
Iyagen Storfjord

Gålviutna/
KM]ord StJernry

Hvorfor plan for entreprenørskap?

Det er knapphet på arbeidskraft nasjonalt, og i Nord-Troms konkurrerer vi med sentra og

kompetansemiljø som kan tilby høye lønninger og brede fagmiljø. I nær framtid står vi foran

generasjonsskifter i arbeidslivet og det er helt nødvendig å tiltrekke seg folk med rett kompteanse og

evne og vilje til utvikling.

Satsingen på entreprenørskap er et målrettet grep for å hindre fraflytting og frafall (i skolen) og øke

bostedsattraktivitet, identitesbygging og heie fram innovative- og handlekraftige nordtromsinger.

Det fordrer bred mobilisering og samhandling mellom regionens grunnskoler, v.g.skoler, nærings- og

arbeidsliv og politikere i nært smarbeid med Troms fylkeskommune og ulike virkemiddelapparat.

«Vi må selv produsere kompetansen, vi klarer ikke å rekruttere tilstrekkelig med entreprenører og

fagpersoner fra utsidert», sier Silja Karlsen, prosjektleder i Omdømmeprosjektet.

NHOs «Nærings-NM» for 2013 er klar: Nord-Troms har utfordringer med hensyn til nærings- og

bedriftsutvkiling og verdiskaping.

Hvordan øke Nord-Troms sin attraktivitet og omdømme som bosteds- og arbeidsmarkedsregion?

Dette er spørsmål som Omdømmeprosjektet (2011-2014) har arbeidet mye med, og satsing på

entreprenørskap er ett av de viktige tiltakene .

Vi konkurrerer nasjonalt og internasjonalt om arbeidskraft og attraktivitet. Dermed er det helt

nødvendig at det tidlig fokuseres på mulighetene i Nord-Troms, regionens egenart og få

bevisstgjøring og kunnskap om hvordan man kan skape egen virksomhet og/eller videreutvikle

eksisterende næringsliv.

Det er avgjørende at vi har kultur for entreprenørskap og miljøer som tar i mot og ivaretar

entreprenører. Uten attraktive og komptente fag- og utviklingsmiljø, vil det hindre at vi beholder

ungdom i regionen, og rekruttering og tilbakeflytting vanskeliggjøres. Klynger og nettverk er

attraktivt å søke mot, og gjennom entreprenøskapssatsing må vi styrke og utvikle disse. Det er

nødvendig for å oppnå konkurransekraft. Både i næringslivet og i offentlig sektor har vi solide

fagmiljø. Vi må synliggjøre mulighetene som ligger i de klynger og fagmiljøer vi har i regionen, selv

om de er små, og bruke smådriftsfordeler som mulig konkurransefortrinn og attraktivitet.

Kommersialisering av tjenester som tradisjonelt har vært preget frivillig sektor skal gis gode vilkår og

har potensiale i vår region, slik som kulturnæring. Gjennom et treårig kulturnæringsprosjekt

(KultNett) er det tilført en betydelig kompetanseheving til kulturnæringsaktører og ulike

produksjoner har blitt levert og kommersialisert.

2
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Havbruk, reiseliv og landbruk er mulighetsområder i regionen, og leverandørinsdustrien innehar

betydelig potensiale, jfr «Nord-Troms strategier 2007-2016». Det er viktig at bedrifter og personer i

Nord-Troms ser muligheter og utvikler tjenester og produkter til disse sektorene.

Innovasjon, entreprenørskap og utvikling vil i stor grad fordre samarbeid med miljø på utsiden av

regionen. Tette koblinger og nettverk mot FoU-miljø må bli naturlig i større skala enn vi har i dag.

Det er svært lite FoU-aktivitet i regionen.

Ved å sette entreprenørskap høyt på dagsorden, signaliserer vi til næringsliv, ungdom, studenter,

innbyggere, offentlig forvaltning og politikere i regionen at dette er et av de viktigste

satsingsområder for utviklingen av Nord- Troms. Det samme signal gis også til omverdenen.

Samtidig erkjenner vi at tiltak og handlinger knyttet til entreprenørskap må prioriteres bredt og at

det er behov for en større satsing. Gjennom Omdømmeprosjektet har man sett behov for en

helhetlig satsing på entreprenørskap for regionen for å styrke fremtidig næringsutvikling gjennom å

bli kjent med og se muligheter i egen region.

I arbeidet med omdømmebygging har man kommet fram til at det bør fokuseres på følgende

stedskvaliteter som er særegne for Nord-Troms:

Spektakulær, rå og urørt natur (på lag med naturelementene)

Eksotisk og eventyrlig kultur (gjennom generasjoner har vi kultur for samarbeid og sameksistens -

tre stammers møte)

Ekte og ujålete folk (gjennomføringsevne knyttet til etterkrigshistorie og gjenoppbygging)

Det er viktig at unge i vår region har kunnskap om og er bevisst på at stedskvalitene også kan brukes

som fortrinn i framtidig utvikling og entreprenørskap.

3
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Forankring

Bolystprosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms (2011-2014)

Handlingsplan Nord-Troms Regionråd 2014-15 (Nord-Troms Strategier 2007-2016), vedtatt

25.03.14.

Kommunale (strategiske) næringsplaner i de seks kommunene

Nord-Troms næringsutvalg

Notat til ordførerne om entreprenørskap inn i skolene, 15.05.12

Sak 22/12 Nord-Troms Regionråd: Entreprenørskap i skolene i Nord-Troms, 29.06.12

Oppstartsseminar nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms, 02-03.10.13 (Troms

fylkeskommune)

Kick-off for felles innsats for opplæring og utdanning i Nord-Troms, 19.03.14

Kunnskapsløftet 2006

Handlingsplan for Entreprenørskap i utdanningen —fra grunnskole til høyere utdanning

2009-2014 (KD, KRD, HND)

St.meld.nr. 22 (2010-2011) Motivasjon —mestring —muligheter. Ungdomstrinnet

St.meld.nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru. Kommunal- og

regionaldepartementet

Rapport fra undersøkelse 3/2011 —Entreprenørskap i utdanningen (Utdanningsforbundet)

Konkjunkturbarometer for Nord-Norge, vår 2014, SNN

Satsing på entreprenørskap i Omdømmeprosjektet i samarbeid med Regionkontoret for Nord-Troms:

Prosjektet har jobbet med hvordan entreprenørskap bør bli en del av satsingen i grunnskolene i

Nord-Troms. Da Troms fylkeskommune satte i gang arbeid med Nærings- og utviklingsplan for Nord-

Troms spilte Omdømmeprosjektet inn entreprenørskap som viktig tema. Temaet var belyst på

oppstartsseminaret for Nærings- og utviklingsplanen. Dette har ført til at flere kommuner ser

betydningen av arbeidet og at flere grunnskoler jobber bevisst med denne satsingen.

Aktivitet i regi av Omdømmeprosjektet/Regionkontoret i 2013 på entreprenørskap:

UE programmet "Vårt lokalsamfunn", Storfjord, februar 2013

Arrangert kurs UE program, mars 2013

UE programmet "Vårt lokalsamfunn", Skjervøy, april 2013

UE programmet "Vårt lokalsamfunn", Kåfjord, september 2013

Griindercamp Lyngen, sept. 2013

Prosess for satsingen:

2011-2014:

Omdømmeprosjektet

2015-2017:

Entreprenørskaps-

satsing i Nord-Troms

Vekst, utvikling,

innovasjon, delings- og

entreprenørskapskultur
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Oppfølging

Satsing på entreprenørskap mot unge er svært viktg for utviklingen av Nord-Troms.

En rekke tiltakene i delplanene vil kreve stor arbeidsinnsats, ekstern finansiering og forutsetter vilje

til forpliktende samarbeid mellom ulike parter.

Gografiske avstander gjør at det må arbeides fram modeller og tiltak som er robuste og som kan

implementeres og gjennomføres i ulike nærings- arbeids- og skolemiljø i hele regionen. Det vil også

sikre at store deler av arbeidet kan videreføres og inngå som del av lokale læreplaner og

arbeidsmetodikk i skoler og nærings- og arbeidsliv etter at prosjketperioden er over.

Resultater og arbeid fra prosjektet skal ha overføringsverdi til andre regioner.

Tidlig innsats og fokus på entreprenørskap i skolene vil gi resultater på sikt dersom vi legger inn

systematisk arbeid og oppfølging på området —og at det innarbeides i lokale læreplaner.

Nye måter å jobbe på, nye forretningsområder og nye samhandlingsmønstre vil det måtte gis rom for

i allerede eksisterende miljø. Det vil utfordre oss som pr i dag arbeider med utvikling i regionen, og

krever omstilling. Det er likevel i møte mellom ulike erfaringer, ulike fagområder, ny og gammel

kunnskap at innovasjoner og nyutvikling oppstår. Dersom vi klarer å nyttegjøre oss synergiene, ta

imot og verdsette unge entreprenører, vil det utvilsomt bety vekst og utvikling i regionen.

Og Nord-Troms kan på sikt bli kjent som en entreprenøskapsregion!

Vi trenger et tett samarbeid med Troms Fylkeskommune og andre aktører, både faglig og økonomisk,

for å gjennommføre planlagte tiltak som en del Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms.

9
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Delprosjekt A: 6-16 år (Grunnskole)

Bakgrunn:

Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers kjennskap til behov

og muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten for at de bosetter seg på hjemstedet. Det vises

også til at elever som deltar i elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbelt så stor sannsynlighet

for å etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.

Gjennom kartlegginger i Omdømmeprosjektet har vi kunnskap om at unge har mangelfull kjennskap

til eget lokalsamfunn. Satsing på entreprenørskap i skolene er et viktig virkemiddel for å øke

kunnskap om lokale muligheter og dermed oppnå økt stolthet og forsterke regional identitet.

Gjennom entreprenørskap og elevbedrift som tema i skolen, kombinert med tett samarbeid med

lokalt næringsliv, ønsker vi å gi unge gode vilkår for griindersatsing.

Hovedmål: Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se mulighter i egen

region.

Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst og stimulere til

entreprenørskap og gründerutvikling. Tiltakene (opplæringa) skal bidra til tro på egne

skapende krefter og evne til å se og bruke disse i framtidig griindervirksomhet og i

arbeidslivet som gode arbeidstakere.

Delmål 1:

Delmål 2:

Delmål 3:

Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-Troms for

pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv læring som vedtas av alle

kommuner.

Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på regionens stedskvaliter

som fortrinn i framtidig utvikling og entreprenørskap. Entreprenørskap skal

inngå i lokale læreplaner og implementeres i grunnskolene i regionen

Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og gjennom

satsing på entreprenørskap, gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon

til å etablere og videreutvikle bedrifter i Nord-Troms

Organisering:

Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA

Styringsgruppe: Rådmannsutvalget, Nord-Troms Næringsutvalg, Skolesjefer, nærings- og arbeidsliv.

Prosjektledelse: Regionkontoret for Nord-Troms

1
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Vi er ikke sånn hardingfele-

og hallingkastnorsk.

Vi er nordtromsnorsk!

OMDØMMEBYGGING I NORD-TROMS
En presentasjon av funn fra dialogseminar

for ungdom og unge voksne i Nord-Troms

Utarbeidet av

Silja Karlsen


(prosjektleder)

vi DERKONTRASTERFORMERFOLK

NORD-TROMS
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Dialogseminarene ble gjennomført våren 2012. I desember 2012 arrangerte vi
metodekurs i regi av Turid Moldenæs, Hilde Pettersen og Stine Didriksen fra
Universitetet i Tromsø.

Det ble deretter jobbet med å systematisere funnene. Dette var nybrottsarbeid for oss
og en ny måte å jobbe på. Det var en stor systematiseringsjobb, men med god hjelp fra
Lisbeth Holm og Berit Fjellberg kom vi i mål.

Selve skrivearbeidet med denne rapporten har tatt tid. Siden vi allerede hadde presentert
funnene for representantskapet våren 2012 og hadde sendt tiltaksplan til kommunene
på bakgrunn av funnene, ble det mindre viktig å ferdigstille denne rapporten. Ikke fordi
ikke rapporten er viktig, men fordi andre aktiviteter i prosjektet ble prioritert.

Selv om rapporten er ferdigstilt lenge etter at dialogseminarene ble gjennomført, har
innholdet i rapporten og funnene i dialogseminarene fulgt oss hele veien. Det er dette vi
har basert arbeidet i prosjektet på. Hvem er vi? Hva vil vi være kjent for? Hvilken
betydning har «tre stammers møte» for oss?

Jeg håper du som leser kan finne nyttig informasjon i denne rapporten og at innholdet
kan inngå i utviklingsarbeidet i Nord-Troms.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Inger M. Åsli, Magnar Solbakken og Ingrid
Lønhaug for innspillene i forbindelse med ferdigstillelse av denne rapporten.

God lesing!

Silja Karlsen
prosjektleder
Skjervøy, 19.11.2014
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Denne rapporten tar for seg hvordan unge i Nord-Troms identifiserer seg med regionen

og hvordan de beskriver identiteten sin knyttet opp mot Nord-Troms som region.

Rapporten oppsummerer funnene fra dialogseminarene, og på bakgrunn av disse

funnene har vi i prosjektet utarbeidet forslag til tiltak til kommunene og andre.

I denne rapporten vil jeg hovedsakelig se på disse spørsmålene:

Hvordan beskriver ungdom og unge voksne egen kommune?

Hvilket forhold har de til «tre stammers møte»?

Hvilket forhold har de til Nord-Troms?

Disse spørsmålene skal bidra til å finne mer ut om 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 godt omdømme?

Det er tydelig at tilhørigheten til Nord-Troms er svak, og at det er nødvendig å jobbe

mer aktivt for å bygge opp denne tilhørigheten. Arbeidet med omdømmebygging av

regionen handler ikke bare om å bygge et omdømme for Nord-Troms som skal brukes i

profileringssammenheng - det handler vel så mye om å synliggjøre regionens kvaliteter

for å bidra til at folk i Nord-Troms blir mer bevisst på disse kvalitetene. Dersom man

lykkes med dette, vil man oppnå at omdømmet bygges innenfra basert på befolkningens

egne fortellinger og bilder om eget sted og egen region. Dette vil være den mest

suksessrike måten å bygge et omdømme for regionen på.
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Nord-Troms er plassert mellom Tromsø og Alta, og er en meget rik region fra naturens

side med fiskerier, landbruk og kraftressurser. Den ville og vakre naturen med sitt store

mangfold gir også grunnlag for trivsel, rekreasjon og turisme. Den store andelen

vernede områder gir regionen et særlig fortrinn som kan utnyttes i

reiselivssammenheng. Klimaet spenner fra et typisk kystklima med relativt små

temperaturforskjeller på årsbasis, til typisk innlandsklima med kald vinter og forholdsvis

varm sommer. Sammenlignet med resten av landet, er det store avstander mellom

kommunesentrene. Kulturhistorisk er regionen et resultat av minst tre stammers møte

(kvensk, samisk og norsk kultur, men også russisk).

Regionrådssamarbeidet består av seks kommuner: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy,

Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Kommunene har i flere år jobbet med regionalt samarbeid.

Dette samarbeidet har hovedsakelig vært innenfor kommunal drift, og ikke så mye innen

regionalt utviklingsarbeid. Næringslivet i regionen kjenner i mindre grad

kommunegrenser. Likevel har det ikke vært mye fokusert på at regionen samlet sett står

sterkere, gjennom bl.a. felles profilering, og at kommunene og næringslivet kan oppnå

større effekter innen bl.a. rekruttering av fremtidig arbeidskraft og reisemålsutvikling.

Nord-Troms regionråd har forankret arbeidet med omdømmebygging i Strategisk plan

for Nord - Troms regionråd - Nord - Troms Strategier 2007 - 2016, og prosjektet er ett av

fem innsatsområder i planen. For innsatsområde 5 i den strategiske planen Profilering

av Nord - Troms er det satt følgende mål: «Felles profilering og merkevarebygging for å

skape bolyst og være en livskraftig region».

I perioden 2009-2010 ble det gjennomført et forprosjekt som dannet grunnlag for å

etablere hovedprosjektet Omdømmebygging i Nord - Troms. I forprosjektet ble det

gjennomført dialogkonferanser i alle kommunene. Gjennom dette arbeidet ble det

funnet flere identiteter og mange ulike oppfatninger av Nord-Troms som sted. Men ett

begrep gikk igjen i alle sammenhenger, nemlig «tre stammers møte». Dessverre var ikke

forprosjektet målrettet nok i forhold til ungdoms oppfatning av sin identitet, hvordan de

oppfatter regionen og hvordan de ønsker at den skal være.

Forprosjektet tydeliggjorde også at Nord-Troms ikke er en kjent «merkevare» sett fra et

«utenfraperspektiv». Selv om vi som bor her sier at regionen innehar kvaliteter som vi

setter pris på, er ikke dette nødvendigvis kjent for andre. Også for oss som bor her er

Nord-Troms relativt «usynlig». For å realisere målet om «felles profilering og
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merkevarebygging for å skape bolyst og være en livskraftig region», er hovedprosjektet

Omdømmebygging i Nord-Troms igangsatt. Prosjektet skal bidra til å styrke felles

regional identitet og samtidig bygge et positivt omdømme utad.

Et av delmålene i hovedprosjektet omhandler unge i Nord-Troms. Gjennom dette

delmålet skal prosjektet finne ut mer om hvordan ungdom identifiserer seg med

regionen: Hvordan de beskriver nordtromsidentiteten, hvordan de beskriver egen

kommune og hvilket forhold de har til Nord-Troms og til begrepet «tre stammers møte».

Funnene fra dette delmålet presenteres i denne rapporten.

Det er en stor ambisjon å gjennomføre et omdømmeprosjekt som omfatter en hel region

med seks ulike kommuner med totalt ca. 16 000 mennesker spredt over et areal på

9364 km2. Forprosjektet var viktig for å finne svar på om det i det hele tatt var mulig.

Ville det være mulig å finne felles grunnlag gjennom identitet og tilhørighet, for deretter

å skape noe som bygger omdømme for hele regionen?

Gjennom hovedprosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms skal vi forsøke å finne ut

hvordan ungdom identifiserer seg med regionen og hvordan de beskriver identiteten sin

ut fra et nordtromsperspektiv. Hvordan beskriver ungdom og unge voksne egen

kommune? Hvilket forhold har de til Nord-Troms som region og begrepet «tre stammers

møte»?

For å finne mer ut av dette, vil det i denne rapporten ses nærmere på svarene fra

deltakerne i hver kommune. Deretter vil disse resultatene vurderes i et

nordtromsperspektiv. På bakgrunn av dette vil problemstillingen besvares. Gjennom

dialogseminarene kom det frem mange ulike innspill, spesielt til kommunene. Disse er

beskrevet som egne tiltak som er systematisert og videresendt til de enkelte

kommunene for behandling. Disse vil ikke bli beskrevet ytterligere i denne rapporten,

men finnes som eget vedlegg og i råmaterialet fra dialogseminarene.

Vårt mål er å finne ut mer om nordtromsidentiteten og begrepet «tre stammers møte».

Det er denne tematikken som beskrives i rapporten.
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Materialet som presenteres er samlet inn gjennom dialogseminar fra hovedprosjektet. Vi

har arrangert dialogseminar i alle kommunene, der vi inviterte med ungdom og unge

voksne tilbakeflyttere. Metoden ble utviklet i samarbeid med professor Turid Moldenæs'

og Stine M. Didriksen ved Universitetet i Tromsø. Spørsmålene som ble benyttet er

vedlagt (vedlegg 3).

Dialogseminar har vært benyttet siden dette er en metode for å forankre, kartlegge og

skape relevans i utviklingsarbeid.

Det ble vurdert om dialogseminarene skulle arrangeres på ettermiddagstid, men pga.

lengden på seminaret og at elever fra skolene skulle delta, ble de gjennomført på

dagtid. Slike seminarer kan med fordel arrangeres på ettermiddagstid ved en annen

anledning.

Dialogseminar er en god metode for å skape dialog med og dialog mellom deltakerne.

Vi opplevde at spørsmålene engasjerte og at deltakerne syntes det var interessant å

delta med egne oppfatninger/informasjon til oss. Metodikken viser seg å gjøre

innbyggerne mer bevisste på det vi har og hva vi kan være stolte av.

Vi så bl.a. at de unge, voksne tilbakeflytterne hadde en positiv effekt på de yngre. Mens

de yngre kunne definere sitt sted som «trasige Reisa» eller «kjecielige Skjervøy», var de

unge voksne mer nyanserte i sitt syn. Dette kom særlig til uttrykk på Skjervøy. Også

lærere fra Skjervøy-skolen kommenterte at elevene ved ungdomsskolen etter seminaret

hadde fått en bedre holdning til Skjervøy. Dette anser vi som å være et positivt resultat

av prosessen der unge voksne og ungdom møttes.

For å gjennomføre dialogseminarene, etablerte vi en egen konferansestab (vedlegg 1)

for hvert seminar. Konferansestaben hadde ansvar for å gjennomføre dialogseminarene,

og egne sekretærer hadde ansvar for å notere underveis. Dette var viktig for å sikre at

det som ble sagt ble notert ned. Gjennom bruk av flere sekretærer har vi rapportert

funnene så godt som mulig.

Vi organiserte deltakerne i egne grupper, der elever fra 10. klasse og videregående

skole samt unge, voksne tilbakeflyttere jobbet i egne grupper ut fra hvilken kategori de

til hørte.

Turid Moldenæs, professor, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Universitetet i

Tromsø.
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Lisbeth Holm2 er en dreven prosessleder. Hennes bidrag under dialogseminarene har

bidratt til gode, utfyllende svar fra deltakerne. Da Lisbeth ble forhindret fra å delta på

dialogseminaret i Storfjord, ble det gjort en vurdering om dialogseminaret burde

utsettes. Men pga. det omfattende arbeidet som var igangsatt med å rekruttere

deltakere, ble det bestemt at dialogseminaret skulle gjennomføres som planlagt med

Silja Karlsen3 som prosessleder.

Vi rekrutterte skoleelever fra 10. klasse i alle kommuner, elever fra alle kommunene

som går på en av de videregående skolene i Nordreisa, Skjervøy eller Nordkjosbotn samt

unge, voksne tilbakeflyttere (vedlegg 2) til dialogseminar.

Elevene ble rekruttert gjennom dialog med skolene. På skolene ble rektor/lærer

kontaktet, og sammen med elevrådet plukket disse ut elever som ønsket å delta. Flere

av disse var elever fra elevrådet.

Unge, voksne tilbakeflyttere ble rekruttert gjennom nettverket til de kommuneansatte

og andre. Det var utfordrende å rekruttere deltakere siden vi ikke dekket tapt

arbeidsfortjeneste for den enkelte deltaker. Kommunene selv ville til dels ikke dekke

vikarutgifter for deltakerne til dialogseminarene.

Vi forsøkte å få til å rekruttere deltakere fra ulike miljøer, ulike skoler og med ulik

bakgrunn.

Et begrenset antall ungdom har deltatt på dialogseminarene. I noen kommuner synes

antall deltakere å være noe svakt, og dette kan ha gitt et unyansert bilde av

ungdommens oppfatning. Selv om datagrunnlaget kan være noe svakt, har vi likevel fått

indikasjoner på hvordan de unge oppfatter nordtromsidentiteten og hvilken tilknytning

de har til regionen. Vi har ikke testet ut funnene på andre ungdommer i regionen, så

dette kan føre til at vi ikke vet om de kjenner seg igjen i den beskrivelsen som blir

gjengitt i denne rapporten.

På dialogseminaret i Lyngen var det veldig mange voksne til stede: ordfører, to

representanter fra Universitetet i Tromsø, næringssjefen og en næringslivsleder. Dette

kan ha påvirket dialogen med og mellom deltakerne, noe som spesielt kom til uttrykk

ved at flere av innspillene ble adressert til ordføreren.

Lisbeth Holm, leder, Nord-Troms Studiesenter.

Silja Karlsen, prosjektleder, Omdømmebygging i Nord-Troms, Nord-Troms regionråd.
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Det ble benyttet en annen prosessleder på ett av dialogseminarene. Dette kan ha ført til

en feilkilde i forhold til hvordan spørsmålene ble fulgt opp fra prosessleder.

Selv om vi hadde flere sekretærer ved hvert dialogseminar, kan det forekomme at vi ikke

har fanget opp alle kommentarene og poengene underveis i seminarene.

Det faktum at flere av deltakerne var/har vært representanter i elevrådet og/eller

ungdomsrådet, kan ha påvirket svarene de ga. Det er derfor mulig at deltakere som ikke

har hatt slike verv, ville svart noe annerledes.
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Kåfjord kommune har definert seg som samisk kommune og er innenfor samisk

forvaltningsområde. Senter for nordlige folk er etablert i Kåfjord. Storfjord kommune

definerer seg som en kommune med mangfold og har vedtatt trespråklig skilting i

kommunale bygg.4 Kommunen har grense til Finland og Sverige. Kvænangen er et stort

reinbeitedistrikt, med fylkesgrense til Finnmark. Det finnes store hytteområder i

kommunen. Skjervøy er en kyst- og øykommune som historisk sett har mye

kommunikasjon sjøveien. Dette gjelder også for store deler av Lyngen. Lyngen definerer

seg som alpe- og griinderkommune. Nordreisa er regionsenter for Nord-Troms, og flere

regionale funksjoner, bl.a. Halti kvenkultursenter, er lagt hit. Kommunen har status som

nasjonalparkkommune. På Skjervøy og i Nordreisa er det etablert videregående skoler.

Resultatene, som har kommet frem gjennom dialogseminar med ungdom og unge

tilbakeflyttere, presenteres først kommunevis. Deretter vil det gis et felles sammendrag

over funnene og over andre felles funn fra dialogseminarene.

Lyngen er muligens den kommunen som assosieres sterkest med turisme,

entreprenørskap og industrimiljø. Lyngen skiller seg fra andre steder/kommuner fordi

hovedtyngden av bosetningen er spredt på to steder. Man snakker om indre og ytre

Lyngen, og om at det er lite fellesskap internt i kommunen. Deltakerne gir uttrykk for at

bygda Lenangen føles som en annen kommune. Dette begrunnes med at de bl.a. har

egen skole og eget idrettslag.

I Lyngen er tyngdepunktet det norske, men dog med et sterkt innslag av det samiske.

Dette kan illustreres med følgende sitat: «Vi er norske, vi prater om samer og kvener,

men det er ikke oss. Likevel bærer vi det med oss.» Flere sier at de bl.a. bruker

stedsnavn som ikke er norske i dagligtalen, at kulturen er blandet og at man i Nord-

Troms oppdrar barna sine annerledes enn andre steder i Norge. Historisk sett har store

deler av Lyngen hatt transportferdsel sjøveien.

4 I ettertid er det også vedtatt skilting på tre språk langs riksvegen.
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Når deltakerne skal beskrive hvor de kommer fra, bruker de sjelden Nord-Troms for å

forklare dette geografisk.

Unge i Lyngen føler at de har liten eller ingen tilhørighet til regionen. De hevder også at

de har lite kontakt med de andre kommunene, illustrert med et sitat fra en av

tilbakeflytterne: «For oss er det ikke naturlig å utvikle Nord-Troms, men heller bidra til å

styrke Lyngen.» Dette begrunnes med at det er store avstander i regionen og at

regionen er langstrakt. Det ser ikke ut til at unge i Lyngen bruker betegnelsen

«nordtromsing». Størstedelen av elevene i Lyngen tar sin videregående utdanning i

Nordkjosbotn eller i Tromsø. På bakgrunn av funnene ser det ut til at tilhørigheten til

Nord-Troms er veldig svak.

Ungdomsskoleelever mener at vi har kul dialekt i Nord-Troms og at de ikke lar seg

påvirke så lett i forhold til mote: «I disse små kommunene påvirkes vi ikke så lett av

motepresset.» Elevene ved videregående skole trekker også frem dialekten som spesiell:

«Vi bruker andre ord og uttrykk.» De sier også at noen bruker samiske ord som en

naturlig del av språket sitt. De unge voksne mener at unge mennesker i Nord-Troms er

mer mottakelige for nye mennesker. I tillegg sier de «Vi er mer jordnære og direkte» og

at foreldre har mer dugnadsånd i seg enn andre steder.

Skjervøy er fiskerikommunen - en «blå» kommune - men dette oppfattes ikke

nødvendigvis som kun positivt av ungdommen.

Skjervøy er en liten plass med lite folk. Det er nært og kjent, man kjenner de fleste. Det

er mange fritidstilbud i Skjervøy. Skjervøy beskriver seg som annerledes fordi «vi bor på

en liten plass der alle kjenner alle». Dette kan være fordi tettstedet Skjervøy er et

kompakt samfunn, selv om flere av øyene i kommunen er bebodde.

Begrepet «tre stammers møte» er et kjent begrep for deltakerne. I forhold til begrepet er

tyngdepunktet i Skjervøy det norske, selv om enkelte sier: «jeg har litt kvensk og samisk

blod i årene.» Inntrykket er at de fleste ikke har noe spesielt forhold til samisk og

kvensk. De hevder at de lærer om samisk kultur på skolen, og ut fra uttalelsene ser

denne kunnskapen ut til å omhandle reindriftssamer. Den samiske kulturen er også
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kjent gjennom at det er reinbeitedistrikt i kommunen og at reindriftssamene er synlige

deler av året i kommunen.

Det oppfattes av noen av deltakerne at tre stammers møte ikke omhandler dem, men er

«noe for Kåfjord og Storfjorcl». Historisk sett har Skjervøy hatt transportferdsel sjøveien,

og gjennom dette har stedet tradisjonelt sett hatt stor kontakt med omverdenen. Dette

kan ha påvirket hvordan stedet har utviklet seg i forhold til kulturhistorien.

Når deltakerne skal beskrive hvor de kommer fra, bruker de sjelden Nord-Troms for å

forklare dette geografisk.

Til sammenligning med Lyngen, ser det også ut til at Skjervøy er en kommune med lav

tilhørighet til regionen. Dette mener vi kan ha sammenheng med at disse to

kommunene tradisjonelt sett og fortsatt i dag har kommunikasjon sjøveien. Det kan

illustreres med et sitat fra en av de unge voksne i forbindelse med diskusjonen om

begrepet «nordtromsing»: «Vi er så forskjellige i kommunene, så vi kan ikke ha samme

navn.» På den andre siden er det flere elever fra kommunen som tar videregående

utdanning i Nordreisa. Dette gjør at de treffer ungdom fra hele Nord-Troms.

Ungdomsskoleelever mener at unge mennesker i Nord-Troms er barskere og mer vant til

kulde og uteliv enn unge mennesker sørpå. Dette begrunnes med: «Vi klarer oss bedre

alene.» Også språket trekker de frem som barskere: «Vi banner mer. Kanskje derfor vi

kalles for vikinger eller samer.» Elever på videregående skole sier at de ikke er like mye

«byklyser» som tromsøværingene: «Vi er ikke så høy på pcera, og ikke så moteriktige.»

Begrunnelsen er at de er mer sparsomme med penger og at de ikke er like bortskjemte

som dem siden man må langt bort for å få «tak i ting». De unge voksne mener at

ungdom fra distriktet er mer selvstendig enn byungdom, siden de må klare seg selv

tidligere (med tanke på skolegang).

Kåfjord er den kommunen i Nord-Troms som særlig representerer samisk kultur og

kulturuttrykk. Kåfjord er innlemmet i samisk forvaltningsområde.

Kåfjord er nok også den kommunen med den mest distinkte etniske identiteten, hvis vi

ser bort fra den norske: «Vi er en samisk kommune og har kultur og holdninger

deretter. Kulturen gjør oss spesiell.» Sterkest synes tilhørigheten til eget sted/egen
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kommune å være i Kåfjord og Storfjord. Her gis det også uttrykk for stor stolthet over

egen kommune og dets særegenhet.

Deltakerne uttrykker at i Kåfjord finnes alle tre folkegruppene. Dette underbygges med

sitatet: «Kåfjord er en kulturrik kommune. Vi er en sammenblanding.» Samtidig

uttrykker de at de har lite kunnskap om kvensk kultur. Noen sier at de lærer lite om

dette på skolen. Den samiske kulturen synes å stå sterkt i kommunen, spesielt i bygda

Manndalen. Den økende interessen for samisk uttrykkes slik av unge på videregående

skole: «Flere og flere unge i Kåfjord interesserer seg for samisk språk og kultur.»

Når deltakerne skal beskrive hvor de kommer fra, kan de bruke Nord-Troms for å

forklare dette geografisk.

Deltakerne i Kåfjord sier at de ikke bruker betegnelsen «nordtromsing». I Kåfjord sier de

unge voksne følgende om begrepet: «Nordtromsing oppfattes som negativt ladet. Er det

et skjellsord?»

Størstedelen av elevene i Kåfjord tar sin videregående utdanning i Nordreisa eller i

Tromsø. Det påpekes at det skjer noe i opplæringsløpet: «Det er lite kontakt med unge i

de andre kommunene. Vi får mer kontakt når vi går på videregående skole.» Regionale

ungdomsarrangement trekkes frem som samlende for unge i regionen. Tilhørigheten til

Nord-Troms synes å være svak.

Elever i 10. klasse mener at unge mennesker er mer tradisjonsrike: «Vi i Nord-Troms er

mer tradisjonsrike pga. at vi er oppyokst på landet og dermed har tradisjoner fra

forfedrene våre.» Elevene på videregående skole synes unge i Nord-Troms er like på

noen områder: «Vi er like på språkbruk, kultur og historie.» De unge voksne mener

unge i Nord-Troms ikke er så annerledes enn andre steder, men at de kanskje er litt mer

selvstendige enn unge i byer. Dette begrunnes med at «vi har mange praktiske

kunnskaper» og «vi må flytte tidlig hjemmefra». I tillegg tror de at unge er mer åpne

mot hverandre og nye bekjentskaper, og at de ikke er så selvhøytidelige.

Nordreisa er regionsenter i Nord-Troms, og deltakerne anser at stedet har bykvaliteter

med kafeer, spisesteder, butikker m.m. Unge i Nordreisa mener at kommunen er en
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forminsket storby, ikke sånn typisk småplass. Det er rom og frihet til å være den du er.

Storslett skulle hatt et mer urbant preg, og det er ingen «hengeplasser» der. Med

bakgrunn i regionsenterstatusen, er det etablert regionale funksjoner som bl.a. jobber

med kvensk kultur. Kommunen er en grensekommune til Finland, og har over år etablert

et samarbeid5 med nabokommunene på den andre siden av grensen.

I Nordreisa sies det at «vi er norske, ikke samisk eller kvensk», selv om noen sier at de

har kvenske aner eller forfedre. Andre sier at de har et «godt forhold til samisk kultur og

har samiske venner» og «det er spennende å kunne samiske ord». De unge voksne

oppfatter Nordreisa som en miks av kulturer, ulikt de andre kommunene i regionen.

Stedet er befolket av «samer, kvener og nordreisaværinger». Deltakerne i 10. klasse og

på videregående skole har ikke et spesielt forhold til kvensk kultur. Samisk kultur vet

deltakerne mer om, og det ser ut til at de refererer til reindriftssamer når det er

spørsmål om samisk kultur. Ifølge deltakerne relaterer de seg til norsk kultur, men de er

ikke «hardingfelenorsk»: «Vi er ikke sånn hardingfele- og hallingkastnorsk. Vi er en

blanding av flere kulturer, men norsk er nasjonalitet. Det som vi oppfatter oss som,

norsk» og «Vi er nordtromsnorsk».

Når deltakerne skal beskrive hvor de kommer fra, bruker de ofte Nord-Troms for å

forklare dette geografisk.

Deltakerne bruker ikke en felles betegnelse på folk i Nord-Troms. De beskriver regionen

med flott natur. Ungdom i Nordreisa mener at man som folk er veldig like i Nord-Troms:

«Reisaværinger og de andre i Nord-Troms er veldig like». Men de unge voksne har et

annet bilde: «Vi er forferdelig forskjellige (om unge mennesker i Nord-Troms), det meste

som er likt: stor i kjeften og glad i oss sjøl,»

Elever ved ungdomsskolen mener de har et grovere språk enn de i Sør-Norge. Elevene

mener at unge i Nord-Troms er veldig like: «Det er så stor miks i Reisa, noe som fører til

at vi føler at alle er like.» De unge voksne mener at unge i Nord-Troms er forferdelig

forskjellige. Det de trekker frem som likt, er at de er «store i kjeften» og «glade i seg

selv».

Tornedalsrådet.
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Storfjord anser seg som kulturkommunen. Kommunen har innført trespråklig skilting i

kommunale bygg. Kommunen er en grensekommune til Finland/Sverige, og har over år

etablert et samarbeid6 med nabokommunene på den andre siden av grensen.

Tilhørigheten til eget sted/egen kommune synes å være sterk i Storfjord. Her gis det - i

likhet med Kåfjord - uttrykk for stor stolthet over egen kommune og dets særegenhet.

Det virker som om få har kjennskap til eller forhold til den kvenske kulturen. Som en

sier det: «Jeg vet jeg har litt kvensk blod i årene, men jeg praktiserer det ikke.» Likevel

sier noen at «det er mange kvener i Skibotn, men det er ikke så stor forskjell mellom

kvensk og norsk kultur». Ut fra uttalelsene ser det ut til at deltakerne lærer mer om den

samiske kulturen i skolen, og derfor kan mer om den enn om kvensk kultur. I Storfjord

beskrives «hovedkulturen» som norsk, og «samer og kvener bakover i familien som en

bonus».

Når deltakerne skal beskrive hvor de kommer fra, bruker de sjelden Nord-Troms for å

forklare dette geografisk.

Ungdommene i Storfjord sier at de ikke skiller seg fra andre kommuner i Nord-Troms,

og oppfatter seg ganske lik nærkommunene, men føler seg likevel skjermet fra de andre

kommunene i nærheten.

Deltakerne bruker ikke en felles betegnelse på folk i Nord-Troms. De beskriver regionen

som en kulturell region med stort mangfold. Tilhørigheten til Nord-Troms ser ut til å

være til stede, men den kommer ikke veldig tydelig frem.

Elever i 10. klasse mener at dialekten er unik hos unge i Nord-Troms. I tillegg mener de

at unge i regionen ikke bryr seg mye om klesstil og hvilken musikk man hører på. Elever

fra videregående skole mener at det unike med unge i Nord-Troms er at flere har samisk

og finsk i tillegg til det norske. «Vi er såpass flerkulturelle og forskjellige at det er

vanskelig å finne en stereotypisk person fra Nord-Troms.» De unge voksne mener det

unike er at unge i regionen tar vare på dialekten og at de blir oppfattet som

uhøytidelige.

Tornedalsrådet.
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Kvænangen har mange muligheter tilknyttet naturen. Mulighetene i naturen trekkes

frem som veldig positivt av deltakerne. Det er et stort reinbeitedistrikt i kommunen, og

flere reineiere har sitt bosted i kommunen på sommerhalvåret.

Kvænangen som sted er ikke så langt unna ting: «Kjør til Alta, ta et fly, eller til

Sørkjosen, ta et fly - og vi er i Oslo innen kort tid!» Unge voksne uttrykker også

tilfredshet med IT-infrastrukturen i kommunen: «Vi har fiber og Internett, vi har

mulighet til å ha hjemmekontor.» De sier at det ikke er så mange fritidstilbud, men de

har gode scooterløyper og naturmuligheter. De har fine bakker å stå på ski i og fine jakt-

og fiskemuligheter, men dårlige shoppingmuligheter.

En av deltakerne sier følgende om endring i Kvænangen: «Vi syntes det var dørge

kjedelig her da vi vokste opp. Men det bildet har endret seg! Det er dørge kjedelig andre

plasser, også. Man blir blind for det man har når man har det!»

I Kvænangen synes det samiske (i kombinasjon med det norske) å stå sterkt, mens det

kvenske står svakt. De har liten kjennskap til kvensk kultur. Kjennskapen de har til

samisk kultur er hovedsakelig knyttet til reindriftskultur. Unge voksne antyder at det

kvenske og det samiske er i norsk kultur, og at det norske i Oslo er annerledes enn her.

Når deltakerne skal beskrive hvor de kommer fra, kan det hende at de bruker begrepet

Nord-Troms for å forklare dette geografisk.

Ungdom på videregående nivå sier at de ikke har så stor tilknytning til de andre

kommunene i Nord-Troms. De etterlyser at det burde bli bedre kjennskap til hverandre:

«Ungdom burde bli mer kjent med hva som skjer i de andre kommunene. Slik kan vi bli

bedre kjent med hverandre.» Det virker som om tilhørigheten til Nord-Troms er svak.

Elever i 10. klasse mener at det ikke er noe unikt med unge mennesker i Nord-Troms:

«Så lenge man har drømmer og er villige til å jobbe for det, kommer man like langt som

andre folk.» Elever på videregående mener unge i Nord-Troms er «store i kjeften» og at

det er lite motepress. De unge voksne mener det ikke er store forskjeller på unge i

distriktet: «Vi tror ikke det er større forskjeller på ungdommer i Nord-Troms enn

ungdom andre plasser. Det er mer forskjell mellom bygdeungdommer og byungdom.» I

tillegg konkretiserer de litt med at det er mer forskjell på ungdom i øst og vest og nord

og sør.
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De fleste deltakerne i dialogseminarene har klare assosiasjoner til begrepet «tre

stammers møte»; de forbinder det med møtet mellom nordmenn, samer og kvener. Men

det ser ikke ut som om deltakerne har et sterkt forhold til alle tre kulturene. Videre kan

det se ut som om kommunene kan plasseres med ulike tyngdepunkt i forhold til å

oppfatte seg som norsk, samisk og kvensk. Dette kan forklares gjennom kommunenes

ståsted i forhold til etnisitet og kultur.

Kåfjord kommune definerer seg som samisk kommune og er innenfor samisk

forvaltningsområde. Storfjord kommune har vedtatt trespråklig skilting i kommunale

bygg. Kvænangen er et stort reinbeitedistrikt. Skjervøy er en kystkommune som

historisk sett har mye kommunikasjon sjøveien. Dette gjelder også for store deler av

Lyngen. Nordreisa er regionsenter for Nord-Troms, og regionale funksjoner innen bl.a.

kvensk kultur er lagt til kommunen.

Det er verdt en kommentar at det kvenske gjennomgående synes nokså marginalisert på

grunn av at kvenske og norske glir inn i hverandre.

Det samiske er blitt bygd opp gjennom år, bl.a. gjennom etablering av ulike

institusjoner.'Samisk har også fått større fokus i og med at de er definert som urfolk.

Det resulterer også i rettigheter og større økonomiske overføringer fra sentrale

myndigheter. På den måten er det samiske mer kjent for deler av innbyggerne.

Tilsvarende har ikke vært gjort for det kvenske i like stor grad, og dermed er kanskje

denne kulturen mindre kjent for ungdom.

Tilnærmingen til samisk kultur er ulik i de ulike kommunene og blant de ulike

deltakerne. I Kåfjord gjenkjenner de unge den samiske kulturen til å være sjøsamisk

kultur. Urfolksfestivalen Riddu Ribbu spiller nok en stor rolle i denne sammenheng -

som en arena for ungdom. I de andre kommunene kan det se ut som om det

hovedsakelig fokuseres på reindriftssamer når man spør om samisk kulturforståelse.

Få har en klar oppfatning av hva som kjennetegner kvensk kultur, og kommenterer i så

måte skolens rolle. Her har samisk kultur og tradisjon et langt sterkere fotfeste, selv om

det til dels kommer til uttrykk at det samiske man lærer om i skolen hovedsakelig

omhandler reindriftssamer. Det virker som om det i større grad må vises til hvordan det

kulturhistoriske bosetningsmønsteret har vært i regionen.

' Språksentre, men også etablering av Senter for nordlige folk, Riddu Riddu, NRK Såpmi, Sametinget.
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Til tross for at vi har samiske og kvenske institusjoner8, virker det som om vi likevel ikke

makter å formidle kunnskapen om regionens kulturelle mangfold på en god måte til folk

under 35 år. Det virker som om noen historiske linjer bør trekkes opp fra bl.a. disse

institusjonene for å sette vår kulturhistoriske arv i en litt større sammenheng. Samtidig

er det viktig at kunnskapen om vår kulturelle arv videreformidles på flere måter til

innbyggerne i regionen. Slik det er i dag fortsetter fornorskingsprosessen, noe som

bidrar til at mer av vår kulturhistorie forsvinner. Dette kan igjen føre til at

motsetningene mot vår kulturhistoriske arv øker og at kunnskapen om vårt kulturelle

mangfold ikke er godt nok.

Når vi spør om de bruker betegnelsen «nordtromsing», får vi ulike tilbakemeldinger.

«Nordtromsingen» er en ukjent betegnelse, og assosieres til dels med noe negativt og

dels med gamle stereotypier om nordlendingen (eksempelvis Oluf-figuren). Deltakerne

gir tilbakemelding om at de ikke bruker betegnelsen. Ut fra funnet om at begrepet kan

oppfattes negativt, er det tydelig at vi i regionen må bygge en nordtromstilhørighet for å

oppnå målet om felles profilering og merkevarebygging for å skape bolyst og fremstå

som en livskraftig region. Dette betyr å skape innhold i hva som er Nord-Troms' fortrinn

i omdømmebygging, og det handler om å bygge en regional kjennskap til hvilke

stedskvaliteter regionen har.

Selv om tilhørigheten til eget sted/kommune synes å stå sterkt, synes imidlertid

tilhørigheten å variere noe mellom kommunene. Unge i alle kommunene er likevel

opptatt av egen patriotisme og er stolt av eget hjemsted. Mange ønsker å komme

tilbake etter endt utdanning, såfremt det finnes jobb og bolig. De som har flyttet

tilbake, begrunner det med familie, nettverk, ønske om å gi egne barn en like trygg

oppvekst som de selv hadde, muligheten til å nå frem og bidra i utviklingen av

samfunnet samt et endret syn på hjemstedet og dets muligheter.

Det pekes likevel på en del utfordringer for tilbakeflyttere. Kommunene i regionen har

ifølge deltakerne flere utfordringer innen jobb, bolig/tomt, utdanningsmuligheter,

sosiale møteplasser som ikke forplikter til bestemte aktiviteter, lite for ungdom som

ikke er opptatt av idrett eller finner seg til rette i idrettsmiljøet, få sommerjobber for

ungdom, synlig rusproblematikk samt infrastruktur innad og mellom kommunene. Dette

er innspill som er tatt med videre i en egen tiltaksplan9 som er sendt til den enkelte

kommune i Nord-Troms for behandling.

Senter for nordlige folk i Kåfjord, Halti kvenkultursenter i Nordreisa, det trespråklige Storfjord språksenter,

Samisk språksenter i Kåfjord, Nord-Troms Museum.

Se vedlegg.
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Unge i alle kommunene trekker frem natur som stedskvalitet for Nord-Troms. «Vi har

fine naturforhold», «natur rett utenfor døra», «vi finner ro i naturen», «vi har

nasjonalpark», «mange naturstier, øyer, fjell og fjord». Selv om natur trekkes frem som

stedskvalitet, er den ikke veldig beskrevet i materialet vårt. Det kommer frem at vi

bruker naturen mer enn de som bor i Tromsø, uten at dette presiseres ytterligere.

Generelt ser det ut som om ungdommen i kommunene synes de har få fritidstilbud. Når

deltakerne har begynt å ramse opp alle tilbud de har i den enkelte kommune og til dels i

nabokommunen, har utsagnene om at fritidstilbudet er lite moderert seg. Det er tydelig

at det er uklart for deltakerne hvilke fritidstilbud som faktisk eksisterer i egen kommune

og/eller i nabokommunen. Vi mener det er viktig at tilbudene som eksisterer blir

synliggjort for de unge, slik at det blir klart for dem de tilbud som faktisk eksisterer.

Tilhørigheten og identiteten er stort sett knyttet til eget sted. Det er lite som tyder på en

felles identitet i og til regionen Nord-Troms. Likevel er Nord-Troms et geografisk sted

for alle. Men regionen mangler en felles identitet som deltakerne kan kjenne seg igjen i.

Tilhørigheten til regionen varierer imidlertid noe mellom kommunene.

Et fellestrekk for unge i regionen er at de mener de har et litt røft språk. De mener selv

at de er lite selvhøytidelige, rause og jordnære. «Vi snakker rett fra levra ... er mer ekte

enn byfolk og leverer det vi har, og sier ikke noe annet enn det vi mener.» Unge i Nord-

Troms gir et inntrykk av at de er mindre høytidelige og mer avslappa enn på større

steder. Men de antyder også at holdningene ikke er de beste.

Det er imidlertid veldig vanskelig å si at det er store forskjeller i og med at vi ikke har

gått grundig inn i begrepsbruken. Ungdom er opptatt av og kommenterer naturlig nok

egen klesstil, men her synes det å være en viss variasjon mellom kommunene i forhold

til hvor stort spennet for det individuelle uttrykket er. Det er også tydelig at

rusproblematikken finnes i alle kommunene, selv om det trekkes mer frem i enkelte. På

bakgrunn av det som har kommet frem i de enkelte kommunene vedrørende

rusproblematikk, tenker vi at kommunene og andre har et særlig ansvar for å følge opp

dette.

Gjennom våre funn kan det se ut som om det er et hierarki mellom ungdom i de

forskjellige kommunene. «Nordreisa som sentrum i Nord-Troms» og «I Nord-Troms

finnes bare reisaværinger. Vi er best». Dette er tydelig for hvordan unge i Nordreisa

uttaler seg. Dette antar vi henger sammen med Nordreisas status som regionsenter.
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Deltakerne fra 10. klasse og videregående skole ønsker seg bort fra hjemkommunen, og

ser for seg at de kanskje flytter tilbake til regionen på sikt. Dette finner vi som en

naturlig del av det å bli voksen. De unge voksne som er tilbakeflyttere, har vært borte og

opplevd deler av verden. Disse har tatt et aktivt valg om å flytte tilbake, og de ser alle

fordelene ved hjemstedet sitt. Likevel påpeker de noen utfordringer kommunene må ta

tak i for å rekruttere flere unge til eget sted.'°

Deltakerne på seminarene er tydelige på at de ønsker å bidra til fremtidens Nord-Troms

gjennom å etablere bedrifter, være aktive og bidra i frivillig sektor, være ambassadører

og få barn. Slik uttrykte en tilbakeflytter det: «Vi kan få til alt hvis vi vil og hvis vi satser

alt er mulig.» Etter dialog mellom elevene på skolene og de unge, voksne

tilbakeflytterne, gir deltakerne fra skolene uttrykk for at de har fått et noe annet bilde av

egen hjemkommune, og at de ser det som ganske sannsynlig at de vil flytte tilbake når

de har opplevd «verden».

Likevel kommer det til uttrykk at størrelsen på stedet begrenser ungdoms utvikling, og

kanskje sier det også noe om hvilken selvfølelse unge har: «Vi vil bli rik og berømt -

men vi som kommer fra en så liten plass, skjønner jo at det ikke blir noe av.»

' Se tiltaksplanen.
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Ut fra materialet vi har, er det ikke noe som tyder på at det er noe (klesdrakt,

musikksmak, holdninger, språkbruk, reisevaner, utdanning, drømmer eller lignende)

som gjør unge i Nord-Troms forskjellig fra unge mennesker andre steder i landet. Dette

begrunnes gjennom funn som er gjort i tilsvarende arbeid andre steder i Nord-Norge av

Turid Moldenæs." Ut fra funnene er det lite som tyder på felles identitet i og til regionen

Nord-Troms. Dersom man skal oppnå målet om å bygge en regional identitet, må til-

hørigheten til regionen bygges opp. Gjennom funnene fra dialogseminarene virker det

som om deltakerne har sin identitet og tilhørighet i størst grad knyttet til eget sted.

Dette er selvfølgelig naturlig. Ä øke tilhørigheten til regionen betyr ikke at man skal

erstatte tilhørigheten til eget sted, men heller jobbe samlet for å oppnå flere fordeler

innen bl.a. rekrutteringsarbeid og profilering.

Det finnes ikke en typisk nordtromsing, og begrepet ser ut til å være ukjent. Dette er

kanskje ikke veien å gå for å utvikle den regionale identiteten.

Unge mennesker i Nord-Troms er lik andre unge mennesker i Nord-Norge.

Et av formålene med å gjennomføre dialogseminar i regionen, var å finne mer ut om

begrepet «tre stammers møte». Begrepet lever, og de fleste av de unge i regionen har en

forståelse av hva det betyr. Likevel er ikke dette et begrep de unge er bevisst som

betydende for Nord-Troms. Dersom man skal bygge videre på begrepet «tre stammers

møte» som et overordnet begrep for Nord-Troms, må det gjøres ulike tiltak. Dette krever

bl.a. at skolene i regionen i større grad vektlegger kunnskap om kvensk kultur,

sjøsamisk og reindriftssamisk kultur, og hvordan denne miksen av kulturer har formet

oss som folk.

Ut fra vårt materiale finner vi at det er viktig at kunnskap om lokal og regional historie

bør vektlegges sterkere i opplæringsinstitusjonene i Nord-Troms. Kommunene som

barnehage- og skoleeier samt fylkeskommunen som skoleeier må ta dette ansvaret.

Lokale institusjoner som Senter for nordlige folk, Halti kvenkultursenter og Nord-Troms

Museum kan bidra til at vår kulturhistorie også formidles inn i skolene og i

barnehagene.

Universitetet i Tromsø.
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Tilhørigheten til egen kommune synes å variere noe mellom kommunene. Det er grunn

til å stille spørsmål ved om det finnes strategier i kommunene for å styrke tilhørigheten

til egen kommune/eget sted. For å øke kunnskapen og stoltheten for eget sted, samt at

unge i større grad skal se mulighetene i eget sted, bør kommunene innføre entreprenør-

skapssatsing i skolene (grunnskole og videregående skole). Disse programmene har

bl.a. fokus på lokalsamfunnet slik at de unge får bedre kjennskap til eget sted. Dette vil

også skape stolthet til eget sted, noe som er nødvendig for å skape fremtidige ambassa-

dører for stedet og for at flere faktisk skal velge å flytte tilbake.

I prosjektplanen står det at prosjektet skal vurdere et mulig forskningsprosjekt på

bakgrunn av materialet fra de gjennomførte dialogseminarene for ungdom. Sammen

med våre samarbeidspartnere fra Universitetet i Tromsø, Turid Moldenæs og Stine

Didriksen, har prosjektgruppen derimot kommet frem til at det ikke er grunnlag for

gjennomføring av et slikt forskningsprosjekt. Dette baserer seg på at ungdom i Nord-

Troms (det vi ser i materialet) er lik ungdom andre steder i Nord-Norge. Det er ikke noe

spesielt med ungdom i vår region som bør ses ekstra på i et forskningsprosjekt. Videre

vil det koste mye penger å få gjennomført et forskningsprosjekt, og det kan være

vanskelig å få etablerte forskningsmiljøer til å gå videre med vårt materiale uten funn av

noe særegent.
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Se egen tiltaksplan sendt til kommunene for behandling (vedlegg 4).

På bakgrunn av funnene fra dialogseminarene, er det viktig at man jobber videre med

ulike tiltak. Flere av tiltakene er allerede tatt tak i av Nord-Troms regionråd. Det vil bli

jobbet videre med finansieringen av disse.

Tiltak Ansvar

jobbe med å få informert om «tre stammers

møte» til elever/andre

Nord-Troms regionråd og Regionkontoret i

Nord-Troms

Kommunisere ut fritidsaktiviteter/andre

tilbud

Kommunene og frivillig sektor

Entreprenørskapssatsing i skolene Nord-Troms regionråd, Regionkontoret i

Nord-Troms, Næringsutvalget i Nord-Troms,

Halti næringshage og UE Troms

Boligutvikling Nord-Troms regionråd og Storfjord

kommune
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Tabell 1 Konferansestaben

Funksjon Hvem Hva

Prosessleder Lisbeth Holm (5 seminar)

Silja Karlsen (1 seminar, Prosjektleder

Storfjord)

Prosesshjelper/sekretær Silja Karlsen Prosjektleder

Sekretærer

Lisa Pedersen


Berit Fjellberg

Anne Berit Bæhr

Beate Brostrøm

inger Marie Asli

Maria Figenschau

Rolf johansen

Leder, Regional ungdomssatsing

(RUST)

Sekretariatsleder, Nord-Troms

regionråd

Prosjektmedarbeider, Kvænangen

Prosjektmedarbeider, Nordreisa

Prosjektmedarbeider, Kåfjord

Prosjektmedarbeider, Storfjord

Prosjektmedarbeider, Lyngen

Tabell 2 Antall deltakere dialogseminar




Kvænangen Kåfjord Nordreisa Skjervøy Storfjord Lyngen Sum

10. klasse 8




7 12 8 8 48

Vgs. 6 6 5 9 4 10 40

Unge







voksne
5 4 6 8 3 7 33

Antall







deltakere
19 15 18 29 15 25 121
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Antall deltakere

Kvænangen
10. klasse: 8 jenter, alder 15 år.
Videregående: 6 representanter - 3 jenter og 3 gutter, alderen 18-19 år.
Tilbakeflyttere: 5 representanter - 4 damer og 1 mann i alderen 25-35 år.
Andre: prosessleder Lisbeth Holm, prosjektmedarbeider og næringskonsulent Anne Berit
Bæhr, konsulent oppvekst og kultur Rita B. Pedersen, leder oppvekst- og omsorgsutvalget
Anne Gerd Jonassen, varaordfører Gøril Severinsen, prosjektleder Silja Karlsen.

Kåfjord
10. klasse: 5 representanter - 1 fra Manndalen, 2 fra Olderdalen og 2 fra Trollvik, Birtavarre.
Videregående: 6 representanter - 2 fra Manndalen, 2 fra Olderdalen, 1 fra Djupvik, 1 fra
Birtavarre.
Tilbakeflyttere: 4 representanter - 2 fra Djupvik (18 og 31 år), 1 fra Manndalen (33 år) og 1
fra Manndalen/Olderdalen (24 år).
Andre: prosessleder Lisbeth Holm, prosjektmedarbeider Inger Marie Åsli, regional
ungdomskonsulent Lisa Pedersen, leder utviklingsavdelingen Gunn Andersen,
kulturkonsulent Gerd Steinnes Nilsen, prosjektleder Silja Karlsen.

Nordreisa
10. klasse: 7 representanter - 1 gutt og 6 jenter, alder 15 år.
Videregående: 5 representanter - 2 jenter og 3 gutter, alder 16-19 år.
Tilbakeflyttere: 6 representanter - 3 kvinner og 3 menn, alder 27-34 år.
Andre: prosessleder Lisbeth Holm, prosjektmedarbeider Beate Brostrøm, ordfører Lidvart
jakobsen, prosjektmedarbeider i Skjervøy Ingrid Lønhaug, prosjektleder Silja Karlsen.

Skjervøy
10. klasse: 12 representanter - 9 jenter og 3 gutter, alder 15 år.
Videregående: 9 representanter - 5 gutter og 4 jenter, alder 16-20 år.
Tilbakeflyttere: 8 representanter - 4 damer og 4 menn, alder 20-35 år.
Andre: prosessleder Lisbeth Holm, prosjektmedarbeider Ingrid Lønhaug (også varaordfører),
regional ungdomskonsulent Lisa Pedersen, rådgiver Eldbjørg Ringsby, prosjektleder Silja
Karlsen, 7 tilhørere/administrasjon.

Storfjord
10. klasse: 8 representanter - 7 gutter og 1 jente, alder 15 år.
Videregående: 4 representanter - 3 jenter og 1 gutt, alderen 16-19 år.
Tilbakeflyttere: 3 tilflyttede damer, alder 25, 33 og 33.
Andre: prosessleder Silja Karlsen, prosjektmedarbeider Maria Figenschau, prosjekt-
medarbeider i Kåfjord Inger Marie Åsli.

Lyngen
10. klasse: 8 representanter.
Videregående: 10 representanter.
Tilbakeflyttere: 7 representanter.
Andre: prosessleder Lisbeth Holm, prosjektmedarbeider Rolf johansen, ordfører Sølvi Jensen,
Lyngen rock og reker v/Jack R. Møller, Nord-Troms regionråd v/Berit Fjellberg, Stine
Didriksen og Hilde Pettersen fra Universitetet i Tromsø, prosjektleder Silja Karlsen.
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Spørsmålene

Program

	

09.30-09.45 Velkommen

	

09.45-10.00 Introduksjon til dialogkonferanse v/Lisbeth Holm

	

10.00-10.45 Gruppeoppgave 1: kommune XX: her og nå

	

10.45-11.15 Presentasjon gruppeoppgave 1

	

11.15-12.00 Gruppeoppgave 2: kommune XX: om fremtiden

	

12.00-12.30 Lunsj

	

12.30-13.00 Presentasjon gruppeoppgave 2

	

13.00-13.45 Gruppeoppgave 3: Et blikk på Nord-Troms

	

13.45-14.15 Presentasjon gruppeoppgave 3

	

14.15-15.00 Ordet fritt

	

15.00-15.30 Skatter og avslutning

Gruppeoppgave 1: Ungdom i kommune XX: her og nå

Hvordan vil dere beskrive ungdommer i XX?
Eks: interesser, musikksmak, klesstil, språkbruk, holdninger, reisevaner, utdanning,
væremåte, drømmer osv.

Er ungdom i XX forskjellig fra ungdom andre steder? Eks: andre steder i Nord-Troms,
Nord-Norge og lenger sør i landet.

Hvordan vil dere beskrive stedet XX?
Eks: kultur, natur, fritidsaktiviteter, utdanningsmuligheter, arbeidsmarked osv.

Skiller XX som bosted seg fra andre steder? I så fall på hvilken måte? Eks: andre
steder i Nord-Troms, Nord-Norge og lenger sør i landet.

Gruppeoppgave 1: Unge voksne i kommune XX: her og nå

Hva kjennetegner de som har flyttet tilbake til XX?
F.eks. mht. utdanning, arbeid, slektsforhold, holdninger, interesser og væremåte osv.

Hva fikk deg til å flytte tilbake?

Hvor dro du etter at du flyttet herfra og hvorfor?

Har bildet ditt av XX endret seg i den tiden du har vært borte? I så fall hvorfor og på
hvilken måte?

Gruppeoppgave 2: Ungdom i kommune XX om fremtiden

Hva gjør dere etter ungdomsskolen/videregående skole? Hvor er dere?

Hva gjør dere og hvor er dere om 10 år, og hvorfor?

Tenker dere på bosted og arbeidsmuligheter når dere tar karrierevalg?

Er XX et sted dere kan tenke dere å fortsette å bo i? Hvorfor, hvorfor ikke?

Hva bør XX gjøre for å holde på ungdom/få unge voksne til å flytte tilbake etter endt
utdanning?
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f) Tror dere at dere kommer til å se annerledes på XX i fremtiden (la oss si om 15-20
år)? Hvorfor, hvorfor ikke?

Gruppeoppgave 2: Unge voksne i kommune XX om fremtiden

Er det noe med XX som gjør at du vil bli, og hva er eventuelt det (stedet, menneskene,
arbeid, fritid m.m.)? Eller eventuelt tenker å reise igjen, og hvorfor? (Er det tilfeldig,
planlagt, pga. familie m.m.?)

Hvilke utfordringer står XX overfor i forhold til din aldersgruppe?

Tror du at din fremtid blir annerledes enn dine foreldres og besteforeldres? I så fall
hvorfor og på hvilken måte?

Gruppearbeid 3: Et blikk på Nord-Troms

Bruker dere betegnelsen Nord-Troms om regionen dere bor i? Hvorfor, hvorfor ikke?

Dersom dere bruker Nord-Troms som betegnelse, i hvilke sammenhenger er det?

Hvordan vil dere beskrive Nord-Troms som region?

Kan dere tenke dere å bo i en annen Nord-Troms-kommune enn XX? Hvorfor, hvorfor
ikke?

Bruker dere betegnelsen nordtromsing om folk som bor i regionen? Hvorfor, hvorfor
ikke?

Dersom dere bruker betegnelsen nordtromsing, finnes det en typisk nordtromsing? I
så fall, hvem er han eller hun? Er du en nordtromsing?

Dersom dere ikke bruker betegnelsen nordtromsing, har dere en alternativ betegnelse
som dere synes er bedre?

Finnes det noe unikt eller spesielt ved unge mennesker i Nord-Troms som gjør dem
forskjellig fra unge mennesker andre steder i landet? (Eks: holdninger, drømmer,
utdanning, reisevaner, klesstil, musikksmak, språkbruk m.m.)

Hva tenker dere på når dere hører «tre stammers møte»?

Hvilket forhold har du til kvensk kultur?

Hvilket forhold har du til samisk kultur?

I) Hvilket forhold har du til norsk kultur?

Hva har Nord-Troms å tilby dere? Er det noe dere savner, og hva er eventuelt det?

Hvordan kan dere bidra til fremtidens Nord-Troms?
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PLAN FOR TILTAK SOM ET LEDD I REKRUTTERING OG OMDØMMEBYGGING

Pros ektet ønsker en tilbakemelding fra kommunen ved årsskiftet på om man gjør noe med de foreslåtte tiltakene eller ikke (*e en kolonne for dette).

Utfordring Status Forslag til tiltak Mål for tiltak Ansvar Kostnad

kommunen

Hva gjør

kornmunen? *

Barnehageplasser Det trengs til enhver tid nok barne-
hageplasser slik at potensielle
tilflyttere er sikker på at de får
barnehageplass når de flytter. Dersom
småbarnsfamilier er den ønskede
målgruppen, er tilgjengelige
barnehageplasser avgjørende.

Full barnehage-
dekning. Barnehage-
inntak hele/flere
ganger i året.

Tilrettelagt for
barnefamilier.

Kommunen Varierer




Arbeidsplasser/
rekruttering

Under dialogseminarene uttrykte
deltakere bekymring for jobb-
situasjonen fremover (nedskjæringer
og karrieremuligheter). Som potensiell
tilbakeflytter er det ofte jobb for to
som er avgjørende for om man flytter
tilbake eller ikke. Konkurransen om
arbeidskraft øker. Nord-Troms må
ruste seg for å sikre fremtidig
rekruttering, men samtidig være
pådriver for etablering av flere
arbeidsplasser.

Sikre etablerings-
veiledning til
potensielle
nyetablerere.

Tilbud om etablerer-
veiledning for
nyetablerere.

Kommunene/Halti
NH/næringslivet

Ansatte på næring,
avtale med Halti eller
andre om veiledning




jobbe med etablering
av stedsuavhengige
arbeidsplasser der
dette ikke er gjort.

Enklere for flere å «ta
med seg en jobb de
allerede har» eller
etablere egne
arbeidsplasser.

Kommunene/Halti
NH/næringslivet

Eks. fra Kvænangen -
næringshage,
utredningsfase ca.
350 000,-, mulig
delfinansiering
sammen med andre




Rekruttering gjennom
arbeidslivsdagen på
UiT til høsten.

Profilere muligheter
for potensielle
tilbake- og tilflyttere.

Halti NH og
kommunene

5000-10 000,-
årlig/kommune
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Boliger Behovet for midlertidige boliger
anses som stort. Flere uttrykker at det
vil være lettere å flytte til regionen
dersom det eksisterer «midlertidige»
boliger (selveierleiligheter, prøve-
boliger etc.). En slik boligpolitikk må
komme som et tillegg til boligsosial
handlingsplan. Les mer om prøvebolig
på
http://www.husbanken.no/boligetable
ring-i-distriktene/boliger-ma-til-for-a-
skape-vekst-region-midt/.

jobbe med utford-
ringen i kommunal
regi (gjerne i et sam-
arbeid med lokale
entreprenører og
Husbanken). Etablere
«ungbo»,selveier-




leiligheter e.l.

Få etablert
leilighetskompleks
eller lignende,

Kommunen
sammen med
lokale utbyggere

Varierer




jobbe med utford-
ringen i kommunal
regi (gjerne i et sam-
arbeid med Hus-
banken). Etablere
prøveboliger (egen
satsing med suksess
andre steder).

Utrede muligheten
for prøvebolig der
tilflyttere får tilbud
om å prøvebo en
periode litt rimeligere
enn tradisjonell utleie
i kommunal regi.
Kriterier for hvem
som får prøvebo (eks.
småbarnsfamilier).

Kommunen Varierer




Aktiv bruk av startlån. Gunstig låne-
finansiering for
private utbyggere.

Kommunen Varierer




Tomter Behovet for tomter anses som stort
flere plasser. Flere uttrykker at det er
en fordel dersom det tilrettelegges for
flere tomter og at det blir enklere å få
til bygging «der man faktisk ønsker
det» (spesielt i distriktet).

Kommunene bør se pa
hvor det er
tilgjengelige tomter
og om det er mulig å
imøtekomme private
utbyggeres ønske om
å bygge på de
spesielle stedene de
ønsker.

Ledige tomter og
gjerne ytterligere
tilrettelegging slik at
utbygger kan få det
der han/hun ønsker.

Kommunen Varierer




Saksbehandlingstid I enkelte kommuner oppfatter
deltakerne på dialogseminaret
saksbehandlingstiden som lang.
Spesielt innen byggesaker. Noen
steder er dette en myte, andre steder
en realitet,

Kommunene bør
gjennomføre enkle
brukerundersøkelser
for å få avkreftet eller
bekreftet om det er
lang/kort
saksbehandlingstid.

Bevisstgjøre
kommunene og
brukerne på faktisk
saksbehandlingstid.

Kommunen Ca. 50 000,-
årlig/kommune
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Kommunikasjon med
innbyggerne

Informasjon fra kommunen til inn-
byggerne er en utfordring. Kommuni-
kasjon er utfordrende. Kommunene
bør tilstrebe å informere ytterligere.

Etablering av vert-
skapsfunksjon i egen
kommune. Delta i
rekrutterings-
kampanjer i
omdømmeprosjektet
og håndtering når
prosjektet er avsluttet.

Tilflyttere får et sted
å henvende seg for å
få informasjon om
«alt».

Kommunen Kan inngå i eksiste-
rende ressurs, eks.
servicekontor.




Kommunens

hjemmeside.

All info av betydning
legges ut.

Kommunen Kan inngå i eksiste-
rende ressurser.
Opplæring på flere.




Kommunen med egen
side på Facebook.
Egen strategi er viktig,

Kommunene
etablerer Facebook
som en kanal for
enkel informasjons-
utveksling.

Kommunen Kan inngå i eksiste-
rende ressurs.




Kjøpe en side i lokal-
avisa der kommunen
informerer om siste
nytt, eks. Kåfjordnytt i
FiN.

Informasjon ut til
innbyggere.

Kommunen Kr. 7500,- eks. mva.
per gang




Mobilitet Det er viktig for nåværende og poten-
sielle innbyggere at det er enkelt å
reise til/fra regionen.

Flyplassen i Sørkjosen
må sikres og
utbygges. Tilrette-
legges bedre for
arbeidspendling for
offshore/gruve
Tromsø og Finnmark
etc. Behovet bør
utredes.

Utbygging for økt
reiselivssatsing og
bedre pendler-
betingelser.

Kommune/fylket




Person- og nærings-
transporten på vei må
utbedres.

Lettere å reise innad i
regionen og ut av
regionen.

Kommune/fylket




Båtforbindelsene til
regionen må holdes
på samme nivå.

Lettere å reise innad i
regionen og ut av
regionen.

Kommune/fylket
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Bedre koordinering
mellom offentlig
transport i hele
regionen.

Lettere å reise innad i
regionen og ut av
regionen.

Kommune/fylket
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DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERI NGSDEPARTEMENT

,

ckr

Fylkesmannen i Finnmark
Statens hus, Damsveien 1
9815 VADSØ

Deres ref Vår ref Dato

15/995-2

Oppnevning av settefylkesmann—klage etterplan- ogbygningsloven

Fylkesmannen i Troms har påklaget vedtak av Driftsutvalget i Nordreisa kommune
01.10.2014 om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for deling av eiendommen gnr. 44,
bnr. 2. Driftsutvalget har behandlet klagen imøte 06.01.2015 og gjort vedtak om ikke å ta den
til følge.

Kompetansen som klagemyndighet i enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven er lagt til
fylkesmannen i henhold til § 1-9 femte ledd, jf. Miljøverndepartementets rundskriv
T-2/09 pkt. 2.7. Som klager etter § 1-9 tredje ledd er imidlertid Fylkesmannen i Troms inhabil
til å behandle denne konkrete klagen, jf. forvaltningsloven § 6 første ledd.

Kommunal- ogmoderniseringsdepartementet oppnevner derfor Fylkesmannen i Finnmark
som settefylkesmann til å avgjøre klagen. Hjemmel for dette vedtaket er forvaltningsloven § 9
andre ledd, jf. kgl.res. 10.11.1988. Det vises også til Miljøverndepartementets rundskriv T-
6/96.

Sakens dokumenter følger vedlagt.

Med hilsen

Francoise Bratland (e.f.)
seniorrådgiver

Mari Mæland
seniorkonsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Statsforvaltaingsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Mari Mæland
NO-0032 Oslo Orgno.
postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972417 858
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Kopiutenvedlegg:
MaritLeirbakk,Sentrum1B,9151Storslett
Tor-EivindBåtnes,Båtnesveien18,9151Storslett
Nordreisakommune,Postboks174,9156Storslett
Fylkesmanneni Troms,Postboks6105,9291Tromsø

Vedlegg 1

Side 2
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*dsb Dokumentdato

08.12.2014
Deres dato

1av 1
Vår referanse

2014/10386/URAN
Deres referanse

Direktoratet for
sarnfurmssikkerhet og beredskap

Vår saksbehandler

Andreas Urdal, 33412625

BRANN- OG FEIERVESENET I NORDREISA

Sentrum 17
9151 STORSLETT

Arkivkode 326

Tilsynsid 8035

Oversendelse av tilsynsrapport

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsynmedbrann- og redningsvesen i
Nordreisa kommune 19.11.2014.

Vedlagt følger DSBs rapport fra tilsynet.

Det fremkorn ikke avvik i tilsynet og DSB skal derfor ikkeha tilbakemelding på denne tilsynsrapporten.
Tilsynet anses fra DSBs side å være avsluttet.

Vi takker for et åpent ogkonstruktivt samarbeid undertilsynet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Andreas Urdal eller Kari Jensen, postmottak@dsb.no, tlf. 3341 25 00.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for beredskap, redningog nodalarmering

-

771fri‘ /1// A
a'n'SKristia Mcfsen Andreas Urdal

avdelingsleder seniorrådgiver

Vedlegg: Tilsynsrapport

Kopi til: FM Troms

Postadresse Kontoradresse

Direktoratet for Rarnbergveien 9

sarnfunnssikkerbet og beredskap 3115 Tønsberg

Hovedkontor
Postboks 2014 E-post
3103 Tønsberg postmottak@dsb no

Telefon Telefaks Org.nr.
33 41 25 00 33 31 06 60 974 760 983

Hovedkontoradresse
Rambergveien 9

Intemett 3115 Tønsberg

dsb.no
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SsD airmefkutnonrastsetikk
feorrhatog beredskap

Dokumentdato Vår referanse

08.12.2014 2014/10386/URAN

Tilsynsid Arkivkode

8035 326

Rapport fra tilsyn: 19.11.2014

Informasjon om tilsynsobjekt

Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2)

BRANN- OG FEIERVESENET I NORDREISA 974792982 976980077

Kontaktpersoner

Virksomhet Navn

DSB Kari Jensen
BRANN- OG
FEIERVESENET I
NORDREISA

Funksjon Telefon

Leder, utredningsleder 33 41 25 00

Bakgrunn for tilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenet
i Nordreisa kommune 19.11.14. Tilsynet var en kontroll av innsendt dokumentasjon og verifikasjon
gjennom intervju med administrativ og faglig ledelse i brann- og redningsvesenet. Det var også
representanter for de ansatte i brann- og redningsvesenet tilstede under tilsynet.

Tilsynets formål er å vurdere hvordan kommunen ivaretar kravene til brann- og redningsvesenets beredskap
fastsatt i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, samt å motivere til at de ressurser som
settes inn i brannvernarbeidet blir utnyttet best mulig.

Brannstudien og evaluering av hendelser viser at overordnet innsatsledelse er en krevende arbeidsoppgave
for mange kommuner når store og komplekse hendelser inntreffer. For å sikre en tilstrekkelig forutsigbar
kvalitet på overordnet innsatsledelse i brann- og redningsvesenene, må denne oppgaven vies
oppmerksomhet og følges opp. Det er viktig at al1ekommuner planlegger for store, komplekse og sjeldne
hendelser, også hendelser de ikke er dimensjonert for å kunne håndtere fullt ut. God håndtering av
omfattende hendelser betinger forberedt samarbeid og ressursutnyttelse på tvers av kommune- og
regionsgrenser. Brann- og eksplosjonsvernloven § 15 gir foringer for hvordan brann- og redningsvesenet
skal samarbeide for best mulig å utnytte de samlede ressurser lokalt og regionalt.

Samarbeid er spesielt viktig for å utnytte den samlede kompetansen i regionen og for å ha en mer robust
beredskap for de sjeldne hendelsene.

Postadresse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Hovedkontor
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Kontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

E-post
postmottak@dsb.no

Telefon
33 41 25 00

Internett
dsb.no

Telefaks
33 31 06 60

Org.nr.
974 760 983
Hovedkontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
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DSB har god erfaring med at et forutsigbart og fullt interkommunalt samarbeid om brann- og redningsvesen
sikrer kommunene en stabil beredskap med høy kvalitet. Gjennom slike samarbeidsløsninger legges det
grunnlag for å etablere større og kompetente fagmiljø.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

- Forskrift 6. desember 1996 om systematisk, helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)

- Lov 14.juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven)

Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen (Endret 13. september 2005)

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

- Forskrift 6. desember 1996 om systematisk, helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)

- Lov 14.juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvemloven)

Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen (Endret 13. september 2005)

Tema for tilsynet

DSB hadde valgt ut tre temaer for tilsynet:
Dimensjonering av beredskapen
Overordnet innsatsledelse, herunder Enhetlig ledelsessystem (ELS)
Øvelser

Brann- og redningsvesenet ble bedt om å sende inn følgende dokumentasjon i forkant av tilsynet:

Dokumentasjon av brannvesencts dimensjonering, inklusive kommunens ROS —analyse for brann- og
redningsvesenet
Rutine eller prosedyre for overordnet innsatsledelse
Dokumentasjon på innsatsledelse fra de 2 siste (store/vanskelige) hendelser, fortrinnsvis en hendelse som
har vart over tid/ hvor det er behov for bistand fra utover eget brann- og redningsvesen
Innsatsplanlobjektplan for største eller vanskeligste innsats, dersom dere har innsatsplan for
tettbebyggelse (trehus) skal denne sendes inn i tillegg
Øvelsesplaner/ dokumentasjon på øvelser for siste året
Kommunens ROS-analyse for hele kommunen, jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt

Tilsynet ble gjennomført med en gjennomgang av tilgjengelig og relevant informasjon, presentasjon og
samtaler.

DSB presiserer at kommunen har plikt til å påse at brann- og redningsvesenet er organisert og dimensjonert
etter gjeldende lover og forskrifter også på de områder som ikke ble omfattet av tilsynet.

Videre gjør DSB oppmerksom på at kommunen ved brann- og redningsvesenet skal ha utarbeidet en
utdanningsplan for å sikre at brann- og redningsvesenets personell har nødvendig kompetanse i henhold til
regelverket. Nye utdanningskrav til konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling skal være oppfylt innen
31.desember 2015.
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Resultater fra tilsynet

Det ble ikke avdekket avvik innenfor de områder som ble vurdert i løpet av tilsynet. I det etterfølgende
beskrives generelt inntrykk og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet.

Definisjoner

Avvik: "Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov".

Anmerkning: "Et forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av
definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn
lovkravene, vil fra tilsynsetatens side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning."

Generelt inntrykk

Representantene for brann- og redningsvesenet fremstod som kunnskapsrike og interessert i temaene som
ble gjennomgått under tilsynet.

Brann- og redningsvesenet innledet møte med å fortelle at Nordreisa kommune har planer om å etablere
samarbeid med sine nabokommuner fra 2015, med blant annet å ansette brannsjef i 100% stilling. DSB ser
positivt på planer om samarbeid for å bedre brannvernet i kommunene.

Etter en gjennomgang av dokumentasjonen tilsendt DSB, og infon-nasjongjengitt under møtet, fremgår det
at dimensjoneringen av brann- og redningsvesenets beredskap i Nordreisa kommune er i henhold til
regelverkets minimumskrav. Videre så ser DSB det som positivt at brann- og redningsvesenet har startet
arbeidet med utarbeidelse av ny ROS- analyse.

Brannsjef og brann- og redningsledelse presenterte hvordan overordnet innsatsledelse ivaretas og utøves i
Nordreisa. Det ble etter DSBs oppfatning vist forståelse for hvordan overordnet innsatsledelse skal utøves
ved fordeling av oppgaver og ivaretakelse av funksjoner, slik det ble gjennomgått under intervjuet. Videre
så er brann- og redningsvesenets ledelse er kjent med prinsippene i ELS som utgangspunkt for overordnet
innsatsledelse.

DSB vil videre bemerke at forståelsen av overordnet innsatsledelse fremstår som noe uklar da brann- og
redningsvesenets egen prosedyre blander hvem som ivaretar ulik oppgave- og funksjoner.

Enhetlig ledelsessystem (ELS) er ikke implementert i brann- og redningsvesenet. DSB anbefaler at brann-
og redningsvesenet implementerer ELS som en del av planverk, rutiner og prosedyrer slik at ELS benyttes
som et verktøy for overordnet innsatsledelse og håndtering av hendelser.

Brann- og redningsvesenet kan dokumentere øvelser gjennom øvelsesplan. DSB ser det som positivt
øvelsesplanleggingen er i tråd med brann- og redningsvesenets risikovurdering i kommunen, og at ledere får
tilbakemelding på utførelsen av sine oppgaver og sin lederrolle. For ytterligere styrke det videre arbeid med
øvelsesplanlegging anbefaler DSB at brann- og redningsvesenet utarbeide skriftlige evalueringer og
læringspunkter som fremkommer i øvelsene.
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Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble notert under tilsynet:

Anmrk.nr: 1

Beskrivelse

Overordnet innsatsledelse:

Roller og oppgaver knyttet overordnet innsatsledelse fremstår som uklar i prosedyren til brann- og
redningsvesenet.

Kommentar

For å ivareta rollen og oppgavene knyttet til overordnet ledelse har DSB, Kystverket og Miljødirektoratet
utarbeidet en veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS). Brann- og redningsvesenet må etablere et
helhetlig/enhetlig system for å kunne håndtere komplekse og større hendelser på en effektiv måte.

DSB anbefaler at brann- og redningsvesenet implementerer ELS som en del av planverk, rutiner og
prosedyrer slik at ELS benyttes som et verktøy for overordnet innsatsledelse og håndtering av hendelser.

Arbeid med planverk skal inngå som en del av det systematiske arbeidet i brann- og redningsvesenet, jf.
internkontrollforskriften § 5.

Anmrk.nr: 2

Beskrivelse

Organisering og dimensjonering av beredskap:

Oppfølging av handlingsplan for forebyggende tilsyn 2013, hvor DSB har gitt avvik som følge av at
kommunens internkontroll ikke er tilfredsstillende.

Kommentar

I svar til DS13,oversendt 14.10.2013 for oppfølging av avviket (handlingsplan), står det skrevet at
kommunen vil initiere nytt elektronisk internkontrollsystem 2014. Det fremkom under tilsynet derimot at
dette arbeidet ikke vil starte før i 2015.

DSB forutsetter at arbeidet startes i 2015 for å oppfylle intensjonen i oppfølgingsplanen.

Oppfølging av tilsynet

Det fremkom ikke avvik i tilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal derfor ikke ha
tilbakemelding på denne tilsynsrapporten.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Andreas Urdal eller Kari Jensen, postmottak@dsb.no,tlf. 33 41 25 00.
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CG1

SAPPEN LEIRSKOLEAS
- KST

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 11.09.13

Fortegnelse over aksjeeierne på møtet

Følgende møtte:

Halvar Wahlgren, varaordfører Nordreisa kommune, 505 aksjer

Margit Hansen-Krone, 24 aksjer

OB Nilsens dødsbo, 20 aksjer

Ole Johnny Valø, 120 aksjer

Kari Digre, 10 aksjer

Per Strand Storslett (Byggevarehuset), Eirik Kristiansen, 75 aksjer

Nansy Hammari, 5 aksjer

Gunn Valø, styremedlem

Trond Davidsen, styremedlem

Anne-Marie Gaino, sekretær

Åpning av møtet og valg av møteleder

Styret har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 11.09.13 kl. 18.00 i
kommunestyresalen, kommunehuset.

Vedtak; enstemmig:

Halvar Wahlgren ble valgt som møteleder.

Innkallinga enstemmig godkjent.

Sakslista ble godkjent med tillegg av orientering til generalforsamling om status for
Sappen Leirskole AS.

Undertegning av protokoll

Vedtak; enstemmig:

Protokollen undertegnes av: Halvar Wahlgren og Nancy Hammari
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Valg av styre, styreleder og nestleder

Saksopplysninger:

Tore Elvestad har fratrådt sitt styreverv 01.07.13, og det samme har Rune Benonisen
gjort 02.07.13.

Disse er fratrådt ifIg Brønnøysundregistrene.

Øvrige styremedlemmer er: Hilde Marie Lund (nestleder), Gunn Marianne Valø og
Trond Davidsen.

Hilde Marie Lund og Gunn M Valø ønsker ikke å fortsette som styremedlem.

Varamedlemmer er: Margit Hansen-Krone og Terje Olsen

Iflg aksjelovens § 6-3 skal medlemmene av styret velges av generalforsamlingen,
som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer.

IfIg vedtektene velger generalforsamlingen styreleder og nestleder.

Følgende er villig til å sitte i styret: Ole Johnny Valø, Nansy Hammari, Trond
Davidsen, Eirik Kristiansen og Steinar Bratfjord.

Ingen er villig til å være styreleder. Ole Johnny Valø er villig til å stille som nestleder.

Møteleder foreslår at generalforsamlingen heves og det innkalles til ny ekstraordinær
generalforsamling. Det opprettes en valgkomite av: Halvar Wahlgren, Anne-Marie
Gaino og Eirik Kristiansen.

Vedtak, enstemmig:

Det opprettes en valgkomite av: Halvar Wahlgren, Anne-Marie Gaino og Eirik
Kristiansen.

Det innkalles til ny ekstraordinær generalforsamling innen 2 uker; når valgkomiteen
har foreslåtte kandidater klar.

Underskrift av protokoll:

Storslett, 11.09.1
;-
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SAPPEN LEIRSKOLEAS fl ,

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 29.10.13

Fortegnelse over aksjeeierne på møtet

Følgende møtte:

Halvar Wahlgren, varaordfører Nordreisa kommune, 505 aksjer

Margit Hansen-Krone, 24 aksjer/OB Nilsens dødsbo, 20 aksjer

Ole Johnny Valø, 120 aksjer

Tore Elvestad, 15 aksjer/Else Elvestad 5 aksjer

Per Strand Storslett (Byggevarehuset), Eirik Kristiansen, 75 aksjer

Trond Davidsen, Elektrokjøl 30 aksjer

Anne-Marie Gaino, sekretær

Åpning av møtet og valg av møteleder

Styret har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 29.10.13 kl. 18.00 i
kommunestyresalen, kommunehuset.

Vedtak; enstemmig:

Halvar Wahlgren ble valgt som møteleder.

Innkallinga enstemmig godkjent.

Sakslista ble godkjent.

Undertegning av protokoll

Vedtak; enstemmig:

Protokollen undertegnes av: Margit Hansen-Krone og Trond Davidsen

fes
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Valg av styre, styreleder og nestleder

Saksopplysninger:

Tore Elvestad har fratrådt sitt styreverv 01.07.13, og det samme har Rune Benonisen
gjort 02.07.13.

Disse er fratrådt ifIg Brønnøysundregistrene.

Øvrige styremedlemmer er: Hilde Marie Lund (nestleder), Gunn Marianne Valø og
Trond Davidsen.

Hilde Marie Lund og Gunn M Valø ønsker ikke å fortsette som styremedlem.

Varamedlemmer er: Margit Hansen-Krone og Terje Olsen

Terje Olsen kan ikke være varamedlem pga verv i fylkeskommunen.

IfIg aksjelovens § 6-3 skal medlemmene av styret velges av generalforsamlingen,
som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer.

IfIg vedtektene velger generalforsamlingen styreleder og nestleder.

Forslag fra valgkomiteen:

Trond Davidsen, Christin Andersen, Odd Kristiansen, Halvar Wahlgren, Ole Johnny
Valø

Styreleder: Christin Andersen

Nestleder: Odd Kristiansen

Varamedlemmer:

Margit Hansen Krone

Eirik Kristiansen

Vedtak, enstemmig:

Trond Davidsen, Christin Andersen, Odd Kristiansen, Halvar Wahlgren, Ole Johnny
Valø

Styreleder: Christin Andersen
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Nestleder: Odd Kristiansen

Varamedlemmer:

Margit Hansen Krone

Eirik Kristiansen

Styrehonorar
Forslag fra valgkomiteen

Styreleder: kr. 20 000 pr år

Styremedlemmer: kr. 10 000 pr år.

Vedtak, enstemmig:

Styreleder: kr. 20 000 pr år

Styremedlemmer: kr. 10 000 pr år.

Underskrift av protokoll:

Storslett, 29.10.13

Margit Hansen-Krone Trond Davidsen
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Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Sappen Leirskole AS

Tid: Torsdag 30.10.2014, kl. 19.00

Sted: Formannskapssalen

Dagsorden:

Åpning av ekstraordinEer generalforsamling

Christin Andersen åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen.

Valg av møteleder

Christin Andersen ble enstemmig valgt til møteleder.

Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Innkallelsen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Margit Hansen-Krone ble valgt til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med

Christin Andersen.

Fortegnelse over aksjeeiere på møtet

Det ble opprettet fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmektiger med fullmakt fra

aksjeeier. Nordreisa kommune v/ Halvard Wahlgren, Ole-Johnny og Gunn Valø, Margit Hansen-

Krone og Margit Hansen-Krone med fullmakt fra O.B.Nilsens dødsbo og Odd Kristiansen med

fullmakt for Storslett byggevarehus.

Til sammen representerte disse 744 aksjer av til sammen 1338 aksjer.

Generalforsamlingen var beskitningsdyktig. For øvrig var Christin Andersen, Odd Kr. Kristiansen,

Ole Jonny Valø, og Halvar Magne Wahlgren til szede.

Forslag om oppløsning og avvikling av selskapet etter aksjeloven kapittel 16

Møteleder redegjorde for forslaget om å oppløse og avvikle selskapet etter aksjeloven kapittel

16. Forslaget ble begrunnet med at selskapets aksjonærer ikke ønsker å drive virksomhetene

videre,
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Generalforsamlingen besluttet enstemmig å oppløse og avvikle selskapet.

7. Avviklingsstyre

Generalforsamlingen besluttet å velge følgende avviklingsstyre: Christin Andersen, Odd Kr.

Kristiansen, Ole Jonny Valø, Trond Magne Davidsen og Halvar Magne Wahlgren

Forrnannskapssalen, 30.10.2014

(

Christm Andersen Margit Hansen-Krone
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Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Sappen Leirskole AS

Tid:30.12.2014
K1 12.00

Sted:Formannskapssalen, Nordreisa Rådhus

Ckk- iSt(

Dagsorden:

Åpning av ekstraordinær generalforsamling
Christin Andersen åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen.

Valg av møteleder
Christin Andersen ble enstemmig valgt til møteleder.

Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
Innkallelsen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
Margit Hansen Krone ble valgt til å undertegne generalforsamlingsprotokollen
sammen med Christin Andersen.

Fortegnelse over aksjeeiere på møtet
Det ble opprettet fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmektiger med fullmakt
fra aksjeeier. Det ble også registrert hvor mange aksjer og stemmer hver av dem
representerer:
Nordreisa kommune v/Halvard Wahlgren, 505 aksjer
Ole Jonny Valø v/ fullmakt Steinar Brattfjord, 120 aksjer
Storslett Byggevarehus v/fullmakt Odd Kristiansen, 75 aksjer
Elektrokjøl v/Trond Davidsen, 30 aksjer
Margit Hansen-Krone, 24 aksjer
O.B. Nilsens dødsbo, v/fullmakt Margit Hansen-Krone, 20 aksjer
Kjell Storslett, 4 aksjer
Lise Lotte Lund, v/fullmakt Kjell Storslett, 2 aksjer
Til sammen 780 aksjer av 1338.

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig.

Godkjenning av avviklingsregnskap Sappen Leirskole AS
Avviklingsregnskap 2014 for Sappen Leirskole AS er forelagt og godkjent av
Generalforsamlingen for Sappen Leirskole AS.

Revisj onsberetning 2014
Revisjonsberetning tas til orientering.

Melding om sletting av selskap
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Avviklingsstyret sender straks melding om sletting av selskapet til
Brotmøysundregistret.

Formannskapssalen, 30.12.2014

Christin Andersen Margit ansen Krone

2(2)
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Husbanken
Retur: Husbanken

Postboks 1404, 8002 BODØ

Deres datoDeres referanse
02.02.2015
Vår datoVår referanse
03.03.20152015/2658- 2

610/16717062

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett kef kQ,c

Startlån 2015

Husbanken har bevilget 8 600 000,- kroner for 2015.

Det er stor etterspørsel etter startlån. Dette er grunnen til at beløpet som tildeles er redusert
forholdsmessig innenfor den totale startlånrammen for 2015.

Hva skal startlånet brukes til?
Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en
egnet bolig og beholde den. Unge i etableringsfasen er ikke lenger i målgruppen. De som bare
mangler nødvendig egenkapital er henvist til å utnytte muligheten for å spare. Unntak fra kravet om
å spare gjelder barnefamilier og husstander med sosiale eller helsemessige utfordringer som har
behov for stabil bolig med en gang. Unntaket gjelder også husstander som står i fare for å miste
boligen ved tvangssalg. Det samme gjelder husstander som bor i kommunal bolig.

De som får startlån må kunne betjene lånet. God utnyttelse av startlånordningen krever at
kommunen foretar en individuell vurdering av den enkelte lånesøker. Tilpasset nedbetalingstid,
opptil 50 år i særlige tilfeller, gjør det lettere å betjene lånet og reduserer behovet for tilskudd.
Husbanken oppfordrer kommunene til å se startlån og lånebetingelser i sammenheng med
muligheter som ligger i bruk av andre virkemidler, som tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning
og bostøtte

Rente- og avdragsvilkår
Lånet er gitt med flytende rente som serielån med totalt 25 års løpetid jfr. vedlagte betalingsplan.
Hvis kommunen ønsker fastrente, ta kontakt med Husbanken etter at lånet er utbetalt.

Utbetaling av lånet
Fristen for utbetaling av lånet er satt til tre måneder etter bevilgning. Etter dette bortfaller
bevilgningen.

Lånet vil bli utbetalt når Husbanken har mottatt undertegnet låneavtale og bekreftelse på
kommunestyrets lånevedtak. Hvis kommunen er oppført i registeret for godkjenning og kontroll, må
også Fylkesmannens godkjenning være mottatt før utbetaling.

Dokumentene sendes til:

Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ.

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr.
L. Alejandro Vargas Moleres Sjøgata 6, Hammerfest 22 96 16 00 6345.05.03624
Tlf. Org.nr.
alejandro.vargas@husbanken.no post@husbanken.no www.husbanken.no 942 114 184-�128�-
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Regelverk
Midlene skal videretildeles i samsvarmed forskrift om startlån (HB 7. A.10.)
Se også veileder for saksbehandling av startlån i kommunene (H B 7. C.17).
Rente- og avdragsvilkårene er regulert i forskrift om rente- og avdraqsvilkår for lån i
Husbanken (HB 4. A.2) og utfyllende bestemmelser i retningslinier om rente- oq
avdraqsvilkår (HB 4. B.5).

Rapportering og kontroll
Kommunen skal rapportere om bruken av startlånet

Kommuner som bruker StartSak
Alle søknader som behandles i StartSakog som får status utbetaltelleravslag, blir
automatisk rapportert til Husbanken.
Kommuner som ikke bruker StartSak
Alle søknader som blirutbetaltelleravslått, skal rapporteres forløpende som enkeltsaker i
rapporteringsmodulen StartRap.
Alle kommuner må sende inn årsrapportering for 2015 i StartRap i januar 2016.
Rapporten skal inneholde opplysningerom tap, tapsfond, rentepåslagog gebyrer.

Husbanken og Kommunal-og moderniseringsdepartementetkan kontrollere atmidlene tildeles og
forvaltes i henhold til forskrift om startlån.

Ta gjerne kontakt med vårt regionkontordersom dere ønskerytterligere informasjon.
Se mer informasjon om startlån på husbanken.no.

Med hilsen
H USB ANKEN

en e er eim
Avdelind direktør

Vedlegg:
Låneavtale
Betalingsplan

L. Alejandro Vargas Moleres
Rådgiver
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Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår
Kommune - Videretildeling

Saksnr.: 16717062 Utskriftsdato: 03.03.2015

Undertegnede Nordreisa kommune, org.nr. 943350833,
erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,

kr 8 600 000 åttemillionersekshundretusenkroner.

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og moderinseringsdepartementet og Husbanken etter retningslinjer
vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre
retningslinjene.

Rentevilkår

Flytende rente - nominell rente 2,089 % pr. år. - effektiv rente 2,105 % pr. år.

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året.
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler.

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6
uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på
www.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken.

Nedbetalingsvilkår

Lånet gis som serielån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 25 år. Etter avtale med Husbanken kan
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte
betalingsplan.

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader.

Gebyrer
Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.

Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse.

Forsinket betaling

Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid,
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976.

Låntakerens plikter

Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale.

Husbankens rett til å kreve full innfrielse

Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis
låntaker vesentlig misligholder låneavtalen
det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha
vesentlig betydning for Husbanken

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden
(purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte.

Utbetalingsfullmakt

Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4740.05.03954.

Postadresse Org.nr.
Postboks 1404 942 114 184
8002 BODØ
nost(&husbanken.no www hnshanken nn
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Ii Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår
Kommune - Videretildeling

Saksnr.: 16717062 Utskriftsdato: 03.03.2015

Undertegnede Nordreisa kommune, org.nr. 943350833,
erkjeimer å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,

kr 8 600 000 åttemillionersekshundretusenkroner.

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og moderinseringsdepartementet og Husbanken etter retningslinjer
vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre
retningslinjene.

Rentevilkår

Flytende rente - nominell rente 2,089 % pr. år. - effektiv rente 2,105 % pr. år.

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året.
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler.

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6
uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på
www.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken.

Nedbetalingsvilkår

Lånet gis som serielån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 25 år. Etter avtale med Husbanken kan
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte
betalingsplan.

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader.

Gebyrer

Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.

Husbanken kan ensidig endre og ilmføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse.

Forsinket betaling

Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid,
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976.

Låntakerens plikter

Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale.

Husbankens rett til å kreve full innfrielse

Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis
låntaker vesentlig misligholder låneavtalen
det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha
vesentlig betydning for Husbanken

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden
(purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte.

Utbetalingsfullmakt

Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4740.05.03954.

Postadresse Org.nr.
Postboks 1404 942 114 184
8002 BODØ
nnst(dhnshanken no wwxy huchanken nn
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Dato: 03. 03. 2015 HHEE

Nordreisa Kommune Saksnr

9156 STORSLETT

- SERIELÅN - FLYT

Lånebeløp i kr 8, 600, 000

Løpetid i år 25
Avdragsfri periode i år 0
Terminer pr år 2

Effektiv rente i % 2. 105
Gebyr pr. termin i kr 30. 00
Totalkostnad 10, 909, 302. 92
Herav renter og gebyrer 2, 309, 302. 92

For tiden er den flytende renten 2, 287%. Fra 01. 05. 2015 er renten
fastsatt til 2, 089%. Denne betalingsplanen forutsetter uendret rente
resten av lånets løpetid. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av
departementet og Husbanken etter retningslinj er vedtatt av Stortinget.
For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet.

Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir
utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved
utbetaling av lånet.

Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, avdrag og evt.
gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid.

TERMIN/ÅR RENTER/GEBYR AVDRAG Å BETALE RESTGJELD

01. 10. 2015 107, 129 172, 000 279, 129 8, 428, 000
01. 04. 2016 88, 181 172, 000 260, 181 8, 256, 000
01. 10. 2016 86, 263 172, 000 258, 263 8, 084, 000
01. 04. 2017 84, 119 172, 000 256, 119 7, 912, 000
01. 10. 2017 82, 897 172, 000 254, 897 7, 740, 000
01. 04. 2018 80, 652 172, 000 252, 652 7, 568, 000
01. 10. 2018 79, 294 172, 000 251, 294 7, 396, 000
01. 04. 2019 77, 069 172, 000 249, 069 7, 224, 000
01. 10. 2019 75, 691 172, 000 247, 691 7, 052, 000
01. 04. 2020 73, 789 172, 000 245, 789 6, 880, 000
01. 10. 2020 71, 891 172, 000 243, 891 6, 708, 000
01. 04. 2021 69, 806 172, 000 241, 806 6, 536, 000
01. 10. 2021 68, 485 172, 000 240, 485 6, 364, 000
01. 04. 2022 66, 319 172, 000 238, 319 6, 192, 000
01. 10. 2022 64, 882 172, 000 236, 882 6, 020, 000
01. 04. 2023 62, 736 172, 000 234, 736 5, 848, 000
01. 10. 2023 61, 279 172, 000 233, 279 5, 676, 000
01. 04. 2024 59, 397 172, 000 231, 397 5, 504, 000
01. 10. 2024 57, 519 172, 000 229, 519 5, 332, 000
01. 04. 2025 55, 493 172, 000 227, 493 5, 160, 000
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SIDE 2

forts. SERIELÅN

TERMIN/ÅRRENTER/GEBYR AVDRAG Å BETALE RESTGJELD

01.10.2025 54,073 172,000 226,073 4,988,000
01.04.2026 51,986 172,000 223,986 4,816,000
01.10.2026 50,470 172,000 222,470 4,644,000
01.04.2027 48,403 172,000 220,403 4,472,000
01.10.2027 46,867 172,000 218,867 4,300,000
01.04.2028 45,005 172,000 217,005 4,128,000
01.10.2028 43,146 172,000 215,146 3,956,000
01.04.2029 41,180 172,000 213,180 3,784,000
01.10.2029 39,662 172,000 211,662 3,612,000
01.04.2030 37,653 172,000 209,653 3,440,000
01.10.2030 36,059 172,000 208,059 3,268,000
01.04.2031 34,070 172,000 206,070 3,096,000
01.10.2031 32,456 172,000 204,456 2,924,000
01.04.2032 30,613 172,000 202,613 2,752,000
01.10.2032 28,774 172,000 200,774 2,580,000
01.04.2033 26,867 172,000 198,867 2,408,000
01.10.2033 25,250 172,000 197,250 2,236,000
01.04.2034 23,321 172,000 195,321 2,064,000
01.10.2034 21,647 172,000 193,647 1,892,000
01.04.2035 19,737 172,000 191,737 1,720,000
01.10.2035 18,044 172,000 190,044 1,548,000
01.04.2036 16,221 172,000 188,221 1,376,000
01.10.2036 14,402 172,000 186,402 1,204,000
01.04.2037 12,553 172,000 184,553 1,032,000
01.10.2037 10,838 172,000 182,838 860,000
01.04.2038 8,988 172,000 180,988 688,000
01.10.2038 7,235 172,000 179,235 516,000
01.04.2039 5,404 172,000 177,404 344,000
01.10.2039 3,632 172,000 175,632 172,000
01.04.2040 1,828 172,000 173,828 0

Lengden på første termin avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra
6 til 7 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis.

Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales det
forsinkelsesrente.

Post: Postboks 480 Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 22961600
9615 HAMMERFEST Org. nr: 942 114 184 Fax: 78427410

Besøk: Sjøgata 6 firmapost.hammerfest@husbanken.no
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Nordreisa kommune 

  

Servicetorget 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954 

Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 

E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

    

    
    

    

    
    
 

Reisa friluftsenter AS 

Sappen 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/276-11 2135/2015 U63 19.02.2015 

Svar på søknad om utvidet midlertidig skjenkebevilling i 1 måned. 

Reisa friluftsenter AS har i brev av 28.11.2014 fått tillatelse til å drive på tidligere eiers bevilling 

i en overgangsperiode på 3 måneder. Tillatelsen går ut 28. februar 2015.   

Friluftsenteret søker nå om utvidet midlertidig skjenkebevilling i 1 måned.  Kommunen har 

adgang til å tillate at overgangsperioden utvides fra tre til fire måneder.  Slik utvidelse vil være 

aktuelt å vurdere når saksbehandlingstiden ikke skyldes forhold fra søkerens side. 

Reisa friluftsenter AS har levert inn søknad om skjenkebevilling men på grunn av at 

kommunestyret ikke har møte før 26. mars så kan kommunen forlenge tillatelsen til å drive på 

tidligere eiers bevilling i 1 måned til.  

 

Reisa friluftsenter AS v/daglig leder Karina Nordberg, Sappen, 9151 Storslett, gis tillatelse til å 

drive på tidligere eiers bevilling i 1 måned, fra og med 28. februar til og med 28. mars 2015. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne-Marie Gaino 

Rådmann  

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

 

Kopi til:  Alkontroll AS    Boks 587 9256 Tromsø 

     Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen Boks 32 9156 Storslett 

     Ref. kommunestyret i Nordreisa 

     Ref. helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/571-19 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 20.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

2/15 Nordreisa valgstyre 05.03.2015 

 

Endring av valgkretsene - Straumfjord og Bakkeby 

Henvisning til lovverk: 

Valgloven 

Saksprotokoll i Nordreisa valgstyre - 05.03.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Valgkrets 005 Bakkeby slås sammen med 006 Rotsund. 

Valgkrets 008 Straumfjord slås sammen med 002 Storslett 

Endring av valgkretsene gjelder fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Valgkrets 005 Bakkeby slås sammen med 006 Rotsund. 

Valgkrets 008 Straumfjord slås sammen med 002 Storslett 

Endring av valgkretsene gjelder fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. 

 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune hadde ved forrige kommunestyrevalg i 2011 og stortingsvalg i 2013 totalt 9 

stemmekretser: 

001 - Storvik 

002 - Storslett 

003 - Kjelderen 

004 - Sørkjosen 

005 - Bakkeby 

006 - Rotsund 
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007 - Hamnes 

008 - Straumfjord 

009 - Oksfjord 

 

Frist for endring av valgkretser er senest 31. mars, jf. valgloven § 9-3 første ledd. 

 

Listekandidater er ikke valgbare til stemmestyrene, og de kan heller ikke tjenestegjøre som 

stemmemottakere eller valgfunksjonærer.  

 

Det er valgstyret i kommunen som gjør endringsvedtak for valgkretsene.  

 

Forhåndsstemmegivningen starter mandag 10. august og varer frem til fredag 11. september. 

Ved valget i 2011 var det totalt 2 370 som avga stemmer, av disse var det 546 som 

forhåndsstemte. I 2013 var det 720 som forhåndsstemte og 1809 avga stemme på valgdagen.   

Storslett valgkrets har to dagers valg. 

 

Foruten om Havnnes og Storvik, er Bakkeby og Straumfjord de minste stemmekretsene.  

 

Ved Bakkeby var det 117 stemmeberettigede og av disse stemte 59 på valgdagen i 2011, og  

Straumfjord hadde 131 stemmeberettigede og 64 avga stemme på valgdagen. 

 

Avstanden til stemmestedene fra Bakkeby til Rotsund er ca. 15 min. kjøretid, og fra Straumfjord 

til Storslett ca. 13 min. kjøretid.  

 

Kostnadene ved stemmekretsene Bakkeby og Straumfjord utgjør totalt kr 10 974. Dette er 

husleie, lønn, kost- og kjøregodtgjørelse.  

 

Vurdering 

Nordreisa kommune opplever en positiv økning i antall forhåndstemmegivere. Dette er med på å 

bidra til at pågangen på stemmekretsene blir mindre på valgdagen, og det ser ut som at denne 

trenden vil fortsette i årene fremover. 

 

Ved å endre stemmekretsene slik at Bakkeby slås sammen med Rotsund og Straumfjord slås 

sammen med Storslett vil dette være med å bidra til reduksjon i kostnader. Sammenlignet med 

andre velgere som har kjøretid på opptil ca 30 minutter, vil det ikke medføre noen nevneverdige 

ulemper da velgerne har mulighet til å forhåndsstemme allerede fra 10. august 

 

Listekandidater er ikke valgbare til stemmestyrene, og de kan heller ikke tjenestegjøre som 

stemmemottakere eller valgfunksjonærer. Dette er med på å vanskeliggjøre jobben med å finne 

valgmedarbeidere ute i distriktene.  
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Nordreisa kommune
Postboks 174

9156 STORSLETT

Enova SF

Postboks 5700 Sluppen

N-7437 Trondheim

www.enova.no

800 49 003 / 73 19 04 30

fax 73 19 04 31

post@enova.no

org.nr. 983609155

bank 8601 38 94584

Dato:

6 JAN201505.01.2015

Vår ref: Deres Ref: Arkivkode:
11D2015000201 John Arne Jensen SOK/PROFFB/EKSBYGG3

5102014001864

Tilsagn om tilskudd til Nordreisa EPC:Støtte til eksisterende bygg

Vi viser til Deres søknad av 27.11.2014 om tilskudd fra Energifondet.

Vedlagt følger tilskuddsbrev for prosjekt Nordreisa EPC:Støtte til eksisterende bygg
med prosjektnummer/referanse 14/1864. Vi ber om at referansenummeret oppgis i
all korrespondanse med Enova.

Fremdrifts- og regnskapsrapportering, samt anmodning om utbetaling gjøres fra
Enovas "Søknads- og rapporteringssenter" på nettadressen soknad.enova.no//.

Det er kun "administrativt ansvarlig" oppgitt i søknad som kan rapportere på
prosjektet. Brukernavnet ved innlogging er det samme som e-postadressen oppgitt i
søknaden. Dersom andre skal rapportere kan "administrativt ansvarlig" gi dem
tilgang ("inviter bruker") gjennom søknads- og rapporteringssenteret. Mer
informasjon finnes på http://www.enova.no/rapportering.

Frister for rapportering fremgår av tilskuddsbrevet som følger vedlagt i to
eksemplarer. Vi ber om at begge undertegnes og at ett eksemplar returneres Enova
senest innen 28 dager fra dato for avsendelse fra Enova.

Betingelser for tilsagnet står beskrevet i vedlagte dokumenter.

Med vennlig hilsen

Enova SF

Magni Fossbakken
Rådgiver

Vedlagt følger:

Tilskuddsbrev

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet

D Spesielle prosjektvilkår

133,Bygg og tiltaksoversikt
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enova

Tilskuddsbrev

Prosjektnummer/referanse: 14/1864


Prosjektets varighet: 21.12.2014 —16.02.2018

Tilskuddsmottaker og tilskuddsbeløp

Firmanavn: Nordreisa kommune ("Tilskuddsmottaker")

Adresse: Postboks 174

9156 STORSLETT

Organisasjonsnummer: 943350833
Bankkontonummer: 47400503954
Kontaktperson/representant: John Arne Jensen
E-postadresse kontaktperson: john.arne.jensen@nordreisa.kommune.no

Det er innvilget et totalt tilskudd ("Tilskuddet") fra Energifondet oppad begrenset til
i 045 799 kr, med et samlet energimål på 840 904 kWh til delvis finansiering av
prosjektet:

"Nordreisa EPC:Støtte til eksisterende bygg" heretter omtalt som "Prosjektet".

Av dette innvilges et tilskudd inklusive alle avgifter oppad begrenset til 1 040 299 kr,
med et samlet energimål på 832239 kWh redusert energibruk
og et tilskudd inklusive alle avgifter oppad begrenset til 5 500 kr, med et samlet
energimål på 8 665 kWh fra ny varmesentral.

Virkeområde og bakgrunn for Tilskuddsbrevet
Dette Tilskuddsbrevet fastsetter de vilkår som skal gjelde for innvilgelse av
Tilskuddet og for Prosjektet. I tillegg gjelder Generelle regler for Tilskudd fra
Energifondet, jf. vedlegg i. Med motstrid mellom bestemmelser i de nevnte
dokumenter skal bestemmelsene i Tilskuddsbrevet ha forrang.

Vilkår for Tilskuddet
Prosjektet er beskrevet i søknad av 27.11.2014 til Enova og skal gjennomføres av
Tilskuddsmottaker i tråd med denne samt all innsendt tilleggsdokumentasjon og
retningslinjer angitt i dette Tilskuddsbrevet. Tilskuddet tildeles under forutsetning
av at Prosjektet bidrar til oppnåelse av energimålene slik de er angitt i pkt. i i dette
Tilskuddsbrevet.

Side 1 av 4
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7, enova

4. Prosjektgjennomføring
Endringer i Prosjektet
Bygg- og tiltaksliste i vedlegg 2 ligger til grunn for Tilsagnet.
Det tillates endringer i omfang av predefinerte tiltak og fordeling av disse mellom
omsøkte bygg. Endringer av tiltak gjøres via rapporteringsmodulen i Enovas senter
for søknad og rapportering.

Egendefinerte tiltak utover de som er godkjent i Bygg- og tiltakslisten og nye bygg
kan ikke legges til i Prosjektet.

Enhver endring i Prosjektet kan medføre konsekvenser for Tilskuddet som beskrevet
nedenfor.

Redusert energibruk
Tilskuddet beregnes per tiltak for gjeldende bygningskategori og byggeår eller
årstall for siste oppgradering før tiltak er iverksatt. Grunnlaget for beregningen er
en lønnsomhetsvurdering opp mot bransjens normalavkastning basert på Enovas
normerte energibesparelser og kostnader per enhet gjeldende på
søknadstidspunktet.

Endringer i omfang av tiltak og i hvilke bygninger disse iverksettes, påvirker
Tilskuddet som følge av lønnsomhetsvurdering i henhold til Enovas normerte
verdier. En omfordeling av tiltak kan føre til avkortning av Tilskuddet ved:

omfordeling av mengde og type tiltak fra tiltak som utløser
støtte til tiltak som gir en normalavkastning for bransjen uten
støtte,
at faktiske merkostnader blir lavere enn de normerte
merkostnadene som ligger til grunn for støtteberegningen.
Tilskuddet reduseres prosentvis tilsvarende prosentvis reduksjon
i kostnadsnivå.

Tilskuddet til tiltak som fører til redusert energibruk bortfaller i sin helhet dersom
normert energibesparelse blir mindre enn 65 prosent av Prosjektets energimål slik
det er angitt i dette Tilskuddsbrevet.

Ny varmesentral
Avkortning i Tilskuddet skjer ved avvik mellom sluttrapportert installert effekt og
installert effekt som angitt i dette Tilskuddsbrevet. Prosentvis reduksjon i Tilskuddet
vil være lik prosentvis reduksjon i installert effekt i forhold til det som er angitt i
punkt 1.

Endring i energibærer, for eksempel fra flis til pellets, tillates ikke.

Side 2 av 4

-�141�-



7, enova

5. Rapportering og utbetaling
Starttidspunkt for prosjektet er: 21.12.2014
For prosjektet gjelder følgende plan for rapportering av framdrift/aktivitet:

Dato Milepæl/aktivitet

16.02.2015 Oppstart

31.12.2015 Terminrapport første halvår 2015

01.07.2016 Terminrapport andre halvår 2015

31.12.2016 Terminrapport første halvår 2016

01.07.2017 Terminrapport andre halvår 2016

31.12.2017 Terminrapport første halvår 2017

01.07.2018 Sluttrapport

16.02.2018 Forventet avslutningstidspunkt

I sluttrapporten skal rapporterte prosjektkostnader være bekreftet og signert av
tilskuddsmottakers valgte revisor, jfr pkt 5 i vedlegg 1.

Støtten utbetales etterskuddsvis iht milepæler for framdrifts- og
regnskapsrapportering.

Tilskuddet til varmesentral og konvertering til vannbåren varme begrenses av en
øvre grense på 40 % av dokumenterte kostnader til varmepumpe eller biokjel. For
grunnvarmepumper kan kostnadene til boring inkluderes i denne kostnaden.

Rapportering av årlig energibruk
Årlig energibruk på bygnings- og energimålernivå rapporteres til Enova underveis i
prosjektperioden og i 5 år etter levert sluttrapport. Rapporteringen skjer i Enovas
senter for søknad og rapportering. Forbruksdata gjelder pr 31. desember. Ved
overdragelse av bygningen til andre enn Tilskuddsmottaker må Tilskuddsmottaker
overdra plikten til rapportering til evt. fremtidige byggeiere.

Ledelseav Prosjektet
Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i henhold til
framdriftsplan. Prosjektleder hos Tilskuddsmottaker er Andreas Klovholt. Endring av
prosjektleder skal varsles Enova.

Kontakt med Enova
Ansvarlig saksbehandler hos Enova finnes under deres prosjekt registrert på Enovas
søknads- og rapporteringssenter www.enova.no/soknad. Alternativt kan prosjektet
kontakte Enova Svarer på svarer@enova.no eller på telefon 08049 for videre
henvisning.

Side 3 av 4
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8. Gyldighet —Akseptfrist —Underskrift
Tilskuddsbrevet skal underskrives av signaturberettiget hos Tilskuddsmottaker og
returneres til Enova før Prosjektet igangsettes. Dersom Tilskuddsbrevet ikke er
returnert til Enova i underskrevet stand innen 28 dager fra dato for avsendelse fra
Enova, bortfaller Tilsagnet i sin helhet.

For Enova SF,den 3/M 5....! For Tilskuddsmottaker, den

‘t11,((iosi64.Å1)
Vedlegg:

i. Generelle regler for Tilskudd fra Energifondet
2. Bygg og tiltaksoversikt

\,
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Tilskuddsbrev

Prosjektnummer/referanse: 14/1864


Prosjektets varighet: 21.12.2014 —16.02.2018

Tilskuddsmottaker og tilskuddsbeløp

Firmanavn: Nordreisa kommune ("Tilskuddsmottaker")

Adresse: Postboks 174

9156 STORSLETT

Organisasjonsnummer: 943350833
Bankkontonummer: 47400503954
Kontaktperson/representant: John Arne Jensen
E-postadresse kontaktperson: john.arne.jensen@nordreisa.kommune.no

Det er innvilget et totalt tilskudd ("Tilskuddet") fra Energifondet oppad begrenset til
1 045 799 kr, med et samlet energimål på 840 904 kWh til delvis finansiering av
prosjektet:

"Nordreisa EPC:Støtte til eksisterende bygg" heretter omtalt som "Prosjektet".

Av dette innvilges et tilskudd inklusive alle avgifter oppad begrenset til 1 040 299 kr,
med et samlet energimål på 832239 kWh redusert energibruk
og et tilskudd inklusive alle avgifter oppad begrenset til 5 500 kr, med et samlet
energimål på 8 665 kWh fra ny varmesentral.

Virkeområde og bakgrunn for Tilskuddsbrevet
Dette Tilskuddsbrevet fastsetter de vilkår som skal gjelde for innvilgelse av
Tilskuddet og for Prosjektet. I tillegg gjelder Generelle regler for Tilskudd fra
Energifondet, jf. vedlegg 1. Med motstrid mellom bestemmelser i de nevnte
dokumenter skal bestemmelsene i Tilskuddsbrevet ha forrang.

Vilkår for Tilskuddet
Prosjektet er beskrevet i søknad av 27.11.2014 til Enova og skal gjennomføres av
Tilskuddsmottaker i tråd med denne samt all innsendt tilleggsdokumentasjon og
retningslinjer angitt i dette Tilskuddsbrevet. Tilskuddet tildeles under forutsetning
av at Prosjektet bidrar til oppnåelse av energimålene slik de er angitt i pkt. 1 i dette
Tilskuddsbrevet.
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4. Prosjektgjennomføring
Endringer i Prosjektet
Bygg- og tiltaksliste i vedlegg 2 ligger til grunn for Tilsagnet.
Det tillates endringer i omfang av predefinerte tiltak og fordeling av disse mellom
omsøkte bygg. Endringer av tiltak gjøres via rapporteringsmodulen i Enovas senter
for søknad og rapportering.

Egendefinerte tiltak utover de som er godkjent i Bygg- og tiltakslisten og nye bygg
kan ikke legges til i Prosjektet.

Enhver endring i Prosjektet kan medføre konsekvenser for Tilskuddet som beskrevet
nedenfor.

Redusert energibruk
Tilskuddet beregnes per tiltak for gjeldende bygningskategori og byggeår eller
årstall for siste oppgradering før tiltak er iverksatt. Grunnlaget for beregningen er
en lønnsomhetsvurdering opp mot bransjens normalavkastning basert på Enovas
normerte energibesparelser og kostnader per enhet gjeldende på
søknadstidspunktet.

Endringer i omfang avtiltak og i hvilke bygninger disse iverksettes, påvirker
Tilskuddet som følge av lønnsomhetsvurdering i henhold til Enovas normerte
verdier. En omfordeling av tiltak kan føre til avkortning av Tilskuddet ved:

omfordeling av mengde og type tiltak fra tiltak som utløser
støtte til tiltak som gir en normalavkastning for bransjen uten
støtte,
at faktiske merkostnader blir lavere enn de normerte
merkostnadene som ligger til grunn for støtteberegningen.
Tilskuddet reduseres prosentvis tilsvarende prosentvis reduksjon
i kostnadsnivå.

Tilskuddet til tiltak som fører til redusert energibruk bortfaller i sin helhet dersom
normert energibesparelse blir mindre enn 65 prosent av Prosjektets energimål slik
det er angitt i dette Tilskuddsbrevet.

Ny varmesentral
Avkortning i Tilskuddet skjer ved avvik mellom sluttrapportert installert effekt og
installert effekt som angitt i dette Tilskuddsbrevet. Prosentvis reduksjon i Tilskuddet
vil være lik prosentvis reduksjon i installert effekt i forhold til det som er angitt i
punkt 1.

Endring i energibærer, for eksempel fra flis til pellets, tillates ikke.
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5. Rapportering og utbetaling
Starttidspunkt for prosjektet er: 21.12.2014
For prosjektet gjelder følgende plan for rapportering av framdrift/aktivitet:

Dato Milepæl/aktivitet

16.02.2015 Oppstart

31.12.2015 Terminrapport første halvår 2015

01.07.2016 Terminrapport andre halvår 2015

31.12.2016 Terminrapport første halvår 2016

01.07.2017 Terminrapport andre halvår 2016

31.12.2017 Terminrapport første halvår 2017

01.07.2018 Sluttrapport

16.02.2018 Forventet avslutningstidspunkt

I sluttrapporten skal rapporterte prosjektkostnader være bekreftet og signert av
tilskuddsmottakers valgte revisor, jfr pkt 5 i vedlegg 1.

Støtten utbetales etterskuddsvis iht milepæler for framdrifts- og
regnskapsrapportering.

Tilskuddet til varmesentral og konvertering til vannbåren varme begrenses av en
øvre grense på 40 % av dokumenterte kostnader til varmepumpe eller biokjel. For
grunnvarmepumper kan kostnadene til boring inkluderes i denne kostnaden.

Rapportering av årlig energibruk
Årlig energibruk på bygnings- og energimålernivå rapporteres til Enova underveis i
prosjektperioden og i 5 år etter levert sluttrapport. Rapporteringen skjer i Enovas
senter for søknad og rapportering. Forbruksdata gjelder pr 31. desember. Ved
overdragelse av bygningen til andre enn Tilskuddsmottaker må Tilskuddsmottaker
overdra plikten til rapportering til evt. fremtidige byggeiere.

Ledelseav Prosjektet
Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i henhold til
framdriftsplan. Prosjektleder hos Tilskuddsmottaker er Andreas Klovholt. Endring av
prosjektleder skal varsles Enova.

Kontakt med Enova
Ansvarlig saksbehandler hos Enova finnes under deres prosjekt registrert på Enovas
søknads- og rapporteringssenter www.enova.no/soknad. Alternativt kan prosjektet
kontakte Enova Svarer på svarer@enova.no eller på telefon 08049 for videre
henvisning.
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8. Gyldighet - Akseptfrist - Underskrift
Tilskuddsbrevet skal underskrives av signaturberettiget hos Tilskuddsmottaker og
returneres til Enova før Prosjektet igangsettes. Dersom Tilskuddsbrevet ikke er
returnert til Enova i underskrevet stand innen 28 dager fra dato for avsendelse fra
Enova, bortfaller Tilsagnet i sin helhet.

For Enova SF,den 51 For Tilskuddsmottaker, den

Vedlegg:

i. Generelle regler for Tilskudd fra Energifondet
2. Bygg og tiltaksoversikt
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Generelle regler for tilskudd

fra Energifondet

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet er
utarbeidet i henhold til "Økonomireglement for
Staten" og gjelder for alle innvilgede tilskudd fra
Energifondet.

Alle innvilgede søknader skal i tillegg bekreftes
med tilskuddsbrev som angir spesifikke forhold
knyttet til det enkelte prosjektet.

Generelle regler for tilskudd og tilskuddsbrev
regulerer rettighetene og forpliktelsene mellom
Enova som forvalter av Energifondet og den
enkelte tilskuddsmottaker.

Generelle regler for tilskudd gjelder alle tilsagn
med vedtaksdato f.o.m 02.01.2012 dersom annet
ikke er skriftlig avtalt. Definisjon av enkelte
begreper benyttet i disse regler fremgår under
punkt 19.

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet 1
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1 Målsettinger for Energifondet —hvem kan få tilskudd

Energifondet ble opprettet ved kongelig resolusjon
av 01.06.2001.

Enova er tildelt oppdraget med å forvalte
Energifondet. Oppdraget konkretiseres gjennom en
avtale mellom Den norske stat ved Olje- og
energidepartementet og Enova.

Enovas hovedformål er å fremme en miljøvennlig
omlegging av energibruk og energiproduksjon.
Energiomleggingen er en langsiktig satsing på
utviklingen av markedet for effektive og
miljøvennlige energiløsninger som bidrar til å styrke
forsyningssikkerheten for energi og redusere
utslippene av klimagasser.

2 Tilsagn om tilskudd

Alle tilsagn er tidsbegrenset. For at tilsagnet skal
være gyldig, må tilskuddsbrevet være returnert til
Enova i underskrevet stand innen 28 dager fra dato
for avsendelse fra Enova —ellers bortfaller tilsagnet.

Ved underskrift av tilskuddsbrevet får
tilskuddsmottaker de rettigheter og forpliktelser
som følger ved og er forbundet med mottak av
tilskuddet.

Enova skal sikre at midlene fra Energifondet blir
forvaltet i samsvar med de mål og forutsetninger
som ligger til grunn for Stortingets vedtak om
opprettelse av Energifondet, energiloven med
tilhørende forskrift om Energifondet, Energifondets
vedtekter og andre myndighetsvedtak av betydning
for forvaltningen av fondets midler.

Enova er Energifondets representant i
kontraktsmessige forhold ved tildelingen av
tilskudd.

Med mindre annet er fastsatt uttrykkelig i
tilskuddsbrevet eller øvrige kontraktsvilkår, gjelder
de vilkår som følger av disse Generelle regler for
tilskudd for tilskuddet.

3 Framdrifts- og finansieringsplan

Alle prosjekt skal gjennomføres i samsva r med den
framdrifts- og finansieringsplan som skriftlig
avtales mellom partene og som fremgår av
tilskuddsbrev.

Endringer i framdriftsplaner skal fremlegges for
skriftlig godkjenning av Enova straks de er kjent.

4 Regnskapsføring

For alle prosjekter skal tilskuddsmottaker føre eget
regnskap over faktiske kostnader. Regnskaps-
føringen skal foretas fortløpende. Opplysninger som
har betydning for utarbeiding av pliktig
rapportering, skal være registrert innen de
tidsfrister som gjelder.

Prosjektregnskapet skal kun belastes med
kostnader som er direkte knyttet til
gjennomføringen av prosjektet, og som ligger
innenfor rammen av finansieringsplanen.

Enova og Riksrevisjonen har til enhver tid rett til å
kontrollere at bevilgede tilskudd benyttes i henhold
forutsetningene, jfr Bevilgningsreglementet § 10,
herunder kontroll med etterlevelse av de Generelle
regler for tilskudd og evt særskilte vilkår fastsatt i
tilskuddsbrev. På anmodning fra Enova eller
Riksrevisjonen skal tilskuddsmottaker legge fram
bilag, timelister, beregninger og annet relevant
underlagsmateriale som er nødvendig for å utføre
nevnte kontroll.
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5 Regnskapsrapportering, utbetaling og inndraging

5.1 Regnskapsrapportering

Framdrifts- og regnskapsrapporten danner
grunnlaget for utbetaling av innvilget tilskudd.

Informasjon om fremdrifits- og
regnskapsrapportering er tilgjengelig på Enovas
hjemmeside www.enova.no.

5.1.1 Frist

Plan for framdrifts- og regnskapsrapporter skal
fastsettes med den enkelte mottaker i det enkelte
tilsagnsbrev etter en vurdering av påkrevd
rapporteringsfrekvens.

Årlig rapportering skal som et minimum fastsettes
til 2 ganger pr kalenderår.

Brudd på denne forpliktelsen —herunder
oversittelse avfristene for innsending - betraktes
som vesentlig mislighold og gir dermed Enova
grunnlag for å trekke tilsagnet tilbake, jf. punkt 14.

5.1.2 Innhold

Framdrifts- og regnskapsrapporter skal utformes i
samsvar med de retningslinjer som til enhver tid er
gitt for slik rapportering.

Framdrifts- og regnskapsrapporten skal reflektere
kostnader i samsvar med faktisk aktivitet og
framdrift på rapporteringstidspunktet.

Rapporten skal benytte den samme
kostnadsfordeling som er angitt i tilskuddsbrev eller
som for øvrig er bestemt i forbindelse med
tilskuddet. Som minimum skal rapporten
inneholde:

oversikt over totalt tilskudd

akkumulerte kostnader og aktiviteter per
rapporteringsdato

gjenstående kostnader og aktiviteter i forhold
til tilsagn

prognose for gjenstående kostnader og
aktiviteter

framdriftsplan for gjenstående aktiviteter

utbetalingsanmodning for rapportperioden.

Rapporten skal være påført lett synlig prosjekt-
nummer og andre identifikasjoner angitt i
tilskuddsbrevet.

5.1.3 Oversendelse av rapporter

Sluttrapport (Revisorgodkjent Fremdrifts- og
regnskapsrapport og påkrevd resultatrapport) skal
sendes inn i datert og underskrevet stand i ihht
Enovas prosedyrer for rapportering som er
tilgjengelig på Enovas hjemmeside www.enova.no.

5.1.4 Revisjonsbekreftelse

Den siste Framdrifts- og regnskapsrapporten skal
være bekreftet og signert av tilskuddsmottakers
valgte revisor. Revisor skal bekrefte at han har
gjennomført følgende revisjonshandlinger:

Påsett at virksomheten har etablert systemer
for registrering, behandling og rapportering av
prosjektkostnader for de enkelte prosjekter i
samsvar med gjeldende lover, forskrifter og
"Generelle regler for tilskudd fra Energifondet"

Påsett at de rapporterte prosjektkostnader er i
samsvar med faktisk registrerte kostnader i
henhold til virksomhetens regnskapssystem

Påsett at virksomheten har etablert
kontrollsystem som innebærer kvalitetssikring
av at kostnader som registreres i
regnskapssystemet på det aktuelle prosjekt;

gjelder det aktuelle prosjektet,

at kostnadene registreres med riktig beløp,

at kostnadene registreres i riktig
regnskapsperiode og

at kostnadene attesteres skriftlig av
tilskuddsmottaker

4. Revisor skal kontrollere at belastede kostnader
faktisk er godkjent av tilskuddsmottaker, at
kostnadene er aktuelle for prosjektet, at
kostnadene er registrert i riktig
regnskapsperiode og at kostnadene er registrert
med riktig beløp.

5.2 Utbetaling

Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av
utbetalingsanmodning i Framdrifts- og
regnskapsrapport.

Utbeta ling baseres på at framdrifts- og
regnskapsrapport er godkjent av Enova, og finner
sted senest 30 dager etter godkjennelse. Forsinket
utbetaling av tilskudd fra Energifondet gir ikke rett
til morarenter.

Om det nærmere innhold i framdrifts- og
regnskapsrapporten vises det til punkt 5.1.2.
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Beregning av statsstøtte skal basere seg på beløp
eks1 merverdiavgift (mva). Utbetalt statsstøtte er
ikke omsetning ihht merverdiavgiftsloven.

20 % av totalt tilsagn holdes tilbake inntil
resultatrapport og eventuell annen påkrevd
dokumentasjon er levert og godkjent av Enova,
samt at revisorgodkjennelse av siste Framdrifts- og
regnskapsrapport er mottatt og godkjent av Enova.

5.3 Inndraging, reduksjon og
tilbakebetaling av tilskudd

Dersom prosjektet ikke er igangsatt senest 3
måneder etter avtalt starttidspunkt, kan Enova
trekke tilsagnet tilbake dersom ikke annet følger av
tilskuddsbrevet eller er skriftlig avtalt.

Dersom et prosjekt ved ferdigstillelse avviker
negativt fra avtalefestet energiresultat i
tilskuddsbrev, kan Enova trekke tilbake en
tilsvarende andel av tilskuddet. Støttebeløpet vil i så
fall bli justert slik at det står i forhold til faktisk
oppnådd energiresultat. Tilskuddsmottaker plikter
straks å betale tilbake eventuell overskytende del av
tilskuddet

6 Faglig rapportering

6.1 Løpendeframdriftsrapportering

Tilskuddsmottaker skal rapportere status for
framdrift i prosjektet i hht påkrevd Framdrifts- og
regnskapsrapportering, jf. punkt 5.1.1.

Framdrifts- og regnskapsrapport skal angi hvorvidt
prosjektet er i samsva r med siste godkjente
framdriftsplan og spesifisere eventuelle avvik.

Rapporteringen skal skje på samme måte som
fastsatt i punkt 5.1.3.

Dersom det frem kommer avvik i forhold til
framdriftsplan, og dette påvi rker forventet
sluttdato for prosjektet, ska I korrigerende tiltak
umiddelbart iverksettes og ny plan utarbeides i
samråd med Enova.

Enova kan kreve ytterligere rapportering for kortere
perioder eller for bestemte deler av prosjektet,
herunder angivelse av tids- og ressursbruk hos
tilskuddsmottaker.

Enova vil inndra tilsagn og kreve tilbakebetalt
eventuelt utbetalt tilskudd
dersom prosjektet tilføres offentlig finansierings-
støtte fra andre enn Enova og slik støtte ikke var
forutsatt i finansieringsplanen for prosjektet.

Enova vil kreve tilskudd tilbakeført, helt eller delvis,
dersom tilskuddsmottaker har gitt feilaktige eller
mangelfulle opplysninger relevant for behandlingen
av søknaden om tilskudd eller for øvrig tilbakeholdt
eller unnlatt å gi vesentlige opplysninger i denne
forbindelse til Enova.

Ved utbetaling av for mye tilskudd, uansett årsak,
vil Enova tilbakeholde innvilget, ikke utbetalt
tilskudd og motregne for mye utbetalt tilskudd i
gjenstående utbetalinger eller i andre krav
tilskuddsmottaker måtte ha mot Enova. Dette
gjelder uavhengig av tidspunktet for når
fordringene oppstod eller forfalt.

Tilskuddsmottaker er avskåret fra å påberope god
tro som grunnlag for å motta eller forbruke for mye
tilskudd fra Enova.

5.4 Endringer av rutiner for framdrifts-
og regnskapsrapportering —Varsel

Enova kan endre retningslinjene for framdrifts- og
regnskapsrapporteringen.

Endring skal varsles ved kunngjøring på Enovas
hjemmesider, hvor varslingsfristen er satt til 4 uker
før ikrafttredelsestidspunkt for ny framdrifts- og
regnskapsrapportering.

6.2 Sluttrapportering

6.2.1 Avslutning av prosjekt

Ved prosjektets avslutning skal tilskuddsmottaker i
tillegg til å sende en revisorbekreftet Framdrifts- og
regnskapsrapport jf. punkt 5.1.4, utarbeide en
resultattrapport som skal inneholde:

Oppnådde resultater i forhold til
kontraktfestede hoved- og delmål

En samlet fremstilling av utførelsen av
prosjektet

Med mindre en annen frist er skriftlig avtalt, er frist
for innsending til Enova en måned etter
avslutningstidspunkt.

Sluttrapportering (Resultatrapport og revisor-
godkjent Fremdrifts- og regnskapsrapport) ska I
være datert og signert av tilskuddsmottaker og
oversendes Enova.
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6.2.2 Oppfølgende resultatrapportering

Tilskuddsmottaker skal samarbeide med Enova om
evaluering av og resultatmåling i prosjektet i en
periode på inntil 10 år etter levering av
sluttrapportering med mindre annet er avtalt.
Tilskuddsmottaker skal i denne perioden, på
forespørsel fra Enova, rapportere på format og med
slikt innhold som fastsatt av Enova til tidspunkter
som Enova bestemmer.

7 Prosjektledelse

Enova kan gjøre tilskudd betinget av at nærmere
krav til prosjektledelse og —oppfølging blir oppfylt.
Med mindre annet avtales i forbindelse med
tilskuddet, skal slike betingelser være fastsatt i
utlysingsteksten til vedkommende program eller i
tilskuddsbrevet.

6.3 Arkivering

Tilskuddsmottaker skal arkivere relevante
prosjektdata på en betryggende måte i minimum
10 år etter avslutningen av prosjektet.
Tilskuddsmottaker pålegges å sikre at dataene
oppbevares på en slik måte at de også vil bli tatt
vare på og være tilgjengelige om
tilskuddsmottakers rolle endres ved
omorganisering, eierskifte og lignende.

Endringer i prosjektledelse skal meldes skriftlig til
Enova.

8 Eiendomsrett - Rett til utnyttelse av prosjektresultater

Utstyr

Med mindre annet er avtalt, er tilskuddsmottaker
eier av utstyr kjøpt for prosjektets midler og
belastet prosjektregnskapet.

8.2 Prosjektresultater

Med mindre annet er avtalt har tilskuddsmottaker
enerett til å utnytte prosjektresultatene etter at
prosjektet er avsluttet.

Enova har rett til innsyn i prosjektresultatene for å
kunne rapportere og vurdere måloppnåelse for
Energifondet, jf. punkt 6.2.1, 6.2.2 og 9.

9 Offentliggjøring av prosjektresultater og fortrolighet

Med mindre annet er avtalt, skal hoved må I og
delmål rapporteres slik at de ved prosjektperiodens
utløp kan publiseres av Enova. Enova har rett til å
offentliggjøre tilskuddsmottaker, prosjekttittel,
tilsagnets størrelse og et beskrivende sammendrag
av prosjektet.

Enova kan, i tillegg til beskrivelsen omtalt i punkt
6.2. kreve at tilskuddsmottaker utarbeider
hensiktsmessig informasjonsmateriale på norsk
eller engelsk som Enova kan publisere eller
distribuere, herunder prosjektdokumentasjon som
er egnet som underlag for OECD/lEA/CADDET's eller
lignende databaser.

Tilskuddsmottaker plikter i sin utadrettede
informasjon i tilknytning til prosjektet å informere
om Energifondets bidrag gjennom Enova.

Partene har en aktsomhetsplikt når de blir kjent
med fortrolige opplysninger. Med de begrensninger
som følger av de Generelle regler for tilskudd, skal
hemmelig eller fortrolig informasjon tilknyttet
prosjektet ikke kunne overføres til tredjepart eller
publiseres uten at det foreligger en skriftlig
godkjenning av begge parter.

Disse bestemmelser er ikke til hinder for formidling
av opplysning dersom det kan kreves av offentlige
myndigheter i medhold av gjeldende lovgiving.

Fra 01.01 2009 er Enova omfattet av
Offentlighetslov med tilhørende forskrift. I hht
forskrift av 17.10.2008 er Enova unntatt
Offentlighetsloven mht dokument i sak vedrørende
søknad om finansiering, men ikke for positivt
vedtak. Enova vil behandle søknader i samsvar med
god forretningsskikk og innenfor rammene av ny
offentlighetslov og øvrig lov- og rammeverk.
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10 Overdragelse

Tilsagnet, herunder rettigheter og plikter, kan ikke
overdras eller overføres av en tilskuddsmottaker til
en nytilskuddsmottaker uten Enovas skriftlige
godkjenning.

Enova kan stille krav om solidarisk heftelse for
kontraktsoppfyllelse mellom tidligere og ny
tilskuddsmottaker.

11 Ansvarsfritak

Tilskuddsmottaker skal holde Enova skadesløs for
krav som følger av tilskuddsmottakers inngrep i
immaterielle rettigheter.

Tilskuddsmottaker er ansvarlig for enhver skade
eller tap som følge av feil ved, eller ukyndig bruk av,
utstyr, metoder eller programmer som er knyttet til
prosjektet eller for øvrig tiltak/unnlatelser i strid
med offentlige tillatelser eller regelverk.
Tilskuddsmottaker skal holde Enova skadesløs for
slike krav som blir fremmet mot Enova.

12 Force majeure

I tilfelle force majeure hindrer tilskuddsmottaker i å
oppfylle sine forpliktelser, skal tilskuddsmottaker
straks varsle Enova slik at eventuell forlengelse av
tilsagnsperioden kan forhandles mellom partene, jf.
punkt 13.

Så lenge force majeure hindrer gjennomføring av
prosjektet suspenderes partenes forpliktelser.
Tilskuddsmottaker skal straks force majeure-
situasjonen opphører ta opp igjen utførelsen av
prosjektet.

Overdragelse til nytilskuddsmottaker uten Enovas
skriftlige godkjenning betraktes som vesentlig
mislighold og gir dermed Enova grunnlag for å
trekke tilsagnet tilbake, jf. punkt 14.

Tilsagn og ytelse av tilskudd innebærer ikke noen
joint venture eller lignende samarbeid som
medfører solidarisk eller delt ansvar mellom
Partene. Tilskuddsmottaker opptrer i alle
sammenhenger på egne vegne.

I en konkurssituasjon kan ikke boet fremme krav
mot Energifondet jf § 14.1

Dersom prosjektet avsluttes som følge av at force
majeure-begivenheten hindrer gjennomføringen,
kan ikke Enova kreve allerede utbetalt andel av
tilskuddet tilbakebetalt.

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet 7
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13 Endring av prosjektet

Hver av Partene kan foreslå endringer av prosjektet,
herunder prosjektets mål, omfang og retningslinjer
på grunnlag av resultater eller andre forhold som
endrer forutsetningene for prosjektet.

Alle endringer av prosjektets må I, omfang og
retningslinjer i forhold til de forutsetninger som lå
til grunn for prosjektet, ska I godkjennes av Enova og
tilskuddsmottaker for å kunne gjennomføres.

Dersom partene ikke blir enige om slik endring i
tilsagnsperioden, kan Enova stanse utbetaling av
gjenstående tilskudd inntil enighet foreligger.
Dersom det ikke oppnås enighet kan Enova i tillegg
til å avslutte ytterligere utbeta linger, kreve
tilbakebetalt allerede utbetalt tilskudd.

Dersom behovet for endringer skyldes force
majeure og endringene i prosjektet ikke tillates
gjennomført av Enova, vil Enova stanse utbetaling
av gjenstående del av tilskuddet. Tilskudd allerede
mottatt og forbrukt, vil ikke under denne
omstendighet bli krevd tilbakeført Energifondet.

Dersom et prosjekt endres i henhold til denne
bestemmelse med hensyn til enten prosjektperiode
eller prosjektinnhold i forhold til opprinnelig avtale,
skal bestemmelsene i det opprinnelige
tilskuddsbrevet samt Generelle regler for tilskudd
gjelde tilsvarende også for endringene i både
prosjektperiode og prosjektinnhold så langt de
rekker.

13.1 Endring av prosjektperioden

Dersom det oppstår forsinkelser i prosjektet som
kan føre til at starttidspunktet og/eller
avslutningstidspunktet endres, skal ny
framdriftsplan utarbeides som angitt i punkt 6.1.
Revidert fremdriftsplan ska I godkjennes av Enova.

13.2 Endring av prosjektinnhold

Dersom det oppstår behov for endring av innhold i
et prosjekt i forhold til Energifondets målsettinger
skal tilskuddsmottaker uten ugrunnet opphold søke
om endring av prosjektet. I søknaden skal det gis en
redegjørelse for endringene med angivelse av
konsekvenser for framdrift, økonomi, hovedmål og
delmål.

14 Helt eller delvis bortfall av tilsagn og tilbakebetaling av
tilskudd

14.1 Mislighold

Tilsagnet bortfaller, med mindre Enova bestemmer
noe annet, dersom tilskuddsmottaker vesentlig
misligholder vilkå rene i disse regler, tilskuddsbrev,
øvrige kontraktsvilkår eller øvrige forutsetninger
som gjelder for tilsagnet.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

Tilskuddsmottaker driver virksomhet som er
uforenlig med gjeldende lov og regelverk
(nasjonalt og internasjonalt) samt formål og
retningslinjer for Energifondet.

Prosjektet tilføres offentlig fina nsierings-
støtte fra andre enn Enova og slik støtte ikke
var forutsatt i finansieringsplanen for
prosjektet.

Tilskuddsmottaker ikke fullfører eller ikke er
stand til å fullføre prosjektet, enten ved at
prosjektet ikke kommer i gang innen avtalt
frist eller at prosjektet blir avbrutt, vesentlig
forsinket eller det på annen måte sannsynlig-
gjøres at prosjektet ikke vil bli gjennomført i
henhold til prosjektbeskrivelsen.

Tilskuddsmottaker har gitt manglende,
mangelfull eller misvisende opplysninger for
Enovas vurdering avtilskuddsmottaker eller
prosjektet.

Tilskuddsmottaker har vesentligtilsidesatt
sine plikter relatert til prosjektet eller på
annen måte opptrådt klanderverdig i kontakt
med Enova eller offentlige myndigheter i
forbindelse med prosjektet.

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet 8
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Tilskuddsmottaker tilsidesetter sine plikter
vedrørende rapportering og oppdatering av
Enova vedrørende prosjektet eller gjentatte
ganger gir forsinket eller mangelfulle
opplysninger til Enova.

Det er begjært oppbud, fremsatt konkurs-
begjæring, åpnet private eller offentlige
gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker
eller tilskuddsmottaker innstiller sine
betalinger.

Tilskuddsmottaker overdrar tilsagnet til ny
tilskuddsmottaker uten Enovas skriftlige
godkjenning.

14.2 øvrig bortfall

Tilsagnet kan også helt eller delvis falle bort i
andre tilfeller hvor årsaken til bortfallet ikke
skyldes noen av partene. Slike årsaker til at
tilsagnet bortfaller vil eksempelvis være:

Dersom det er klart at en force majeure-
begivenhet vil vare ut tilsagnsperioden, med
den følge at den setter prosjektet i fare og
tilskuddsmottaker ikke har fått aksept av
Enova for endring av framdriftsplanen.

Nasjonalt eller internasjonalt (eksempelvis
EØS) regelverk endres på en slik måte at
prosjektet enten ikke lar seg gjennomføre
eller det vil være i strid med Norges
internasjonale forpliktelser å gjennomføre
det, forutsatt at slik endring ikke kunne
forutses ved prosjektets oppstart eller
tilskuddsmottaker senere heller ikke kunne
overvinne følgene av endringene.

Innholdet i eller gjennomføringen av
prosjektet endres vesentlig i forhold til
opprinnelige forutsetninger, og dette ikke
skyldes partene.

14.3 Tilbakebetaling av utbetalt tilskudd

Denne bestemmelse gjelder i tillegg til reglene i
punkt 15 under.

Ved bortfall av tilsagnet etter 14.1 kan tilskuddet
kreves helt eller delvis tilbakebetalt.

Ved bortfall av tilsagnet etter 14.2 kan Enova ikke
kreve tilbakebetalt allerede utbetalt tilskudd.

Dersom tilskuddsmottaker er forpliktet til å betale
tilbake hele eller deler av tilskuddet, skal
tilskuddsmottaker betale renter fra tidspunktet da
misligholdet inntrådte. Rentesatsen skal være lik
den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentelov
(lov av 17. desember 1976 om renter ved forsinket
betaling m.m.) eller tilsvarende.

14.4 øvrige virkninger av at tilsagnet
faller bort

Dersom tilsagnet faller bort som følge av årsaker
nevnt i 14.1, 14.2 eller av andre årsaker, skal
tilskuddsmottaker og Enova avtale vilkår for at
prosjektet eventuelt kan videreføres og tilskudds-
mottaker motta det resterende innvilgede, men
ennå ikke utbetalte tilskudd. Enova kan herunder
som vilkår for fortsatt å yte tilskudd, stille ethvert
krav knyttet til innholdet i og gjennomføringen av
prosjektet som måtte være aktuelt, også
godkjenning av eventuelle nye aktører. Med mindre
Enova bestemmer noe annet, skal tilskudds-
mottaker og Enova innen 1 måned etter opphøret
iverksette forhandlinger for å avklare slike forhold,
og forhandlingene skal gjennomføres uten
ugrunnede opphold. Dersom enighet ikke oppnås
innen 2 måneder etter at forhandlinger er innledet,
kan Enova beslutte å tre ut av prosjektet.
Tilskuddsmottaker skal uansett fortsatt ha de
plikter som følger av punkt 4, 6.2, 6.3 og 9.

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet 9
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15 Internasjonale avtaler/EØS-forpliktelser/annen støtte

15.1 Notifisering

Norge er i utgangspunktet forpliktet til å
forhåndsmelde alle planer om nye støttetiltak samt
endringer i eksisterende tiltaktil EFTAs
overvåkningsorgan (ESA). ESA har i vedtak av
18.07.11 godkjent Enovas støtteordninger under
Energifondet t.o.m 31.12.2016.

Støtteordninger og/eller enkeltstående tiltak hvor
støtten for hvert foretak ligger under terskelen
fastsatt i regelverket for bagatellmessig støtte er
unntatt fra meldeplikten.

For nærmere informasjon se lov av 27.11.1992 nr
117 om offentlig støtte med tilhørende forskrifter.

15.2 Informasjonsplikt

Ansvarlig departement, Riksrevisjonen og Enova
kan kreve fremlagt den informasjon fra
tilskuddsmottaker som er påkrevd for at ansvarlig
departement, Riksrevisjon og Enova kan kontrollere
at reglene om offentlig støtte overholdes.

Tilskuddsmottaker har plikt til å opplyse om annen
offentlig støtte som tilskuddsmottaker mottar,
hvor stor denne er, når den ble innvilget og fra
hvem.

16 Varsler og meldinger

16.1 Tidspunkt for avsendelse og
mottak

Varsler og meldinger skal være poststemplet senest
på fristdagen etter de Generelle regler for tilskudd.
Dersom det i henhold til en frist heter at en
melding eller et varsel skal være kommet frem til
Enova, er det tidsnok at meldingen/varslet er
kommet frem til Enova innenfor kontortiden på
fristdagen.

Dersom en frist faller på en helg eller helligdag, er
det tidsnok for avbrytelse avfristen at de
nødvendige tiltak gjennomføres den første
påfølgende virkedag.

15.3 Bagatellmessig støtte

Tilskuddsmottaker må ikke motta bagatellmessig
støtte til samme virksomhet i et slikt omfang at
den overstiger den samlede tillatte grense for
bagatellmessig støtte, jfr. EØS-avtalens regelverk.

15.4 Utbetaling

Tilskudd som er meldepliktig til
EFTAs overvåkingsorgan kan ikke utbetales før
overvåkingsorganet har godkjent meldingen.

15.5 Tilbakebetaling av tilskudd/
avvikling av tilskuddsordning

Tilsagn eller utbetalinger basert på uriktig eller
ufullstendig informasjon kan inndras eller kreves
tilbakebetalt med renter dersom tilsagnet /
tilskuddet er i strid med regelverket for offentlige
anskaffelser, regelverket for offentlig støtte, EØS-
avtalens regelverk eller lignende regelverk.

Ansvarlig departement kan pålegge Enova å kreve
tilbakebetalt ulovlig utbetalt støtte som blir funnet
å være i strid med EØS-avtalens regelverk.

Ansvarlig departement kan pålegge Enova å avvikle
eller endre tilskuddsordninger.

16.2 Formkrav

Hvor ikke annet følger av de Generelle regler for
tilskudd skal alle meldinger og varsler være
skriftlige og oversendes per post i original og
underskrevet stand.

Dette gjelder også avtaler mellom Partene.
Muntlige avtaler skal straks nedtegnes eller
bekreftes skriftlig.

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet 10
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17 Lov- og regelendringer

Ved lov- eller regelendringer —det være seg
nasjonalt eller internasjonalt —som påvirker
prosjektet, skal prosjektet om nødvendig tilpasses
de endrede betingelser dersom prosjektet kan
gjennomføres med de nye rammer.

Tilsvarende skal tilskuddsmottaker innrette seg
etter de til enhver tid gjeldende Generelle regler for
tilskudd dersom disse endres i samsvar med
relevante endringer i lov- og regelverk.

Tilskuddsmottaker har plikt til å holde seg
orientert om og sette seg inn i det ramme- og
regelverk som til enhver tid gjelder for tilskudd
etter de Generelle regler for tilskudd. Siste
oppdaterte versjon av de Generelle regler for
tilskudd fra Energifondet vil ligge på Enovas
hjemmesider www.enova.no.

18 Kontaktpersoner/representanter

Partene skal holde hverandre oppdatert til enhver
tid om hvem som er kontaktperson eller
representerer den respektive part. Partene skal til
enhver tid være representert ved en kontaktperson
med den nødvendige kompetanse til å treffe
beslutninger for gjennomføring av prosjektet.

Enova kan benytte en underleverandør til
oppfølging av prosjektet.

Tilskuddsmottaker skal utpeke en prosjektleder
som skal navngis ved søknaden om tilskudd.

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet 11
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19 Definisjoner

Avslutnings-
tidspunkt: Dato for avslutning av prosjektet. Fremgår av tilskuddsbrevet.

Energiloven: Lov av 29.juni 1990 nr 50.

Energifondet: Fond opprettet med hjemmel i Energiloven.

Enova SF: Statsforetak med oppgave å forvalte midlene fra Energifondet (opprettet ved Kgl.
res. av 1juni 2001).

Finansieringsplan: Den økonomiske planen for gjennomføring av prosjektet som er avtalt mellom
partene.

Forcemajeure: Upåregnelige og særlige omstendigheter som ligger utenfor partenes kontroll som
gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene.

Framdriftsplan: Den tidsplan for gjennomføring av prosjektets del- og hovedaktiviteter / milepæler
som er avtalt mellom partene.

Framdrifts- og
regnskapsrapport: Rapportering av kostnadsmessige og finansieringsmessige forhold, framdrift og

aktivitet for prosjektet. Fungerer også som utbetalingsanmodning.

Immaterielle
rettigheter: Opphavsrettigheter, patent, mønster, bruksmønster, varemerker, så langt slike

rettigheter har vern etter norsk lovgiving som registrerte rettigheter eller uten
registrering. Også know-how regnes som immaterielle rettigheter, selv om know-
how ikke skulle være underlagt spesielt vern etter lovgivingen.

Know-how: Teknisk viten som er betydelig og som kan identifiseres på egnet måte.

Milepæl: Definert del av prosjektet/tidspunkt i prosjektet av betydning for hovedaktiviteter
og oppgaver slik dette er beskrevet i framdriftspla nen.

Part/ Partene: Som Part i denne avtale regnes tilskuddsmottaker og Enova SF (som forvalter av
midlene fra Energifondet).

Prosjekt: Den samlete aktiviteten som tilsagnet omfatter.

Prosjektbeskrivelse: Dokumentasjon utarbeidet av tilskuddsmottaker eller i regi av tilskuddsmottaker i
forbindelse med søknaden om tilskudd.

Prosjektleder: Person med nødvendig beslutningskompetanse som på vegne av
tilskuddsmottaker skal ivareta den faglige framdriften og gjennomføringen av
prosjektet.

Prosjektperioden: Perioden som dekkes av tilskudd, normalt fram til innlevert sluttrapport.

Prosjektresultater: Alle resultater som er skapt eller oppnådd i forbindelse med eller som følge av
prosjektet.

Resultatrapport: Faglig rapport som omfatter resultater, utførelse og et sammendrag av prosjektet
på et format egnet for publisering.

Sluttrapportering: Rapportering ved avslutning av prosjektet. Omfatter Resultatrapport og
revisorgodkjent Fremdrifts- og regnskapsrapport

Starttidspunkt: Dato for oppstart av prosjektet. Fremgår av tilskuddsbrevet.

Tilsagn: Tilskuddsmottakers rett til å motta tilskudd på nærmere bestemte vilkår.

Tilskuddsbrev: Betinget skriftlig bekreftelse av innvilget søknad om tilskudd fra Energifondet.

Tilskudd: Det beløp som er innvilget av Enova i samsvar med søknad fra tilskuddsmottaker
og tilskuddsbrev med vedlegg, samt enhver endring (reduksjon og økning) av slikt
beløp.

Tilskuddsmottaker: Den virksomhet, institusjon, bedrift eller juridisk enhet som får innvilget tilskudd
fra Energifondet.

Tredjepart: Enhver bortsett fra tilskuddsmottaker og Enova SF.

Utbetalings-
anmodning: Grunnlaget for Enovas utbetaling av tilskudd som fremgår i framdrifts- og

regnskapsrapportene.

Utløsende effekt: Del av finansieringen av prosjektet som medfører at prosjektet blir besluttet
iverksatt.

Generelle regler for tiiskudd fra Energifondet 12
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Nordreisa kommune
Postboks 174

9156 STORSLETT

Enova SF
Professor Brochsgt. 2
N-7030 Trondheim

web www.enova.no
tlf 800 49 003 / 73 19 04 30
e-post post@enova.no

org.nr. 983609155
bank 8601 38 94584

Dato: Vår ref: Deres Ref: Arkivkode:
03.01.2015 JID2015000201 John Arne Jensen SOK/PROFFB/EKSBYGG3

5102014001864

Nordreisa EPC:Støtte til eksisterende bygg 14/1864

Bygg og tiltaksoversikt

Oppsummering på byggnivå

Byggnavn Energimål (kWh)




Sørkjosen skole 40 716

Helsesenteret Sonjatun 412 596

Nordreisahallen 79 663

Høgegga barnehage 11 042

Moan skole 38 147

Sørkjosen barnehage 22 698

Rotsundelv skole 41 348

Storslett barnehage 11 888

Kommunehuset 130 364

Halti 52 442

Spesifisering av tiltak pr. bygg

Side 1 av 7
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Byggnavn: Nordreisahallen
Adresse: Storslett
Poststed: 9151 Storslett

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet IMengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energloppfølgingssyster
(EOS)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr;

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[ml

2 059




31 544

Lysstyring Integrerte systemer
med styring både etter
tilstedeværelse og
dagslys

Areal (gulv eller
gårdsplass) som dekkes
av berørt
belysningsanlegg [rn]

2 059




16 266

Utskifting av armaturer
til energieffektiv
belysning

T5 lysrør eller LED(ikke i
gammel sokkel)

Areal (gulv eller
gårdsplass) som dekkes
av berørt
belysningsanlegg [m2]

2 059




14 104

Behovsstyring VAV. luftmengde reguleres i
forhold til
tilstedeværelse og/eller
luftkvalitet.
Temperaturvirkningsgra
varmegjenvinner
minimum 80%

Gulvareal som dekkes
av omsøkte
ventilasjonsanlegg [rn1

2 059




17 749

Byggnavn: Sørkjosen skole
Adresse: Idrettsveien 11
Poststed: 9152 Sørkjosen

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet IMengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Vannrensing /
vannbehandling i
varmeanlegg i
kombinasjon med
innregulering




Oppvarmet gulvareal
som dekkes av
varmeanlegget [ml

750




5 078

Etablere
energioppfølgingssyster
(EOS)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapporteringtil ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr;

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[ml

1 800




25 578

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

Frakobling av eldre beredersystem på 1000 liter 10 060

Side 2 av 7
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Byggnavn: Helsesenteret Sonjatun
Adresse: SONJATUNVEGEN 21

Poststed: 9151 STORSLETT

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet Mengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Vannrensing /
vannbehandling i
varmeanlegg i
kombinasjon med
innregulering




Oppvarmet gulvareal
som dekkes av
varmeanlegget [ml

6 705




34 061

Etablere
energioppfølgingssyster
(E0S)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[m2]

6 705




118 813

Termisk isolering av rør

og deler i energisentral.

Kun i energisentral. Det
støttes kun
isoleringsprodukter
med robust overflate
og som er prefabrikert
til bruk som termisk
isolering av rør og deler.

Antall meter rør inkl
ventiler, pumper,
flenser etc. [m]

85




18 785

Ny
shunt-/utetemperaturre
m/urstyring

Ny shuntventil med
turtemperaturregulerin)
basert på
utetemperatur.
Urstyring for
temperatursenking
utenfor brukstid
("nattsenking).

Oppvarmet areal som
shuntventil betjener
[r2]

4 000 Antall
shuntventiler:

1 18 920

Varmepumpe luft-vann Varmesentral basert på
varmepumpe(luft-vann)
Anlegget skal være
komplett og ny fra
leverandør.
Eksisterende
varmeløsning skal
beskrives i
"Prosjektsammendrag".

Installert effekt (kW) 5




8 665

Forbedring
varmegjenvinning
ventilasjon.

Ny varmegjenvinner
skal ha minimum 80%
temperaturvirkningsgra

Gulvareal som dekkes
av omsøkte
ventilasjonsanlegg [rn2]

1 000




62 970

Forbedring SFP. SFP<= 2 kW/ rn,/s. Gulvareal som dekkes
av omsøkte
ventilasjonsanlegg [m2]

1 800




37 764

Behovsstyring VAV. Luftmengde reguleres i
forhold til
tilstedeværelse og/eller
luftkvalitet.
Temperaturvirkningsgra
varmegjenvinner
minimum 80%

Gulvareal som dekkes
av omsøkte
ventilasjonsanlegg [rn2]

4 000




82 600

Vannbesparende
dusjarmaturer.

Maksimum
vannmengde <= 10
l/min

Byggets areal [ml] 6 705 Antall dusjhoder
[stk]

70 23 333

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål




Installere el-kolbe i bereder for å stenge ute fjernvarme når det
ikke er oppyarrningsbehov




6 685
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enova

Byggnavn: Høgegga barnehage
Adresse: Høgegga 3
Poststed: 9151 Storslett

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet IMengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(E0S)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr;

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[rnz]

333




4 382

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

Nattsenking elektrisk oppvarming 6 660

Byggnavn: Moan skole
Adresse: Lundevegen 20
Poststed: 9151 Storslett

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet IMengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(EOS)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr;

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[m]

1 653




15 885

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

Nattsenking elektrisk oppvarming 22 262
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enova

Byggnavn: Sørkjosen barnehage
Adresse: Sørkjosen
Poststed: 9152 Sørkjosen

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet Mengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(E0S)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr;

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[mil

266




4 916

Etterisolering yttertak
og tak mot kaldt loft

U-verdi <= 0,13 W/rriK Areal av tak som
isoleres [ml

266




10 047

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

Nattsenking elektrisk oppvarming 7 735

Byggnavn: Rotsundelv skole
Adresse: Rotsund
Poststed: 9153 Rotsund

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet Mengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(E05)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[rn1]

1 812




21 762

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

nattsenking radiatorkurs 19 586

Side 5 av 7
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7, enova

Byggnavn: Storslett barnehage
Adresse: Storslett
Poststed: 9151 Storslett

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet IMengde Antallbeskrivelse Antall IEnergimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(E0S)

Må ling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapporteringtil ledelse.
Ved flere enn S bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr;

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[ml

280




5 174

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

Nye panelovner med nattsenking 6 714

Byggnavn: Kommunehuset
Adresse: SENTRUM 17
Poststed: 9151 STORSLETT

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet IMengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(EOS)

Må ling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapporteringtil ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[mi]

2 030




27 486

Nedbørsstyring av
snøsmelteanlegg

Anlegget skal kun
tilføre den
energimengde som skal
til for å opprettholde
snøsmelting, samt ta
hensyn til rimdannelse.
Det stilles kravtil
temperaturføler samt
snø og rimføler.

Areal dekket av
snøsmelteanlegg [ml

44




4 400

Utskifting vinduer
m/tilh. tetting

U-verdi <= 0,8 W/rnhC Vindusareal inkl. karm
[Fnl

80




4 279

Forbedring
varmegjenvinning
ventilasjon.

Ny varmegjenvinner
skal ha minimum 80%
temperaturvirkningsgra

Gulvareal som dekkes
av omsøkte
ventilasjonsanlegg [mi]

800




26 360

Forbedring SFP. SFP<= 2 kW/ rn,/s. Gulvareal som dekkes
av omsøkte
ventilasjonsanlegg [m2]

2 030




21 620

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energi mål




Optimalisering av varmestyring el




42 000

Urstyring av sirkulasjonspumpe og ny bereder




4 21.9
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enova

Byggnavn: Halti
Adresse: Storslett
Poststed: 9151 Storslett

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet Mengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(E05)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogn

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS(m2)

1 500




17 430

Nedbørsstyring av
snøsmelteanlegg

Anlegget skal kun
tilføre den
energimengde som skal
til for å opprettholde
snøsmelting, samt ta
hensyn til rimdannelse.
Det stilles kravtil
temperaturføler samt
snø og rimføler.

Areal dekket av
snosmelteanlegg [ml

45




4 500

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål




Optimalisering av varmestyring el




20 000

Urstyring varmekabel til tappevann




10 512
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Nord-Troms Regionråd DA
LyowmStorfford Grxr Skjerw Nordrri.

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

EMNE: Møte nr 01-2015

STED: Påtaket kafe, Nordreisa

TIDSPUNKT: 27. januar 201 5 kl 1100

DELTAKERE:
Ordførere: Torgeir Johnsen, Skjervøy

Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Inger Heiskel, Storfjord (pr telefon 1500-1530)

Rådmenn: Anne-Marie Gaino, Nordreisa
Leif Lintho, Lyngen
Frank Pedersen, Kvænangen
Einar Pedersen, Kåfjord
Cissel Samuelsen, Skjervøy
Ellen Beate Lundberg, Storfjord

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder
Forfall: Sølvi Jensen, Lyngen

Bjørn Inge Mo, Kåfjord

Merknad:

Møtet var ikke beslutningsdyktig i henhold til selskapsavtalens § 3 vedmøtestart.
Ordfører Inger Heiskel deltok pr telefon/e-post ved behandling av vedtakssakene 1,
3, 4, 5 og 6. øvrige vedtakssaker ble ikke behandlet imøtet, det samme gielder
referatsaker.

Orienterings- og oppfølgingssaker ble gjennomgått.

VEDTAKSSAKER:

Sak 01 /15 Plan for entreprenørskapssatsing for Nord-Troms, delprosjekt A, B og C

Saksdokumenter:

Særutskrift fra sak 49/14 «Plan for entreprenørskapssatsing i Nord-Troms»

Oversikt satsinger Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms

Prosjektplan - Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 201 5-201 7

Plan delprosjekt A

Plan delprosjekt C

Leder av NUNT (næringsutvalget i Nord-Troms) Beate Brostrøm orienterte regionrådet om

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
www.nordtromsportalen.no
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skatteoppkrevingskontor. Forslaget innebærer videre en samlet innsparing på 497 årsverk,

totalt 370 mill kr årlig. I forslaget ligger det at føring av skatteregnskap legges til Lillestrøm

med 45 årsverk og en underavdeling i Vadsø med 15 årsverk, at arbeidsgiverkontrollen

samlokaliseres med Skatteetatens øvrige kontrollmiljø og lokaliseres på 22 steder, at

innkreving lokaliseres på totalt 19 steder og at innkreving for næringsdrivende samles i fem

regionale innkrevingsmiljøer. Dernest at veiledning, informasjon og arkiv inkluderes i

Skatteetatens telefontjeneste, veiledningsfunksjon og i de regionale dokumentsentrene. I

Troms vil forslaget gi 36% reduksjon i antall årsverk og opprettholdelse av kontorsteder

Harstad og Tromsø. Denne organiseringen vil ifølge rapporten, føre til mer effektiv

oppgaveløsning, bedre bekjempelse av svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet, økt

rettsikkerhet, forenkling for skatte- og avgiftspliktige og arbeidsgivere, god regional politikk

med større fagmiljøer som gir muligheter for spesialisering og attraktive

kompetansearbeidsplasser.

Dagens skatteoppkreverfunksjon er en del av forvaltningen for fastsetting og innkreving av

skatter og avgifter i Norge. De kommunale skatteoppkreverfunksjonene fører

skatteregnskap, gjør arbeidsgiverkontroller og krever inn inntektsskatt, formuesskatt,

trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Det er et krav om at det skal føres ett skatteregnskap for

hver kommune, ut over dette er der ingen krav på organisering i internt i kommunene.

De seks Nord-Troms kommunene har til sammen 6,60 stillingsressurs fordelt på 8 ansatte,

som håndterer skatteoppkrevingsoppgavene. Kompetansearbeidsplasser som i dag er

organisert som følgende:

Nordreisa kommune, 160% stillingsressurs til skatteoppkreving, organisert på

økonomiavdeling under økonomisjef.

Kvænangen kommune, 75% stillingsressurs til skatteoppkreving organisert under

økonomisjef.

Skjervøy kommune, 50% stillingsressurs til skatteoppkreving, organisert under

økonomisjef.

Kåfjord kommune, 100% stillingsressurs til skatteoppkreving, organisert under

økonomisjef.

Lyngen kommune, 100% stillingsressurs til skatteoppkreving, organisert under

kommunekasser som igjen er organisert under økonomisjef.

Storfjord kommune, 75% stillingsressurs til skatteoppkreving, organiser under

økonomisjef.

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen vil få konsekvenser for ansatte ved de 288

kommunale skatteoppkreverkontorene. Det er lagt til grunn for overføring av oppgavene at

det i fremtiden skal brukes færre ressurser ved endret organisering og oppgaveløsning.

Dette vil kunne føre til overtallighet av arbeidstakere i kommunene ved at Skatteetaten ikke

vil ha behov for tilsvarende antall årsverk. Rapporten sier at det er opp til hver enkelt

kommune med skattekreverfunksjon å foreta en vurdering om kriterier og vilkår for

virksomhetsoverdragelse er tilstede eller ikke med de konsekvenser det har for de berørte

ansatte. Dersom man konkluderer med at der ikke foreligger virksomhetsoverdragelse vil de

som jobber med skattekreveroppgaver fortsatt være ansatt i kommunen etter overføring har

Adr.: Hovedveien 2, 91 51 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: reaionrad@halti.no
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skjedd.

Konsekvensene for kommunene jfr Skattedirektoratets rapport vil være bortfall av lønns- og

driftskostnader (lønn, husleie, IT utstyr, lisenskostnader, portokostnader, telefon- og andre

administrative kostnader). Bortfall av kostnader i kommunene og i hvilken grad dette vil gi

gevinst for de ulike kommunene avhenger av hvordan overføringen vil berøre

rammeoverføringene til kommunene sektoren. Rapporten fra Skattedirektoratet berører ikke

dette tema.

En overføring av vil i seg selv innebære bortfall av kommunale arbeidsplasser tilsvarende

årsverk som i dag utfører oppgaven. Samtidig vil overføringen innebære en opprettholdelse

av årsverk på 27 kontorsteder, for Troms, kontorsted Tromsø og Harstad. Ingen av

kommunene i Nord-Troms vil bli tillagt kontorsted, og således vil det blir bortfall av

arbeidsplasser både i kommunene og for Skatteetatens nåværende kontorsted Storslett.

Dette vil ramme både den enkelte ansatte og dennes familier, arbeidsplasser,

kompetansemiljø, arbeidsmiljø og lokalsamfunn. I noen tilfeller kan det skje at ansatte og

familier må flytte fra kommunen. I disse tilfellene hvor utflytting vil skje, taper kommunen

skatteinntekter.

Kommunenes Sentralforbund og Norges Kemner og Kommuneøkonomers forbund går imot

forslaget, og det samme gjør Fagforbundet.

Vurdering

Statliggjøring av skatteoppkrevingen har vært vurdert flere ganger tidligere. Tidligere

høringsuttalelser som da kom gav stor støtte for et fortsatt kommunal innkreving.

En viktig begrunnelse for fortsatt kommunalt system er nærhetsprinsippet, hvor berørte

parter finner gode løsninger. Herav viser statistikk, både for landet som helhet og

eksempelvis fra Nordreisa kommune at innkrevingsprosent er høy, på 100 % av resultatkrav i

2014. På landsbasis gir dagens organisering en svært effektiv innkreving, basert på nærhet

til innbyggerne og kunnskap om lokale forhold. For eksempel kan innbyggere med

betalingsvansker, i dag, kontakte kommunen for å få en felles betalingsavtale for alle sine

offentlige krav. En sentralisering av skatteinnkrevingsoppgavene vil gjøre de vanskelig og

mer ressurskrevende å finne gode løsninger for innbyggerne. Styrken i dagens løsning er

den gode kommunikasjonen mellom skatteoppkrever og skatteyter. Den kommunale

løsningen er således med på å ivareta rettsikkerhet, skaper tillit, åpenhet og innsyn.

Nærhet til innbyggerne er også viktig i kampen mot svart økonomi og

arbeidslivskriminalitet. Kontroller, oppsøking og fysisk kontakt for å etterspørre oppgaver og

arbeidsgiverkontroller avdekker forhold som skal være innberettet. Dette har preventiv

virkning for riktig innberetning. Nærhet og lokalkunnskap og lokal tilstedeværelse som

kontrollinstans bidrar således til de gode resultatene for innkrevingen og virker samtidig

preventivt mot svart økonomi.

I Norge har det vært et klart organisatorisk og ansvarsmessig skille mellom fastsettelse og
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innkreving av skatt. Denne ansvarsfordelingen mellom stat og kommune er prinsipielt viktig.

Det er uheldig at samme instans både fastsetter og innfordrer egne krav, ikke mist med

tanke på innbyggernes rettssikkerhet.

Forslaget om å sentralisere de kommunale skatteoppkrevingsoppgavene til Skatteetaten

kommer samtidig med en pågående og omfattende kommunereformprosessen med krav om

færre og større kommuner med flere oppgaver, større kompetansemiljøer og krav om

robusthet. Kommunereformens intensjoner harmonerer ikke med forslaget om sentralisering

av den kommunale skatteinnkrevingen. Forslaget vil redusere kommunale oppgaver,

redusere kompetansemiljø og redusere robusthet i den enkelte kommune. For eksempel vil

ikke reduksjon i kompetansemiljø bare ramme de spesielle oppgavene tilknyttet

skatteoppkreving, men også andre kompetansemiljø som for eksempel økonomimiljøer og

Ikt. En begrunnelse for sentralisering er bl.a. bedre effektivisering og nyttegjøring av

teknologiske hjelpemidler, i bl.a. skatteprogrammet SOFIE. I dagens system gir de

kommunale IKT personellet support på SOFIE, denne Ikt-kompetansen vil bli sentralisert og

tapes i kommunesektor. Et viktig argument, i en sentraliseringsdebatt er at teknologi ikke

benyttes som argument for sentralisering, men som argument og mål til desentralisering av

oppgaver. På økonomisiden vil kommunene miste et viktig kontaktpunkt mot innbyggerne

og lokalt næringsliv. Rapporten gir mangelfull utredning av gevinster og så mener fagfolk at

der er klar risiko for provenytap for skatteinngangen ved en slik endring. Forbindelsen

mellom kommunen og dens skatteinntekter blir borte, noe som vil vanskeliggjøre å gi

prognoser for skatteinngang, være negativt og har risiko for både likviditet, økonomistyring

og økonomikompetanse. Statliggjøre skatteoppkreveroppgavene er derfor i strid med uttalte

mål i kommunereformen. Formålet for overføring av oppgavene er å få en enhetlig samling

av skatte- og avgiftsforvaltningen, redusere ressursbruk, forenkling for innbyggere og

næringsliv, styrke bekjempelse av svart økonomi og bedre grensekontroll. Nord-Troms

Regionråd mener at dagens løsning gir de beste innkrevingsresultat og fremstår med en

effektiv organisering. Forslaget bør foretas og vurderes som del av den totale

gjennomgangen av den samlede oppgave- og ansvars-fordelingen mellom stat og kommune

i kommunereformen.

I Nord-Troms kommunene vil 6,60 stillingsressurs fordelt på 8 personer og kompetanse-

arbeidsplasser, bli berørt av forslaget. I tillegg vil Skatteetatens eget kontor på Storslett bli

berørt. Der vil ikke bli skatteoppkrevingskontor igjen i disse kommunene. En videre

sysselsetting og ansvaret for dette vil bli særlig viktig en slik omfattende prosess.

Nord-Troms Regionråd har forståelse for at man ønsker en mer effektiv organisering av

skatte- og avgiftsforvaltningen, men mener at rapporten gir mangelfulle utredninger vedr

økonomiske konsekvenser både for samfunnet og for kommunene. Samtidig vet vi at dagens

ordning har en løsningsgrad som er særdeles god. Nord-Troms Regionråd vil derfor fraråde

statliggjøring av de kommunale oppgavene.

Basert på et helhetlig syn vil Nord-Troms Regionråd gå imot å overføre skatteoppkrevings-

oppgaver til Skatteetaten.
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Vedtak: innstillingen ble enstemmig bifalt.

Sak 07/15 Uttalelse vedrørende omklassifisering av fylkesveg 357 Vest - Uløy (saken ble

ikke behandlet)

ORIENTERINGSSAKER:

(kl 1100) «Kompetanseløft i Nord-Troms»

Presentasjoner av status og planer; (presentasjoner er vedlagt)

Innledning ved Lisbeth Holm fra Nord-Troms Studiesenter om hele satsingen

Kommuneprosjektet ved Ådne Danielsen fra UiT

Næringsprosjektet ved jan F. Fjære Nord-Troms Studiesenter

(KI 1230) Møte med representanter fra UNN vedrørende utredning av

ambulanseberedskapen.

Følgende representanter deltok fra UNN:
jon Mathisen Klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Per-Øivind Sørgård Avdelingsleder Ambulanseavdelingen
Stein Helge Aalberg Seksjonsleder Ambulanseavdelingen

I tillegg deltok Øyvind Roarsen, kommunelege i Nordreisa på denne saken.

Presentasjoner vedlagt.

Stikkord fra møtet:

Tidligere foretatt nedtrekk

Styret i UNN har vedtatt at akuttmedisinsk klinikk skal gjøre en

utredning av ambulanseberedskapen

Høring med frist for tilbakemelding 26. mars 201 5 (NB - kort

høringsperiode - vel 2 uker)

Nasjonale mål responstidskrav: for byer er responstid satt til 12. min, i

distrikt 25. min. (ikke absolutte krav/eller lovfestet).

Aktuelle spørsmål i Nord-Troms;

For Nord-Troms klarer man i dag ikke å innfri disse nasjonale målene

til responstid.

Hvordan rekruttere leger til distriktene og etablere gode

legevakttjenester?

Store legevaktdistrikt kan medføre en ulempe for ambulansetjenesten

Etiske utfordringer

Valg som må gjøres i forhold til ambulansebruk - natt/beredskap o.l. -

konsekvenser av valg - innleggelse av pasienter i

kommunehelsetjeneste?
Adr.: Hovedveien 2, 91 51 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
www.nordtrornsportalen.no

-�180�-



Andre mulig måter å organisere tjenesten på?

Kost-nytte vs etikk? Nytte-etikk?

Oppfølging: det bør utarbeides et felles saksframlegg for Nord-Troms kommunene

som er godt gjennomarbeidet.

Følgende personer får ansvar for å utarbeide saksframlegg;

Øyvind Roarsen, kommunelege

Cissel Samuelsen, rådmenn

Frist for ferdigstilling av saksframlegg: 20. mars til kommunene

Saken behandles i regionrådsmøtet 24. mars 2015

Orientering fra møte i Rådmannsutvalget 26.01.15 ved Ellen Beate Lundberg

Nord-Troms Plankontor - gjennomgang av evalueringsrapport og diskusjon

om veien videre for plankontoret.

Boligutvikling - satsing i startfasen (prosjektplan ferdigsstilt, søknad om

fullfinansiering sendt, stilling som prosjektleder utlyst)

IKT - strategi og driftsplan. Orientering vedrørende lisenser - avvik avdekket.

Dette vil medføre kostnader for kommunene.

Framtidens kompetansebehov innen helse - «Kompetanseløft Nord-Troms»

Barnevern - endringer innført, vil bety økt krav til ressurser og kompetanse.

Behov for et mer omfattende samarbeid innen barnevernstjenesten i

regionen.

Leder av rådmannsutvalget skal slutte. Ny leder av rådmannsutvalget: Frank

Pedersen, Kvænangen. Lintho fortsetter som nestleder.

Nytt fra kommunene (ordførerrunde - 5 min pr kommune) - saken utsettes til neste

møte.

Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø - ref møte 12.12.14
Orientering om prosjekt Forskningsnode Nord-Troms. Det er ønskelig å etablere en
fast struktur for forskningskontakt mellom Universitetet og regionen. Prosjekt
Forskningsnode Nord-Troms representerer «en konkretisering av samarbeidsavtalen

som er gjort mellom UiT Norges Arktiske Universitet og Nord-Troms Regionråd».
Prosjektet ledes av UiT, og omfatter både forskningsnode og en pHd-stilling med
tema natur-næring. Prosjektet har fått innvilget RDA-støtte. Sekretariatsfunksjonen
for forskningsnoden skal legges til Halti-miljøet, fortrinnsvis til Halti næringshage
eller til regionrådet/studiesenteret. Avklaring av sekretariatsfunksjonen er ikke
endelig avgjort.

Adr.: Hovedveien 2, 91 51 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: reqionrad@halti.no

www.nordtromsportalen.no
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Avslutningsseminar Omdømmeprosjektet 30.01.15

deltakere fra Universitetet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Distriktssenteret, fylkeskommunen, Sametinget, eierkommunene og

prosjektorganisasjonen

avholdes i Nordreisa

OPPFØLGINGSSAKER:

Status i arbeidet med utvikling av lokale læremidler for Nord-Troms - «3 stammers

møte» (ref vedtak i sak 48/14, møte 21.10.14)

Forprosjektsøknad er i ferd med å sluttføres.

Det søkes om ekstern finansiering til forprosjektet hos ulike finansiører

Strekningsstrategi for Nord-Troms (ref vedtak i sak 50/14, møte 21.10.14)

Utredning er gjort i Midt-Troms, ønske om en lignende utredning for Nord-

Troms. jan Helge jensen har vært i møte med Vegvesenet - tilbakemelding

om at de ikke har kapasitet til dette pr dato.

Rasteplasser - skilting: innspill fra Omdømmeprosjektet er

formidlet/presentert av jan Helge jensen til Statens vegvesen i møte.

Status i arbeidet med kommunereformen i Nord-Troms - orientering ved rådmenn

Katjord:

Lurt å se på tidligere utredning fra 2005

Saken har vært 2 ganger i k-styret

Uavklart med hensyn til samisk språkforvaltningsområde

2 alternativ:

Lyngen, Storfjord og Kåfjord (avtalt felles møte f-skapene 20.02)

Nord-Troms 6

Lyngen:

3 alternativer:

Lyngen som egen kommune

Tromsø-alternativet - vært avholdt flere møter

Lyngen, Storfjord og Kåfjord (avt møte)

Kvænangen:

Alternativer opprinnelig

Nord-Troms 4 og 6. Ting endrer seg underveis i prosessen vedrørende

hvem som snakker med hvem

Formannskapsmøte i morgen; tar stilling til utredning i samarbeid med «Alta-

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no  
www.nordtromsportalen.no
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Gunnar Grepperud EtÅdne Danietsen
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20 prosent av de ansatte har ingen formell utdanning direkte
relevant/innrettet mot jobbutøvelsen.
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22,8 28,8 23,0 25,4 100 (382)

63,6 20.0 10,7 5,7 100 (140)

9,2 19,2 15,4 56,2 100 (130)

2,0 3,9 5,9 88,2 100 (49)

5,0 15,0 20,0 60,0 100 (40)

21,2 18,2 21,2 39,4 100 (33)

3,7 14,8 7,4 74,1 100 (27)

14,8 40,7 18,5 25,9 100 (27)

38.4 7.7 7.7 46.1 100 (26)

60.9 26.1 10,5 4,3 100 (23)

0,0 20,0 20,0 60.0 100 (15)

15,4 15,4 15,4 46,2 100 (13)*

58,3 16,7 8,3 16.7 100 (12)

25.0 50.0 8,3 16,7 100 (12)

14.4 42.9 14.3 28.6 100 (7)

25,6(240) 23,0(216) 17,0(160) 34,3(322) 100 (939)

•
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eferansera mc)

situasj n

Andre kommuner- står neppe særlig dårligere til i NT enn i mange andre
tilsvarende kommuner

Dagens situasjon

Framtida - hva kommer av utfordringer og hvordan er vi forberedt på den?
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Å lage kartlegginger kan alle gjøre, spørsmålet er om «alle- kan gjøre noe
med saken?

r?- Og hva gjør vi da?
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si,p9UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

UNN HF
Akuttmedisinskklinikk
Ambulanseavdelingen

Jon Mathisen Klinikksjef
Per-Øivind Sorgård Avdelingsleder
Stein Helge Aalberg Seksjonsleder
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UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVLNORGGA UNIVERSLLEHTABUOHCCEVIESSU
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UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

Ambulanseavdelingen
7 Seksjonerm/totalt31stasjoner

Fag/undervisning(k overlege, fagansvarlige)

Tekniskstøtte(bildrift , utstyr)

Administrativstøtte.(k kontor støtte)

270 stillingeri turnus

28 lærlinger

17 ledelse/ stab
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UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

Universitetssykehusei
Nord-Norge HF

(36døgn+9
dag)

1

Ambulansebåtaktivitet 2014

H 554 oppdrag

4g3/t,33647 km

60 km snitt pr oppdrag
4s

,

‘ i

, N Regns ap 6 mill

' - •

( 4'
, +husleie16 mill

45

4
.11~11111

1 53 mil (ca 1/5 av Norge)

Ambulansebilaktivitet 2014

28876 oppdrag

1 958108 mill km

110 km snitt pr oppdrag (17-178)

31 Ambulansestasjoner

30 Kommuner

Ca 189241 innbyggere (1/1-14)

Fordeling av hastegrad

22%

4

 

Antallhaster

D Antallvanlig
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Aktivitet2007-2014

2007 26417 2207938

2008 27473 / 2145892

2009 28800 r 2196366

-.
2010 28697 2088666

2011 29109 2116795

N2012 28868 2064027

2013 28935 / 2010414

N2014 28876 1958108
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Hvorfor er vi her?

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har bedt om
en utredning av ambulanseberedskapen. I saksutredningen
(styresak 108/2014) fremgår det at Akuttmedisinsk klinikk vurderer
det som umulig å nå de økonomiske innsparingskravene for 2015
uten strukturtiltak i ambulanseavdelingen.

Styret vedtok at Akuttmedisinsk klinikk skal gjennomføre en
utredning som skal fremlegges styret for endelig godkjenning
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Utredningav ambulanseberedskapen

4. "Styret gir sin tilslutning til at aktiv pasientbehandling
prioriteres noe høyere og
beredskap noe lavere i forhold til hverandre enn tidligere. Styret
er innforstått med at
dette kan medføre endringer i vaktplaner og økt differensiering
av responstidene i
bilambulansetjenesten, men forutsetter at eventuelle konkrete
forslag om
strukturendringer fremmes for godkjenning i styret."
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Vi ba kommunene om tilbakemelding på følgende spørsmål

En kort redegjørelse for kommunens ivaretakelse av akuttmedisinskberedskap

Eventuelle planer om strukturendringeri kommunehelsetjenestenmed vekt på lege-
og pleietjenester

Forslag til risikoreduserendetiltak ved eventuelle endringer i ambulansetjenesten

Andre forholdsom UNN bør være spesielt oppmerksompå ved strukturendringi
dagens ambulansetjeneste
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Hva gjørvi ?
Brevtil kommuneneog brukerorganisasjonermedønskeom innspilltil utredningen
Kartleggingav beredskapog responstidergjennomførtav eksternkonsulent
Orienteringssaki Overordnetsamarbeidsorgan(0S0), samteventuellemøtermed

regionrådene
Oppsummeringav tilbakemeldinger,analysearbeidog ferdigstillingav rapport
Høringmedfristfor tilbakemelding26. mars2015
Styrebehandlingi UNN 29 april2015

Iverksettingav tilltak.
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Takk!
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Fra: OyeblikkeligHjelpTilskudd <OyeblikkeligHjelpTilskudd@helsedir.no>
Sendt: 26. februar 2015 13:20
Emne: Videreføring av tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp

døgnopphold i kommunen - Tilskuddsbrev med vedlegg
Vedlegg: Videreføring av tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp

døgnopphold i kommunen - utbetaling 2015.pdf; Utbetalingsoversikt
videreførte tilskudd 2015.pdf

Vedrørende tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - Statsb 2015 kap.

762.62

Ber postmottak om å videresende til rette kontaktperson i kommunen

Vedlagt følger utbetalingsbrev for videreføring av tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i

kommunen.

Vennlig hilsen

Lisa Holm Jervell

rådgiver

Avdeling omsorgstjenester

tlf. 950 16 362 / 810 20 050

Helsedirektoratet

Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2

www.helsedirektoratet.no
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Helsedirektoratet

Etter liste Deres ref.:
Vår ref.: 12/8100-2
Saksbehandler: Lisa Holm Jervell
Dato: 25.02.2015

Til kommuner som har mottatt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2012, 2013
og 2014

Videreføring av tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold
i kommunen - utbetaling 2015

Vi viser til Prop 1 S (2014-2015) fra Helse- og omsorgsdepartementet kapittel 762,
post 62 og Helsedirektoratets regelverk for tilskuddet til etablering og drift av
øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene.

Helsedirektoratet har i uke 9 utbetalt tilskudd for 2015 til de kommuner som har mottatt
tilskudd fra 2012, 2013 eller 2014. I henhold til kriteriene for ordningen videreføres
tilskuddet automatisk for årene fram til og med 2015. Det legges opp til at øyeblikkelig
hjelp døgnplasser blir en lovpålagt plikt for kommunene fra 2016 (jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-5) og at alle midlene da legges inn i rammetilskuddet til
kommunene.

Kommunene mottar samme tilskuddsbeløp som for 2014, prisjustert med 3,2 prosent.
Unntaket er de kommuner som startet opp i andre halvår 2014 og fikk 2/3 av fullt
tilskuddsbeløp utbetalt i 2014. Disse kommunene får i 2015 beregnet helårsvirkning av
tilskuddsbeløpet. Vedlagt dette brevet følger en tabell med oversikt over utbetalt
tilskudd til den enkelte kommune.

Utbetalingen som nå er gjennomført omfatter ikke de kommunene som har søkt om,
men ikke mottatttilskudd i 2014. Disse saksbehandles i løpet av februar og vil få
separate utbetalingsbrev etter hvert som søknadene er ferdig behandlet.

Utbetalingen omfatter heller ikke nye søkere i 2015. Her er søknadsfrist 1. mars og
søknadene blir behandlet i løpet av mars/april.

Helseforetakenes ansvar for finansiering
Tilskuddet fra Helsedirektoratet utgjør halvparten av de midlene som skal overføres til
kommunene i forbindelse med etableringen av øyeblikkelig hjelp døgnplasser. Den
andre halvparten av midlene utbetales direkte fra det regionale

Helsedirektoratet Divisjon primærhelsetjenester
Avdeling omsorgstjenester

Lise Holm Jervet, tlf.. 95016362

Postheks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse• Umversltetsgata 2. Osio • Th.: 810 20 050

Faks: 24 16 30 01 Org nr: 983 544 622 postmottak@helsedir no v.rww_belsedirektoratet 00
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helseforetaket/helseforetaket i henhold til samarbeidsavtaler mellom helseforetak og
kommuner.

I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til de regionale
helseforetakene for 2015 kapittel 2 står det: « Tidspunkt for utbetaling av bidrag avtales
lokalt eller utbetales når tilbudet starter opp. Nye øyeblikkelig hjelp døgnopphold er et
viktig virkemiddel for kommunene til å kunne påvirke sykehusforbruket.

Helsedirektoratet anbefaler at rutiner for innfasing av helseforetakets andel drøftes
som en del av det felles planleggingsarbeidet og formaliseres i samarbeidsavtalen. Det
vil legge til rette for økonomisk forutsigbarhet når tilbudet settes i drift. Bidraget fra de
regionale helseforetakene/helseforetakene utløses uansett ikke før kommunen har
søkt om og fått tilsagn om tilskudd fra Helsedirektoratet.

Mål og føringer
Målet med tilskuddet er at tilskuddsordningen skal fmansiere kommunens utgifter til
etablering og drift av døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Ordningen er en
finansieringsordning mer enn en ordinær tilskuddsordning. Det er derfor ingen krav til
hvordan midlene benyttes av kommunen. Når kommunen mottar tilskuddet er det et
krav om at ø-hjelptilbudet faktisk etableres og videreføres i tilskuddsperioden.

Klagerett
I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forva)tningsloven) kapittel 6
kan det ikke klages på avgjørelsen om tilskudd og vilkår i dette brevet ettersom
avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak.

Rapportering
Det er ikke krav til rapportering eller regnskap på selve tilskuddet, men alle kommuner
som mottar tilskudd skal rapportere noen styringsdata for ordningen. Kommunene vil
få eget brev med informasjon om dette for 2015.

Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers
adresse, kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten fast ansatte må gi beskjed til
direktoratet ved skifte av leder og/eller kasserer.

Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Helsedirektoratets tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter
forutsetningene, jf § 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Helsedirektoratet gjør også
oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes
etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.

Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som
ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for
eventuell kontroll i minimum fem år fra det tidspunktet tilskuddsbrevet ble mottatt.

2
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Helsedirektoratet

VEDLEGG:
Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og
mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012

Knr Kommunenavn HF samarbeid Helseregion Fylke Tilskudd 2015

0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 3 675 117

0118 Aremark Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 189 779

0105 Sarpsborg Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 6 420 591

0128 Rakkestad Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 956 598

0106 Fredrikstad Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 9 122 058

0111 Hvaler Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 541 834

0119 Marker Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 471 423

0122 Trøgstad Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 636 448

0123 Spydeberg Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 635 898

0124 Askim Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 1 778 975

0125 Eidsberg Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 1 332 856

0127 Skiptvedt Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 420 265

0138 Hobøl Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst Østfold 531 382

0236 Nes Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Akershus 2 204 190

0402 Kongsvinger Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Hedmark 2 250 947

0418 Nord-Odal Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Hedmark 712 360

0419 Sør-Odal Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Hedmark 998 404

0420 Eidskog Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Hedmark 882 336

0423 Grue Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Hedmark 751 966

0501 Lillehammer Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 3 372 570

0520 Ringebu Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 624 346

0521 Øyer Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 632 598

0522 Gausdal Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 830 078

0511 Dovre Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 396 611

0512 Lesja Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 303 097

0513 Skjåk Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 320 699

0514 Lom Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 328 951

0515 Vågå Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 526 431

0517 Sei Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 831 728

0529 Vestre Toten Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 1 629 351

0533 Lunner Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 1 017 657

0534 Gran Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-øst Oppland 1 732 767

0602 Drammen Vestre Viken HF Helse Sør-øst Buskerud 7 557 616

0615 Flå Vestre Viken HF Helse Sør-øst Buskerud 152 924

0616 Nes Vestre Viken HF Helse Sør-øst Buskerud 480 774

0617 Gol Vestre Viken HF Helse Sør-øst Buskerud 592 441

0618 Hemsedal Vestre Viken HF Helse Sør-øst Buskerud 241 487

0619 Al Vestre Viken HF Helse Sør-øst Buskerud 623 246

0620 Hol Vestre Viken HF Helse Sør-øst Buskerud 581 440

0624 Øvre Eiker Vestre Viken HF Helse Sør-øst Buskerud 2 048 516

0701 Horten Sykehuset i Vestfold HF Helse Sør-øst Vestfold 3 172 340

0706 Sandefjord Sykehuset i Vestfold HF Helse Sør-øst Vestfold 5 360 577

0719 Andebu Sykehuset i Vestfold HF Helse Sør-øst Vestfold 608 944

0720 Stokke Sykehuset i Vestfold HF Helse Sør-øst Vestfold 1 223 939

0709 Larvik Sykehuset i Vestfold HF Helse Sør-øst Vestfold 5 407 885

0722 Nøtterøy Sykehuset i Vestfold HF Helse Sør-øst Vestfold 2 608 503

0723 Tjøme Sykehuset i Vestfold HF Helse Sør-øst Vestfold 601 793

0826 Tinn Sykehuset Telemark HF Helse Sør-øst Telemark 844 380

0935 Iveland Sørlandet sykehus HF Helse Sør-øst Aust-Agder 143 022

1014 Vennesla Sørlandet sykehus HF Helse Sør-øst Vest-Agder 1 486 879

1103 Stavanger Helse Stavanger HF Helse Vest Rogaland 13 391 267

1119 Hå Helse Stavanger HF Helse Vest Rogaland 1 755 321

1241 Fusa Helse Bergen HF Helse Vest Hordaland 505 528

1243 Os Helse Bergen HF Helse Vest Hordaland 1 821 331

1245 Sund Helse Bergen HF Helse Vest Hordaland 674 404

1246 Fjell Helse Bergen HF Helse Vest Hordaland 2 173 385

1259 Øygarden Helse Bergen HF Helse Vest Hordaland 498 927

1420 Sogndal Helse Førde HF Helse Vest Sogn og Fjordane 839 980

1426 Luster Helse Førde HF Helse Vest Sogn og Fjordane 669 453

1511 Vanylven Helse Møre og Romsdal HF Helse Midt-Norge Møre og Romsdal 487 925

1515 Herøy Helse Møre og Romsdal HF Helse Midt-Norge Møre og Romsdal 1 060 564

1516 Ulstein Helse Møre og Romsdal HF Helse Midt-Norge Møre og Romsdal 838 879

1517 Hareid Helse Møre og Romsdal HF Helse Midt-Norge Møre og Romsdal 594 642
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1663 Malvik

1702Steinkjer

1721 Verran

1736Snåsa

1744Overhalla

1756Inderøy

St Olavs hospital H F

Helse Nord-Trøndelag H F

Helse Nord-Trøndelag H F

Helse Nord-Trøndelag H F

Helse Nord-Trøndelag H F

Helse Nord-Trøndelag H F

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag

1 300 951

2 724 570

377 358

303 647

456 020

826 228

3. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2013
KnrKommunenavn HF samarbeid Helseregion Fylke Tilskudd 2015

0301 Oslo Oslo universitetssykehus H F Helse Sør-øst Oslo 63 440 741

0412Ringsaker Sykehuset Innlandet I-I F Helse Sør-øst Hedmark 4 061 827
0532Jevnaker Vestre Viken H F Helse Sør-øst Oppland 786 071
0605Ringerike Vestre Viken H F Helse Sør-øst Buskerud 3 703 1 72

0612Hole Vestre Viken H F Helse Sør-øst Buskerud 722 261
0621 Sigdal Vestre Viken H F Helse Sør-øst Buskerud 490 676
0622Krødsherad Vestre Viken H F Helse Sør-øst Buskerud 284 394

0623Modum Vestre Viken H F Helse Sør-øst Buskerud 1 640 353

0625Nedre Eiker Vestre Viken H F Helse Sør-øst Buskerud 2 527 090

0626Lier Vestre Viken H F Helse Sør-øst Buskerud 2 676 1 63
0704Tønsberg Sykehuset Vestfold H F Helse Sør-øst Vestfold 4 888 604

0713Sande Vestre Viken H F Helse Sør-øst Vestfold 987 402

0711 Svelvik Vestre Viken H F Helse Sør-øst Vestfold 773 41 9

0807Notodden Sykehuset Telemark H F Helse Sør-øst Telemark 1 691 511
0811 Siljan Sykehuset Telemark H F Helse Sør-øst Telemark 282 744

0814Bamble Sykehuset Telemark H F Helse Sør-øst Telemark 1 668 958
0819Nome Sykehuset Telemark H F Helse Sør-øst Telemark 881 786
0821 Bø Sykehuset Telemark H F Helse Sør-øst Telemark 690 357
0822Sauherad Sykehuset Telemark H F Helse Sør-øst Telemark 552 835
0827Hjartdal Sykehuset Telemark H F Helse Sør-øst Telemark 234 886
1017Songdalen Sørlandet Sykehus H F Helse Sør-øst Vest-Agder 632 598

1018Søgne Sørlandet Sykehus H F Helse Sør-øst Vest-Agder 1 157 929
11 01 Eigersund Helse Stavanger H F Helse Vest Rogaland 1 644 204

11 02Sandnes Helse Stavanger H F Helse Vest Rogaland 6 761 093

11 06Haugesund Helse Fonna H F Helse Vest Rogaland 3 994 717

1 120Klepp Helse Stavanger H F Helse Vest Rogaland 1 700 862
11 21 Time Helse Stavanger H F Helse Vest Rogaland 1 71 1 314
1 122Gjesdal Helse Stavanger H F Helse Vest Rogaland 984 102

1 134Suldal Helse Fonna H F Helse Vest Rogaland 506 628
1 224Kvinnherad' Helse Fonna H F Helse Vest Hordaland

1 227Jondal Helse Fonna H F Helse Vest Hordaland 1 54 024
1 228Odda Helse Fonna H F Helse Vest Hordaland 991 253

1 231 Ullensvang herad Helse Fonna H F Helse Vest Hordaland 477 474
1 232Eidfjord ' Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland

1 233Ulvik* Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland
1 234Granvin' Heise Bergen H F Helse Vest Hordaland

1 235Voss* Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland

1 238Kvam herad' Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland

1247 Askøy Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland 2 637 657

1252Modalen Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland 44 557

1253 Osterøy Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland 91 5 891

1256 Meland Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland 705 759
1260 Radøy Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland 601 793

1263Lindås Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland 1 656 856

1264Austrheim Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland 336 652
1265Fedje Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland 90 21 4

1266Masfjorden Helse Bergen H F Helse Vest Hordaland 240 937

1411 Gulen Helse Førde H F/Helse Bergen H F Helse Vest Sogn og Fjordane 312 998

1 439Vågsøy Helse Førde H F Helse Vest Sogn og Fjordane 793 222
1 441 Selje Helse Førde H F Helse Vest Sogn og Fjordane 386 71 0

1 443Eid Helse Førde H F Helse Vest Sogn og Fjordane 702 458

1 444Hornindal Helse Førde H F Helse Vest Sogn og Fjordane 160 075
1 449Stryn Helse Førde H F Helse Vest Sogn og Fjordane 873 535

1 804Bodø Nordlandssykehuset H F Helse Nord Nordland 5 226 907

1824Vefsn Helgelandssykehuset H F Helse Nord Nordland 1 699 762
1828 Nesna Helgelandssykehuset H F Helse Nord Nordland 227 735

1832Hemnes Helgelandssykehuset H F Helse Nord Nordland 61 8 846

1833 Rana Helgelandssykehuset H F Helse Nord Nordland 3 160 238
1834Lurøy Helgelandssykehuset H F Helse Nord Nordland 263 491

1836 Rødøy Helgelandssykehuset H F Helse Nord Nordland 171 076

1841 Fauske Nordlandssykehuset H F Helse Nord Nordland 1 229 440

1853 Evenes Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord Nordland 198 581
1903Harstad Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord Troms 2 889 596
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1 Om styret
Styret for Reisa nasjonalpark og Råisdouttarhåldi landskapsvernområde ble oppnevnt senhøsten

2011. Styret ble konstituert, og overtok med dette forvaltningsmyndighet, 11.mars 2011. Styret

utfører sitt arbeid og sin myndighet ut fra rammer gitt i naturmangfoldloven, verneforskrifter og en

særskilt vedtekt1 . Formålet med disse vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og

kunnskapsbasert forvaltning av Reisa nasjonalpark/Råisa ålbmotlasmeahcci og Råisduottarhåldi

landskapsvernområde. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet

med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet. Styrets medlemmer er innstilt fra hhv Nordreisa

kommune (2 repr), Sametinget (2 repr) og Troms Fylkesting (1 repr). Hvert medlem har en personlig

vara representant. Sametingets medlemmer følger valgperioden for Sametinget/Stortinget.

Kommunens og fylkeskommunens repr følger valgperioden for Kommunestyret og Fylkestinget.

Styret har hatt følgende medlemmer og vara i 2014;

Valgt til år Representerer Navn Personlig vara

2018 Sametinget Hilde A. Nyvoll (Leder) Geir Tommy Pedersen

2015 Nordreisa kommune Sigrund Hestdal (Nestleder) Anja C. Birkelund

2015 Nordreisa kommune Lidvart A. Jakobsen Halvar Wahlgren

2018 Sametinget Anne Merete Siri Fyhn Mikkel Andres A. Gaup

2015 Troms Fylkeskommune Geir Sagelv Karin Karlsen

Sametinget har i 2014 re-oppnevnt Hilde Nyvoll og Geir Tommy Pedersen og nyoppnevnt Anne

Merete Siri Fyhn og Mikkel Anders A. Gaup til fordel for hhv Henrik H. Gaup og Sylvi Heggelund.

Dette var gjeldende fra 4. juni 2014 etter brev fra Miljødirektoratet og tidligere vedtak i

Sametingsrådet.

2 Styrets arbeid 2014
Styret har hatt 6 møter hvorav 2 er ekstraordinære møter / telefonmøter og ett er knyttet til

befaring.

Styret har behandlet følgende saker;

Dato Gjelder Sak/arkiv

31.01.2014 Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2014/728

Søknad om disp for vedhogst 2014/1470

01.04.2014 Årsmelding 2014/1722

1 Se

http://www.nasionalparkstyre.no/Documents/Reisa dok/Sa ker%20og%20m%c3%b8tepapirer/Vedtekter%20fo

r%20nasionalparkstyret%20for%20Reisa%2Onasionalpark.pdf
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Disponering av tiltaksmidler 201 3/5800

Søknad om bruk av ATV for forskningsprosjekt 201 4/1 843

03.06.201 4 Behandling av utkast til forvaltningsplan før oversending til

faglig sjekk

08.09.201 4 Dispensasjon for bygging av treplatt ved Voummatakkahytta 201 4/4522

Endelig disponering av tiltaksmidler 201 3/5800

25.1 1 .201 4 Budsjett og møteplan 201 5 201 4/6546

Protokoller fra møter finnes på styrets hjemmesider —se: http://www.nasionalparkstyre.no/Reisa-
nasjonalpark/Styret/Saker-oq-motepapirer/

2.1 Andre gjeldende dispensasjoner, tillatelser og unntak

2.1 .1 Rarnmetillatelse for transport av utstyr til Somashytta

Styret har videreført ordningen med rammetillatelse for transport av utstyr og matriell til Somashytta

gjennom vedtak i møte 26.1 1 .201 3 sak ST1 8/1 2. Ordningen er ikke tidsbegrenset, og gjelder inn til

nytt vedtak gjøres av styret.

Tabell I: Antall dispensasjoner pr år utstedt av Nordreisa kommune tråd med ramrnetillatelsen for kjøring til

Somashytta.

2006 2007 2008 2009 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4
47 75 50 56 37 49 31 39 46

2.1.2 Unntak fra verneforskriften vedr motorferdsel på barmark for reinbeitedistrikt
36, 42 og 35

Det er, gjennom særskilt vedtak, gitt unntak fra vernebestemmelsene som omfatter motorferdsel på

barmark i reindriften for distriktene 36, 42 og 35. Unntaket gjelder på barmark og er gitt i vedtak

22.08.2000 og gjelder «inntil videre i påvente av at reindriftens behov for motorisert ferdsel er

diskutert gjennom forvaltningsplan.

2.2 Forvaltningsplan
Styret fikk overlevert utkast til forvaltningsplan fra « Reisagruppa» i eget møte den 01 .04.201 4. Styret

behandlet så utkastet i møte 03.06.201 4.

Planutkastet ble så sendt til Miljødirektoratet for faglig sjekk. Direktoratet har ikke returnert utkastet

i løpet av 201 4 pga liten saksbehandler kapasitet.

REISA N ASJON ALPARK OG RAISDU OTTARH ALDI LAND SKAPSVERNO MRADE SID E 3
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2.3 Oppsummering dispensasjoner og tillatelser etter forskriftene
Tabell 2: Antall søknader, tillatelser og dispensasjoner i 2013. Unntatt flerårige vedtak.

Formål Antall Antall turer /

søknader vedtak

Bygninger. Tilbygg mv fritids- og turistformål 1 1

Hogst av ved 1 1

Motorferdsel. Snøscooter. Transport av utstyr til Somashytta2. 46

Motorferdsel. Snøscooter. Drift og vedlikehold av hytter. 1 12

Motorferdsel. Andre formål. 2 1

Motorferdsel. Helikopter. 2 2

2.4 Andre styreaktiviteter
Styret gjennomførte befaring til Reisavann og hadde møte med hhv Kautokeino kommune og

Reibeitedistrikt 42 i tilknytning til befaringen. Møte og befaring med distrikt 36 måtte utsettes pga

dårlige værforhold. Hensikten med befaringen var bla å avklare samarbeid om bygging av utedo ved

Reisavann og samarbeid om restaurering av kjørespor.

2.5 Faglig rådgivende utvalg
Det har vært gjennomført ett møte i utvalget dvs 25. november 2014. I dette møtet ble det også

invitert flere reiselivsbedrifter.

Det har generelt vært svak oppslutning om møtene fra medlemmer i utvalget.

Det har vært særmøter med leder i reinbeitedistrikt 36 (på Halti) og repr fra reinbeitedistrikt 42 (8.

september 2014). Det er ønske fra både styret og distriktene om å ha slike særmøter med

distriktene. Interessen fra distriktene synes å være varierende.

Referater fra møter i Reisa FRU finnes på styrets hjemmesider hftp://www.nasionalparkstyre.no/Reisa-
nasionalpark/Styret/Facilid-radoivende-utvalo/

3 Forvalterens arbeid 2014
Reisa nasjonalparkstyre deler forvalter med verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen

landskapsvernområde. Sistnevnte styre ble konstituert i juni 2013. Fordeling av arbeidstimer mellom

styrene og fellesoppgaver har i 2014 vært som følger;

2 Dispensasjoner gitt av Nordreisa kommune etter rammetillatelse gitt av Fylkesmannen i Troms og Reisa NP

styre fra sesongen 2013-2014.
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Fordeling av arbeidstid mellom

styrene og fellesoppgaver 2014

Fordelingen av arbeidstid knytter seg både til saksmengde, antall og omfang av tiltak/prosjekter og

aktivitet knyttet til fellesoppgaver (opplæring, sentrale møter mv i 201 4). Det har i 201 4 vært mindre

innsats på fellesoppgaver (red 1 0%).

3.1 Fordeling av arbeidsinnsats på oppgaver i 201 2 for Reisa NP styre

Fordeling av arbeidstid på oppgaver -
Reisa N P styre 2013-2014
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På grunn av deling av forvalter mellom styrene er det mindre kapasitet knyttet til Reisa

nasjonalparkstyre enn ønskelig. Det går særlig ut over fremdrift på plan og strategi og samarbeid

med lokale aktører.
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4 Tiltak 2014
Reisa NP styre har, med finansiering fra SNO, gjennomført tiltak (tilrettelegging, informasjon, skjøtsel

mv) for Kr 550 000,-. Det er en like mye som for 2013.

Se fullstendig tiltaksrapport for 2014 i eget vedlegg.

• 1-14 Opprusting av rasteplass Sieimma og Mollis Kr 150 000,-

• 2-14 Nasjonalparkmagasinet Kr 15 000,-

• Arrangement Ovi Raishiin Kr 15 000,-

• Informasjonsmateriell Kr 13 000,-

• Restaurering av kjørespor —Reisavann Kr 112 000,- (fullføres 2015)

• Toalett ved Reisavann Kr 55 000,- (fullføres 2015)

• Tilrettelegging stil —Kayraniva —Sieimma Kr 35 000,-

• Driftsutgifter hytter og rasteplasser Kr 155 000,-

5 Oppsyn 2014
Statens naturoppsyn har ikke egne stillinger i tilknytning til Reisa nasjonalpark. Alt oppsynsarbeid

etter naturoppsynsloven og særlovverk er utføres av Fjelltjenesten, på direkte oppdrag fra Statens

naturoppsyn. Fjelltjenesten utfører også oppdrag som styret bestiller, da fortrinnsvis tiltak og

skjøtsel.

Formål 2012 2013 2014

TOTALT - dagsverk 60 111 113
DUSyn J,,,:i. _I ,

2'.

Det er ikke registrert eller påtalt ulovlige hendelser i verneområdene i 2014. En person er advart

motorferdsel vinter.

Fjelltjenesten har kontrollert 64 personer og informert 98 personer i verneområdene i 2014.

6 Ferdsel i Reisa NP
Det er utført registreringer av ferdsel på noen lokaliteter i Reisa NP også i 2014. Seegen

besøksrapport (legges frem senere).

7 Oversiktsregnskap
Regnskap for 2014 viser at drift og tiltak beløper seg til Kr 875 000,-. Fordelingen er vist i tabellen

under.

Tabell 3: Oversikt over kostnader knyttet til forvaltning av Reisa NP og Raisdouttarhalti LVO 2014

Post 2012 2013 2014

Tiltaksmidler og SNO totalt 499 295 550 000 550 000
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Administrasjon 21 5 541

Fellesadministrativt 1 20 000

Drift utvalg 288 632 325 000

Forvaltningsplan 1 37 91 1 3 30 000

8 Utfordringerog overordnede prioriteringer for 201 5
Styret ser følgende utfordringer og overordnede prioriteringer for 201 5;

Behandling og vedtak av forvaltningsplan

Styret ønsker å finne alternative løsninger for å øke total kapasitet på forvalter.

Få etablert system for drift og vedlikehold

God og effektiv gjennomføring av tiltaksplan

3 Kostnader i sin helhet tilknyttet Fylkesmannen i Troms og « Reisagruppa»

REISA N ASJONALPARK OG RAISD UOTTARHALDI LAND SKAPSVERNO MRADE SIDE 7
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VNORD-TROMS
JORDSKIFTERETT

Adressater, jf. adresseliste

Arkivnummer Vår referanse Vår dato
023 140/2015/1ld 28.01.2015

Årsmelding 2014 Nord-Troms jordskifterett

Vedlagt oversendes årsmelding for 2014 for Nord-Troms jordskifterett.

Dyktige medarbeidere gjør at jeg med glede kan konstatere at vi fortsatt er en av de mest
produktive jordskifterettene i landet. Vi har i 2014 avsluttet 69 saker, hvorav 11 av sakene er
overført til oss fra andre. I tillegg har våre dommere avsluttet 18 saker for andre domstoler i
Hålogaland.

For øvrig vil jeg vise til vår hjemmeside: www.domstol.no/jtrm,der fins informasjon om
jordskiftedomstolen, beranuningslister, oversikt over ansatte, orientering om hvordan dere kan
kreve sak mm.

Med hilsen
Nord-Troms jordskifterett

Linn-Kristine Larsen for Liv Nergaard
jordskifterettsleder
Tlf direkte innvalg: 77 58 87 02

Vedlegg
- Årsmelding 2014

Postadresse Besøksadresse Telefon 77 58 87 00 Bank 7874 06 31607
Postboks 6602 Fylkeshuset Telefax 77 58 87 01 Bedriftsnr. 974 758 571
9296 TROMSØ TROMSØ jtrmpost@domstol.no www.jordskifte.no
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NORD-TROMS

JORDSKIFTERETT
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Adressater:

Fiskeri- og næringsminister Elisabeth Aspaker, Nærings- og fiskeridepartement .,Postboks 8090 Dep. 0032 Oslo
Stortingsrep. Martin Henriksen, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Øyvind Korsberg, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Tove Karoline Knutsen, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Kent Gudmundsen, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Torgeir Knag Fylkesnes, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Regina Alexandrova, Stortinget, 0026 Oslo
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, her
Fylkesmamen i Troms, Landbruksavdelingen, her
Statens vegvesen Troms, Eiendomsseksjonen, her
Statskog Troms, 9321 Moen
Reindriftsforvaltningen i Troms, 9325 Bardufoss
Forsvarsbygg, Postboks 309, 9483 Harstad
Troms Bonde- og småbrukerlag v. leder Margarethe Wikran, Furuvegen 32, 9057 Vikran
Troms Bondelag, v/leder Asgeir Slåttnes, Straumsveien 1270, 9105 Kvaløya
Statens kartverk, Hjalmar Johansens gt. 14, 9008 Tromsø
Senja tingrett, Postboks 203, 9305 Finnsnes
Nord-Troms tingrett, Postboks 2510, 9270 Tromsø
Hålogaland lagmannsrett, Postboks 2511, 9271 Tromsø

Advokatfirmaet Bakke, postboks 1015 Sentrum, 9260 Tromsø
KPMG Law Advokatfirma DA, postboks 6262, 9292 Tromsø
Advokat Dagfinn Strønstad, Postboks 638, 9257 Tromsø
Advokatfirmaet Linnet & Co DA, Postboks 670 sentrum, 9257 Tromsø
Advokatfirmaet Østgård DA, Postboks 1151 sentrum, 9261 Tromsø
Advokatfirmaet Rekve, Pleym & co DA, Postboks 520 sentrum, 9255 Tromsø
Advokat Tor Waaler, Postboks 2077 postterminalen, 9266 Tromsø
Advokatselskapet Skjærgård AS, Postboks 1060 sentrum, 9261 Tromsø
Tromsøadvokatene DA, Postboks 1062 sentrum, 9261 Tromsø
Advokatfellesskapet Centrum AS, Postboks 220 sentrum, 9253 Tromsø
Advokatene Ringberg, Crogh & Warth AS, Postboks 636 sentrum, 9257 Tromsø
Advokat Rolf Pedersen, Postboks 65, 9251 Tromsø
Advokatene Leiros og Olsen AS, Postboks 9 sentrum, 9251 Tromsø
H.r.advokat Gunnar Nerdrum, Postboks 1150, 9261 Tromsø
Ek advokatkontor AS, Postboks 17, 9251 Tromsø
Barentz advokat AS, Postboks 1164, 9262 Tromsø
69° Nord advokatfirma AS, Postboks 69, 9251 Tromsø
Advokatfirmaet Simonsen Vogtwiig, Postboks 929, 9259 Tromsø
Advokatfirmaet Elvenes AS, Boks 1037, 9260 Tromsø
Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS, Postboks 769, 9258 Tromsø
Advokathuset Nord AS, Postboks 311, 9305 Finnsnes
Advokat Heitmann, Postboks 171, 9305 Finnsnes
Advokatfirmaet Eriksen AS, Postboks 305, 9305 Finnsnes
Advokatene Rege & Wibe, Postboks 316, 9305 Finnsnes

Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes
Karlsøy kommune, 9130 Hansnes
Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren
Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet
Kåfjord kommune, Boks 74, 9146 Olderdalen
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9180 Skjervøy
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Kvænangen kommune, Rådhuset, 9161 Burfjord
Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen
Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa
Lenvik kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes
Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik
Berg kommune, 9385 Skaland
Torsken kommune, 9380 Gryllefjord
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eiendomsgrensen mellom to eiendommer
regulert til bolig og næring avgjort ved dom. En
større boligutbygging er planlagt på en av
eiendommene. Tvistegjenstandens verdi er høy.
Tvisten gjaldt grenser på utfylt strandareal og ut
i sjø. Nedenfor er endelig kart i saken.

I Kåfjord ble det avsluttet en sak om deling av
et personlig sameie. Medeierne ble forlikt om
delingen. Etter at kommunen hadde gitt
delingstillatelse, ble to tomter, et hovedbruk og
flere utmarksteiger delt mellom sameierne.
Videre ble grensene mot naboeiendommene
bestemt i samme sak. Jordskifteretten ordnet
hjemmelsoverføringene og to festetomter ble
omgjort til eiet tomt. 35 eiendommer var berørt
av saken.

På gården Iselvmo i Målselv kommune ble det
avsluttet en større bruksordning for elgjakt.
Saken omfattet 14 eiendommer og 31 km2
utmark. Uenighet om valdgrensene hadde ført
til splittede vald og færre fellingstillatelser.
Som ledd i saken makebyttet grunneierne
jaktrettigheter slik at jaktvaldene fikk en bedre
arrondering og mer rasjonell jakt. Det ble også
oppretta jaktlag og fastsatt interne vedtekter for
utøving av elgjakta.

I Nordreisa ble det avsluttet et skjønn mellom
Statens vegvesen og to reinbeitedistrikt for
fastsetting av erstatning for utbygging av ny E6
gjennom Sørkjosfjellet.

I Dåfjord i K arlsoy kommune ble det avsluttet
en bruksordningssak for 3 km privat veg med
21 parter. Retten fastsatte vedtekter for veglaget
med blant annet regler for opprusting av vegen
og for fremtidig vedlikehold.

5 Service og informasjon
I 2014 har vi besøkt samtlige kommuner i
soknet og informert om jordskifteretten og dens
arbeidsoppgaver. Interesserte kan få mer
informasjon på vår hjemmeside. Ring gjerne og
gjør en avtale i forkant dersom du ønsker å
møte oss i våre lokaler i Fylkeshuset i Tromsø.

Vi kan også stille opp på fagsamlinger, møter i
grunneierlag m.v. for å informere om jordskifte-
retten og dens arbeidsområde.

6 Nord-Troms jordskifterett

Bemanning:
Jordskifterettsleder Liv Nergaard
Jordskiftedommer Øystein Nilsen
Jordskiftedommer Trygve Pedersen
Jordskiftedommerfullm. Sæmund Stokstad
Overingeniør Arnulf Sørum
Overingeniør Jon Erik Staurset
Overingeniør Torgeir Skogheim
Førstekonsulent Wenche Kaspersen
Førstekonsulent Jill-Heidi Skoglunn
Konsulent Linn Kristine Larsen
Senioringeniør Halvard Teigland

Kommuner i soknet:
Sørreisa, Tranøy, Berg, Torsken, Lenvik,
Målselv, Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen,
Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og
Kvænangen

NORD-TROMS JORDSKIFTERETT
Postboks 6602 Langnes
Fylkeshuset Strandv. 13

9296 Tromsø
Telefon: 77 58 87 00 Telefax: 77 58 87 10

itrmpost(dclomstol.no
.domstol.no/jtrm

Åpningstid: 0830-1500
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1 Nord- Tromsjordskifterett

I likhet med 2013 har 2014 resultatmessig vært
et svært godt år ved Nord-Troms jordskifterett.
58 saker er avsluttet i eget sokn. I tillegg har
dommerne våre avsluttet 29 saker for andre
domstoler i Hålogaland. Det gode resultatet
skyldes godt arbeid i alle ledd. I tillegg har det
tekniske utstyret fungert godt.

I 2014 flkk vi inn 72 nye krav ved domstolen.
Aldri tidligere har domstolen mottatt så mange
nye saker. Det viser at domstolen er aktuell som
aldri før. Mange av disse er mindre saker, ofte i
byer, tettbygde strøk eller i hytteområder. En
stor andel av sakene forlikes i første rettsmøte,
noe som er svært effektivt.

Med så vidt stor sakstilgang har antall
foreliggende saker ved årsskiftet økt fra 38 til
59. Flere av disse vil imidlertid bli avsluttet i
løpet av vinteren. Vi anser oss som å jour og
regner med at mange av sakene som kommer
inn tas fortløpende eller når sesongen er der.

21. juni 2013 ble ny jordskiftelov sanksjonert
av Kongen i Statsråd. Loven, som er mer
moderne og bedre tilpasset dagens forhold, trer
i kraft 1. januar 2016. Samtidig innføres et nytt
saksbehandlingssystem som vil forenkle (z)
effektivisere vår hverdag. Vi ser fram til dette.

Vi gleder oss over at mange etterspør bistand
fra jordskifteretten og ser fram til et nytt godt
driftsår i 2015.

Liv Nergaard
jordskifterettsleder

januar 2015

2 Sakstyperetter jordskifteloven

Jordskifteloven av 21. desember 1979 har tre
sakstyper:

I. Jordskifte
Jordskifte kan etter jordskifteloven § 2 gå ut på
å:
a oppløse sameie
b forme ut eiendommer på nytt ved bytte av

grunn og rettigheter (makebytte)
c fastsette bruksordningsregler for felles

organisering av jakt, flske, beite m.m.
d avløse bruksretter
e vedta fellestiltak for flere eiendommer som

skogsvegbygging, gjerdeordning m.m.
f fordele tilleggsjord
g dele eiendommer
h fordele eiendommer og rettigheter ved ulike

felles tiltak innenfor byggeområde
i omforme eiendommer og rettigheter på

grunnlag av utjenlige eiendomsforhold som
følge av godkjent reguleringsplan eller
bebyggelsesplan

Jordskifte skal samlet sett medføre en gevinst
for de som blir berørt. Videre kan jordskifte
bare anvendes dersom nytten blir minst like stor
som kostnadene og ulempene for hver enkelt
part.

II. Rettsfastsettendesaker
Tvist om eiendomsgrenser eller rettigheter
knyttet til fast eiendom kan være et hinder for
bruken av et område. Jordskifteretten kan løse
saker og fastlegge rettsforhold med hjemmel i
jordskifteloven:

§ 88 grensegangssak
§ 88a rettsutgreiing

I slike saker løses tvister ved hjelp av retts-
forlik, dom eller rettsfastsettende vedtak.

III. Skjønn
I kombinasjon med jordskifte kan jordskifte-
retten holde erstatningsskjønn i forbindelse med
offentlige utbyggingstiltak. Det kan være i for-
bindelse med barskogvern, utbygging av
boliger, industri, idrettsanlegg, vindmølle-
parker, anlegg til forsvaret m.m.

Jordskifteretten kan også avholde skjønn som
egen sak etter veg-, gjerde-, servitutt- og rein-
driftslov.

3 Jordskiftearbeidet i 2014

Det ble avsluttet 69 saker i Nord-Troms i 2014,
hvorav 11 overført fra andre. Av disse var det
27 rettsendrende- og 41 rettsfastsettende saker
og ett skjønn. Andelen rettsendrende saker er
med det høyere enn tidligere år.

I de avslutta sakene var det 459 parter. De fleste
av disse var selvprosederende, men andelen
advokater fortsetter å øke. I hver tredje sak er
en eller flere parter representert ved advokat.

Det ble merket og målt 153 km grenser og løst
153 tvister, enten ved rettsforlik eller dom.

I samme tidsrom kom det inn 72 nye krav.
Rekordhøy sakstilgang gjør at vi ved årsskiftet
hadde 59 foreliggende saker, en økning på 22 i
forhold til samme tidspunkt i fjor. God
saksavvikling har medført at saksbehandlingstid
og gjennomsnittsalder på foreliggende saks-
mengde er redusert.

Antallsaker i201 4:

Slutta saker Nye saker Foreliggende saker
01.01.2014

69 72 59

I tillegg har våre dommere vært tilkalt og de har
avslutta 18 saker for andre domstoler i
Hålogaland. Ved årsskiftet har vi 5 foreliggende
saker med tilkalte dommere.

Sammenligningav resultater 2012—2014:

Resultatmål 2012 2013 2014

Avslutta saker 67 76 69

Antall parter 595 3958 459

Km gmnser 264 321 153

Rettstvister avgjort 233 186 153

Areal bruksordning (km2) 14.0 7,5 33.5

Gebyrinntekt (1000 kr) I 200' 1299' I 021'

Behandlingstid (år) 0,9 0.6 0.6

Omfang og tidsbruk på den enkelte sak varierer
mye. Det kan skyldes at flere problemstillinger
inngår i en og samme sak eller at antallet parter
varierer. Resultatene vil derfor avhenge av
hvilke saker som avsluttes det aktuelle år.

De rettsendrende sakene er ofte arbeids-

krevende med mange møter og mange parter. I
flere av disse sakene er private veger
hovedtema eller en del av saken. Det kan
skyldes tvist om rettighetsforhold, uenighet om
framtidig vedlikehold av vegen eller ønske om
innpåkjøp. Til sammen har 7 km veg vært tema,
enten i tilknytning til boliger, hytter eller
landbrukseiendommer.

Grenseganger imidlertid den dominerende
sakstypen. Vi registrerer en dreining mot små
hastesaker i byer og tettsteder. Tidligere hadde
vi flest saker på innmark og i skog/fj ellet. Flere
av disse sakene er oppmålingsforretninger fra
kommunene som har vært påklaget til
Fylkesmannen der formelle sider ved
avgjørelsen har vært prøvd.

Kart som viser foreliggende saker:

Ankeinstansfor jordskifteretten er Hålogaland
lagmannsrett og Hålogaland jordskifteoverrett. I
2014 ble det behandlet to anker i lagmanns-
retten. Ankene førte ikke fram. To anker er
oversendt jordskifteoverretten. Disse vil bli
behandlet i 2015.

Regnskapetviser et forbruk på kr 8,4 mill, som
er i samsvar med tildelingen. Det ble i 2014
overført kr 1,04 mill. i gebyrinntekter til stats-
regnskapet.

4 Eksempelpå avslutta saker

På gården Laksvatn Ytre i Balsfjord har vi
avsluttet en bruksordningssak i forbindelse med
planlagt utbygging av småkraftverk i
Smalakelva. Det ble fastsatt vedtekter for et
eierlag som kan leie ut fallretten til et
driftselskap. Eiendomsgrensene er klarla2t og
andelsfordelingen er fastsatt med bakgrunn i
fallhøyder og andel i fjellsameie.

På Stakkevollan i Tromsø ble tvist om

v
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HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Tromsø 9. februar 2015

ÅRSMELDING 2014

Vedlagt følger Hålogaland lagmannsretts årsmelding for 2014.

2014 ble et godt arbeidsår for lagmannsretten, og Hålogaland er fortsatt landets mest
tidseffektive lagmarmsrett.

MMIs årlige omdømmeundersøkelse viser at 88 % (2013 85 %) av innbyggerne i Norge
har svært stor eller ganske stor tillit tiltro til domstolene. Domstolene skårer høyere enn
politi, Regjering og Storting. Samtidig rangerer World Justice Project norske domstoler på
andre plass i verden, tett bak Danmark på førsteplass. Saksavviklingstidene er meget gode i
internasjonal målestokk. Norske domstoler er Europas billigste i drift pr. innbygger/brutto
nasjonalprodukt. Norge er også det land i Europa som bruker flest lekdommere i
strafferettspleien, noe som styrker kvalitet, aksept og tillit.

Årsmeldingen inneholder de fleste fakta om Hålogaland lagmannsrett. Om du ønsker
ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt med oss.

:C41:10. Eiesd:1(114k/•
førstelagmann

Telefon: Telefaks: E-post og internettadresse
77660035 77660060 halogaland.lagmannsrett@domstolno

Postadresse: Besoksadresse:
Postboks2511,9271Tromser Tinghuset,FrNansensplass17
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HÅLO GALAND
LAGMANNS RE T T

Tinghuset i Tromso Foto: Bjørnar E.Stokka n
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Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og
en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter
fylkene Nordland. Troms og Finnmark samt Svalbard og
Jan Mayen. Vårt hovedmål er å holde høyest mulig kvalitet
på alle rettsavgjørelser og å legge til rette for mest mulig
effektiv saksbehandling.

Lagmannsretten ledes av førstelagmannen, som sammen
med lagmann og adrninistrasjonssjef forestår den daglige
drift. Domstolen har i tillegg 14 lagdommere og 9
saksbehandlere. Alle har kontorsted i Tinghuset i Tromsø.
Lagmannsretten har knyttet til sez et antall ekstraordinære
lagdommere. som er dommere som har gått avmed pensjon.
Lagmannsretten benytter seg også av dommere fra tingretter
eller andre lagmannsretter. Dette er dommere som tilkalles
til den enkelte sak. Bare en ekstraordinær eller tilkalt
dommer kan gjøre tjeneste i saken.

Hålogaland lagmannsrett erankeinstans forde 14tingrettene
i lagdømmet, og behandler så vel sivile saker som straffesa-
ker. Lagmannsretten er også første instans ved overprøving

av saker som er behandlet i Trygderetten og behandler overskjønn
og anke over enkelte avgjørelser fra jordskifterettene og jordskifte-
overretten. Å anke betyr at en sak bringes inn til ny behandling eller
overprøving for en høyere domstol.

Mørketidsbilde av verftshavna tatt fra lagmannsrettens kontor
Foto: Bjørnar E.Stokkan
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Tromso. Jurysaker fra østfinnmark behandles i Fylkestingssalen i

Sv,!bard
Vadsø. For andre typer saker fra Finnmark settes rett ved behov på
ulike steder.

I 2014 ble 55,6 % (65) av rettsmøtedagene brukt i Tinghuset
i Tromsø, 44.4 % (35) i resten av landsdelen. Sakene berammes
med grunnlag i samfunnsøkonomiske betraktninger som tar
hensyn til hvor mange personer som må reise som følge av valg av
berammelsessted, lokalsituasjon og kommunikasjoner.

Alle dommerne og flere av saksbehandlerne deltar i reisevirksom-
heten. For dommerne medførte rettssaker utenfor Tromsø i 2014
totalt 508 (448) reisedøgn med overnatting fordelt på 16.6 (15.4)
dommerårsverk. det vil si 30,6 (29.1) pr. dommer. Annen arbeids-
relatert reisevirksomhet bragte snittallet opp i 36.9 (35.7).

T.gnforilånnu

;C^

Lagdommet - Hålogaland lagmannsrett

Hålogaland lagmannsrett —
ankedomstol for hele Nord-Norge

I 2014 viser MMIs årlige omdømmeundersøkelse at 88 % (2013,
85 %) av innbyggerne i Norge har svært stor eller ganske stor tiltro
til domstolene. For tredje år på rad er det Ilere som viser slik tiltro
til domstolene enn til politiet. Domstolene skårer høyere enn alle
andre sentrale institusjoner, som Storting og Regjering. Samtidig
viser undersokelsen til the World Justice Project — Verdens
justisprosjekt - at norske domstoler rangeres på andre plass i
verden, tett bak Danmark på forsteplass. På hele 2000-tallet, også i
2014, har Hålogaland lagmannsrett vært Norges mest tidseffektive
lagmannsrett.

Norske domstoler er Europas billigste i drift pr. innbyggeribrutto
nasjonalprodukt. Men det brukes mye til andre utgifter knyttet til
rettsapparatet, fri rettshjelp, forsvarere, bistandsadvokater. vitner
i straffesaker o.l. I Hålogaland er driftsutgifter/tilstotende utgifter
1:0,8.

Hålogaland lagmannsrett behandler saker fra alle tingrettene
og jordskifterettene i Nordland, Troms og Finnmark, og vårt

geografiske område strekker seg fra Bindal kommune i sør til
Sør-Varanger kommune i øst og Svalbard i nord —mer enn en
tredjedel av fastlands Norge, med Svalbard og Jan Mayen i tillegg.
Sely om lagmannsretten har fast kontorsted i Tromsø, og de fleste
rettsmøtene avvikles her, reiser dommerne i hele landsdelen og
avholder ankeforhandlinger på ulike steder.

I Nordland fylke har lagmannsretten faste rettssteder med egne
lokaler i Mosjøen og i Bodø. De fleste saker fra Nordland behandles
der, med mindre det av hensyn til befaring eller andre særli-
ge grunner er behov for å sette rett andre steder i fylket. Tilsva-
rende gjelder for Troms. Utenfor Tromsø er det særlig i Harstad
rett settes. Lagmannsretten mangler egnede lokaler for jurysaker
i Vestfinnmark, noe som medfører at slike saker ofte behandles i

Fra saken kommer inn til lagmannsretten og inntil den avgjores ved
ankeforhandling eller etter skriftlig behandling, forberedes den og

folges opp av en dommer og en saksbehandler.

Hver sak avgjores av tre fagdommere. I alle straffesaker hvor
skyldspørsmål skal avgjøres, deltar også lekdommere. og da alltid
flere lekdommere enn juridiske dommere. I saker med straffe-
ramme inntil 6 år avgjøres skyldsporsmålet av tre fagdommere
og 1ire lekdommere sammen, i meddomsrett. I straffesaker med
strafferamme over 6 år, avgjøres skyldspørsmålet av lagretten. ofte
kalt juryen, som består av ti lekdommere. Norge er det landet i
Europa som bruker flest lekdommere i strafferettspleien. Det styrker
kvalitet. aksept og tillit.

Hålogaland lagmannsrett har nesten 10 % av saksantallet som
kommer inn til landets lagmannsretter i løpet av året og nesten 10 0%

av dommerne i lagmannsrettene.

Saksammensetningen viser at vi har noe over 10 % av arbeidsbyrden.
Folketallet i lagdømmet 480.834 (474.563) er noe mindre enn en
tiendedel av Norges befolkning. Man kan derfor noe forenklet si at
Hålogaland lagmannsrett utgjør tiendedelen når lagmannsrettene og
deres virksomhet sees samlet.

Hålogaland lagmannsrett
sivile saker - straffesaker

1 2014 fikk lagmannsretten inn 890 (919) saker og avgjorde 930
(879). Til behandling ved årsskiftet sto 146 (189) saker. 15,7 %
(21,5) av årsproduksjonen i 2014. Sammenlignet med 2013. gikk
saksinngangen noe ned, saksavviklingen Okte og beholdningen zikk
ned. Saksinnzangen har stort sett vært stabil på 2000-tallet, men
med variasjoner i mengde og fordeling på sakskategorier. Det vises
til nedenstående grafer. Hovedtall for saksavviklingstider er også
fremstilt grafisk.

Straffesakene utgjør ca. 60 % av alle innkonme saker. Men sivile
saker er ofte mer omfattende og arbeidskrevende enn straffesakene

og legger beslag på hoveddelen av lagmannsrettens arbeidsinnsats,
også fordi en større andel av de sivile sakene får full fornyet proving
med muntlig ankeforhandling.

Lagmannsretten ser med bekymring på at sakene vokser i omfang,
uten at dette skyldes sakenes iboende kompleksitet. Under saksfor-
beredelsen er det ikke enkelt å gi sakene et omfang som tilsvarer
vanskelighetsgraden.
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Foto:BjørnarE.Stok kanOmvisningiTheHighCourtiEdinburgh

Felles for alle sakskategorier er at laemannsretten etter den skrift-
liee behandlingen av tre dommere ivisse tilfeller kan avgjøre saken
direkte i stedet for å henvise anken til ankeforhandling. Retten kan
beslutte å oppheve den påankede dom, å frifirme den siktede fordi
det påtalte forhold ikke er straffbart eller er foreldet, eller endre
tingrettens dom til siktedes eunst. dersom den enstemmig finnerdet
klart at dette må bli resultatet.

Straffe saker

2009 2010 2011 2012 2013 2014
År

ElEelnnkomne =Avsluttet Saksbehandlingstid, henviste anker

Hvert år arrangeresogså felles studiereisehvoralle ansatte er
med, annethvertår i lagdømmetog annethvertårtil utenlandske
domstoler. I 2013 ble internseminar holdt på Malangen Brygger
nær Tromsø. I 2014 besøkte lagmannsretten skotske domstoler
i Edinburgh, tilrettelagt av the Judicial Institute for Scotland
sammenmed the Sheriffdom ofLothianandBordersog Edinburgh
Sheriff Court.

Totalt—av alle straffesaksankene som kom inn til lagmannsretten i
2014 —ble altså 45,2 (41,4) % enten henvist eller avgjort på annen
måte enn ved nektelse.

I løpet av 2014 behandlet lagmannsretten til sammen 141 (125)
straffesaker i ankeforhandling, hvorav 34 (27) saker mecllagrette.

Gjennomsnittlig saksbehandlinestid for henviste straffesaker var
i 2014 130 (129) daeer. Dette er ca. 18,9 % (20 %) under lands-
gjennomsnittet for lagmannsrettene.

Saksbehandlingstid

180

160

Dommere fra lagmannsretten deltar i internasjonalt dommerarbeid,
bistandsprosjekter, lovutvalg, kurs og seminarersomdeltakereeller
forelesere. Saksbehandlere deltar i forskjellige organisasjonsutvalg,
fagkurs og samlinger og tarmodulbaserte juridiske fagmed avslut-
tende eksamener.

Lagmannsrettene holder førstelagmannsmøte hver vår. Hver høst
holdes det større lagmannsmøtet med førstelagmann/lagmann/ad-
ministrasjonssjeffra hver domstol. I august 2014 var Hålogaland
la£rmannsrett vert for lagmannsmøtet, på verdensarvstedet Vega.
Lærinszseffekten av fellesdrøftelsene er betydelig.

Kvaliteten på lagmannsrettens arbeid er avheneig av felles innsats
av dyktiee ansatte.

Laemannsretten har interne kompetanseprogrammer for saks-
behandlere og dommere.

Lagmannsmøtet på kulturbefaring utenfor Vega. Foto:TorolvGro seth
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I tillege kommer lagmannsrettens kontinuerlige internutvikling
gjennom arbeidet med sakene. Å arbeide i lagmannsretten er å
delta i et kontinuerlia kompetanseprosjekt.
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Foto:BjørnarE.Sto kkan •Utsikt overHammerfest, medHåja ogMelkøya. Fleresivile- og straffesaker behandles her
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Ankeroverdommeri straffesaker
Både de domfelte og påtalemyndigheten kan anke til lagmanns-
retten over straffedommer avsagt av tingretten. Anken kan rette
seg mot bevisbedømmelsen. lovanvendelsen, saksbehandlingen
oe/eller reaksjonsfastsettelsen. Den som er fornærmet eller krenket
ved en straffbar handling har ikke selvstendig rett til å anke straf-
fesaken dersom han eller hun er misfornøyd med tingrettens dom.
Fornærmecle har imidlertid anledning til å anke særskilt over even-
tuelle erstatningskrav som er behandlet i tingretten. Slik anke føl-
ger reglene om anke over sivile dommer hvis ikke straffesaken
også skal behandles på nytt.

I 2014 fikk lagmannsretten inn 334 (402) anker over dommer i
straffesaker.

Den som i tineretten er domfelt for et forhold med strafferamme
over 6 års fengsel, har krav på å få sin anke behandlet i laemanns-
retten. En anke fra påtalemyndigheten som ikke er til tiltaltes eunst
oe som gjelder en handling med strafferamme over 6 år. kan nektes
fremmet for lagmannsretten dersom retten etter en skriftlig prøving
av saken mener at anken gjelder spørsmål av mindre betydning
eller det for øvrie ikke er erunn til å prøve anken.

Den største andelen straffesaker som ankes til lagmannsretten
gjelder forhold hvor det er idømt fengselsstraff, men hvor
strafferammen for handlingen ikke overstieer 6 års fengsel. For
slike saker kan laemannsretten etter en skriftlig behandling av tre
dommere nekte å fremme anken til ankeforhandling dersom retten
enstemmig finner det klart at anken ikke vil føre frem.

For anker fra påtalemyndigheten som ikke er til domfeltes eunst,
kan anken også nektes fremmet dersom den gjelder spørsmål av
mindre betydning eller dommerne for øvrig mener at det ikke er
grunn til å prøve anken. En beslutning om å nekte å fremme en
anke må begrunnes skriftlie.

Dersom tingrettens dom gjelder en eller fiere handlinger hvor
påtalemyndigheten ikke har påstått og tingretten heller ikke har
idømt annen reaksjon enn bot, inndragning og/eller tap av førerett,
kan anke bare fremmes for lagmannsretten dersom det foreligger
særlige grunner til det. Også dette avgjøres etter en skriftlig
behandling av tre dommere.

I 2014 ble 21,9 % (21,1) av ankene i saker med strafferamme
inntil 6 års fengsel og bøtesakene henvist til ankeforhandling. I
tillegg kommer ankene i saker med strafferamme over 6 år med
13,9 % (12,5) slik at 35.8 % (33.7) av ankene ble henvist til
ankeforhandling .

2014 ble 9,4 (7,8) % av ankene avgjort på slik måte i stedetfor å
bli henvist til ankeforhandling.

Straffesakerbehandlet
- og andel henvist til ankeforhandling
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Dommernes ansvar er forskjellig for de ulike sakskategoriene.
Dommeren har en mer aktiv rolle i saksforberedelsen og
tilretteleggingen av ankeforhandlingen i de sivile sakene.I tilleeg
skal dommeren på et hvert trinn i saken vurdere om partene kan
forlikes gjennom mekling. Men det er partene som har ansvaret for
å opplyse saken, framskaffe bevis osv., og det er partene selv som
setter rammene for hva som skal behandles.

I straffesakene er det påtalemyndigheten som setter rammen
gjennom tiltalebeslutningen og som sammen med forsvarerne har
ansvaret for bevisene. Men her har dommerne en mer selvstendie
rolle knyttet til sakens opplysning og kan for eksempel bestemme
at nye bevismå innhentes og framlegges.

Saksbehandlerne bruker mest av sin tid på straffesakene. både
som protokollførere i de større sakene og ved deltakelse i saks-
forberedelse, kontaktmedmeddommere 02vitner og ved avslutnine
av saken. Saksbehandlingssystemet Lovisa legeer opp til et effek-
tivt og fleksibelt samarbeid mellom dommer og saksbehandler
under arbeidet med alle typer saker.

2009 2010 2011 2012 2013
Ar

Sivile ankesaker inkl. overskjønn og trygdesaker
Sivile anke over beslutninger og kjennelser

DStraffesaker anker
DStraffeanker over beslutninger og kjennelser

2014

Avgjorte saker
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Sivile saker
Tvisteloven legger stor vekt på at tvister skal forsøkes løst i
minnelighet. Domstolene er samfunnets siste linje problemløsere,
og partene er ofte best tjent med løsnineer som de selv har
herredømme over.

Lagmannsretten fikk i2014 inn 187(184) anker over sivile dommer.

Sak om formuesverdi kan ikke fremmes uten lagmannsrettens
samtykke hvis ankegjenstandens verdi ermindre enn 125000 kroner.
Det kom i 2014 inn 14 (17) slike saker. Samtykke ble gitt i 3 (1)
saker.

For saker med ankesum på 125 000 kroner eller mer. eller for
saker som gjelder ideelle interesser, for eksempel foreldreansvar
eller oppsigelse i leie- eller arbeidsforhold, har lagmannsretten ad-
gang til å nekte anken fremmet dersom retten enstemmig finner det
klart at anken ikke kan føre frem. Beslutning om å nekte en anke
fremmet må begrunnes skriftlig. Adeangen benyttes sjelden. I 2014
ble 13 (6) saker nektet på dette grunnlag.

For å få behandlet en barnevernssak for lagmannsretten må partene
ha laemannsrettens samtykke. Utgangspunktet er at disse saker er
endelie avgjort etter behandling både i fylkesnemnda og tingretten,
oe ny sak kan startes etter 1 år. Lamannsretten mottok i 2014 37
(33) anker. Samtykke ble gitt i 6 (3) saker.

Tinerettene avholder skjønn for å fastsette erstatninger etter
ekspropriasjon, odelstakster mv. Partene kan begjære overskjønn for
lagmannsretten. Lamannsretten fikk i 2014 inn 9 (3) begjæringer
om overskjønn.

Lagmannsretten er førsteinstans ved overprøving av avgjørelser
truffet av Trygderetten. Behandlingsformen er som ved sivile
ankesaker. Laemannsretten fikk i 2014 inn 10 (13) stevninger i sak
til overprøvine av Trygderettens avgjørelser.

Dersom anken ikke krever samtykke fra retten eller ikke blir nektet
fremmet, går saksforberedelsen videre ved at det gjennomføres
et planleggingsmøte mellom partene og lagmannsrettens
forberedende dommer. I dette møtet fastsettes også tid og sted for
muntlig ankeforhandling. For laemannsretten er det viktig med
rask beramming. deretter aktiv saksforberedelse for å gi hver sak
nødvendie omfang.

Hålogaland lagmannsrett hadde i 2014 en gjennomsnittlig saks-
behandlingstid for de sivile sakene på 125 (118) dager. Dette er
ca. 40 % raskere enn gjennomsnittet for de øvrige lagrnannsretter.
Stortinget har fastsatt en målsetting på 6måneder.

Anke over tingrettenes kjennelser og beslutninger avgjøres vanlievis
på grunnlag av skriftlig behandling, uten ankeforhandling. Det kom
inn 153 (161) saker i 2014. Saksbehandlingstiden var i gjennom-
snitt 40 (35) daeer.

Sivileankesaker
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Samarbeid
Norsk rettspleie er avhengig av lekdornmere som påtar seg det
krevende samfunnsoppdraget det er å medvirke til avgjørelse av
rettssaker. 622 valgte lekdommere deltar i ankeforhandfinger i straf-
fesaker i Hålogaland lagmannsrett. I tillegg deltar meddommere
og fagkyndige meddommere i enkelte ankeforhandlinger i sivile
ankesaker og alltid i ankeforhandling i saker etter barnevernloven.

Lagmannsretten er avhengig av godt samarbeid medmange aktører:

Med advokatene i alle saker. Lagmannsretten og de fire advokat-
foreningene i lagdømmet har også flere ganger sammen arrangert
felles studiedager.

Med påtalemyndigheten ialle straffesaker. Lagmannsretten og stats-
advokatene i lagdømmet møtes fast en gang i året for å gjennomgå
rutinene for gjennomføring av berammelser, saksforberedelse og
ankeforhandling.

Med parter og det rettssøkende publikum. Service og samhandling
er satsingsområder i domstolene. Lagmannsretten legger også til
rette for skoleklasser som følger ankeforhandlinger og for andre
besøksgrupper.

Med sakkyndige. Imange rettssaker er det behov for at objektive,
godt kvalifiserte sakkyndige medvirker til ådanne grunnlag for lag-
mannsrettens avgjørelse av saken.

Med vitner. Vitnestøtteordninger er opprettet ved flere domstoler i
lagdømmet, i samarbeid med Røde Kors. Et trygt vitne er et godt

vitne, og vitnestøtteprogrammet vil kunne lette belastningen for
det enkelte vitne og styrke rettssikkerheten. Undersøkelser viser at
ordningen vurderes som positiv. I 2014 var det iTinghuset i Tromsø
28 (28) vitnestøtter og som bisto 156 (344) vitner.

Med tolker. I stadig flere rettssaker er det behov for tolk. I 2014
ble brukt 52 (37) tolker i 37 (28) av 303 (277) ankeforhandlinger.
Russisk, litauisk og engelsk er demest brukte språkene.

Med pressen, som spiller en viktig rolle ved kontroll med og for-
midlinz av domstolenes gjennomføring av sakene som behandles.
Lagmannsretten forsøker å legge til rette for gjennomføring av
pressens oppdrag.

Med Juridisk fakultet ved Universitet i Tromsø, som er viktig for
rettslivet i Nord-Norge. Lagmannsretten og fakultetet samarbeider
ved at dommere underviser, veileder og har sensur, forstelag-
mannen er leder av fakultetsstyret og fagfolk fra fakultetet søker
konstitusjon som dommere i lagmannsretten. Lagmannsretten har i
2014 hatt to (to) praksisstudenter fra fakultetet.

Lokalene er viktige. Tinghuset i Tromsø sto ferdig i 2003.
Lagmannsretten har også tjenlige lokaler i Bodø, som er et viktig
arbeidssted for lagmannsretten. I Mosjøen fikk lagmannsrettens lo-
kaler store skader da taket på nabobygningen blåste av imars 2014,
men tas i bruk i løpet av mars 2015. Lokalsituasjonen er szerlig
vanskelig i Vest-Finnmark

Hammerfest, utsikt fra Salenmot Håja Foto: BjørnarE.Stokkan Kontrast - fraanalogt til digitalt Foto: BjørnarE.Stokkan

Hålogaland lagmannsrett, Postboks 2511, 9271 Tromsø

Besøksadresse: Fridtjof Nansens plass 17, Tromsø

Tlf: 77 66 0035, www.domstol.no/halogaland

e-post: halogaland.lagmannsrett@domstol.no
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1. INNLEDNING 
Dette dokumentet er en oppfølging av 

Næringspolitisk strategi for Nordreisa 

kommune 2014-2024. Vedtatt i Nærings og 

kulturutvalget mars 2014 og Nordreisa 

kommunestyre juni 2014. 

Dokumentet gir en redegjørelse for det arbeid 

som kommunen har gjort, og en beskrivelse av 

planlagte tiltak, handlingsplaner og liknende 

som skal føre til overholdelse av planens 

intensjoner og sikre fremdrift. 

2  SITUASJONSBESKRIVELSE 

OG ORGANISERING 
 

2.1  Generelle utviklingstrekk 

Nordreisa kommune har de siste årene 
hatt en svak økning i folketallet. 
Statistikken viser at befolkningen i 
aldersgruppen 67 år og opp vil utgjøre 
nærmere 60 % av befolkningsveksten.  
Ifølge statistikken vil vi oppleve en nokså 
stor pågang av tilflyttere med barn, og ser 
samtidig at levealderen øker, noe som gjør 
behovet for omsorgsboliger til en stadig 
større utfordring. 
 
Mulighetene for oss og lokalt næringsliv er 
historisk store, men vi har per i dag 
utfordringer i forhold til å kunne levere de 
tjenester som ønskes av oss. Her er både 
kompetanse og arbeidskraft kjernen. Vi 
konkurrerer i verdensmarkedet om 
kompetanse og gode hoder.  
 
Arbeidet med tilrettelegging for bruk av 
tunellmasser har tatt opp store ressurser i 
kommuneadministrasjonen, og tiltakene i 
denne forbindelse vil vi i stor grad se 
effektene av i 2015 og fremover. 
 

Prosjektet «Best på service» har 
overlevert prosjektrapport med tallfesting 
av endringer innen detaljhandel. 
Rapporten finnes som eget dokument. 

2.2  Organisering av 

næringsarbeidet i kommunen 

 
Næringsarbeidet i Nordreisa kommune 
innbefatter følgende oppgaver: 

- Tildeling av tilskudd til 
næringsrettede tiltak 

- Bistå nyetablerere med rådgivning. 
- Forvalte statlige tilskuddsordninger 

for næringsutvikling 
- Legge til rette for næringsarealer 
- Legge til rette for god infrastruktur 

for næringslivet 
- Drive aktiv kommunikasjonsarbeid 

ovenfor næringsliv, internt og 
eksternt. 

- Prosjektdesign og 
prosjektoppfølging 

 
Næringsarbeidet har et eget politisk 
organ: 
 
Nærings- og kulturutvalget som er definert 
som et hovedutvalg og avholder møter 4 
ganger årlig. Det politiske organet har 
også noen kulturoppgaver, herunder 
idrettsplan og tippemiddelsøknader. 
 
I 2014 hadde utvalget 4 møter og 
behandlet 21 politiske saker, deriblant ny 
næringspolitisk strategi. I tillegg ble 37 
saker behandlet delegert, og til sammen, 
inkludert referatsaker, har utvalget hatt en 
saksmengde på 61 saker. Dette viser at 
saksmengden holder seg stabil totalt, 
sammenliknet med tidligere år, men 
utvalget har en nedgang i politiske saker 
fra 2013 med 10 saker. Grunnen til dette 
kan være administrativ ressurs, siden ny 
næringspolitisk strategi er produsert. 
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Det er leder av Utviklingsavdelingen som 
innehar hovedansvaret for næring i 
kommunens administrasjon. 
 
Møtesekretær i Nærings- og 
kulturutvalget er Næringsutvikler som er 
ansatt i 100 % stilling. Næringsutvikler er 
faglig ansvarlig på områdene 
næringsutvikling/ bedriftsutvikling og 
være konsulterende i forhold til kunder og 
kollegier. Næringsutviklers arbeid er i 
hovedsak saksbehandling i forhold til 
ansvarsområdene næring, infrastruktur og 
samferdsel. Herunder rapportering til KRD, 
søknader, bredbåndsutbygging, med mer.  
 
I perioden januar til og med august jobbet 
næringsutvikler 20 % som 
prosjektmedarbeider og 20 % i 
engasjement for Nord-Troms regionråd, 
knyttet til Omdømmeprosjektet i Nord-
Troms. I perioden juni til august ble 
næringsutvikler innleid av Nord-Troms 
studiesenter for å gjøre en forstudie på 
temaet reiseliv. Dette arbeidet ble en 
inntekt for utviklingsavdelingen i 2014. 
 
Fra september til desember har 
næringsutvikler vært delvis sykemeldt pga 
skade i arm/skulder grunnet stor 
arbeidsbelastning. 
 
Landbrukskontoret har, 2,5 stilling, 
ivaretar fagområdene landbruk og 
skogbruk ivaretas av interkommunal 
skogbrukssjef.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1  Samarbeidsaktører 

 
Nordreisa kommune har samarbeidsavtale 
med Innovasjon Norge. Avtalen ble 
inngått etter en nøye vurdering av 
næringsarbeidet både administrativt og 
politisk i de enkelte kommuner. Det er kun 
kommuner med næringsarbeider som får 
avtale med Innovasjon Norge. Innovasjon 
Norge tilbyr også kontordager til 
samarbeidskommunene der de kommer til 
regionen. Med en slik samarbeidsavtale 
får bedrifter et mer entydig 
virkemiddelapparat lokalt og sentralt.  
 
Det ble avholdt en kontordag for 
etablerere på Storslett i 2014 og en i 
Kåfjord, der bedrifter i Nordreisa kunne 
møte. Næringsutvikler var på ett 
arrangement i 2014 tilrettelagt av 
Innovasjon Norge.  
 
Nordreisa kommune ble også innlemmet i 
samisk virkemiddelområde for næring, 
STN-området, i 2012. Dette har stor 
betydning for næringslivets muligheter for 
utvikling.  
 
Kommunen og Sametinget har hatt en 
kontakt i 2014. Å øke kontakten med 
Sametinget er en målsetning og lagt i 
tiltaksplan for 2015.  
 
 
Fylkesmannen  i Troms skal legge til rette 
for næringsutvikling og innovasjon, i 
samarbeid med andre regionale og lokale 
aktører. Regionale og lokale fortrinn og 
muligheter skal tas vare på og utvikles slik 
at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for 
framtiden. Fylkesmannen skal også bidra 
til å skape et godt samspill mellom 
landbruket og andre sektorer. 
 
Troms Fylkeskommune forvalter midler til 
utviklingsprosjekter, rekruttering, 
kompetanseheving og likestilling i 
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landbruket fra Landbruks- og 
Matdepartementet, kalt landbruksmidler. 
Troms fylkeskommune tildeler også midler 
til bredbånd over RDA-rammen. 
Næringsetaten er operatør for flere 
tilskuddsordninger, herunder også 
kommunalt næringsfond.  
 
Troms Fylkeskommune har i 2013 allerede 
gitt ekstra tilskudd til Nord-Troms 
regionen til utvikling av en Nærings og 
utviklingsplan for Nord-Troms. Planen 
gjennomføres i stor grad sammen med 
Nord-Troms regionråd. Det er satt av 
midler til tiltak, og resultatene av regional 
planlegging vil vise seg i 2015.  
 
Nordreisa kommune har inngått 
samarbeidsavtale med Halti Næringshage 
AS. Avtalen gir noen rammer for 
samarbeid på bedriftsutvikling. Nordreisa 
kommune får gjennom avtalen et større 
faglig nettverk og ressurser til å styrke 
nyetableringer og prosjekter som har 
regional karakter. 
 
I 2014 har dette samarbeidet blitt sterkere 
og har resultert i et pilotarbeid som skal 
være modell for Nord-Troms. Tiltakene 
som var satt i gang i 2014 skal videreføres i 
et regionalt prosjekt, som også styrker 
intensjonene i Nordreisa kommune sine 
målsetninger for entreprenørskap. 
 
Nord-Troms regionråd har som delmål å 
øke verdiskapningen i næringslivet med 25 
% de neste 10 år. Mål: regionens spredte, 
veletablerte og varierte næringsliv skal 
kjennetegnes av samarbeid, innovasjon og 
nytenking, høy kompetanse, større 
markeder og god lønnsomhet. Nord-Troms 
regionråd består av ordførere i Nord-
Troms.  
 
I 2014 har næringsutvikler blitt sterkt 
involvert i regional utvikling på grunn av 
Troms fylkeskommunes satsing på næring 

i Nord-Troms. Det har blitt satt i gang 
planlegging av bruk av tiltaksmidler. For å 
kunne styrke medvirkning og regional 
samhold til utvikling av samfunnet i Nord-
Troms ble det i 2014 opprettet et regionalt 
næringsarbeider arena, Nord-Troms 
næringsutvalg (NUNT), som sammen 
planlegger tiltak for næringsutvikling på 
regionalt nivå. NUNT skal være et 
regionalt samhandlingsorgan for næring 
og som et underutvalg av 
rådmannsutvalget og regionrådet være et 
rådgivende- og høringsorgan for Nord-
Troms. Resultatet av dette arbeidet ligger i 
egen tiltaksplan. Næringsutvikler i 
Nordreisa kommune ble i 2014 valgt til 
leder av dette organet. 
 
Tornedalsrådet er et politisk 
samarbeidsorgan, og er det eneste 
internasjonale samarbeidet som 
kommunen er medlem av. Tornedalsrådet 
har flere undergrupper som finansieres av 
Nordisk råd, herunder Tornedalsgruppens 
nordlige næringsgruppe (TNN). Selve 
Tornedalsrådet er politisk arbeid, og 
belastes ikke midler for tilrettelegging for 
næring. Fokuset i TNN-gruppen er blant 
annet bedre infrastruktur, flere 
grenseoverskridende næringssamarbeid 
og reiseliv.  
 
I 2014 deltok næringsutvikler på et 
strategisk seminar i Mounio som 
omhandlet infrastruktur. Saker som Joint 
Barents Transportplan ble lagt frem og 
debattert av representanter fra Norge, 
Sverige og Finland. Andre saker som ble 
diskutert var Northern Arctic corridor og 
Ishavsbanen. Næringsutvikler i Nordreisa 
kommune ble valgt til vara for leder. 
 
Ungt Entreprenørskap (UE Troms) er et 
møtepunkt mellom offentlige og private 
virksomheter og mellom 
utdanningssystemet og arbeids- og 
næringsliv. De unge blir gitt en realistisk 
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læringsarena hvor de kan prøve ut teori i 
praksis, og dermed høste verdifull 
erfaring.  
 
Næringsutvikler hadde opplegget Vårt 
lokalsamfunn for en klasse i 2014. Det 
ligger i tiltaksplan at innsatsen på dette 
området skal økes. 
 
Nord-Troms Studiesenter skal være 
megler og motor. Et særpreg ved 
modellen er nettopp Nord-Troms 
Studiesenters viktige rolle som ”motor” i 
utviklingen av kompetanse i regionen. Det 
innebærer blant annet å inneha 
bestillerkompetanse, slik at regionens 
behov kan legges til grunn for de 
bestillinger som gjøres til universiteter og 
høgskoler. Næringsutvikler ble i 2014 
innleid for å foreta en forstudie for 
reiseliv. Rapporten danner grunnlag for 
det videre arbeidet med handlingsplan for 
reiseliv, som næringspolitisk strategi 
legger opp til. 
 
Nordreisa kommune er avhengig av et 
godt og nært samarbeid med 
næringslivsorganisasjonene, 
bondeorganisasjonene lokalt og 
rådgivningstjenestene. Disse er viktige 
samarbeidspartner for Nordreisa 
kommune i arbeidet med å oppnå ønsket 
utvikling. 
 
I 2014 ble det gjort forsøk på å få møter 
mellom næringsforeningen og kommunen, 
men pga sykdom så lyktes vi ikke. Likevel 
så gikk flere av disse samlet da 
programmet «Fly med oss» ble arrangert 
på Sørkjosen Lufthavn, gjennom 
Landsbymarkedet og delvis Arctic race of 
Norway. 
 
Nord-Norsk Reiseliv formål er å etablere 
og videreutvikle Nord-Norge som et helårs 
reisemål gjennom utvikling, markedsføring 
og tilrettelegging for salg av nordnorske 

reiselivsprodukter til beste for 
sysselsetting, bosetting og allmenne 
interesser for øvrig i Nord-Norge. 
 
NNR skal skape reelle og målbare 
resultater ved å øke kjennskapen til 
landsdelen nasjonalt og internasjonalt. 
Selskapet vil stimulere til økt 
verdiskapning og lønnsomhet gjennom 
tett dialog med samarbeidspartnere og 
oppdragsgivere. Nordreisa kommune er 
medlem i Nord-Norsk reiseliv. 
 
I 2014 har kommunen samarbeidet med 
NNR gjennom prosjektet Grønt reiseliv. 
Grønt reiseliv gjennomførte i januar 2014 
bedriftsbesøk og inspirasjonsseminar i 
kommunen, med fokus på bedrifter i 
Nordreisa kommune. Kommunen hadde et 
internt møte med prosjektgruppa og 
deltok aktivt på seminaret med innlegg. 
Kommunen deltok også på 
oppsummeringsseminar i august 2014. Det 
foreligger rapport for dette arbeidet.  
 
Visit Tromsø er vår nærmeste 
destinasjonsselskap. Det er våre bedrifter 
som først og fremst kan knytte seg opp 
mot salgskanalene. Det er foreløpig ikke 
anledning for bedrifter i Nordreisa å 
knytte seg opp mot Visit Lyngenfjorden, 
da kommunen ikke har bidratt med 
finansiering til drift av selskapet. Det er 
likevel klare samarbeidsområder mellom 
destinasjonene og kommunen. 
 
Det ble ikke gjort noe ift 
destinasjonssamarbeid i 2014. Nordreisa 
nærings- og kulturutvalg har gjort politisk 
vedtak i 2014 om at alternativer skal 
utredes og legges frem som del av 
handlingsplan for reiseliv. 
 
Norges Nasjonalparklandsbyer er en 
sammenslutning av kommuner med store 
naturverdier i Norge. Disse kommunene 
ble ført sammen i et nettverk av 
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Verdiskapningsprogrammet for natur. I 
hovedsak har arbeidet med 
Nasjonalparklandsbyer blitt ivaretatt av 
helårsvert prosjektet. Det har vært 
arrangert 4 samlinger, og i mai foregikk 
samlingen i Nordreisa. Arbeidet har i 2014 
vært preget av manglende sentral 
finansiering, men denne kom på plass på 
vårparten. For kommunens del måtte 
nærings- og kulturutvalget bidra med 
økonomiske ressurser for å sikre fremdrift 
og politisk lobbyarbeid. Satsingen fikk også 
finansiering for 2015, men med avslutning 
av Helårsvert-prosjektet må den lokale 
organiseringen endres. 
 
Landsbyrådet er en lokal sammensatt 
ressursgruppe som har som mål å få 
tilrettelagt lokale tiltak i naturen, 
forskjønning, stedsutvikling og andre tiltak 
som kan fremme Nasjonalparklandsbyen 
Storslett, og nasjonalparken Reisa 
nasjonalpark. 
 
I 2014 gikk denne under navnet 
Nasjonalparkgjengen og besto av aktører 
fra Halti nasjonalparkssenter, Reisa 
nasjonalparksstyre, Nordreisa kommune 
og tildels SNO/ Statskog. Resultater fra 
dette arbeidet foreligger i egen rapport for 
Nasjonalparklandsbyarbeidet. Eksempler 
på tiltak er; klopping av turstier, skilting, 
arrangementstilskudd Landsbymarked, 
Nasjonalparkmagasinet m.fler. 
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2.3  Sysselsetting 

I Nordreisa er det om lag 150 bedrifter. 
Den største delen består av små bedrifter 
med 1-4 ansatte. Handel, service, bygg og 
transport er næringer med flest 
sysselsatte.  
 
I NHOs næringsanalyser er kommunens 
arbeidsplasser redusert med 2 % i 2013 
sammenliknet med 2012. 
 
 
Arbeidsplasser, enten de er offentlige eller 
private, er svært viktig for å tiltrekke og 
beholde befolkningen i vår kommune. Selv 
om arbeidsledigheten i Nordreisa har 
ligget under 3 %, er det behov for flere 
arbeidsplasser. Dette signaliseres gjennom 
at den generelle arbeidstyrken er større 
enn antall arbeidsplasser. Nordreisa har 
2119 arbeidsplasser per 4. kvartal 2011. 
Antall sysselsatte er 2367 mennesker. Det 
er registrert 74 helt arbeidsledige dette 
utgjør ca 3 % av arbeidsstyrken.  
 
Nordreisa kommune er avhengig av å 
skape gode forhold som bo kommune. 
Dette gjennom oppvekstsvilkår, helhetlig 
tjenestetilbud og samferdsel. For å kunne 
stimulere til økning i det private næringsliv 
er det hensiktsmessig å legge til rette for 
gode rammevilkår. 
 
 
Tiltak videre: 
 
Uten fortsatt befolkningsvekst vil 
kommunale tjenesteyting bli svekket. 
Dette har ringvirkninger for næringsliv, og 
derfor bør befolkningsvekst være en 
prioritet. En av kommunens utfordringer er 
å sikre synlighet, pga synlighet koster 
penger. Derfor er det viktig å prioritere 
hvilke områder/ fagområder skal 
kommunen være synlig på. Dette bør ha 
sammenheng med kommunens reelle 

behov. Kommunen har pd ingått et 
samarbeid med Nord-Troms studiesenter 
som ivaretar kartlegging av 
rekrutteringsbehovet for helsesektoren. 
Samme utredning blir gjort innen næring 
der fokuset er lagt på bransjene havbruk, 
reiseliv og mat. 
 
Økt antall arbeidsplasser, og muligheter 
for utvikling av nye arbeidsplasser, er et 
ansvar som både offentlig og privat sektor 
må ta. Nordreisa kommune har i 2014 en 
økning i antall nyetableringer, men tiltak 
må settes i gang for å sikre at disse 
etableringene gir lønnsomhet og faktisk 
øker sysselsettingen. Tiltak som gjøres her 
er del av Entreprenørskapsplan, særlig det 
som omhandler oppfølging. 
 
Tilgjengelig arbeidskraft er en av de 
kritiske suksessfaktorene for næringslivets 
og det offentliges muligheter for å 
realisere verdiskapningspotensial. En 
kritisk faktor for dette er det attraktive 
lokalsamfunn. Det er viktig å fortsatt satse 
på større fagmiljøer, eventuelle nye 
fagmiljøer, og legge til rette for gode 
boliger. Nordreisa kommune vedtok i 2014 
en Boligpolitisk strategi som ivaretar 
dette. Stedsutvikling er en annen 
prioritering som bør fokuseres på, spesielt 
når kommunen har tilgjengelige 
tunellmasser. Næringspolitisk strategi har 
lagt opp til en revidering av 
stedsutviklingsplanen. 
 
Det ble foreslått i Nordreisa 
kommunestyre at Næringsutvikler skulle 
opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe 
med å finne ut hva som er problemet, og 
jobbe for å lage en strategi for at flere 
offentlige arbeidsplasser plasseres i 
Nordreisa kommune. Denne oppgaven må 
innarbeides i tiltakene i Strategisk 
næringsplan og vedtas i Nærings- og 
kulturutvalget og Nordreisa 
kommunestyre. 
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Starte langsiktig arbeid for å fremme 
tilbakeflytting. Dette handler om å satse 
på barn og unge gjennom å skape stolthet, 
trygghet og medvirkning i eget sted, og å 
lære å se mulighetene og kunne skape 
egen arbeidsplass. Ungt entreprenørskap 
sine programmer er egnet til dette, blant 
annen programmet Vårt lokalsamfunn. 
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2.4 Ressurs og kapital behov 

Denne delen av Strategisk næringsplan 

omtaler det som vi kan best utnytte av 

ressurser i kommunen og det generelle 

kapitalbehovet. Hovedutfordringen for 

planperioden er å øke verdiskapningen og 

den generelle lønnsomheten til 

eksisterende næringsaktører. Nordreisa 

kommune i sammenligning med landet for 

øvrig robuste bedrifter, men lav 

lønnsomhet. Nordreisa kommune sin rolle 

i dette bilde er som rådgiver, 

premissleverandør og arenaskaper. 

Arbeidet med å øke kapitaltilgang må også 

initieres og arbeides med aktivt fra 

privatsektor. Det er den med 

investeringsprosjektet som innehar 

informasjon om behovet, og ikke den som 

innehar ledig kapital. 

Når det gjelder tilrettelegging for næring 

er det viktig å gi næringslivet gode 

rammebetingelser for utvikling gjennom 

forutsigbarhet, infrastruktur og 

kapitaltilgang. Ny arealplan gir 

forutsigbarhet og gode rammevilkår for 

utvikling. 

Kapitaltilgangen fra private investorer og 

finansmarkeder er ofte vanskelig, fordi 

noen må koble aktører med ledig kapital 

sammen med små og mellomstore 

bedrifter (SMB) med stort behov for 

kapital. Dette er et grunnleggende 

problem knyttet til asymmetrisk 

informasjon - bedriften vet mer om 

investeringsprosjektet enn de potensielle 

eksterne investorene. Det er i tillegg kultur 

for å bruke tilgjengelig kapital på egen 

bedrift eller forbruk fremfor investeringer 

i nye prosjekter. Å endre dette er 

langsiktig arbeid, men tiltak er presentert i 

denne rapporten. 

Tiltak videre: 

Å sikre brobygging mellom ledig kapital og 

utvikling/ investeringer er ivaretatt 

gjennom ny regional 

entreprenørskapsplan.   

Byggekommiteen for Halti II ønsker at 

næringsutvikler i samarbeid med 

prosjektingeniører lager en strategi for 

bruk av enteprise, dette for å legge tilrette 

for lokalt næringsliv, og redegjøre for 

fordeler og ulemper med de ulike 

entepriseformene. Saken bør innarbeides i 

Strategisk næringsplan som da må 

revideres og legges til som eget tiltak. 

 

2.5 Verdiskapning 

Kommunen preges av stor konkurranse fra 

industriprosjekter når det kommer til 

arbeidskraft. Dette er særlig innen ledelse, 

helsesektor og fagutdannede innen bygg, 

anlegg, havbruk, landbruk og mekanisk. 

Privat og offentlig sektor konkurrerer i stor 

grad med store industribedrifter som 

lønner høyt og har gode betingelser. Det 

er noen grad av tilflytting fra andre 

europeiske land som hjelper å løfte 

verdiskapning i både offentlig og privat 

sektor.  

Detaljhandelen utsettes for hard 

konkurranse fra nærliggende byer og 

netthandelen. Dette gir utfordringer for 

bransjen å tilfredsstille kundenes behov. I 

tredjekvartal viste statistikkene en 

nedgang på omsetning i 

dagligvarebutikker i Nordreisa på 1,5 %, 
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mens det på landsbasis viste en økning til 

3 %. Det er viktig å si at handelsmønstret 

til befolkningen er endret, og viktig del av 

å sikre omsetningen, og dermed 

sysselsettingen er å øke tilveksten i 

besøksnæringen. Reiselivsplan og 

stedsutviklingsplan vil være viktige tiltak 

for å bevare denne næringen som er en av 

kommunens viktigste og største 

sysselsetter. 

Nordreisa kommune har flere viktige 

bedrifter som er i utvikling og mange 

utfordres av generasjonsskifter i ledelsen. 

Å legge til rette for gode 

generasjonsskifter og opprettholdelse av 

eksisterende bedrifter i denne prosessen 

er viktig. Med et økende fokus på 

Nordområdene og infrastruktur for 

utvikling i Nord, har kommunen flere 

muligheter for nye næringer i industri/ 

lager og innen bygg og anlegg. 

Landbruket har nedgang med ett bruk. Det 

er positivt at kommunen ser flere 

generasjonsskifter, og mange unge 

mennesker i landbruket. Selv om jordvern 

er prinsipper som styrer arealbruken, er 

jordbruksarealer under stadig press. 

Arealforvaltningen er premissgiver for 

utviklingen av denne næringen. Det er i 

tillegg en utfordring for beitenæringen at 

kommunen har mer rovdyr enn nasjonale 

måltall. Næringsutøvere i bransjen sliter 

med effektivisering som følge av gamle 

driftsbygg og økende krav til lønnsomhet. 

Ny handlingsplan for landbruk vil være 

viktig del av å få til endringer på sikt. 

Landbruket har alltid vært en viktig og stor 

næring for kommunen. Troms fylke skårer 

høyt og noen ganger høyest på landsbasis 

når det gjelder kjøttkvalitet på lam og 

melkekvalitet fra geit. I Nordreisa har vi 

flere produsenter som leverer svært høy 

kvalitet på sin produkter, dette er noe 

man skal være stolt over. 

Landsbymarkedet er en av de arenaene 

der mat fra regionen blir satt fokus på, og i 

2014 ble eierskapet til festivalen også lagt 

til matprodusenter og annet næringsliv. 

Matvaresikkerhet og et åpent 

kulturlandskap er to viktige momenter i 

landbruket som skal fremmes i 

handlingsdelen for landbruk. 

Nordreisa kommune har store muligheter 

innen uttak av ressurser. Kommunen har 

den største grusreserven i fylket. 

Nordreisa kommune har konkret i 2014 

sendt over all informasjon om dette til 

Statoil, da de etterspurte tilgjengelige 

arealer og grus til et evt. nytt gassanlegg 

tilknyttet Johan Castberg. Skogressursen 

er stor, men underutnyttet. Tilveksten er 

langt større enn uttaket. Barskogen er i 

hovedsak ikke hogstmoden, men det kan 

tas ut betydelige mengder gjennom 

tynning. Mye av lauvskogen er 

hogstmoden og det kan tas ut et langt 

større kvantum enn i dag. Dette virket er 

godt egnet til ved og fyringsflis. Tilgangen 

på nærliggende tømmerkai er avgjørende 

for at skogen kan bli eksportvare i 

kommunen. 

Tiltak videre: 

Starte arbeidet med stedsutviklingsplanen. 

Mobilisere til vilje å investere, både politisk 

og i privat sektor. 

Handlingsplan for reiselivet skal 

ferdigstilles. 
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Fortsette med å legge til rette for 

dypvannskai med lager/ industri. 

Handlingsplan for landbruk skal 

igangsettes. 

Landsbymarkedets utvikling skal støttes og 

prioriteres. 

 

2.6  Kommunens bruk av 

virkemidler i næringspolitikken 

 
Hvert år tildeles det midler til 
næringsrettede tiltak fra driftsmidler fra 
Nordreisa kommunestyre. Disse midlene 
brukes til å finansiere egenkapital i 
næringsrettede prosjekter, og prosjekter 
som ikke kan få offentlig støtte fra andre 
steder. 
 
Budsjettet i 2014 var som følger: 
 

Tilskudd driftsmessige 
næringstiltak Budsjett 

  

Informasjon/ markedsføring 25721 

Kontigenter 12860 

Overføring Private, reiseliv 122669 

Overføring til private 183600 

Til Grendelag, lag og foreninger 50900 

Investeringer 0 

  

SUM til fordeling 415750 

 
 
Nordreisa kommune får tildelt midler til 
Kommunale utviklingsfond fra Troms 
Fylkeskommune, og disse midlene er i stor 
utstrekning ment som direkte 
bedriftstøtte, jfr. EØS-reglement for 
offentligstøtte. De senere år har deler av 
beløpet blitt forbeholdt regionale tiltak. 
Regionale tiltaksmidler er forbeholdt 
satsinger som flere enn en kommune 
samarbeider om. 

 

Tilskudd næringstiltak 432 Budsjett 

  

Regionale midler 200 000 

Næringsfond 1 000 000 

Dagligvareforretninger 30 000 

  

SUM 1 230 000 

  

  

 
 
Bedrifter fra Nordreisa kommune har 
anledning til å søke om støtte fra 
Sametinget og fra Innovasjon Norge. Med 
at Nordreisa kommune kom inn i STN-
området er behovet for et fiskerifond, 
mindre. 
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2.6.1 Kommunale driftsmidler til 
tilrettelegging for næring:   

Midlene går til faste tiltak som 
Nasjonalparkmagasinet, kurs, 
arrangement, annonsering, profilering 
mm. Administreres i hht. Prioriteringer 
gjort av Nærings- og kulturutvalget, 
administreres av næringsutvikler. 
 
 
2.6.2 Kommunale driftsmidler til store 

arrangement: 
Dette er midler til de frivillige 
organisasjoner eller individuelle 
idrettsutøvere på internasjonale arenaer, 
som fremmer kommunens mål for 
Nordreisasamfunnet, beskrevet i 
hovedsatsingene; attraktivitet, folkehelse 
og økonomi. Tiltak som fremmer barn og 
unges aktivitetstilbud skal prioriteres. 
Saksbehandles av næringsutvikler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.6.3 Kommunalt utviklingsfond: 
Målet med det kommunale 
utviklingsfondet er å styrke kommunens 
mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid 
med utgangspunkt i lokalmiljøenes 
forutsetninger og muligheter. 
 
Nordreisa kommune kan behandle 
søknader med tilskuddsbeløp inntil 300 
000 kr. Større prosjekter skal rettes til 
Sametinget eller Innovasjon Norge. Inntil 
100 000 kr i tilskudd behandles som 
delegert sak av næringsutvikler. Saker 
over dette behandles i politisk utvalg. 
 

Næringstilskudd Saldo 

  

 

Næringsfond 14 

Regional utvikling 14 

Næringsfond 13 

Regional utvikling 13 

Næringsfond 12 

Regional utvikling1 2 

Næringsfond 11- 

 
 

382 430 

170 000 

4 940 

130 000 

6 786 

-3 500 

2 053 
 

  

Total saldo 692 709 

  

 
De regionale midlene vil benyttes i tiltak 
gjort i samarbeid med andre kommuner. 
 
 
2.6.4 Primærnæringsfondene: 
Støtte til investeringer som ikke kan få 
finansiell støtte fra andre offentlige 
myndigheter. Påfyll for midlene må gjøres 
over kommunens driftsbudsjett. Søker kan 
være eier eller driver av 
landbrukseiendom, skogbrukseiendom, 
fiskere samt organisasjoner kan søke. 
Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen. Beløp over 
100 000 kr behandles politisk.  
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Vedtektene til fondene er foreldet og må 
lages på nytt. Ligger som vedtak i 
næringspolitisk strategi. Det er ikke fordelt 
midler fra denne posten i 2014. 

 

2.6.5 SMIL: 
SMIL-ordningen omfatter tiltak som sikrer 
kulturlandskapsverdiene, tilgjengelighet til 
kulturlandskapet og tiltak som fremmer 
samarbeid eller reduserer forurensing fra 
jordbruket. Eier eller driver av 
landbrukseiendom, samt organisasjoner 
kan søke. Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen. I 2014 hadde 
vi åtte SMIL søknader, derav en som var 
utenfor tiltaksstrategien og ble avvist. 
Tre søknader ble innvilget, og fire fikk 
avslag. 
 
Total tiltakssum:                                 
1.177.099 kr 
Derav søkes det om støtte for:            
484.238 kr  
Vi hadde tilrådighet ved tildeling:          
90.000 kr 
 
2.6.6 NMSK: 
NMSK-ordningen omfatter tiltak som gir 

økt verdiskaping i skog eller tiltak som 

ivaretar miljøverdier i skogbruket. Eier av 

skogbrukseiendom kan søke. 

Saksbehandles i 

kommuneadministrasjonen. Satsingen på 

bioenergi i kommunen fører til større aktivitet i 

skogen. Det er i løpet av året gjennomført flere 

store drifter. Framover vil den satsingen gi økt 

aktivitet i skogen med både vegbygging, hogst 

og skogkulturaktivitet. 

I løpet av året er arbeidet med hovedplan for 

skogsveg kommet et lagt skritt videre. 

Arbeidet ventes avsluttet i 2015. Planen vil 

være viktig i forhold til utbygging av 

skogvegnettet i kommunen. 

 

Aktiviteten innen skogkultur viser at det ble 

behandlet 7 søknader. Det ble tilplantet 29 

dekar. Videre er det behandlet en 
 
2.6.7 Transportstøtte. 
Nordreisa kommune medfinansierer 
transportstøtte til fiskemottak sammen 
med Troms Fylkeskommune, Norges 
Råfiskarlag og andre kommuner. Årlig 
søknadsfrist, med kriterier. Saksbehandles 
av Næringsutvikler og videresendes til 
Fylkeskommunen for slutt behandling. 
Pengene bevilges fra Kommunalt 
utviklingsfond. 
 
I samarbeid med andre kommuner, 
Råfiskarlaget og Troms fylkeskommune er 
det gitt transportstøtte til frakt av fisk fra 
Sørkjosen fiskemottak. 
 
2.6.8 Driftstøtte til dagligvarebutikker i 

utkantstrøk 
Nordreisa kommune medfinansierer 
driftstøtte til butikker i utkanter sammen 
med Troms Fylkeskommune. Årlig 
søknadsfrist, med kriterier. Saksbehandles 
av Næringsutvikler og videresendes til 
Fylkeskommunen for slutt behandling. 
Pengene bevilges fra Kommunalt 
utviklingsfond. En bedrift fikk driftsstøtte i 
2014. 
 
2.6.9 Tippemidler 
2.6.1 Spillemidler 
Kommuner, idrettslag og andre 
sammenslutninger kan søke om 
spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene 
skal bidra til at en større del av 
befolkningen får mulighet til å drive idrett 
og fysisk aktivitet. De viktigste 
målgruppene for bruk av spillemidlene til 
idrettsformål er barn og ungdom (6 – 19 
år) og personer med nedsatt 
funksjonsevne. Det kan søkes om tilskudd 
til 
• nybygg og rehabilitering av anlegg for 
organisert idrett 
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• nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for 
fysiske aktiviteter i tilknytning til 
boområder) 
Saksbehandles i kommunen før det 
videresendes fylkeskommunen for endelig 
vedtak. Nordreisa kommune har 
prinsippvedtak på å innvilge tilskudd til 
bygging av spillemiddelanlegg tilsvarende 
halvparten av spillemiddeltilskuddet. 
Resten av finansieringen på 25 - 38 % kan 
anleggseier finansiere med egenkapital, 
dugnad, lån og annet. 
 
 
2.6.10 Andre støtteordninger 
Administrasjonen videreformidler 
støtteordninger fra andre aktører.  
 
 
2.6.11 Andre støttefunksjoner 
Landbrukssaker til Innovasjon Norge 
forbehandles i administrasjonen før det 
videresendes til Innovasjon Norge. 
 
Nordreisa kommune tilbyr etablererkurs 
etter modellen Lean Business i samarbeid 
med Halti Næringshage AS. 
 
Kommuneadministrasjonen forvalter 
eiendomsutvikling og infrastruktur 
utvikling jfr. kommuneplanen. 
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4.  TILTAK

 

4.1  Nyetableringer 

 
 

4.1.1. Etablererkontor 

- Det er utarbeidet et 3 årig prosjekt i samarbeid med NUNT og Halti 
Næringshage. Se Entreprenørskapsplan i vedlegg. 

4.1.2  100 % stillingsressurs til næringsutvikler. 

- Overholdt 
4.1.3  Aktiv informasjons- og veiledningsarbeid finansierings ordninger, både 

offentlige og private. 

- Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge 
- Sterkere samarbeid gjennom Entreprenørskapsplan 

4.1.4  Antall nyetableringer i privat sektor. 

- 62 nye bedrifter registrert i kommunen i 2014 
- Økning på 12 i  forhold til 2013 

4.1.5  Målrettet informasjonsstrategi for nyetablerere i samarbeid med Halti 
Næringshage AS. 

- Entreprenørskapsplan 
4.1.6. Samarbeidsavtale med Halti Næringshage. 

- Inngått 
4.1.7 Informasjon om ledige næringsarealer i offentlig og privat eie skal i 

samarbeid med private interesser aktivt markedsføres. 
 

- Entreprenørskapsplan 
4.1.8 Nordreisa kommune skal inspirere til å utvikle gründerånd og tiltakslyst 

gjennom styrking av Prøv sjøl-midler for ungdom, entreprenørskap og 
annen gründervirksomhet. 
 

- Entreprenørskapsplan 
4.1.9 Innovasjon har tette bånd til forskningsinstitusjoner, universitets miljø 

mfl. Kommunen har et ansvar for å ivareta innovasjonskraft lokalt. 
 

- Entreprenørskapsplan 
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4.2  Brobygger mellom kapital og utviklingsprosjekter 

 

4.2.1. Nordreisa kommune skal opprettholde samarbeidsavtalen med Innovasjon 
Norge og Sametinget, for bedre og helhetlig kapitaltilgang. 

- Overholdt. 

4.2.2  Nordreisa kommune skal bidra til nettverk og klyngedannelser. 
 

- Påbegynt i noen sektorer, Reiseliv, etablering 

4.2.3  Kommunen skal legge til rette for forbedret i infrastruktur i skogbruket, mer 
skogplanting og mer skjøtsel av ungskog for å øke den langsiktige 
verdiskapingen/kapitaloppbyggingen i skogen. 

- Ikke påbegynt 

4.2.4  Kommunen skal videreføre satsingen og øke bruken av bioenergi til oppvarming 
av kommunale bygg og være pådriver og tilrettelegger i for å øke bruken av tre.   
 

- Ikke påbegynt 

4.2.5  Bidra til større innovasjonsgrad i næringslivet i samarbeid med regionens 
utviklingsaktører og miljøer tilknyttet det Arktiske universitetet. 
 

- Påbegynt i reiseliv 

 

4.3  Kompetanse 

 
 

4.3.1. I samarbeid med Nord-Troms studiesenter skal det gjøres en 
kompetanseutredning i privat næringsliv. 

- Påbegynt. Prosjektet Kunnskapsløft i Nord-Troms har pd ny prosjektleder. 

4.3.2  Nordreisa kommune skal jobbe for at alle programmene til Ungt 
entreprenørskap, er integrert i lokale læreplaner. 

- Entreprenørskapsplan 

4.3.3  Nordreisa kommune skal arbeide for å være et godt vertskap for tilflyttere, og gi 
god informasjon gjennom velkomstinformasjon på nett, tilflytterverter, 
velkomstbrosjyre, velkomstpakke og velkomstkvelder. Det må jobbes 
forfadderordninger for å øke trivsel og god integrering.  

- Nettinformasjon oppdatert 
- Tilflytterverter oppnevn. Ny politisk runde i 2015.  
- Velkomstbrosjyre oppdatert 2 ganger årlig. 
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- Ca 200 velkomstpakker er utsendt 
- En velkomstkveld er avholdt 
- Fadderordning er ikke påbegynt. Kan påbegynnes når tilflytterverter er 

utvalgt. 

4.3.4  Kommunen skal sammen med landbruket jobbe med omdømmebygging av 
yrket bonde og bidra til kollegialt samhold og arbeidsmiljø. 
 

- Ikke påbegynt 

4.3.5 Økt tilgang på kompetanse i framtiden er avhengig av tidlig innsats. Bruk av 
trainee og studenter i utviklingsprosesser og bruk av Ungt entreprenørskap i 
skolene er verktøy for å skape bånd og synliggjøre muligheter i eget sted. 
 

- Påbegynt i prosjektet Kunnskapsløft for Nord-Troms. Prosjektleder Nord-
Troms studiesenter. Nordreisa kommune er samarbeidspart. 

- Entreprenørskapsplan vi ivareta Ungt entreprenørskap 

 

4.4 Satsingsområder i planperioden 
 

 

4.4.1. Primærnæringer, Jordbruk skogbruk og fiskeri skal ha en egen 
handlingsplan knyttet til ressursbruk og primærnæringsfondets bruk. 

- Ikke påbegynt 
4.4.2  Det skal lages en egen handlingsplan for reiseliv, gjerne i samarbeid uten 

tanke på kommunegrenser, der også resterende besøksnæring, som salg 
og service og kulturnæringer samles omkring kommunens satsing på natur 
og kulturbasert reiseliv. 

- Arbeidet er påbegynt, med Kunnskapsinnhenting i Reiseliv. Rapport 
vedlagt. 

- Målsetning om politisk behandling ila 2015.  
4.4.3  Det skal iverksettes arbeid med å revitalisere og realisere 

stedsutviklingsplanen, i samarbeid med næringslivet og andre offentlige 
aktører, med mål og å bygge et hyggelig landsbysentrum. 

 

- Dialogmøter er påbegynt med næringslivet. Det er behov for en del 
planarbeid som må vente pga kapasitet ifft Tunellmassene. 

- Konsept må kunne påbegynnes i 2015 
4.4.4  Det skal lages en egen handlingsplan entreprenørskap i skolen. 
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- Se egen entreprenørskapsplan 
4.4.5 Det skal jobbes for å markedsføre og legge til rette for større 

næringsetablering ved Hjellnes dypvannskai og industriområde. For å få 
dette til må Nordreisa kommune sine stedlige ressurser (evt. muligheter 
og hindringer for uttak av mineraler og grusressurser) grundig kartlegges 
og markedsføres. 
 

- Påbegynt. Prosessmøter med lokalt næringsliv påbegynnes i prio 
2015. 

- Forprosjektstøtte søkt, men avslått av Troms Fylkeskommune pga 
manglende planlegging 

- Områdeplanlegging er igangsatt. 
- Grunneiersamtaler må gjennomføres. 
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5. TILTAK MED MILEÆLSPLAN 
 

Status 
tiltak 

 
 
 
Status 

 
 
 
Merknad 

4.1.1 Etablert Samarbeidsavtaler 

4.1.2 Overholdt   

4.1.3 Igangsatt Samarbeidsavtaler, Sametinget er en prioritet. 

4.1.4 Overholdt  

4.1.5 Igangsatt  Entreprenørskapsplan 

4.1.6 Overholdt Avtale inngås årlig 

4.1.7 Igangsatt   

4.1.8 Igangsatt Entreprenørskapsplan 

4.1.9 Igangsatt Entreprenørskapsplan 

4.2.1 Igangsatt Samarbeidsavtale med Sametinget mangler 

4.2.2 Igangsatt I bransjer; 
Reiseliv 
Hjellnes 
Etablering 

4.2.3 - Avventes pga kapasitet 

4.2.4 - Avventes pga kapasitet 

4.2.5 Igangsatt Kunnskapsløft i Nord-Troms 
Entreprenørskapsplan 

4.3.1 Igangsatt Kunnskapsløft i Nord-Troms 

4.3.2 Igangsatt Entreprenørskapsplan 

4.3.3 - Ansvars fordeling og ressurser må tildeles etter ODBNT prosjektet 
avsluttet 

4.3.4 -  

4.3.5 Igangsatt Kunnskapsløft i Nord-Troms 
Entreprenørskapsplan 

4.4.1 - Avventes  pga kapasitet 

4.4.2 Igangsatt Forstudie gjennomført 
Handlingsplan påbegynt 

4.4.3 - Avventer plankapasitet 

4.4.4 Igangsatt Entreprenørskapsplan 

4.4.5 Påbegynt Forprosjektsøknad sendt. Avslått pga manglende plan 
Plan påbegynt 
Lokale prosesser påbegynt 

Revidering  Planen bør revideres prio 2016. 
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5.  OPPSUMMERING 

 
Nordreisa kommune sitt hovedmål 
med strategisk næringsplan er å 
næringsplan fastsette retning, rammer 
og prioriteringer for videreutvikling av 
alle grenene av næringslivet i 
kommunen. Den skal gi et best mulig 
grunnlag for beslutninger i den enkelte 
bedrift, for grunneiere og offentlige 
prioriteringer. 
 
Planen søker å realisere 
kommuneplanens samfunnsdel sitt 
hovedmål for næring; 
 
Nordreisa skal ha et næringsliv som er 

preget av nyskapning, bærekraft og vekst. 

I dette legger kommunen opp til å være en 

ja-kommune som i sin forvalting av 

arealer, gir forutsigbarhet og gode 

rammevilkår for utvikling. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1028-1 

Arkiv:                153  

Saksbehandler:  Anne-Marie 

Gaino 

 Dato:                 15.03.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

2//15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Revidering av budsjett 2015 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven kap 8 

Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) § 11 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.03.2015  

 

Behandling: 

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: 

    

     Navn  Utgifter Inntekter Kommentarer 

     Dekning av tidligere års 
merforbruk  3 847 692  

 
Inndekning tidligere års merforbruk 

 Fellesutgifter helse  
 

3 000 000  Reduksjon ressurskrevende tjenester 

 DMS  
 

1 300 000  Reduksjon tilskudd UNN 

 Integreringstilskudd    1 800 000    

 
3 847 692  6 100 000  9 947 692  

    

    

    

    

    

     Navn  Utgifter Inntekter Kommentarer 

 Moan skole  -540 000  
 

100 % stilling lærerstilling Moan skole 

 Kulturskolen  -280 000  
 

65 % still kulturskolen (30% brukt juni) 

 Kulturhus  -350 000  
 

80 % still koordinator Halti (50% ) 

 Adm helse  -480 000  
 

100 % vakant konsulent (hele året) 

 Rus og psykisk helse  -500 000  
 

80% psyk sykepleier (hele året) 
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 Adm. Helse  -320 000  
 

100 % vakant konsulent (8/12 deler) 

 Fysioterapeutavdelingen  -200 000  
 

40 % stilling ergoterapeut 

 DMS  -450 000  
 

100% still virksomhetsleder 
DMS(9/12del) 

 Renhold  -400 000  
 

100 % stilling renholder 

 Teknisk avd  -400 000  
 

Div besparelse iflg forslag fra teknisk 
sjef 

 
-3 920 000  

  

    

    

     Navn  Utgifter Inntekter Kommentarer 

Fellestiltak personal -100 000  
 

Ny avtale med BHT 

 Fellestiltak grunnskole  -100 000  
 

Kompetanseutvikling 

 Storslett skole  -117 630  
 

Frukt og grønt 

 Storslett skole  -450 000  
 

Innsparing lønn 

 Rotsundelv skole  -190 000  
 

Innsparing vikarutgifter 

 Fellestiltak barnehage  -250 000  
 

Barnehagekonsulent 

 Tiltak kultur  -60 000  
 

Kultur 

 Lillebo alderspensjonat  -1 809 825  
   Høgegga omsorgsboliger  -943 000  
 

3+3 turnus (denne må reduseres  

   
siden det er gått noen måneder) 

 Prosjekt ungdomsmiljø  -50 000  
 

Gml prosjekt som ligger inne i 
budsjettet 

 UMK og andre arr  0  
 

Halti åpningsarrangement 

 Teknisk avdeling  -70 000  
 

Div kutt 

 Bygg - Sonjatun helsesenter  -70 000  
 

Utgifter til et nytt kontor 

 Fra investering  -1 231 237  
 

Halti II, Guleng III og startlån (Event  

   

merutg kr 130.165 dersom VAR gj 
føres) 

Ansvar 190 -586 000    Bruk av disp fond 

 
-6 027 692  

  

    Kontrollsum 0  
   

 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

    

     Navn  Utgifter Inntekter Kommentarer 

     Dekning av tidligere års 
merforbruk  3 847 692  

 
Inndekning tidligere års merforbruk 

 Fellesutgifter helse  
 

3 000 000  Reduksjon ressurskrevende tjenester 

 DMS  
 

1 300 000  Reduksjon tilskudd UNN 

 Integreringstilskudd    1 800 000    

 
3 847 692  6 100 000  9 947 692  
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 Navn  Utgifter Inntekter Kommentarer 

 Moan skole  -540 000  
 

100 % stilling lærerstilling Moan skole 

 Kulturskolen  -280 000  
 

65 % still kulturskolen (30% brukt juni) 

 Kuturhus  -350 000  
 

80 % still koordinator Halti (50% ) 

 Adm helse  -480 000  
 

100 % vakant konsulent (hele året) 

 Rus og psykisk helse  -500 000  
 

80% psyk sykepleier (hele året) 

 Adm. Helse  -320 000  
 

100 % vakant konsulent (8/12 deler) 

 Fysioterapautavdelingen  -200 000  
 

40 % stilling ergoterapaut 

 DMS  -450 000  
 

100% still virksomhetsleder 
DMS(9/12del) 

 Renhold  -400 000  
 

100 % stilling renholder 

 Teknisk avd  -400 000  
 

Div besparelse iflg forslag fra teknisk 
sjef 

 
-3 920 000  

   

 

    

     Navn  Utgifter Inntekter Kommentarer 

Fellestiltak personal -100 000  
 

Ny avtale med BHT 

 Fellestiltak grunnskole  -100 000  
 

Kompetanseutvikling 

 Storslett skole  -117 630  
 

Frukt og grønt 

 Storslett skole  -450 000  
 

Innsparing lønn 

 Rotsundelv skole  -190 000  
 

Innsparing vikarutgifter 

 Fellestiltak barnehage  -250 000  
 

Barnehagekonsulent 

 Tiltak kultur  -60 000  
 

Kultur 

 Lillebo alderspensjonat  -1 809 825  
   Høgegga omsorgsboliger  -943 000  
 

3+3 turnus (denne må reduseres  

   
siden det er gått noen måneder) 

 Prosjekt ungdomsmiljø  -50 000  
 

Gml prosjekt som ligger inne i 
budsjettet 

 UMK og andre arr  0  
 

Halti åpningsarrangement 

 Teknisk avdeling  -70 000  
 

Div kutt 

 Bygg - Sonjatun helsesenter  -70 000  
 

Utgifter til et nytt kontor 

 Fra investering  -1 231 237  
 

Halti II, Guleng III og startlån (Event  

   

merutg kr 130.165 dersom VAR gj 
føres) 

Ansvar 190 -586 000    Bruk av disp fond 

 
-6 027 692  

  

    Kontrollsum 0  
   

 

 

Saksopplysninger 

Det ureviderte regnskapet for 2014 viser et merforbruk på ca 1,2 mill kr.  Det betyr at det 

budsjettert inndekning på tidligere års merforbruk på 10,3 mill kr ikke ble realisert. 

 

Det ureviderte regnskapet for 2014 viser et brutto driftsresultat som er 11,5 mill kr svakere enn 

budsjettert.  (13,5 mill kr i merinntekter i forhold til budsjett og 25 mill kr høyere driftsutgifter 

enn budsjettert).  Det betyr at netto driftsresultat, som skulle vært positiv med 10 mill kr, ble 

svekket og ble negativ med 1 mill kr.  Netto driftsresultat er det som blir igjen av differansen 

mellom driftsinntekter og utgifter når finanstransaksjoner er fratrukket.  Det skal gå til dekning 

av evt merforbruk og avsetninger til fond.  Når netto driftsresultat er negativ, så er det ikke noe 
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igjen til dekning av tidligere års merforbruk. Tvert imot øker det akkumulerte merforbruket med 

et nytt merforbruk.   

 

Regnskapsår Merforbruk 

2008        2 230 028 

2009        3 587 671 

2010        4 482 917 

2014 Ca   1 200 000 

Samlet merforbruk Ca 11 500 000 

 

 

Budsjettet for 2015 er utarbeidet med forutsetning om at tidligere års merforbruk var inndekket i 

sin helhet.   

 

Det faktum at brutto driftsresultat i 2014 ble ca 11,5 mill kr svakere enn budsjettert, indikerer at 

det budsjetterte driftsnivået for 2015 heller ikke er realistisk.   

 

Budsjettet for 2015 må derfor revideres med forslag til inndekning av merforbruk, samt at det 

må gjøres korrigering av for høyt budsjetterte inntekter og justering av driftsnivået. 

 

 

 

Vurdering 

Inndekning merforbruk 

Merforbruket på ca 1,2 mill kr i 2014 må dekkes inn i 2015, jfr kommunelovens §48 nr 4. 

 

For det gamle merforbruket må kommunen søke departementet om inndekning over 2 år (2016 

og 2017). 

 

Siden regnskapsåret allerede har passert 3 måneder, anses det ikke realistisk å dekke mer enn 

merforbruket for 2014 ca 1,2 mill kr. 

Det resterende; kr 10 300 000 (for 2008, 2009 og 2010) søkes dekket i budsjettet for 2016 og 

2017. 

 

Inndekning inntektssvikt 

Regnskapet for 2014 viser svikt i refusjoner for ressurskrevende brukere, noe som medfører at 

budsjettet for 2015 må revideres med 3 mill kr.  Historisk har det vist seg at refusjonen har vært 

høyere enn budsjettert, men det kan se ut som om taket nå er nådd. 

 

Refusjon fra UNN for drift av Distriktsmedisinsk senter reduseres med 1,3 mill kr. Reduksjonen 

skyldes at sykestuefinansiering er trukket ut av refusjonen og finansieres særskilt.  Den særskilte 

finansieringa indeksreguleres ikke, slik som den øvrige refusjonen. 

 

Integreringstilskuddet er beregnet på nytt og viser at inntekten må reduseres med 1,8 mill kr.  

 

Totalt må inntektene korrigeres ned med 6,1 mill kr. 

 

Inndekning økte utgifter 

Helse- og omsorg har pga inntak i dobbeltrom oppbemannet tjenesten med 3,9 stillinger, som 

det ikke er budsjettdekning for.  Oppbemanninga er Dette utgjør 2,2 mill kr. 
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Oppbemanninga gjelder for 5 ekstra senger og for vedtak gjort innen hjemmetjenesten. 

Sonjatun sykehjem og Sonjatun bo- og kultur har hver 2 ekstra brukere, dvs 2 dobbeltrom, mens 

Sonjatun omsorgssenter har 1 ekstra bruker, dvs ett dobbeltrom. 

Oppbemanningen er som følger: 1,9 stillinger på Sonjatun sykehjem, 1 stilling på Sonjatun 

omsorgssenter og 1 stilling i hjemmetjenesten. I tillegg oppbemanner Sonjatun bo- og kultur 

etter behov, noe som er estimert til ca kr 250 000. 

 

 

Budsjettet for 2015 må derfor reguleres med 9,5 mill kr, for å dekke inntektssvikt, utgiftsøkning 

og merforbruk. 

 

I budsjettet for 2015 ligger det inne besparelser på vakante stillinger, herav 250.000,- 

sentraladministrasjonen, kr 250.000,- teknisk avdeling, kr 250.000,- utviklingsavdeling og kr 1.5 

mill vakanser helse. Rådmannen har bedt sektorene/enhetene om tilbakemelding på ytterligere 

stillinger som står vakant og hvilke konsekvenser det vil ha å la stillingene stå vakant. 

 

Følgende stillinger står vakant: 

Moan skole  -540 000  100 % stilling lærerstilling Moan skole 

 Kulturskolen  -280 000  65 % stilling kulturskolen (30 % brukt 

frem til juni) 

 Halti Kulturhus  -350 000  80 % stilling koordinator Halti (50% 

kommunal) 

 Adm helse og omsorg -480 000  100 % vakant konsulent (hele året) 

 Rus og psykisk helse  -500 000  80% psyk sykepleier (hele året) 

 Adm. Helse og omsorg -320 000  100 % vakant konsulent (8/12 deler) 

 Fysioterapeutavdelingen  -200 000  40 % stilling ergoterapeut 

 DMS  -450 000  100 % stilling virksomhetsleder DMS 

(9/12 del) 

 Renhold  -400 000  100 % stilling renholder 

 Vaktmester  -400 000  100 % stilling vaktmester 

 Storslett skole  -450 000  Innsparing lønn 

 Fellestiltak barnehage  -250 000  Barnehagekonsulent 

 -4 620 000   

 

 

I tillegg til stillinger kan følgende tiltak reduseres: 

Fellestiltak 

personal 

-100 000  Ny avtale med BHT 

 Fellestiltak 

grunnskole  

-250 000  Kompetanseutvikling 

 Storslett skole  -117 630  Frukt og grønt 

 Rotsundelv 

skole  

-190 000  Innsparing vikarutgifter 

 Teknisk avd  -400 000  Div besparelse iflg forslag fra teknisk sjef 

 Tiltak kultur  -60 000  Div besparelser 

 Lillebo 

alderspensjonat  

-1 809 825  Ingen etablering av ekstra senger 

 Høgegga 

omsorgsboliger  

-943 000  3+3 turnus (halvårsvirkning) 

 Prosjekt 

ungdomsmiljø  

-50 000  Gml prosjekt som ligger inne i budsjettet 
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 UMK og andre 

arr  

-170 000  Halti åpningsarrangement 

 Teknisk 

avdeling  

-70 000  Div besparelser 

 Bygg - Sonjatun 

helsesenter  

-70 000  Utgifter til et nytt kontor 

 Fra investering  -1 101 072  Halti II, Guleng III, startlån og VAR prosjekter 

gjennomføres  

Ansvar 190 -586 000  Bruk av disposisjonsfond 

 -5 907 527   

 

 

 

Konsekvenser ved å la stillinger stå vakant: 

Moan skole: 

Stillingen var tenkt til å styrke opplæringen til elevene. Dette med bakgrunn i 

forvaltningsrevisjonsrapport fra KomRev Nord, som viste at Moan skole bruker langt mindre pr. 

elev enn Storslett skole.  Konsekvensen er at det ikke blir styrkning, slik det var tenkt. 

 

Storslett skole: 

Skolen har en inspektørstilling ledig, men ser det som en bedre løsning å ta ned en lærerstilling, 

evt. assistentstilling. Dette vil få konsekvenser, men det er en større utfordring for skolen å ha en 

administrasjon som ikke når over viktige oppgaver. 

 

 

Barnehagekonsulent: 

Den økonomiske situasjonen gjorde at rådmannen under budsjettarbeidet koblet stillinga som 

barnehagekonsulent til reduksjon av administrasjonstida til styrere i 2-avd. barnehager. På den 

måten fant rådmannen inndekning til stillinga innenfor barnehagenes rammer. Med dette skulle 

oppgaver styrerne har løst i de årene vi ikke har hatt barnehagekonsulent, legges til staben for å 

få en overordnet ledelse av dette. 

 

Fylkesmannen har uttrykt stor bekymring for Nordreisa kommune som barnehageeier. Det viste 

seg blant annet at rollen som barnehagemyndighet i liten grad ble utført. Nordreisa kommune 

gjennomførte blant annet få tilsyn i barnehagene og tilsynene ble ei heller fulgt opp. Nordreisa 

kommune klarte heller ikke å følge opp arbeidet i det regionale barnehagenettverket på en 

tilfredsstillende måte. 

 

Sektorleder for oppvekst og kultur har i utgangspunktet en meget liten administrasjon, kun en 

80% saksbehandler.  Når styrernes ressurs tas ned, vil det medføre et større press i sektorens 

administrasjon.  Formålet var å styrke koordineringen av barnehagene med denne stillingen, ved 

å ta ned styrerressursen.  Fjernes stillingen, vil det medføre større press på både styrerne og 

sektorleder.  Lovpålagte tilsynsoppgaver vil ikke kunne prioriteres. 

 

Kulturskolen: 

Stillingen er vakant pga av at en musikklærer er ute i permisjon fram til 1.august 2015.  

Halvårsvirkning for stillingen utgjør kr 116 000. 

Stillingen underviser i fagfeltene gitar, trommer mm. I tillegg har han fagkompetanse innen lyd 

og lys.  Det er tilsatt vikar i 30 % stilling som gitarlærer fram til sommeren.  

Konsekvensen er et redusert tilbud ved musikkskolen. 
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Halti kulturhus: 

80% koordinatorstilling er et spleiseprosjekt mellom leietakerne, der kommunen står for 50% av 

stillingen.  Kommunens andel utgjør kr. 233 000 for 2015.  

 

Det pågår nå et prosjekt ved Halti, der formålet er å planlegge samhandlingen i Halti. Dette er et 

toårig prosjekt som går fram til 31.des 2015, og har en 60 % stillingsressurs. 

 

Samhandlingsprosjektet kan ivareta deler av funksjonene i servicepunktet fra innflytting i mai 

og ut året, men det vil ikke bli på det nivået som planlagt. 

 

Administrative stillinger i helse og omsorg: 

Oppdrag med registrering av ansatte i sikker sone vil gå til It-avdelinga, noe som kan gi lengre 

responstid før nye ansatte kan skrive rapport. 

Generell support på enkle dataspørsmål vil bli mangelfull. 

Opplæring av nytilsatte vil bli dårligere, det blir også mangelfull oppfølging av problemer til 

ansatte, problem med å foreta systemendringer i Profil. 

Vedtak om tildeling av tjenester vil kunne bli mangelfull og i alle fall forsinket. 

Det vil være vanskelig å følge opp avvik på elektroniske meldinger, spesielt der en av partene 

ikke har fulgt reglene i samarbeidsavtalene. 

Deltakelse i ansvarsgrupper kan bli mangelfull. 

Trygghetsalarm – oppfølging av registreringer og ajourføring blir mangelfull. 

Oppfølging av refusjoner kan bli mangelfull. 

Mindre mulighet for å assistere virksomhetsledere og avdelingene mht økonomi. 

Pasientregnskapet blir mer sårbart med kun én som registrerer. 

Arbeidet med fjernarkivet vil ikke kunne prioriteres. 

Dårligere oppfølging av brukere i sakssystemet Ephorte. 

Det kan bli et problem med å få effektuert vedtak i tide og melde inn krav om trekk til NAV 

tidsnok for beboere på sykehjem. Etteroppgjør kan også bli forsinket. 

På tross av ulempene det medfører, antas konsekvensene av vakansene som akseptable på kort 

sikt.  
 

Ergoterapeutstilling 

Manglende oppfølging av innvilgede hjelpemidler kan i verste tilfelle føre til at NAV ikke 

innvilger hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen stiller strengere krav nå enn tidligere, til både 

søknad og oppfølging. 

Vakant stilling kan også føre til manglende deltakelse på ansvarsgruppemøter, samt lengre 

ventelister for pasienter med behov for hjelpemidler. 

Stor belastning for ergoterapeut i 50 % stilling, med stress og misnøye fra brukere.  

 

DMS: 

Konsekvensen ved å la virksomhetslederstillingen stå vakant, er en større belastning på DMS-

leder. Konsekvensen følger av at UNN ikke finansierer driften fullt ut i 2014 og at 

finansieringen for 2015 er uklar. 

 

Renhold: 

Konsekvensen ved å redusere på renhold er at brukerne av byggene må påregne å gjøre en del 

oppgaver selv, for eksempel tømming av søppel.  Dette vil være aktuelt når man innskrenker på 

vikarbruken. 
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Vaktmestertjenesten: 

Moderne bygninger som eksempelvis Storslett skole og Halti II er utstyrt med kompliserte 

tekniske installasjoner, som krever kompetanse for både drift og vedlikehold.   

I 2013 og 2014 har det ikke vært utført service på varme- og ventilasjonsanlegg samt 

egenkontroll elektro, da det har vært forutsatt ny tilsetting av vaktmester med spesialkompetanse 

til å kunne gjøre det.  Service og egenkontroll vil måtte kjøpes av eksterne leverandører for kr 

300 000 pr år.  

Årsak til avvik på de tekniske anleggene er dessverre mangel på spesialkompetanse. Både 

byggingeniør og vaktmester har jobbet både helg og kveld for at bygg skal fungere uten 

brukerkonsekvens neste dag.   

Halti II har ytterligere mer kompliserte tekniske installasjoner.  Konsekvens av manglende 

kompetanse på drift av tekniske anlegg vil bli enda større på dette bygget.  Vaktmester med 

spesialkompetanse vil jobbe på tekniske anlegg på alle kommunens bygg og vil gjennom dette 

arbeidet bidra til bedre energiøkonomisk drift av bygningene, samtidig som økonomisk levetid 

på delkomponenter vil øke pga mindre feilkjøring/-styring. 

 

Konsekvensen er manglende kompetanse på drift av bygg, som vil medføre kjøp av 

konsulenttjenester for ca kr. 300 000 årlig. 

 

 

Hvis oppbemanningen på sykehjemmene skal reduseres, så vil det ha følgende konsekvenser: 

Nedbemanning vil medføre at antall pasientsenger må tas ned. Dette kan bare skje ved naturlig 

avgang og må skje gradvis. Det vil si at det ikke blir inntak av pasienter på langtidsopphold før 

man er under det vedtatte tallet for sykehjemsplasser.  Totalt vil 5 sengeposter bli berørt. 

 

I hjemmetjenesten er oppbemanningen knyttet til vedtak. Her må man også bemanne ned 

gradvis. Det vil si ved naturlig avgang eller at bruker får plass på sykehjem. 

 

Konsekvenser ved å ikke bruke dobbeltrom er at flere må stå i kø for å få langtidsplass ved 

sykehjemmene.  Det igjen medfører en mer hektisk hverdag for hjemmetjenesten for de 

beboerne som ikke får sykehjemsplass.  

 

Konsekvenser ved avvikling av 3+3-turnus 

1. Til de som innehar stillingene i dag, må det finnes ledige vakter/stillinger på andre 

avdelinger i resterende stillingsbrøk. Dersom man går tilbake til ordinær 6 ukers turnus 

vil det bli ledig 8 helgestillinger, på 20% eller mindre. Det kan også medføre ytterligere 

ledige helgestillinger, dersom personalet velger å søke seg til andre avdelinger, slik at de 

bare jobber på én avdeling. Ordinær turnus vil medføre at leder går 2 av 6 helger for å 

dekke opp fagbemanning (noe som ble gjort før 3+3 prosjektet). Dette betyr mindre tid til 

administrative oppgaver og oppfølging av tiltak utenfor Høgegga.  

2. 13-14 stillinger på turnusen under 30% vil bli vanskelig å få dekket opp av fast personale. 

Mange små stillinger i turnus vil være svært uheldig for en gruppe utviklingshemmede 

brukere som har behov for stor grad av forutsigbarhet, kontinuitet, trygghet -og helst så få 

ansatte som mulig å forholde seg til. Det blir vanskelig for personalet i små stillinger å 

holde seg oppdatert faglig og kvaliteten i arbeidet vil bli dårligere.  

3. Ubesatte stillinger betyr økt bruk av beordringer og overtid.  Vanskelig å finne kvalifisert 

personale til små stillinger. I ordinær turnus blir det mindre fagpersonale i helgene.  

4. 3+3 turnus har en annen ordning med hensyn til ferie og mange har planlagt 

ferieavvikling i god tid. Derfor bør man helst ikke endre arbeidstidsordningen før 

ferieåret er omme, fordi det vil ha konsekvenser for personalet.  
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3+3-turnusen avvikles, da den ikke har gitt besparelser i form av redusert sykefravær. 

 

Vurdering av øvrige utgifter: 

Politiske utvalg har de siste to år hatt et mindreforbruk.  Det foreslås derfor en reduksjon på kr. 

100 000. 

 

Kompetansemidler til grunnskolen reduseres med kr 100 000, slik at det blir kr. 150 000 igjen til 

tiltaket. 

 

Igangsettelse av Lillebo alderspensjonat utsettes, da det ikke er midler til tiltaket. 

 

Investeringsbudsjettet 

Iverksatte tiltak og tiltak som gir besparelser er foreslått.  I tillegg er startlån, lovpålegg 

(sikringstiltak Sørkjosen havn) og selvfinansierende investeringer tatt med. 

 

EPC-kontrakter er tatt med, da de gir besparelser på driften, samt at det er innvilget tilskudd fra 

Enova på kr 1 040 299.  Lån vil derfor kunne reduseres tilsvarende. 

 

IKT-investeringer til oppvekst og kultur er også tatt med, da innkjøpet er redusert i 

driftsbudsjettet med kr. 270 000, mot at renter og avdrag øker med kr 97 255; altså en netto 

reduksjon i driftsbudsjettet. 

 

Grunnkjøp foreslås finansiert ved salg av annen eiendom. 

 

 

Rådmannens forslag: 

 

 

1. Med bakgrunn i konsekvensvurderinger foreslår rådmannen følgende budsjettregulering: 

Ansvar  Navn  Utgifter Inntekter Kommentarer 

     
880  Dekning av tidligere års 

merforbruk  

1 200 000   Inndekning tidligere års 

merforbruk 

305  Fellesutgifter helse   3 000 000  Reduksjon ressurskrevende 

tjenester 

350  DMS   1 300 000  Reduksjon tilskudd UNN 

400  Oppbemanning helse og 

omsorg  

2 100 000    

750  Integreringstilskudd    1 800 000    

Samlet utfordringer i 2015 3 300 000  6 100 000  9 500 000  

     
Stillinger     

Ansvar  Navn  Utgifter Inntekter Kommentarer 

212  Moan skole  -540 000   100 % stilling lærerstilling  

213  Storslett skole  -450 000   Innsparing lønn 

277  Kulturskolen  -162 000   65 % stilling kulturskolen 

(30 % brukt frem til juni) 

279  Kulturhus  -233 000   80 % stilling koordinator 

Halti (50  % kommunal) 

305  Adm helse  -480 000   100 % vakant konsulent 

(hele året) 

305  Adm helse  -320 000   100 % vakant konsulent 
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(8/12 deler) 

317  Lillebo alderspensjonat  -1 809 825   Ingen igangsettelse 

321  Rus og psykisk helse  -500 000   80% psyk sykepleier  

324  Høgegga omsorgsboliger  -943 000   3+3 turnus 

341  Fysioterapeutavdelingen  -200 000   40 % stilling ergoterapeut 

350  DMS  -450 000   100 % stilling 

virksomhetsleder DMS 

(9/12 del) 

601  Renhold  -400 000    100 % stilling renholder 

  -6 441 825    

 

 

    

Øvrige utgifter    

Ansvar  Navn  Utgifter Inntekter Kommentarer 

145 Fellestiltak personal -100 000   Ny avtale med BHT 

170 Politiske utvalg -100 000   

190 Disposisjonsfond -586 000   Bruk av disposisjonsfond 

210  Fellestiltak grunnskole  -100 000   Kompetanseutvikling 

213  Storslett skole  -117 630   Frukt og grønt 

214  Rotsundelv skole  -190 000   Innsparing vikarutgifter 

2*  Tiltak kultur  -60 000    

4**  Prosjekt ungdomsmiljø  -50 000   Gml prosjekt som ligger 

inne i budsjettet 

6**  Teknisk avdeling  -70 000   Div kutt 

600  Teknisk avdeling -400 000   Div besparelse iflg forslag 

fra teknisk sjef 

650  Bygg - Sonjatun 

helsesenter  

-70 000   Utgifter til et nytt kontor 

800  Fra investering  -1 122 377    Reduserte investeringer 

  -2 966 007    

     
 Kontrollsum -7 832   Avsetning til 

disposisjonsfond 

 

 

2. Følgende investeringer foreslås gjennomført: 

 

    908 Videreføre Guleng 3 kr. 13 000 000  13 000 000 

        Renter og avdrag  91 170 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    911 Halti II  24 800 000 

        Renter og avdrag  608 268 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    940 Egenkapitalinnskudd KLP, kr 1.300.000  1 300 000 

        Renter og avdrag  0 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    993 Avdrag videreformidlingslån, kr 5.400.000  5 400 000 

    993 Økte avdrag startlån, kr 250.000  250 000 
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    994 Startlån, kr 10.000.000  10 000 000 

        Renter og avdrag  431 500 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    9XX EPC Energisparekontrakter alternativ 1  6 900 000 

        Renter og avdrag  313 675 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    9XX IKT investeringer oppvekst, kr 827 000  827 000 

        Renter og avdrag  97 255 

        Andre driftskonsekvenser  -270 000 

    9XX Sikring Sørkjosen havn kr 320.000  320 000 

        Renter og avdrag  13 808 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    9XX VAR Hovedplan avløp gjennomføring, kr 1.860.000  1 860 000 

        Renter og avdrag  95 645 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    9XX VAR Vannverk, kr 800 000  800 000 

        Renter og avdrag  34 520 

        Andre driftskonsekvenser  0 

 

 

Eiendommen Leonard Isaksens vei 10-12, gnr 15, bnr 10 selges. 

Antatt salgssum er ca 3 mill kr.  Salgssummen benyttes som finansiering til kjøp av 

grunneiendom. 

 

3. Etter kommunelovens 48 nr 4 søker Nordreisa kommunestyre departementet om 

inndekning av tidligere års merforbruk; kr 10 300 000 slik:  

Kr. 7 500 000 i 2016 

Kr. 2 800 000 i 2017 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/4-6 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 09.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/15 Nordreisa driftsutvalg 17.02.2015 

3//15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Områderegulering Lunde -sluttbehandling 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Plankart 

2 Planbestemmelser 

3 Planbeskrivelse 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.02.2015  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Forslag til områderegulering for Lunde plan id. 19422014_001 med plankart datert 06.02.2015 

samt bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 06.02.15, vedtas med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 12-12 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Forslag til områderegulering for Lunde plan id. 19422014_001 med plankart datert 06.02.2015 

samt bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 06.02.15, vedtas med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 12-12 

 

 

Saksopplysninger 

Områdereguleringen har til hensikt å legge til rette for ny hovedvei til Moan skole, ny 
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tilførselsvei til Lundeveien, parkeringsmuligheter for Nordreisa kirke og Moan skole, samt 

trafikkareal og gymsal i tilknytning til Moan skole. Planen skal også legge til rette for 

boligbebyggelse på Lunde, utvidelsesareal i tilknytning til Kirkebakken barnehage og 

tilrettelegge to arealer i tilknytning til helse- og omsorgstjenester. 

 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

Planforslaget består av plankart og bestemmelser samt planbeskrivelse. 

Planområdet berører en rekke grunneiere. Disse er angitt i tabellen under. 

 

GBR Navn Adresse Postnummer/-sted 

13/110 Sven Harald Henriksen Mælen 9 9151 Storslett 

14/36, 14/64, 

14/138, 15/127, 

15/160 og 52/117 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 

14/9 og 14/161 Nordreisa sokn Postboks 193 9156 Storslett 

15/153 Stiftelsen Nybo Flomstadvegen 1  9151 Storslett 

52/1 Bernt Magne Bratsberg Gaustadveien 149 0372 Oslo 

52/1 Evy Karin Lunde Sejrup Kristen Flagstads vei 

28 

5146 Fyllingsdalen 

52/1 Andreas Einevoll Mellomvegen 2 9146 Olderdalen 

52/1 Leif Waldemar Lunde Sonjatunvegen 20 9151 Storslett 

52/1 Margareth Reiersen Einevoll 7 9151 Storslett 

52/1 Olaug Alise Skorpen Gamle Dalaveien 445 9151 Storslett 

52/1 Solveig Einevoll Einevoll 5 9151 Storslett 

52/1 Stein Erik Lunde Strandvegen 20 9151 Storslett 

52/1 Stig Arne Bratsberg Lønsetbakken 24 6421 Molde 

52/1 Svein Erik Bratsberg Parkveien 12 7030 Trondheim 

52/1 Tim Fredrik Lunde Sandbrekkevegen 27 5231 Paradis 

52/1 Vibeke Lunde Glimmervegen 2 9022 Krokelvdalen 

52/1 og 52/104 Inger-Ann Leirbakk Storslett 9151 Storslett 

52/1 og 52/104 Liv Jorunn Jensen Haganjordet 4 1351 Rud 

52/1 og 52/104 Tor Gunnar Lunde Storslett 9151 Storslett 

52/1 og 52/3 Anne Marie Lunde 

Heimdal 

Muoniovegen 7 9151 Storslett 

52/12 Kjetil Leirbakk Lundevegen 5 9151 Storslett 

 

Merknader til begrenset annen gangs høring og offentlig ettersyn 

Etter å ha endreformål på tidligere LL 1 til BFS 1 sendte Nordreisa kommune planen ut på en 

begrenset annen gangs høring til berørte offentlige myndigheter, Fylkesmannen i Troms, den 1. 

oktober 2014. Høringsfrist ble satt til den 8. oktober 2014. 

 

Fylkesmannen i Troms (1.10.2014) 

Fylkesmannen fremmer ingen innsigelser eller merknader til de foreslåtte endringene for 

områdereguleringen for Lunde i Nordreisa kommune. 

 

Kommunens kommentarer 

Fylkesmannens kommentarer er tatt til etterretning. 

 

Merknader til første gangs høring og offentlig ettersyn 
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Planforslaget til områderegulering ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn til grunneiere og 

berørte offentlige etater den 2.7.2014. Høringen ble også annonsert i avisene Nordlys og 

Framtid i Nord, og lagt ut på kommunens hjemmesider og på servicetorget på Rådhuset. 

Høringsfristen var satt til den 1. september 2014. 

 

Per 5.september 2014 hadde det kommet inn fire (4) høringsuttalelser. 

Sammendrag av alle innspillene samt kommunens vurdering av de enkelte finner du under. 

 

Statens Vegvesen Region Nord (19.8.2014) 

SAA 1-7 vil være viktige snarveg-forbindelser for gående og syklende som bidrar til å gi 

området gode kvaliteter. Det stilles spørsmål til hvilke krav som stilles til standard og 

opparbeidelse av disse traseene, dekkelegging og krav til drift vintertid. Det er viktig ved 

planlegging av ny hovedveg til Moan skole at man også ivaretar gode forhold og ta høyde for 

ferdsel av myke trafikanter langs denne, selv om den eksisterende Lundevegen skal fungere som 

en tilførselsveg i kombinasjon med gang- og sykkelveg. 

Det er i dag etablert gang- og sykkelveg på vestsiden av den kommunale vegen Muoniovegen. 

Statens vegvesen råder til at det tilrettelegges for et trygt krysningspunkt fra planområdet til 

gang- og sykkelvegen på vestsiden av Muoniovegen. 

I reguleringsbestemmelsene til planen er det i § 2.2.1 stilt krav om bebyggelsesplan for 

områdene BAT1 og BAT2. Bebyggelsesplan er en plantype som forekommer i plan- og 

bygningsloven av 1985. I ny plan- og bygningslov av 2009 er bebyggelsesplan erstattet av 

reguleringsplan med detaljregulering. Statens vegvesen anmoder derfor om at det for 

delområdene BAT1 og BAT2 stilles krav om detaljregulering, på lik linje som for delområdene 

BKS1 og BKS2. 

 

Kommunens kommentarer 

Statens vegvesens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om bebyggelsesplaner er tatt ut av 

planen og erstattet med krav om detaljregulering. 

 

Fylkesmannen i Troms (1.9.2014) 

Fylkesmannen fremmer ingen innsigelser til områdereguleringsplan for Lunde. 

Fylkesmannen fremmer en merknad: 

Vi anbefaler kommunen å sette krav om overdekt sykkelparkering for arealer avsatt til offentlig 

eller privat tjenesteyting. 

 

Kommunens kommentarer 

Fylkesmannens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om overdekt sykkelparkering er tatt 

inn i planbestemmelsene for arealer avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 

 

Troms fylkeskommune 

Troms fylkeskommune (TFK) har ingen merknader til hovedgrepet i planen og viser til 

fylkeskommunens innspill til varslinga, datert 20.06.2014. TFK mener områdeplanen i hovedsak 

har hensyntatt deres innspill, flere av temaene må også følges opp på neste plannivå for de 

områdene som har krav om detaljregulering. 

Begrepet «bebyggelsesplan» eksisterer ikke i gjeldende plan- og bygningslov. Bestemmelse nr. 

2.2.1 må endres i tråd med bestemmelsen i pkt. 2.1.3 Krav til detaljregulering. 

Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet og TFK vurderer det 

heller ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli berørt. 

TFK har videre følgende faglige råd: 

Planen legger godt til rette for gange og sykling, og sykkelparkering kunne med fordel vært 

nevnt eksplisitt under bestemmelsenes pkt. 3.3. Plankartet har noe lav lesbarhet, spesielt i 

trafikkarealet lengst vest, og kan med fordel ryddes litt for å unngå misforståelser. Grense 
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mellom SV 6 og SV 4 framgår heller ikke. 

 

Kommunens kommentarer 

Fylkeskommunens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om bebyggelsesplaner er tatt ut av 

planen og erstattet med krav om detaljregulering. Krav om overdekt sykkelparkering er tatt inn i 

planbestemmelsene for arealer avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 

Kommunen er klar over at kart i pdf ved utskrift kan være dårlig lesbart, spesielt i planområdet 

vestre del. Vedtatt plan vil gjøres tilgjengelig digitalt på kommunens kartløsning, noe som vil gi 

en langt bedre lesbarhet. 

 

Moan Skole (Udatert. Mottatt 28.8.2014) 

Moan skole er blitt utvidet i 2 omganger, noe som har ført til at skolens uteområdet er minket og 

flere lekeapparat er tatt bort. Skolens uteområde er også slitt, og i løpet av skoleåret må deler av 

uteområdet stenges pga. vann. Elevers aktivitet må også begrenses pga. plassmangel. 

I forbindelse med den nye reguleringsplanen er det et ønske om utvidelse av skolens uteområde. 

Det sees av planen at dette er tenkt, men skolen ønsker en større utvidelse. Dvs. en ekstra bit fra 

den tenkte parkeringen. 

Utvidelsen er ønsket for å legge til rette for sykkelløype og sykkelparkering, kombinert med 

skiløype. Denne legges ytterst i skolens uteområde for å unngå kollisjon med annen lek. I tillegg 

er det ønske om tallek og paradis som kan brukes til både lek og undervisning. Vi ser mulighet 

til å få dette til på det nye asfalterte uteområdet. 

 

Kommunens kommentarer 

Skolens ønske ble ivaretatt allerede før planen ble sendt ut på høring og offentlig ettersyn. 

Representanter for skolen ble informert om planen i planprosessen før høring og de kom 

allerede da med sine synspunkter og ønske om økt uteareal. Kommunen justerte derfor arealene 

i forkant av politisk behandling og senere høring. Det justerte arealet samsvarer med skolens 

høringsinnspill. 

 

 

Møte 

I løpet av høringsperioden har det blitt avholdt et eget møte med alle berørte grunneiere. 

 

Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Alle grunneiere, naboer og andre berørte parter fikk tilsendt varsel om oppstart per brev datert 

15. mai 2014. Innspillsfristen for planforslagets varsel om oppstart var satt til 20. juni 2014. 

Per 20. juni hadde det kommet inn to skriftlige innspill til varsel om oppstart. 

I løpet av innspillsperioden har en av grunneierne kommet med et muntlig ønske om å endre 

navn på planen fra «Områderegulering Lundejordet» til «Områderegulering Lunde». Dette 

ønsket har kommunen imøtekommet. 

Skriftlige innspill finner du et sammendrag, samt kommunens vurdering, av disse under. 

 

Statens vegvesen (18. juni 14) 

Statens vegvesen (SVV) har følgende kommentarer: 

Planområdet er ikke direkte tilknyttet riks- eller fylkesvegnettet. Eventuelle trafikale 

konsekvenser påvirker derfor i hovedsak det kommunale vegnettet som kommunen selv er 

forvalter av. Statens vegvesen har med dette ingen negative innsigelser til detaljreguleringen, 

men påminner like fullt om noen nyttige momenter knyttet til planleggingen, dette spesifikt i 

forhold til frisikt, adkomst ved Sonjatunvegen, henvisning til vegnormal, ivaretagelse av 

«snarveier», sykkelparkering og universell utforming. 

• Angående adkomst påpeker Statens vegvesen at dersom adkomst skal knyttes til 

Sonjatunvegen 
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ved GBR 52/117. så vil denne adkomsten være relativt smal med hensyn på eksisterende 

veibredde og det må fremkomme om denne skal være kjørbar og/ eller for gang- og sykkelveg. 

Dersom økt trafikk på Sonjatunvegen vil man anbefale at denne vegen blir med innenfor 

områdereguleringen. 

• Vegareal rådes til å planlegges i henhold til Statens vegvesens vegnormal N100, og frisikt bør 

reguleres inn på plankart. 

• Statens vegvesen minner om hensynet til myk- trafikanter og påpeker at «snarveier» og 

gangsystem må tas hensyn til. 

• Tilstrekkelig sykkelparkering ved Moan skole bør fremkomme av planen. 

• Statens vegvesen minner om hensynet til universell utforming bør fremkomme i 

områdereguleringens bestemmelser, og viser med dette til håndbok V129 «universell utforming 

av veger og gater». 

 

Kommunens kommentarer 

Vår vurdering er at vegvesenets faglige innspill er tatt til etterretning og minner om at mange 

momenter knyttet til infrastrukturen rundt den spesifikke områdereguleringen anses å være 

viktige, men ikke nødvendigvis på det nåværende tidspunkt. Frisiktlinjene skal eksempelvis ikke 

fastsettes på dette tidspunkt, men skal detaljert fremtre i de ulike enkeltprosjektene etterfulgt av 

områdereguleringen. Vegnormal N100 vil bli brukt i henhold til planlegging og utbygging. 

Kommunen planlegger adkomst til planområdet via Muoniovegen og ny vei fra denne til Moan 

skole. Sonjatunvegen vil ikke får økt belastning slik vi ser det per i dag og vil i fremtiden 

fortsatt fremstå som i dag. Over GBR 52/117 er det tenkt lagt en teknisk trasé. Oppå denne kan 

det anlegges gang/sykkelsti, men det vil ikke være åpent for motorferdsel. Eksisterende stier 

innenfor planområdet er i stor grad ivaretatt gjennom planforslaget, for eksempel langs 

eksisterende bekk. 

Kommunen mener at vår nye veiløsning vil gi en god, helhetlig trafikal løsning for alle 

trafikantgrupper. 

Sykkelparkering ivaretas i den videre planleggingen, og tas med når parkeringsplassen i 

tilknytning til Moan skole bygges. Videre vil sykkelparkeringer inngå i detaljregulering av de 

områdene som krever dette. 

Det legges for øvrig vekt på at de nye områdene gjøres tilgjengelig for så mange som mulig, 

hvorpå prinsippet om at alle skal kunne delta på like vilkår legges som premiss i arbeidet. Dette 

blir også etterfulgt jamfør områdereguleringens bestemmelser. 

Prinsippene for universell utforming ivaretas gjennom krav om detaljregulering og 

bebyggelsesplaner i de respektive arealer der dette er nødvendig. 

Det skal for øvrig fortsatt kunne være mulig å benytte eksisterende overgang for syklende og 

gående fra sentrum, over Muoniovegen til Lundevegen som trygg forbindelse til Kirkebakken 

barnehage- og menighetshus. 

 

Fylkesmannen i Troms (18. juni 14) 

Fylkesmannen i Troms har følgende kommentarer: 

Fylkesmannen i Troms har ingen innsigelser til områderegulering og infrastruktur i Nordreisa 

kommune. 

Fylkesmannen i Troms viser likevel til at kommunen har anledning til å stille strengere krav enn 

det TEK 10 til de bygg og anlegg kommunen selv eier eller bygger. Fylkesmannen minner om at 

i henhold til plan- og bygningsloven § 12-7 pkt. 4 og 5 kan kommunen nedfelle bestemmelser 

om krav til kvalitet og utforming knyttet til funksjonskrav. 

Videre ønsker fylkesmannen at Nordreisa kommune gjennomfører en tilfredsstillende risiko- og 

sårbarhetsanalyse for tiltenkte områderegulering. Det vises i denne sammenheng til Plan- og 

bygningslovens § 4-3, hvorpå man for øvrig minner om DSB`s veileder nr.10 om 

«samfunnssikkerhet i arealplanlegging» og norsk standard NS-5814. 

For øvrig minner fylkesmannen om at det skal innarbeides vurderinger knyttet til behov og 
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utarbeidelse av avbøtende tiltak i forhold til risiko- og sårbarhetsanalysen. Analysen må som 

minimum kunne si noe om de ulike temaene områdereguleringen ombefatter, vurderinger og 

utredninger av temaer og utforming av avbøtende tiltak. 

 

Kommunens kommentarer 

Vår vurdering er at Nordreisa kommune vil imøtekomme fylkesmannens merknader. 

Angående universell utforming vil disse i all hovedsak etterkommes i de enkelte delprosjektene 

innenfor områdereguleringen. I tillegg vil man jamfør Statens vegvesens håndbok V 129 i første 

rekke ivareta universell utforming knyttet til veg og infrastruktur, og viser for øvrig til at 

universell utforming er tatt til etterretning jamfør områdereguleringens bestemmelser og 

planbeskrivelse. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse av planområdet er utført i samsvar med Miljøverndepartementets 

veileder for reguleringsplaner (T-1490) og dekker temaer som bl.a. rasfare, flomfare, 

ekstremvær, støy, forurensning, beredskap og ulykkesrisiko, samt andre relevante ROS-temaer. 

ROS-analysen fremkommer av planbeskrivelsen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap sin veileder nr.10, samt norsk standard NS-5814 er benyttet under utarbeidelsen av 

planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak er tatt med som et eget tema i planbeskrivelsen, herunder 

vurderinger og detaljer i tilknytning til utforming av avbøtende tiltak. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (18.7.2014) 

(Merk: Innspill fra NVE kom inn til saksbehandler etter at saken var sendt til politisk 

behandling). 

NVE har ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan, men om det likevel skulle 

vise seg at man kommer i kontakt med usikker byggegrunn, ber vi om at våre retningslinjer 

"Flaum- og skredfare i arealplanar” (2/2011) som finnes på våre internettsider www.nve.no blir 

benyttet. 

 

Kommunens kommentarer 

Innspillet er tatt til orientering. 

Risiko- og sårbarhet (ROS): 

Det er foretatt en forenklet ROS- analyse i forbindelse med planleggingen (Planbeskrivelsen pkt 

4.17). 

I analysen vurderes planområdets sårbarhet i forhold til natur- og virksomhetsbaserte hendelser 

man forventer kan skje i fredstid. Analysen viser imidlertid til at det tiltenkte planområdet 

vurderes å ha tilfredsstillende sikkerhet i forhold til uønskede hendelser. Det er tre faktorer som 

kommer i kategorien mindre farlig/en vissfare. For to av disse ligger det forslag til avbøtende 

tiltak/forbedringer i planen. Faren høyt grunnvann, løses ved at terrenget løftes med 

tunellmasser før utbygging. Trafikksikkerhet forbedres radikalt ved at Mouniovegen stenges for 

biltrafikk når utbyggingen av ny veg er ferdig. For den siste, vindutsatt område er det ikke så 

mye en kan gjøre. 

Området består av god byggegrunn, da dette er bekreftet ved prøveboring 200 meter 

lenger sør ved Muoniovegen. Det er heller ikke innkommet noen form for innsigelse fra NVE 

angående det omsøkte området. 

 

Økonomi: 

Planforslaget inneholder elementer som tilsier utgifter for Nordreisa kommune. Det planlegges 

her for at Nordreisa kommune legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk 

anlegg og infrastruktur. Kommunen kjøper areal, bygger ut infrastruktur til offentlige formål. 

Vi minner forøvrig om at tiltakshaver innehar opparbeidelseskrav for å få midlertidig 

brukstillatelse/ ferdigattest. Disse er jamfør detaljreguleringens bestemmelser følgende: 

§ 6 Rekkefølgebestemmelser, jf § 12-7 nr 10 

SV 3 og SV 4, skal være etablert før Lundevegen gjøres om til gang-/sykkelvei, SGS 3, og 

stenges for gjennomgående motorferdsel. SV 3-4, SPA 2 og SAA 2-7 skal være etablert før 
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BKS 1-2 og BAT 2 kan bebygges. 

 

Vurdering 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for, ivareta og styrke lokalsamfunnet samtidig 

som dette vil kunne ha en trivselsbringende og utviklende effekt for Nordreisa kommunes 

befolkning, i tråd med overordnet plan. 

Planen legger til rette for at det kan anlegges ny veg til Moan skole, samtidig som skolen vil få 

større areal til uteområde og parkering. Trafikksikkerheten i området vil bedres radikalt ved at 

Mouniovegen gjøres om til gang- og sykkelveg når utbyggingen er ferdig. 

Samtidig vil planen realisere ferdige tomter for rekkehusbebyggelse nært sentrum, noe som det 

er stort behov for. 

På bakgrunn av dette stiller planmyndighetene seg positiv til at planforslaget, hvorpå planen kan 

legges frem for kommunestyret slik den er utformet ved siste revisjon. 
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Planbestemmelser for områderegulering Lunde 

Plan ID: 19422014_001 

Dato: 25. mai 2014 

Sist revidert: 6. februar 2015 

§ 1 GENERELT: 

§ 1.1 Formål: 

Formålet med områdereguleringen er å regulere inn ny hovedvei til Moan skole, ny tilførselsvei til 

Lundeveien og Kroken, parkeringsmuligheter ved Nordreisa kirke og Moan skole, samt trafikkareal og 

gymsal i tilknytning til Moan skole. Planen skal også legge til rette for et nytt boligfelt på Lundejordet, 

utvidelsesareal i tilknytning til Kirkebakken barnehage og tilrettelegge to arealer i tilknytning til helse- 

og omsorgstjenester. 

§ 1.2 Planavgrensning: 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet datert 6.2.2015 i 

målestokk 1:1200 er vist med reguleringsplan grense. 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner: 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 1 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – BFS  

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BKS 

Barnehage - BBH 

Undervisning - BU 

Offentlig eller privat tjenesteyting - BAT 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 2 

Veg - SV 

Gang/sykkelveg - SGS 

Parkering - SVV 

Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med andre gitte 

hovedformål - SAA 

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 3 

Naturområde - GN 

-�279�-



3 
 

Friområde - GF 

Vegetasjonsskjerm - GV 

Hensynssoner, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 6 

H 320 – Flomfare 

H 370 – Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler  

 

§ 2 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG: 

§ 2.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse: 

Områdene regulert til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 

tilhørende anlegg. 

§ 2.1.1 Bygningenes karakter: 

I områdene BKS 1-4 skal bygningene være rekke-/kjedehus med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  

§ 2.1.2 Utnyttingsgrad (% BYA): 

I området for rekke/kjedehus BKS 1-4 med garasje/garasjeanlegg skal det ikke overstige 50 % BYA. 

§ 2.1.3 Byggegrenser og plassering av bygg: 

Der byggegrense er vist på plankartet skal bebyggelse med grunnflate større enn 50 m2 plasseres 

innenfor denne. Bygg skal plasseres minst 10 meter fra senterlinje kommunal vei. For bebyggelse 

med grunnflate mindre enn 50 m2 gjelder bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 

29-4.  

§ 2.1.4 Byggesøknader: 

Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med planløsning for alle bygg på tomta, herunder 

garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og 

utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i 

byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave- og 

sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt. 

§ 2.1.5 Høyde: 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 5 meter. 

Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.  

§ 2.1.6 Kjeller: 

Det tillates ikke kjeller i området. 
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§ 2.1.7 Parkering: 

Det er krav om minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet (inkl. gjesteparkering). 

§ 2.1.8 Takform/-vinkler: 

Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40° eller skråtak med takvinkel mellom 

15° og 40°. Dette gjelder også garasjer. 

§ 2.1.9 Estetikk: 

Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg. 

Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk 

helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. 

Bebyggelsen skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger, utformes på en slik måte at 

området som helhet framstår med et godt preg. 

Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige bygget. For fasadeendring og 

rehabilitering gjelder samme krav til estetikk som for nye bygg. 

Bygningselementer som oppfattes som utpregede fremmedelementer skal unngås. Store verandaer 

som ikke står i forhold til husets dimensjoner eller form tillates ikke. 

Materialbruk og detaljutforming skal tilpasses husets stil. Valg av utvendige farger skal understøtte 

husets form og detaljering. 

Alle tiltak, også støttemurer, skråninger, veger og lignende, skal innordne seg områdets topografi og 

tilpasses eksisterende terreng. 

§ 2.1.10 Gjerder: 

Tomteeier som har grense mot offentlig friområde kan pålegges å sette opp gjerde eller hekk mot 

dette. En eventuell hekk må i sin helhet holdes innenfor egen eiendom, slik at den ikke er til hinder 

for den frie ferdsel i området. 

 

§ 2.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse: 

Områdene regulert til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 

tilhørende anlegg. 

§§ 2.1.3-2.1.10 gjelder ellers for området. 

§ 2.2.1 Bygningenes karakter: 

I område BFS 1 skal bygningene være frittliggende eneboliger med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  

§ 2.2.2 Utnyttingsgrad (%BYA): 
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I område BFS 1 skal utnyttingsgraden for frittstående bolighus med tilhørende garasje ikke overstige 

30 % BYA. 

 

§ 2.3 Offentlig eller privat tjenesteyting: 

Områdene regulert til offentlig og privat tjenesteyting skal benyttes til skole (BU 1 og deler av BAT 2), 

barnehage (BBH 1), helse og omsorg (BAT 1 og deler av BAT 2).  

Det tillates etablering av parkering for ansatte, besøkende og tilbringertjenester. 

Innenfor BU 1 og BBH 1 kan det tilrettelegges utearealer for hhv. skole og barnehage uten krav om 

detaljregulering forutsatt at det ikke bygges bygninger for varig opphold.  

I arealer regulert til offentlig og privat tjenesteyting (BU 1, BAT 1, BAT 2) skal det i detaljregulering 

avsettes arealer til sykkelparkering, fortrinnsvis under tak og i nærheten av inngang. 

§ 2.3.1 Krav om detaljregulering: 

For områdene BAT 1 og BAT 2 kreves det detaljregulering som viser byggegrense, veger, adkomst og 

utearealer.  

 

§ 3 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR: 

§ 3.1 Veg: 

Områdene regulert til veg skal benyttes til veg. 

 

§ 3.2 Gang/Sykkelveg 

Områdene regulert til gang/sykkelveg skal benyttes til gang/sykkelveg. 

SGS 3 kan benyttes som tilførselsveg til gårds- og bruksnummer 14/17, 14/23, 14/19, 14/34, 14/50, 

14/65 og 52/12. 

Eiere av gårds- og bruksnummer 14/1 og 14/4 har bruksrett til å benytte SGS 4 som veg for 

motorferdsel i kombinasjon med SV 5 i forbindelse med nyttekjøring av bl.a. ved, frakt av dyr m.m. 

 

§ 3.3 Parkering: 

SPA 1 skal benyttes til parkering for Nordreisa kirke og som tilleggsparkering for Kirkebakken 

menighetshus og -barnehage. 

SPA 2 skal benyttes til kollektivløsninger, parkering og trafikkløsninger for Moan skole.  
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SPA 3 skal benyttes i samsvar med dagens bruk. 

 

§ 3.4 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med 

andre gitte hovedformål: 

Områder regulert til «angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert 

med andre gitte hovedformål» skal benyttes til gang/sykkeltrase og vann, avløp, el- og fibertrase. 

 

§ 4 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR GRØNNSTRUKTUR: 

§ 4.1 Naturområde: 

Det tillates ikke inngrep i GN 1. Tilrettelegging for det allmenne friluftslivet er tillatt. 

 

§ 4.2 Friområde: 

Området regulert til friområde skal benyttes til friområde. I friområdet tillates det ikke oppføring av 

bygninger, anlegg, veger, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger. 

 

§ 4.3 Vegetasjonsskjerm: 

I arealer regulert til vegetasjonsskjerm, GV 1-4, skal eksisterende vegetasjon bevares. Det tillates 

uttak av syke/døde trær. Det tillates tilrettelegging av sti i GV 3 og GV 4 på sørsiden av eksisterende 

bekk. 

 

§ 5 HENSYNSSONER: 

§ 5.1 H 320 – Flomfare  

Innenfor feltene med kode H 320 skal det vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom ved 

prosjektering. 

 

§ 5.2 H 370 – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

Høyspenningsanlegget (H 370) som krysser planområdet i jordkabel må hensyntas før nordlig del av 

BAT 1 kan bebygges. Drift som ikke kommer i konflikt med høyspenningsanlegget kan tillates. 

Faresonen flyttes dersom høyspenningsanlegget flyttes. 
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§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER: 

SV 3 og SV 4, skal være etablert før Lundevegen gjøres om til gang-/sykkelvei, SGS 3, og stenges for 

gjennomgående motorferdsel.  

SV 3-4, SPA 2 og SAA 2-7 skal være etablert før BKS 1-2 og BAT 2 kan bebygges. 

 

§ 7 FELLESBESTEMMELSER: 

§ 7.1 Bygg- og anlegg: 

Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og dennes 

forskrifter med veiledninger. Kjeller tillates ikke i planområdet. 

 

§ 7.2 Avkjørselsforhold: 

Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre. 

 

§ 7.3 Mindre vesentlige unntak: 

Kommunen kan når særlige grunner taler for det tillate mindre vesentlige unntak fra disse 

bestemmelsene innenfor rammene av plan- og bygningsloven. 

 

§ 7.4 Privatrettslige avtaler: 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

 

§ 7.5 Universell utforming: 

Ved utforming og utbygging av bygninger, veger, fellesarealer m.m. skal dette i størst mulig grad 

utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig jf. Statens vegvesens håndbok V129 og 

TEK 10. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Hensikten med planen 

Områdereguleringen har til hensikt å legge til rette for ny hovedvei til Moan skole, ny tilførselsvei til 

Lundeveien, parkeringsmuligheter for Nordreisa kirke og Moan skole, samt trafikkareal og gymsal i 

tilknytning til Moan skole. Planen skal også legge til rette for boligbebyggelse på Lunde, 

utvidelsesareal i tilknytning til Kirkebakken barnehage og tilrettelegge to arealer i tilknytning til helse- 

og omsorgstjenester. 

1.2. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

Planområdet berører en rekke grunneiere. Disse er angitt i tabellen under. 

GBR Navn Adresse Postnummer/-sted 

13/110 Sven Harald Henriksen Mælen 9 9151 Storslett 

14/36, 14/64, 
14/138, 15/127, 
15/160 og 52/117 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 

14/9 og 14/161 Nordreisa sokn Postboks 193 9156 Storslett 

15/153 Stiftelsen Nybo Flomstadvegen 1  9151 Storslett 

52/1 Bernt Magne Bratsberg Gaustadveien 149 0372 Oslo 

52/1 Evy Karin Lunde Sejrup Kristen Flagstads vei 28 5146 Fyllingsdalen 

52/1 Andreas Einevoll Mellomvegen 2 9146 Olderdalen 

52/1 Leif Waldemar Lunde Sonjatunvegen 20 9151 Storslett 

52/1 Margareth Reiersen Einevoll 7 9151 Storslett 

52/1 Olaug Alise Skorpen Gamle Dalaveien 445 9151 Storslett 

52/1 Solveig Einevoll Einevoll 5 9151 Storslett 

52/1 Stein Erik Lunde Strandvegen 20 9151 Storslett 

52/1 Stig Arne Bratsberg Lønsetbakken 24 6421 Molde 

52/1 Svein Erik Bratsberg Parkveien 12 7030 Trondheim 

52/1 Tim Fredrik Lunde Sandbrekkevegen 27 5231 Paradis 

52/1 Vibeke Lunde Glimmervegen 2 9022 Krokelvdalen 

52/1 og 52/104 Inger-Ann Leirbakk Storslett 9151 Storslett 

52/1 og 52/104 Liv Jorunn Jensen Haganjordet 4 1351 Rud 

52/1 og 52/104 Tor Gunnar Lunde Storslett 9151 Storslett 

52/1 og 52/3 Anne Marie Lunde Heimdal Muoniovegen 7 9151 Storslett 

52/12 Kjetil Leirbakk Lundevegen 5 9151 Storslett 
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Figur 1: Kartutsnitt som viser plangrensen med svart stiplet linje, og eiendomsgrenser med røde linjer. Berørte 
eiendommer er markert med gårds- og bruksnummer i rød tekst. 

1.3. Tidligere vedtak i saken 

Arealene i planen ble satt av i kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 (plan ID: 

19422007_KPA) som ble vedtatt 20. mars 2014. 

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok å melde oppstart av områderegulering for Lunde i møte 

den 29. april 2014.  

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok å sende planen ut på høring og offentlig ettersyn den 30. 

juni 2014. Høringsfristen ble satt til 1. september 2014. 

1.4. Utbyggingsavtaler 

Nordreisa kommune har avtale med Statens vegvesen om bruk av masser fra det pågående arbeidet 

med tunellen gjennom Reisafjellet. Disse massene er planlagt brukt for å bygge opp veier og annen 

teknisk infrastruktur i planområdet. 

Per i dag har kommunen ingen konkrete utbyggingsavtaler for de planlagte arealene til 

boligbebyggelse og offentlig/privat tjenesteyting. 
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1.5. Krav om konsekvensutredning?  

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Nordreisa kommune har konkludert 

med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 2 og 3 og 

vedlegg I og II. 

 

2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess og varsel om oppstart 

2.1.1. Medvirkning 

I forbindelse med varsel om oppstart har alle berørte grunneiere blitt kontaktet og blitt informert om 

planen. Oppstartsvarselet er annonsert bredt og alle har fått mulighet til å komme med merknader til 

planen.  

I løpet av høringsperioden har det blitt avholdt et eget møte med alle berørte grunneiere. På lik linje 

som med varsel om oppstart ble høringen annonsert i avisene Nordlys og Framtid i Nord, samt på 

kommunens hjemmesider. 

2.1.2. Varsel om oppstart 

Det ble vedtatt oppstart for områdereguleringen 

for Lunde i møte i driftsutvalget den 29. april 2014. 

Varsel om oppstart ble sendt ut per brev til alle 

berørte grunneiere, naboer til planområdet og til 

berørte offentlige myndigheter den 14. mai 2014. I 

tillegg har varsel om oppstart blitt annonsert på 

kommunens hjemmesider og i avisene Nordlys og 

Framtid i Nord tirsdag 20. mai 2014. 

Merknadsfrist ble satt til 20. juni 2014.  

2.1.3. Planprogram 

Kommunen har vurdert det slik at 

områdereguleringen ikke omfattes av krav om 

planprogram, jf. plan- og bygningslovens § 4-1. 

  

Figur 2: Annonse som var i avisene 20. mai 2014. 
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2.1.4. Høring og offentlig ettersyn 

Driftsutvalget vedtok i møte den 30. juni 2014 å sende planen ut på høring og offentlig ettersyn. Brev 

om høringen ble sendt ut til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til berørte offentlige 

myndigheter den 2. juli 2014. I tillegg ble høringen annonsert på kommunens hjemmesider og i 

avisene Nordlys og Framtid lørdag 5. juli 2014. 

Merknadsfrist ble satt til 1. september 2014. 

 

Figur 3: Annonse som var i avisene lørdag 5. juli 2014. 
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3. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra 

overordnet plan) 

3.1. Overordnede planer  

3.1.1. Fylkesplan 

Fylkesplan for Troms 2010-2013 har seks prioriterte politikkområder: 

 Robuste og attraktive lokalsamfunn 

o Hovedmål: Troms fylke skal ha robuste og attraktive lokalsamfunn, der det er samspill 

mellom by og distrikt. 

 Miljø- og klimapolitikk 

o Hovedmål: Miljø- og klimapolitikken i Troms skal bidra til å sikre bærekraftig forvaltning og 

en klimavennlig samfunnsutvikling. 

 Næringspolitikk 

o Hovedmål: Troms skal ha et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv 

med vekt på økt lokal verdiskaping og utvikling av nye arbeidsplasser i alle deler av fylket. 

 Kulturpolitikk 

o Hovedmål: Befolkningen i Troms skal sikres et aktivt og inkluderende kultur-, idretts- og 

friluftsliv med vekt på opplevelse, deltakelse og kvalitet. 

 Kompetansepolitikk 

o Hovedmål: Troms fylkeskommune skal bidra til å heve det gjennomsnittlige utdanningsnivået 

og sikre relevant kompetanse i fylket. 

 Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk 

o Hovedmål: Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en 

bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang. 

I fylkesplanen er Storslett definert som et senter på nivå 3, og skal dermed kunne yte et tilbud innen 

utdanning, samferdsel, helse, kultur, næringssamarbeid og privat service, med mindre andre 

kommunesentre har spesielle forutsetninger som lokaliseringssteder. 

Utkast til ny fylkesplan for Troms (2014-2025) sier bl.a. at senterstrategien innebærer at en gjennom 

utvikling av livskraftige regionsentra skal arbeide for at arbeidsmarkedet og tilbudet av spesialiserte 

tjenester gir bedre valgmuligheter og bredere fagmiljøer regionalt, enn det som ellers er mulig å få til 

i hver enkelt kommune. Dette skal gjøre fylket mer attraktivt for tilflyttere, samtidig som sentrene 

skal fungere som buffere mot flytting ut av distriktene/regionene og fylket. I sentrene utføres 

tjenester også overfor omlandsbefolkningen og næringslivet, og sentrene er samtidig avhengige av 

levedyktige samfunn i omlandet. 

I de arealpolitiske retningslinjene i planutkastet sier fylkeskommunen at lokalisering av boligområder, 

arbeidsplasser og handels-/servicetilbud (næringsvirksomhet og tjenesteyting), samt offentlige 

tjenester (skole, barnehage mm) skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av arealer og 

infrastruktur, lavest mulig energi- og transportbehov og redusert bilavhengighet. I byer og tettsteder 

skal gangavstand til kollektivakse vektlegges. 
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Vi mener at vår tanke med reguleringen av Lunde er i tråd med Fylkesplanen for Troms. Planen legger 

til rette for sentrumsnær boligbebyggelse og offentlig/privat tjenesteyting.  

3.1.2. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  

Arealdelen har innenfor planforslaget avsatt arealer til:  

 Boligbebyggelse (B 33)  

 Offentlig- og privat tjenesteyting (BOP 08, 09 og 11) 

 Parkering (SPA 13) 

 Hovednett for sykkel (SHS 2 og SHS 4) 

 Friområde (GF 11) 

Planforslaget er i tråd med arealdelen. 

 

Figur 4: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser de avsatte 
arealplanformålene i planområdet. Planavgrensningen vises som en stiplet linje på kartutsnittet. 

3.2. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Planforslaget berører deler av eller grenser inntil følgende reguleringsplaner: 

 19421985_001 (Boligområde Høgegga) 

 19421997_001 (Storslett sentrum) 

 19422001_006 (Moan skole 2) 

 19422013_001 (Kirkebakken menighetshus og barnehage) 
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3.3. Temaplaner 

Planområdet berøres ikke av lokale temaplaner etter det kommunen kjenner til. 

3.4. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Vi har i dag følgende statlige planretningslinjer som er førende for reguleringsplanarbeidet: 

 Om samordnet areal- og transportplanlegging 

 Om verna vassdrag 

 Om barn og unges interesse i planleggingen 

 Om kjøpesentre 

 Om universell utforming 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1. Beliggenhet 

Planområdet ligger ved Storslett sentrum i Nordreisa kommune, og omfatter GBR 14/9, 14/36, 14/64, 

14/138, 52/1, 52/3, 52/12, 52/104, 15/127, 15/153 og 15/160. Dette inkluderer Lunde, et mindre 

areal vest for Muoniovegen, et areal ved Guleng og arealer rett nord for Høgegga. Planområdet er på 

124,8 dekar. 

 

Figur 5: Avgrensning av planområdet. 

4.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Hoveddelen av arealet er ikke regulert tidligere. I gjeldene reguleringsplan er deler av arealet 

regulert til bolig og jordbruk, samt noen mindre arealer til annen veigrunn, vei og park. I 

kommuneplanens arealdel er arealene satt av til boligbebyggelse, offentlig-/privat tjenesteyting, 

parkering og hovednett for sykkel. 
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Figur 6: Eksisterende reguleringsplaner som grenser inntil eller berøres av planforslaget. 

4.3. Stedets karakter 

4.3.1. Struktur og estetikk/byform  

Planområdet preges av at hoveddelen er et fulldyrket jorde med boligfelt på nord- og sørsiden. 

Nordreisa kirke nordvest for planområdet er også en markant bygning i området som sammen med 

kirkegården som ligger ved siden av preger nærområdet. Den nordøstre delen av planområdet 

preges av nærheten til Moan skole. 

4.3.2. Eksisterende bebyggelse 

I planområdet er det relativt lite bebyggelse per i dag. Det står et bolighus med tilhørende bygninger 

innenfor BKS 1 – boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse. Innenfor arealet avsatt til 

offentlig/privat tjenesteyting BAT 2 står det i dag et bolighus, fjøs og to tilhørende bygninger. Disse 

fire bygningene er fraflyttet og ikke i bruk. I arealet avsatt til landbruksformål, LL 1, står det en 

enebolig, ett våningshus og en fjøs, samt flere mindre bygninger. 

 

Figur 7: Kart som viser eksisterende bygninger innen- og utenfor planområdet. 
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4.4. Landskap  

4.4.1. Topografi og landskap 

Planområdet er relativt flatt. Terrenget ligger på 4-19 moh. Hoveddelen ligger på høydekote 4-10 

moh., mens det i sørøst går en bakkekant som skaper et naturlig skille mellom planområdet og 

eksisterende reguleringsplan og boligfelt på Høgegga. 

Planområdet ligger innenfor delområde 7, Storslett, i landskapsanalysen for Nordreisa kommune. 

Dette delområdet er vurdert å ha stor verdi, og er beskrevet slik i landskapsanalysen: 

Et elvelandskap med jordbruk og tettstedsbebyggelse ved utløpet av Reisaelva i Reisafjorden, 

hvor det dannes et stort våtmarksområde med vernestatus. Storslett, som ligger på begge 

sider av elva, er det største tettstedet i kommunen og administrativt senter for Nord-Troms. 

Historisk lå sentrum lenger ut på kysten. Elva og dets avsetninger har dannet grunnlag for 

landbruket. Flat dalbunn preget av fulldyrket jord i store sammenhengende strekk, kun 

avgrenset av randvegetasjon og flekker med skog. Sammenhengende skogkledde fjellsider 

med gode turmuligheter øst og vest for flaten. Utsikt mot flere markante fjellformasjoner.  

I dag er landskapet i planområdet preget av at hovedarealet er dyrket mark med noe vegetasjon 

rundt som skjermer jordbruksarealet noe fra omkringliggende bebyggelse. På sørsiden av 

jordbruksarealet går det en bekk gjennom oreskog.  

Lunde er i dag et åpent landbruksareal, en omdisponering av arealet til boligbebyggelse vil påvirke 

landskapet slik det oppleves på nært hold av naboene til det aktuelle arealet. For hele delområdet 

vurderes påvirkningen på landskapet til å være relativt liten. Dette mener vi fordi Storslett som 

helhet er relativt flatt og med mindre det ikke bygges høye bygninger som rager over dagens så vil 

den visuelle endringen i hovedsak merkes av naboene. Arealet vil fremstå som en fortetting av 

eksisterende bebyggelse i området. 

4.4.2. Lokalklima og solforhold 

Lokalklimaet preges av at planområdet ligger på en stor slette i utløpet av Reisadalen med fjell rundt. 

Nedbør og fuktige vinder kommer fra nord og nordvest, mens det fra sør og sørøst kommer varm 

vind om sommeren og kald vind om vinteren. Området ligger i et skille som ved sørlig vind påvirkes 

av innlandsklima, og som ved nordlig vind preges av kystklima. 

Solforholdene i området er gode.  

4.4.3. Estetisk og kulturell verdi 

Eksisterende bygg har liten estetisk eller kulturell verdi. Kvaliteten det grønne gir til området bør 

ivaretas i senere bebyggelsesplaner.  

4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor det avsatte planområdet, jf. askeladden 23.april 2014.  
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Planområdet ligger imidlertid nært Nordreisa kirke og gravlunden tilknyttet kirka. Kommunen antar 

at det ikke vil være konflikt mellom tiltenkte arealformål og kulturminnene. Gjennom reguleringen vil 

parkeringsforholdene ved kirka utbedres, trafikken til Moan skole vil flyttes vekk fra kirka og 

trafikksikkerheten vil øke. Dette mener kommunen at vil virke positivt på kirkeområdet og 

opplevelsen av det kulturminnet området og bygningen er. 

4.6. Naturverdier  

Den største delen av planområdet består av dyrket mark eller uproduktiv skog. Det øvrige arealet 

består av åpen fastmark, samt mindre arealer som er bebygd areal og skog av middels bonitet, jf. 

kilden 22. mai 2014. 

Planområdet berører lengst øst et vinterbeiteområde for rådyr (Capreolus capreolus) med verdi B, jf. 

naturbase 23. april 2014. Beiteområdet er i sin helhet estimert til å dekke 1 593 692 daa hvorav 20 

daa berøres av planområdet.  

Deler av Dalejenka er en lokalt viktig naturtype, «kroksjøer, flomdammer og meandrerende 

elveparti», med verdi C. Naturtypens areal er på 49 daa hvorav 0,1 daa berøres av planforslaget. 

Lokaliteten ligger på Storslett mellom Lunde og Holtet. Lokaliteten er avgrenset av bebyggelse i 

sørvest (Lunde skole) og foten av Båtfjellet i nordøst. Deler av lokaliteten er fysisk avgrenset av 

gjerder, da det er gammel beitemark i området mellom Båtfjellet og lokaliteten. Lokaliteten er en 

kroksjø som er en avsnørt elvebue (meanderbue) av Reisaelva (E03). Det er noe flommarkskog rundt 

lokaliteten med innslag av både gråor, bjørk og enkelte vierarter som sølvvier, svartvier og ullvier. 

Flaskestarr, sennegras og nordlandstarr er dominerende starrarter. Større områder med bukkeblad 

og partier med elvesnelle. Området er potensielt viktig for amfibier (buttsnutefrosk) og flere sjeldne 

vanninsekter men dette ble ikke registrert under feltbefaringen. Lokaliteten får verdi C fordi det er en 

godt utviklet kroksjø med en større omkringliggende lavlandsmyr. I nedre del av Reisadalen er slike 

lokaliteter sjeldne da de har blitt dyrket opp eller blitt fylt igjen for bolig og næringsbygg. Denne 

lokaliteten vil derfor være en viktig lokalitet for planter og dyr som er spesielt knyttet til slike 

habitater. I tillegg så har den en lokalt viktig verdi for skolen som bruker lokaliteten til undervisning 

og utelek. Området brukes noe til uteaktiviteter og undervisning, men utbygging og igjenfylling av 

lokaliteten utgjør den største trusselen. Naturverdiene bevares best hvis området får ligge i fred for 

inngrep. 

 

Figur 8: Kartutsnitt fra Naturbase som viser hvordan planen berører et beiteområde for rådyr (brun skravur) og den lokalt 
viktige naturtypen "kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (grønn skravur). 
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I artsdatabanken kartløsning artskart er det, per 22. mai 2014, registrert en rekke sommerfuglarter 

innenfor planområdets avgrensning, men ingen av disse er på rødlista. Alle har rødlistestatus 

livskraftig (LC), utenom gullkantengmott (Loxostege sticticalis) som har status ikke egnet (NA). 

 

Tabell 1: Sommerfugler som er registrert innenfor 
planområdet, jf. artskart 5. mai 2014. 

Norsk navn Vitenskapelig navn 

Polarblåvinge Agriades aquilo 

 Argyresthia 
pygmaeella 

 Argyresthia sorbiella 

Myrperlemorvinge Boloria aquilonaris 

Fjellperlemorvinge Boloria napaea 

Tranebærmåler Carsia sororiata 

Fjellnebbmott Catoptria furcatellus 

Treflekket nebbmott Catoptria 
permutatellus 

 Chionodes continuella 

 Chionodes lugubrella 

 Coleophora virgaureae 

Lyngheinebbmott Crambus ericella 

Sølvnebbmott Crambus perlella 

Tannebbmott Crambus pratella 

 Denisia stipella 

Vinkelskogmåler Dysstroma citrata 

Bueskogmåler Dysstroma truncata 

Grå bergmåler Entephria caesiata 

Fløyelsringvinge Erebia ligea 

Fjellringvinge Erebia pandrose 

Bergmosemott Eudonia murana 

 

Norsk navn Vitenskapelig navn 

Heimosemott Eudonia sudetica 

Blåbærmåler Eulithis populata 

Prikkfjærmøll Hellinsia tephradactyla 

Gullkantengmott Loxostege sticticalis 

Skogbladvikler Lozotaenia forsterana 

Purpurgullvinge Lycaena hippothoe 

Ildgullvinge Lycaena phlaeas 

Pjuskemåler Macaria fusca 

 Mompha 

conturbatella 

Hvitpunktreirmøll Monopis laevigella 

Gulflekkreirmøll Monopis weaverella 

Svartstripet kjukemøll Nemapogon picarella 

Flekklundmåler Perizoma blandiata 

Heilundmåler Perizoma minorata 

Olivenprydvikler Phiaris lacunana 

Nordlig prydvikler Phiaris septentrionana 

Gullrisfjærmøll Platyptilia calodactyla 

 Pleurota bicostella 

Kålmøll Plutella xylostella 

 Teleiopsis diffinis 

Brun einerbarmåler Thera cognata 

Furubarmåler Thera obeliscata 

 

 

Det ble gjort en befaring i planområdet den 27. mai 2014 for å kartlegge traséen til en eksisterende 

bekk som har sitt utspring i Dalejenka og som går igjennom planområdet fra øst mot vest. Langs 

bekkeløpet vokser det skog som domineres av gråor. Bunnvegetasjonen er av høystauder som 

bekkeblom, mjødurt og ballblom m.fl. I tillegg vokser det noe bregner langs bekken. På grunn av 

relativt sen vår hadde vegetasjonen så vidt sprunget frem. 

4.7. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Mesteparten av bruken av planområdet til rekreasjon foregår langs veier og gang- og sykkelstier i 

området. 
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4.8. Landbruk 

Lunde er i dag i bruk som leiejord, som John Edvin Johansen høster. Han har en avkastning på rundt 

tre rundballer per daa, dvs. om lag 13 776 fôrenheter (Fe). 

Eiendom GBR 52/3 Soleng har ifølge gårdskart.no følgende ressursgrunnlag: 16.3 daa fulldyrket areal, 

11,9 daa skog middels bonitet, 2,8 daa impediment, 2,4 daa jorddekt fastmark og 0,4 daa bebygd 

areal. Til sammen 33,8 daa. På denne eiendommen blir deler av arealene satt av som LNFR i tråd med 

eksisterende reguleringsplan i området. 

Eiendom GBR 52/1 Lunde har ifølge gårdskart.no følgende ressursgrunnlag: 28.7 daa fulldyrket areal, 

1,3 daa innmarksbeite, 71,8 skog middels bonitet, 0,2 daa skog lav bonitet, 76,4 daa jorddekt 

fastmark, 39,1 daa jorddekt fastmark, 38,2 daa bebygd, samferdsel, vann isbre og snø. Til sammen 

459,4 daa. 

4.9. Trafikkforhold 

4.9.1. Kjøreatkomst  

I dag går all trafikk til og fra Moan skole fra RV 865 (Høgeggavegen/Reisadalvegen), via Muoniovegen 

og langs Lundevegen.  Denne vegen dekker også all tilførsel til eksisterende boliger langs Lundevegen 

og i Kroken. 

Eksisterende boliger i planområdets vestre del har adkomst fra Muoniovegen i et areal som er 

regulert til parkering for Kirkebakken menighetshus og -barnehage, og som derfor kommer til å 

endres ved realisering/bygging av denne. 

4.9.2. Vegsystem 

Hovedvei inn til planområdet er i dag fra RV 865, via Muoniovegen til Lundevegen. I øst er det en 

gang-/sykkelvei fra Moan skole til Høgegga. Ellers går det ett par private veier til bolighus. 

 

Figur 9: Dagens vegsituasjon i og omkring planområdet. 
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4.9.3. Trafikkmengde 

Trafikkmengden langs Muoniovegen og Lundevegen kan morgen og ettermiddag være betydelig. 

Veiene er adkomstvei til Moan skole, i tillegg til bruk av beboere i boligfeltene nord og øst for 

Nordreisa kirke. 

4.9.4. Ulykkessituasjon 

Kommunen kjenner ikke til konkrete ulykker, men det er grunn til å tro at det skjer nestenulykker 

relativt ofte. Det er ikke registrert noen trafikkulykker innenfor planområdet i Nasjonal vegdatabank 

per 2 februar 2015. Det ulykkespunktet som ligger nærmest planområdet er i rundkjøringen som 

utgjør kryss mellom RV 865 og Muoniovegen.  

4.9.5. Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Til Moan skole går det gang-/sykkelveier fra Høgegga og Moan. Det går også en gang-/sykkelvei langs 

Muoniovegen. Dette er gang-/sykkelveier som i hovedsak går nord-sør. Det mangler gang-

/sykkelveier øst-vest. 

Hoved innfartsveien til Moan skole er i dag fra RV 865 via Muoniovegen til Lundevegen. Dette fører 

til mye trafikk både av store kjøretøy (bl.a. skolebusser), personbiler og myke trafikanter til fots eller 

på sykkel. På grunn av barneskolen, er en relativt stor mengde av de som ferdes her barn. 

Gjennom reguleringen av området ønsker kommunen å gjøre om Lundevegen til en tilførselsvei til 

boliger i kombinasjon med gang- og sykkelvei. Veien planlegges stengt for motorkjøretøy på flere 

steder. Dette for å få en bedre og mer trafikksikker løsning for gående og syklende, samt å skåne 

Kirkebakken barnehage og beboere med hus langs Lundevegen for mye trafikk.  

Det er planlagt en ny hovedvei til Moan skole langs den sørlige kanten av jordet på Lunde. Veien er 

planlagt med avkjøring fra Muoniovegen 75 meter sør for dagens avkjøring til Lundevegen. Det vil bli 

avkjøring til nye Kirkebakken menighetshus og barnehage fra den nye veien. Denne veien vil også få 

én avkjøring til en ny vei som kysser Lunde og møter Lundevegen ved krysset til Kroken. Denne skal 

fundere som tilførselsvei til de to nye boligfeltene på Lunde og til boliger langs deler av Lundevegen 

og Kroken. 

4.9.6. Kollektivtilbud 

Innenfor planområdet er det ikke utbygget et kollektivtilbud, utover skolebuss. Drosje er tilgjengelig 

for de som skulle behøve dette. Planområdet er i gangavstand til busstopp/-terminal. 

4.10. Barns interesser 

Kommunen kjenner ikke til at planområdet (hele eller deler) er i bruk som lekeareal for barn. 

Områdene er ikke kartlagt med tanke på barns bruk. 

4.11. Sosial infrastruktur 

Planområdet som helhet ligger i nær tilknytning til skole, barnehage, kirke og helsetjenester. Det 

planlegges en ny barnehage rett utenfor planområdet, som forventes ferdigstilt i 2015. I nordøst 
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grenser arealet til Moan skole som er en barneskole fra 1.-7. trinn. Storslett skole med ungdomstrinn 

ligger ikke langt unna. Rett sør for planområdet ligger Sonjatun helsesenter. 

4.11.1. Skolekapasitet 

Per i dag er det ca. 600 elever i skolene i Nordreisa, fordelt på seks skoler (fire kommunale og to 

private). Moan (1.-4. trinn) og Storslett (5.-10. trinn) skole er nærmeste skoler til planområdet. 

4.11.2. Barnehagedekning 

Nordreisa kommune har full barnehagedekning. Det er seks kommunale og fire private barnehager i 

kommunen. Det er i kommuneplanens arealdel avsatt noen flere arealer som er tiltenkt nybygg 

og/eller utbygging av barnehager. Dette fremkommer også av kommuneplanens handlingsdel. 

Per i dag er Høgegga barnehage nærmeste barnehage til planområdet. Framtidige Kirkebakken 

barnehage vil bli den nærmeste barnehagen, når denne er ferdigstilt. 

4.11.3. Annet 

Sonjatun helsesenter og andre helsetjenester ligger i nærheten av planområdet. Nærmeste 

samfunnshus er Storslett samfunnshus med svømmehall. I tillegg har LHL-huset på Høgegga funksjon 

som samfunnshus.  

4.12. Universell tilgjengelighet 

Planområdet er relativt flatt og vil være lett tilgjengelig for alle når den tekniske infrastrukturen i 

området blir bygget ut med bl.a. nye veier. 

4.13. Teknisk infrastruktur 

4.13.1. Vann og avløp 

Området er lett tilgjengelig for tilknytning til eksisterende VA anlegg. Noe nyetablering av VA må 

påregnes. 

 

Figur 10: Eksisterende VA-anlegg i og rundt planområdet (røde linjer). 
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4.13.2. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 

Det er behov for utbygging av ny nettstasjon for å sikre tilfredsstillende el-forsyning til planområdet. 

4.14. Grunnforhold 

Planområdet ligger på en elve- og bekkeavsetning (fluvial avsetning). Dette er materiale som er 

transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er elvesletter, terrasser og vifter. 

Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet. Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 

10 m. Det er ikke lokalisert marine avsetninger og fare for kvikkleir i eller i nærheten av planområdet. 

Vi mener derfor at stabiliteten i grunnen er god. 

Det går enkelte steder vann og avløpsnett i grunnen, se kartutsnitt i kap. 5.13.1. 

 

Figur 11: Løsmassekart over planområdet. Gul = Elveavsetninger. Rosa = Bart fjell. Stedvis tynt dekke. Grønt = Tynn 
morene. Blå = Tykk havavsetning. Rødbrun = Torv og myr. Lys brun = Steinavsetning. 

4.15. Støyforhold 

Vi kjenner ikke til støyforhold i området som gjør arealene uegnet for planlagt bruk av arealene. 

4.16. Luftforurensing 

Planområdet påvirkes ikke negativt av luftforurensning.  
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4.17. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

I tillegg en tekstlig vurdering av risiko og sårbarhet er det gjort en mer visuell og kvantifiserbar 

fremstilling av ROS-analysen ved hjelp av en risikomatrise til slutt. 

Reguleringsplanveilederen til miljøverndepartementet danner grunnlaget for analysen: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder. 

 Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller 
grønn. 

 Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.  

 Grønt indikerer akseptabel risiko 

Risikomatrisen ser da slik ut: 

                           
Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

3. 
Betydelig/ 
Kritisk 

4. 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ flere 
enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjente tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ ingen 
tilfeller 

1 2 3 4 5 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt. 

 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området. 

 Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i 

lengre perioder, flere måneder. 

 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 

 Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder. 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 
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2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 

enkeltpersoner.  

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe 

personer.  

4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  

5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 

langvarige miljøskader. 

4.17.1. Rasfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og sørpeskred Nei Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Faren for at snø- og 
sørpeskred vil inntreffe i 
planområdet er minimal. 

Steinskred og 
steinsprang 

Nei  Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Det er svært liten fare for 
at planområdet vil berøres 
av steinskred eller 
steinsprang. Det er heller 
ikke fare for fjellskred i 
planområdet. 

Løsmasseskred Nei Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Det vurderes slik at det er 
liten fare for 
løsmasseskred innenfor 
eller i umiddelbar nærhet 
til planområdet. Området 
er flatt og består av 
elveavsetninger. 
Planområdet ligger også et 
stykke unna bratt terreng 
der for eksempel flom kan 
utløse løsmasseskred. 

Kvikkleir Nei Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Det er ingen marine 
avsetninger i nærområdet 
som kan indikere fare for 
kvikkleir. 

 

4.17.2. Flomfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Flom  Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 Planområdet ligger i et 
lavereliggende område i 
terrenget mindre enn 2,5 
meter over forventet 
høyeste vannstand ved 
100-års flom. Det er 
vurdert at det ikke kan 
bygges bygninger med 
kjeller innenfor 
planområdet pga. høyt 
grunnvann og fare for 
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inntrengning av vann i ev. 
kjellere ved 
flomsituasjoner. 
 
Det går en mindre bekk 
fra Dalejenka gjennom 
planområdet. Denne er 
vurdert til ikke å utgjøre 
noen flomfare. 
 

 

  

Figur 12: Kart som viser hvordan planområdet kan være flomutsatt ved 10, 20, 50, 100, 200 og 500 års flom. Detaljutsnitt 
av planområdets vestre ende som er berørt av flomfare til høyre. NB! Plankartet som vises er høringsutkastet til 
plankartet. Kartet er etter høring justert på flere steder i samsvar med høringsinnspill, men pga. problemer med 
flomsonekartet har det ikke vært mulig få få til tilsvarende kartutsnitt med revidert plankart i bakgrunnen. 

 

4.17.3. Ekstremvær: Vind, nedbør, kulde 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Vind Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 I planområdet dominerer 
den sør- østlige 
vindretningen på 
vinterstid, det er en kald 
og tidvis sterk vind fra 
Reisadalen. Enkelte tiltak 
som er spesielt sårbare 
for vind og kulde bør 
planlegges slik at det 
skapes le for denne 
vindretningen, for 
eksempel barnehager og 

-�307�-



24 
 

skoler med utendørs 
oppholdsarealer. 
 

Kulde Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 Det er ikke uvanlig med 
kalde perioder på 
vinteren i området, men 
da med et kystklima som 
oftest er høyere fuktighet 
og kulde. Mot kysten vil 
kombinasjonen vind og 
kulde være kritisk, og man 
kan få et problem med 
ned ising. Kulden er en 
påkjenning for 
mennesker, dyr og bygg. 
Ny bygg bør isoleres og 
bygges med tanke på 
fremtidige temperaturer 
og vindforhold, og de 
klimatiske forhold som 
tilhører analyseområdet. 
 

Nedbør ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

3 En økning i nedbørs 
mengde og intensitet må 
hensyn tas ved utforming 
av tomt og bygg, god 
drenering og 
byggetekniske løsninger. 
 

 

4.17.4. Støy 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Støy Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

2 Vi kjenner ikke til 
støyforhold i området som 
gjør arealene uegnet for 
planlagt bruk av arealene. 
Noe støy må påregnes 
under anleggsperioden. 

 

4.17.5. Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Luftforurensning Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
luftforurensning i området 
som medfører risiko. 
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Forurensning i 
grunnen 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Kommunen kjenner ikke til 
forurensning i grunnen 
innenfor planområdet. 
 

Akutt forurensning Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Fare for akutt forurensning 
er tilstede dersom en 
ulykke skulle oppstå. 
 

Radon Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Det er ikke kartlagt 
radonforekomster i 
planområdet. 
Radonmålinger må utføres 
ved oppføring av nybygg i 
henhold til krav i TEK 10 § 
13-5 Radon, og NRPA sine 
veiledere. TEK 10 setter 
også krav om 
radonforebyggende tiltak 
for å komme under 
akseptabelt nivå. 

 

4.17.6. Beredskap og ulykkesrisiko 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Politi Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Politistasjon/ 
lensmannskontoret ligger 
mindre enn 1 km fra 
planområdet. 

Brann Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Brannstasjonen ligger ca. 5 
km fra planområdet. Ved 
behov kan brannvesenet 
forsterkes med innsats fra 
lufthavnens 
brannberedskap. 

Redning/helse Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Sonjatun distrikts 
medisinske senter ligger 
ca. 1 km (langs vei) fra 
planområdet. 

Annen beredskap Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Sørkjosen lufthavn ligger 
ca. 5 km fra planområdet. 
Helikopterlandingsplass 
ligger rett i overkant av 1 
km fra planområdet. 

 (Alle distanser er målt langs eksisterende vegtraséer, og med utgangspunkt i midten av 

planområdet.)  
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4.17.7. Andre relevante ROS tema 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Stormflo og 
havnivåstigning 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

2 Planområdet ligger lavt i 
terrenget, men vil ikke 
berøres direkte av 
stormflo og/eller 
havnivåstigning. Men 
pga. at 
grunnvannstanden vil 
kunne øke ved 
havnivåstigning må det 
ikke bygges kjellere i 
bygninger i 
planområdet. 

Høyspentledninger 
(elektromagnetiske 
felt) 

Ja Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

10 Det går en 
høyspentledning i 
planområdets vestre 
del.  

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

12 Mye trafikk av 
motorkjøretøyer langs 
Lundevegen sammen 
med myke trafikanter, 
hvorav mange er barn 
som ferdes til og fra 
Moan skole (1.-4. trinn). 
Relativt farlig kryss 
mellom Lundevegen og 
Muoniovegen i 
kombinasjon med en 
del «villparkering» i 
området tilknyttet 
aktivitet i Nordreisa 
kirke som kan skape 
trafikkfarlige 
situasjoner. Planlagt ny 
barnehage som vil øke 
trafikkmengde og gi 
flere trafikale 
utfordringer i området. 
Planforslaget ønsker å 
skille motorkjøretøyer 
og myke trafikanter i 
større grad og legge til 
rette for mer 
trafikksikre kryss og en 
økt andel 
parkeringsplasser og slik 
øke trafikksikkerheten i 
området. 
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4.18. Næring 

Det er ikke eksisterende næringsvirksomhet innenfor planområdet. 

Det er en rekke ulike bedrifter innen handel og service m.m. i Storslett sentrum, samt noen langs 

Muoniovegen. 

4.19. Analyser/ utredninger 

Det er ikke foretatt andre analyser eller utredninger utover det denne beskrivelsen omfatter.  
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5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Planlagt arealbruk 

5.1.1. Reguleringsformål 

Det er satt av følgende reguleringsformål: 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) – 14,4 daa 

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) – 27,7 daa 

 Barnehage (1161) – 2,9 daa 

 Undervisning (1162) – 6,8 daa 

 Annen offentlig eller privat tjenesteyting (1169) – 25,9 daa 

 Veg (2010) – 11,4 daa 

 Gang-/sykkelveg (2015) – 2,6 daa 

 Parkering (2080) – 9,3 daa 

 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte 

hovedformål (2900) – 3,3 daa 

 Naturområde – grønnstruktur (3020) – 1,2 daa 

 Friområde (3040) – 6,8 daa 

 Vegetasjonsskjerm (3060) – 10,7 daa 

 

 

Figur 13: Kartutsnitt som viser hele planforslaget med de ulike formålene. 
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5.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1. Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) 

BFS 1: Avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. Dette er sentrumsnære arealer der en fortetting av 

eksisterende boligbebyggelse er foretrukket da kommunen har behov for en økt andel sentrumsnær 

bebyggelse. 

5.2.2. Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) 

BKS 1-4: Avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. Dette er sentrumsnære arealer der konsentrert 

småhusbebyggelse er foretrukket da kommunen har behov for en økt andel av slik sentrumsnær 

bebyggelse. SV 3 skal sammen med SV 7 og 8 fungere som tilførselsvei til BKS 1-4. Utover 

eksisterende enebolig på GBR 52/12 skal det ikke være avkjørsler fra BKS 1-4 til Lundevegen. 

5.2.3. Barnehage (1161) 

BBH 1: Avsatt for å gi Kirkebakken barnehage et større uteareal. I kommuneplanens arealdel er 

arealet avsatt til boligbebyggelse, men kommunen mener det er mer hensiktsmessig å benytte 

arealet slik at barnehagen får et større uteareal. 

5.2.4. Undervisning (1162) 

BU 1: 6,8 daa avsatt til uteområde og annen tilrettelegging i tilknytning til Moan skole.  

5.2.5. Annen offentlig eller privat tjenesteyting (1169) 

BAT 1: Areal for helse- og omsorgstjenester. Detaljregulering kreves før utbygging. 

BAT 2: Areal som i første rekke er tiltenkt helse- og omsorgstjenester. Mulighet for å bygge gymsal i 

tilknytning til Moan skole lengst mot nordøst. Innkjøring til området etableres fra SPA 2. 

Detaljregulering kreves før utbygging. 

5.2.6. Veg (2010) 

SV 1: Muoniovegen. Ingen endring av eksisterende trasé utover ny avkjøring til SV 4 og forbedret 

avkjøring til SPA 1. 

SV 2: Ny avkjøring til Kirkebakken menighetshus og -barnehage fra SV 4. Avstand til kyss mellom SV 4 

og Muoniovegen er fra midtlinje på avkjøringen 72 m. Svingradius er satt til 7 m. Selv om dette fører 

til en mindre endring av reguleringsplanen for Kirkebakken, så er ny avkjøring tilpasset slik at den nye 

avkjøringen vil passe fint inn i den tilgrensende reguleringsplanen for Kirkebakken. 

SV 3: Avsatt som ny innkjørings-/hovedveg til boliger i områder Kroken, øvre del av Lundevegen og til 

nye boligområder BKS 1-4. Svingradius i kryss er R = 7 m. Veibredde er totalt 8 m, der 5 m er avsatt til 

vegbane, samt 1,5 m på hver side er avsatt til kantsone. 

SV 4: Ny hovedvei fra Muoniovegen til Moan skole. Veien får tre avkjøringer. Den første til 

Kirkebakken menighetshus og -barnehage. Den andre til SV 6. Den tredje til SV 3. Svingradius i kryss 

mot Muoniovegen er satt til R = 15 m. 
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SV 5: Eksisterende utmarkvei. 

SV 6: Ny avkjøring og internvei til eksisterende og fremtidige bolighus i BFS 1. Avstand til kyss mellom 

SV 4 og Muoniovegen er fra midten av avkjøringen 102 m. Svingradius i kryss mot SV 4 er satt til 7 m. 

SV 7 og 8: Tilførselsveier til boligområde BKS 1-4. 

5.2.7. Gang-/sykkelveg (2015) 

SGS 1 og 2: Eksisterende gang-/sykkelveg langs Muoniovegen. Ingen endringer til eksisterende gang 

og sykkelvei, utover at avkjøring til SPA 1 vil krysse gang-/sykkelveien. 

SGS 3: Omgjøring av Lundevegen til tilførselsveg til boliger langs Lundevegen og gang-/sykkelvei. 

SGS 4: Eksisterende gang-/sykkelvei fra Høgegga til Moan skole. Ingen endring av dagens trasé. 

SGS 5: Gangvei fra veiende på SV 7, mellom BKS 1 og 3, til SAA 2 for å ivareta naturlige ferdselsårer 

for gående i fremtidig boligområde. 

SGS 6: Gangvei fra veiende på SV 8, mellom BKS 2 og 4, til SPA 2 og BU 1 for å ivareta naturlige 

ferdselsårer for gående i fremtidig boligområde. 

5.2.8. Parkering (2080) 

SPA 1: Avsatt for å gi et økt antall parkeringsplasser i forbindelse med Nordreisa kirke og det 

planlagte menighetshuset på kirkebakken. Arealet vil gi anslagsvis 60-80 nye parkeringsplasser. 

Arealet dekker 2,5 daa og inkluderer avkjøring fra Muoniovegen.  

SPA 2: Avsatt for å tilrettelegge nye parkeringsplasser og løsning for av-/påstigning av buss ved Moan 

skole, samt øvrige offentlige parkeringsplasser i tilknytning til BAT 2. Omtrent midt på arealets 

nordøstre kant kommer det en bekk fra Dalejenka. Bekken legges i rør under parkeringsplassen og 

naturlig bekkeløp gjenopptas i GV 4. Avsatt areal dekker 6,1 daa. 

SPA 3: Ivaretar eksisterende parkering avsatt i nåværende reguleringsplan og er dermed en 

videreføring av formål. Arealet dekker 0,7 daa. 

5.2.9. Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer 

kombinert med andre angitte hovedformål (2900) 

SAA 1: Avsatt for å ivareta eksisterende teknisk infrastruktur på stedet.  

SAA 2: Avsatt for å ivareta eksisterende trasé for VA. Mulig å legge gang-/sykkelsti på overflaten. 

Bredde på trasé er 5 m. 

SAA 3-7: Avsatt for å legge til rette for ny trasé for teknisk infrastruktur langs SV 4 for bl.a. å kunne 

forsyne nye boligfelt BKS 1-2 med nødvendig VA. Utstikker fra SAA 3 mot sør, som deler GV 2 og GV 

3, ivaretar eksisterende VA anlegg. SAA 5 gjør det mulig kunne koble nytt VA anlegg til eksisterende 

anlegg langs Sonjatunvegen. Ved etablering av SAA 5 må det tas hensyn til kryssende bekkeløp.  

Generelt: Bredde på trasé er 5 m. SAA 3, 4, 6 og 7 har bredde 3,5 m, da de siste 1,5 m inngår i areal 

avsatt til vei i veiskulder/-kant. 
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5.2.10. Naturområde (3020) 

GN 1: Areal på 1,2 daa satt av som naturområde. Arealet ligger inntil SGS 3 og er en naturlig del av 

terrenget videre mot nordøst fra reguleringsområdet. Dette ønskes beholdt som det er. 

5.2.11. Friområde (3040) 

GF 1: Areal på 6,8 daa avsatt til friområde i tråd med kommuneplanens arealdel. 

5.2.12. Vegetasjonsskjerm (3060) 

GV 1: Vegetasjonsskjerm av eksisterende trær/busker for å skjerme bebyggelse vest for 

parkeringsplassen. Da spesielt Kirkevegen 11 og 15.  

GV 2: Vegetasjonsskjerm av eksisterende trær/busker for å ta hensyn til både bebyggelse på areal 

avsatt til LNFR og eventuell fremtidig bebyggelse og eller aktivitet på GBR 52/4 og 52/136. De to 

nevnte eiendommene er avsatt til boligformål i gjeldene reguleringsplan på stedet. 

GV 3: Vegetasjonsskjerm av eksisterende trær/busker for dempe påvirkningen fra trafikkstøy fra SV 4 

til eksisterende/framtidig bebyggelse på GBR 52/133, 52/134 og 52/136. De tre nevnte 

eiendommene er avsatt til boligformål i gjeldene reguleringsplan på stedet. GV 3 ivaretar også 

hensynet til eksisterende bekkeløp/grøft. 

GV 4: Vegetasjonsskjerm av eksisterende trær/busker for å skjerme areal avsatt til offentlig/privat 

tjenesteyting fra veistøy fra SV 4. Vegetasjonsskjermen ivaretar også hensynet til eksisterende 

bekkeløp med oreskog på stedet. 

5.3. Bebyggelsens plassering og utforming 

5.3.1. Bebyggelsens høyde 

Fastsettes for område BU 1, BAT 1-2 og BBH 1 i fremtidige detaljreguleringer. 

I områdene for frittliggende boligbebyggelse BFS 1 og konsentrert småhusbebyggelse BKS 1-4 kan 

bygg oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter og maksimalt 2 etasjer. Garasjer/uthus kan ha 

maksimal gesims/mønehøyde på 5 meter. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå 

rundt bygget. 

5.3.2. Grad av utnytting  

Utnyttingsgraden for frittstående bolighus med tilhørende garasje skal ikke overstige 30 % -BYA og 

for rekke/kjedehus med garasje/garasjeanlegg ikke overstige 50 % -BYA. 

5.3.3. Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

Innenfor arealer avsatt til barnehage, undervisning og annen offentlig og privat tjenesteyting vil det 

være arbeidsplasser, men antall arbeidsplasser er ikke avklart på dette plannivået. Disse vil 

fremkomme i mer detaljerte planer. Det er ikke avsatt arealer til næringsvirksomhet innenfor 

planområdet. 
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5.3.4.  Antall boliger, leilighetsfordeling 

For områdene BKS 1-4 er det ikke fastsatt et gitt antall boligenheter, antallet vil begrenses av 

planbestemmelsene som sier at utnyttelsesgraden ikke skal overstige 50 % -BYA. 

I område BFS 1 er det rom for inntil fem nye eneboliger. 

5.4. Boligmiljø/ bokvalitet 

Beliggenheten til planområdet er relativt attraktiv med tanke på kort avstand til sentrum, med ulike 

butikker, post, bank, skoler, barnehager, samtidig som det er nært til turterreng.  

5.5. Parkering 

Parkering SPA 1 antas å gi 60-80 nye p-plasser til Nordreisa kirke og vil fungere som et tillegg til 

parkering for Kirkebakken barnehage og menighetshus.  

SPA 2 skal benyttes til kollektivløsninger, parkering og trafikkløsninger for Moan skole. Arealet har 

potensiale til mellom 100-150 parkeringsplasser. 

5.6. Tilknytning til infrastruktur  

Fremtidig bebyggelse innenfor planområdet vil bli tilknyttet eksisterende teknisk infrastruktur i 

nærområdet. Delvis gjennom direkte tilkobling der det er mulig og ellers gjennom nyetableringer av 

slik infrastruktur i planområdet. Det er avsatt arealer til ny infrastruktur til bl.a. vann og avløp i 

planområdet, se SAA 1-7. 

5.7. Trafikkløsning 

5.7.1. Kjøreatkomst 

Kjøreadkomsten til eksisterende boliger i Kroken og langs Lundevegen, samt nye boligfelt BKS 1-4, 

blir via ny veg SV 3 og SV 4 til Muoniovegen og derfra til RV 865. SV 7 og 8 er tilførselsveier til SV 3, og 

blir dermed vei til boenheter i BKS 1-4. 

Ny avkjørsel til eksisterende boliger i BFS 1 legges 102 meter øst for kryss mellom Mouniovegen og 

SV 4. Avkjørselen ligger rett øst for der dagens tilførselsveg til boligene krysser planlagte SV 4. 

Adkomst til BAT 1 ivaretas gjennom detaljregulering ved avkjøring fra Muoniovegen eller fra SPA 3. 

Adkomst til BAT 2 ivaretas gjennom detaljregulering ved avkjøring fra SPA 2. 

Adkomst til Moan skole sikres gjennom SV 4 og SPA 2. 

Adkomst til BBH 1 sikres gjennom avkjøring fra SV 4 til regulert parkering i reguleringsplan for 

Kirkebakken Barnehage og -menighetshus. 

5.7.2. Utforming av veger 

SV 4: Hovedvei til Moan skole har veibredde 6 meter pluss 1,5 meter kant på hver side. Totalt 9 

meter.  
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SV 3, 7 og 8: Veier til boliger har veibredde 5 meter med 1,5 meter kant på hver side. Totalt 8 meter. 

Da veiene legges i et område som i utgangspunktet er flatt, høydekoter 4-5 m.o.h., så vil det ikke 

være stigningsforhold av betydning langs veitraséene. 

5.7.3. Krav til samtidig opparbeidelse 

Det er en forutsetning at nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og strøm er utbygget før 

bygging av bygninger for varig opphold igangsettes. 

5.7.4. Varelevering 

Varelevering ivaretas gjennom eksisterende og planlagt veiareal, samt i fremtidige detaljreguleringer 

for arealer der det er krav om dette.  

5.7.5. Tilgjengelighet for gående og syklende 

Arealene er godt tilgjengelige for gående og syklende. Det er lagt til rette for tre hovedstrekninger for 

gående og syklende i planen, SGS 1-4. Disse strekningene er adskilt fra veier med forventet mye 

trafikk (SV 4 og Muoniovegen). I tillegg er det tatt høyde for naturlig ferdsel (korteste vei) i fremtidig 

boligområde BKS 1-4 ved å etablere SGS 5 og 6. Det vil også ved behov være mulig å legge til rette for 

gående og syklende langs traséer for teknisk infrastruktur, da spesielt SAA 2, 3 og 7. 

5.7.6. Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

SV 3, 7 og 8 ligger på eiendom med GBR 52/1. 

SV 4 ligger på eiendom med GBR 52/1, 52/3, 14/9 og 14/36. 

5.8. Planlagte offentlige anlegg 

Innenfor planområdet planlegges det omsorgsboliger i tilknytning til Guleng/Sonjatun. Det er behov 

for gymsal i tilknytning til Moan skole, og planforslaget tilrettelegger arealer til dette. Det er også 

avsatt et areal til å kunne utvide uteområdet til kommende Kirkebakken barnehage. 

5.9. Miljøoppfølging 

Det er ikke planlagt noen spesielle miljøtiltak utover det som er fastsatt gjennom plan- og 

bygningsloven og andre gjeldene lover og forskrifter. 

5.10. Universell utforming  

Tiltak innen planområdet skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell 

utforming (UU). Byggeteknisk forskrift TEK10 gir tekniske krav til byggverk, uteareal og miljø som skal 

sikre at krav til UU sikres. Plan- og bygningslovens § 11-9 punkt 5 samt krav til ikke-diskriminerende 

forhold, skal bidra til at UU ivaretas i planen. 

Detaljer om hvordan problemstillinger rundt UU skal løses skal fremgå av detaljplaner der dette 

kreves. Felles uterom og alle arealer tilknyttet offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell 

utforming. 
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5.11. Uteoppholdsareal 

Uteoppholdsarealer innenfor arealer avsatt til boligbebyggelse og til offentlig/privat tjenesteyting 

skal ivaretas gjennom detaljregulering av arealene. Dette inkluderer for eksempel: 

• Privat og felles uteoppholdsareal 

• Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

• Lekeplasser 

• Begrunnelse for ev. avvik fra vedtekter/normer 

• Ivaretakelse av eksisterende og ev. ny vegetasjon 

• Offentlige friområder 

• Arealstørrelse 

• Turveier 

• Atkomst og tilgjengelighet 

• Sesongbruk 

• Andre uteoppholdsarealer 

• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 

Kommunen mener planen ivaretar behovene til utearealer for barns lek i område BKS 1-4 gjennom 

nærheten til og tilgang til lekeområdene tilknyttet Moan skole. 

5.12. Landbruksfaglige vurderinger 

Lundejordet er i dag i bruk som leiejord, der John Edvin Johansen høster denne. Han har en 

avkastning på rundt 3 rundballer per daa, dvs. om lag 13 776 fôrenheter (Fe). 

Eiendom GBR 52/3 har ifølge gårdskart.no følgende ressursgrunnlag. 16.3 daa fulldyrket areal, 11,9 

daa skog middels bonitet, 2,8 daa impediment, 2,4 daa jorddekt fastmark og 0,4 daa bebygd areal. Til 

sammen 33,8 daa. 

I planforslaget vil totalt 23,9 daa bli berørt, med følgende arealfordeling. 12,2 daa – frittliggende 

boligbebyggelse, 1,5 daa – vegetasjonsskjerm, 3,6 daa – barnehage, 4,4 daa – offentlig/privat 

tjenesteyting, 0,7 daa – teknisk infrastruktur, 1,5 daa - vei. De 12.2 daa består av fulldyrket jord.  

De 16,3 daa fulldyrket areal er av middels til god kvalitet, og vil kunne gi en årlig avkastning om lag 3 

rundball per daa. Dvs. en avkastning på om lag 49 rundball. En rundball vil her utgjøre omtrent 160 

Fôrenheter (Fe). En vinterfôret sau (vsf) vil trenge om lag 1 Fe per dag i om lag 240 dager. Det vil da si 

at arealet produserer nok fôr til 73,5 vsf. 

Det gjenstående arealet etter denne regulering, vil få en utfordrende arrondering i forhold til drift av 

jorda. Dette oppfattes som uheldig med tanke på videre rasjonell drift. 

Eiendom GBR 52/1 Lundejordet har ifølge gårdskart.no følgende ressursgrunnlag. 28.7 daa fulldyrket 

areal, 1,3 daa innmarksbeite, 71,8 skog middels bonitet, 0,2 daa skog lav bonitet, 76,4 daa jorddekt 

fastmark, 39,1 daa jorddekt fastmark, 38,2 daa bebygd, samferdsel, vann isbre og snø. Til sammen 

459,4 daa. 
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De deler av eiendommen som berøres av planforslaget, består av uproduktiv skog og jorddekket 

fastmark. Naboeiendommen GBR 52/3 består av 16,3 daa fulldyrka jord, 11,9 daa skog av middels 

bonitet, samt noe uproduktiv skog og jorddekt fastmark. 

5.13. Kollektivtilbud 

Planforslaget medfører ikke endringer av kollektivtilbudet. Ny vei SV 4 vil imidlertid føre til økt 

trafikksikkerhet i området ved at trafikken spesielt til og fra Moan skole trekkes ut av boligfeltet det 

blir kjørt igjennom i dag. 

5.14. Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, jf. askeladden 22. mai 2014. 

5.15. Sosial infrastruktur  

Planforslaget fører ikke til vesentlige endringer i sosial infrastruktur. 

Et av formålene med planforslaget er å lage en tryggere skolevei, samt å øke forbedre 

parkeringsfasiliteter til og ved Moan skole. Planforslaget legger også til rette for tilrettelegging av 

skolens uteområde, samt bygging av gymsal til skolen. 

Planforslaget legger til rette for et større uteareal for Kirkebakken barnehage. 

Det tilrettelegges gjennom planforslaget for en økt andel omsorgsboliger og andre nødvendige 

helsetjenester. 

5.16. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Planområdet tilknyttes eksisterende offentlig infrastruktur for vann og avløp. Nye traséer for teknisk 

infrastruktur er lagt inn i planen der det er behov. 

5.17. Plan for avfallshåndtering 

Avfallshåndteringen i planområdet vil inngå i den kommunale avfallshåndteringen.  

5.18. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

Det må tas hensyn til faresone H 320 – flomfare ved prosjektering og utbygging av SPA 1 og BAT 1. 

Her må det gjøres forebyggende tiltak som sikrer arealene mot flomfare. Ved BAT 1 kan det etableres 

flomgrøft langs eksisterende vei omtrent midt i formålsflaten som slik vil sikre ev. nybygg på 

nordsiden av denne veien.  

5.19. Rekkefølgebestemmelser 

Ny vei til Moan skole og tilknytningsvei fra denne til Lundevegen ved krysset til Kroken, SV 3 og SV 4, 

skal være etablert før Lundevegen stenges på flere steder og gjøres om til gang-/sykkelvei som også 

skal fungere som tilførselsvei til boliger langs traséen.  

SV 3-4 og 7-8, SPA 2 og SAA 1-3 og 7 skal være etablert før BKS 1-4 og BAT 2 kan bebygges. 
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6. Konsekvensutredning 

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning, men kommunen har konkludert med 

at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.  

 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 

beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 

vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 

avbøtende tiltak skal beskrives 

7.1. Overordnede planer 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til de arealer som er 

avsatt i kommuneplanens arealdel er det kun gjort mindre justeringer og formålsendringer der dette 

har vist seg nødvendig. Det er ikke lagt ut nye arealer til bebyggelse utover det som er lagt ut i 

kommuneplanens arealdel. 

Følgende justeringer er gjort: 

En mindre del av et areal avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel er i planforslaget 

avsatt til barnehage (BBH 1), da kommunen mener dette er mer hensiktsmessig og gunstig for å gi 

planlagte Kirkebakken barnehage et større uteområde. 

BAT 1 er noe utvidet nordover i forhold til arealet avsatt i kommuneplanens arealdel. 

7.2. Landskap 

Lundejordet er i dag et åpent landbruksareal, en omdisponering av arealet til ulik bebyggelse og vei 

vil påvirke landskapet slik det oppleves på nært hold av naboene til det aktuelle arealet. For hele 

delområde 7 i landskapsanalysen for Nordreisa kommune vurderes påvirkningen på landskapet til å 

være relativt liten. Arealet blir en fortetting av eksisterende bebyggelse, og vil ikke oppleves som en 

negativ  

7.3. Stedets karakter 

Stedets karakter vil påvirkes en god del av planforslaget sett fra de nærmeste naboene til 

planområdet. Arealene vil for naboene gå fra å være et relativt åpent landbrukslandskap til å bli et 

bebygget boligfelt. Ser man på Storslett som helhet vil konsekvensen av utbyggingen bli langt mindre 

og utbyggingen vil inngå som en naturlig del av eksisterende bebyggelse i nærområdet. 

7.4. Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 

Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget. Verneverdige Nordreisa kirke ligger i 

nærheten av planområdet, men kommunen mener planforslaget vil virke positivt inn på nærmiljøet 
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ved kirka ved å flytte mye trafikk av kjøretøyer lengre unna kirka, samtidig som planforslaget legger 

til rette for at parkeringsforholdene ved kirka forbedres vesentlig. 

7.5. Forholdet til kravene i Naturmangfoldlovens kapittel II 

Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 

kapittel 5.6. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. 

naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8.  

Planområdet berører en mindre del av et registrert beiteområde for rådyr. Det er grunn til å tro at 

rådyrenes bruk at det registrerte beiteområdet som berøres av planforslaget i realiteten benyttes til 

beite. Dette mener vi fordi Moan skole, eksisterende parkeringsplass tilhørende skolen, skolens 

uteområde og eksisterende gang/sykkelvei i området ligger i det arealet som foreslås regulert. 

Planforslaget berører også en liten del av en lokalt viktig naturtype; «kroksjøer, flomdammer og 

meandrerende elveparti». Det berørte arealet er imidlertid regulert til naturområdet, slik at ev. 

konflikt mellom naturtypen og planforslaget anses for ikke å være tilstede. 

I forhold til bekkeløpet som går igjennom planområdet, så vil store deler av dette, med tilhørende 

oreskog, ivaretas i arealer lagt ut til vegetasjonsskjerm. Dette gjelder spesielt for GV 4. Veien, SV 4, er 

lagt nordvest for bekkeløpet. Det er planlagt å legge deler av bekkeløpet i rør under planlagt 

parkering SPA 2 for å ivareta vanngjennomstrømningen. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, ved 

utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt lav. Vi har vektlagt at 

planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og at planforslaget er en fortetting av et 

område som allerede er både direkte og indirekte påvirket av eksisterende bebyggelse. Vi mener det 

vil være bedre for naturmangfoldet at det fortettes i sentrale strøk fremfor å utvide 

sentrumsområdet til mer uberørte områder. 

Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke komme til 

anvendelse i denne saken. Føre-var-prinsippet er også tatt i bruk ved å ivareta store deler av 

eksisterende bekkeløp fremfor å legge bekken i rør i sin helhet og ved å ivareta vegetasjonen langs 

bekkeløpet som vegetasjonsskjerm. 

Gjennom planområdets lokalisering og kommunens prinsipp om fortetting av sentrumsområdene er 

kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det beste resultatet for 

samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. Det gjelder også for nml § 11, om at tiltakshaver skal 

bære kostnadene ved miljøforringelse.  

7.6. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Planforslaget antas å påvirke rekreasjonsinteressene i området i svært liten grad utover økt 

trafikksikkerhet spesielt for de som ferdes langs Lundevegen. 

7.7. Uteområder 

Uteområder påvirkes i liten grad av områdereguleringen. Detaljer for uteområder vil fremkomme i 

fremtidige detaljreguleringer og bebyggelsesplaner.  
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7.8. Trafikkforhold 

Trafikkforholdene vil forbedres vesentlig. Krysset mellom Lundevegen og Muoniovegen vil opphøre 

etter at SV 3 og SV 4 er ferdigstilt. Det legges opp til mer oversiktlige og trafikksikre vegkryss. 

Motorkjøretøyer og myke trafikanter vil separeres bedre og dermed gi økt sikkerhet for gående og 

syklende i området.  

Det antas at trafikken i området vil øke noe når BAT 1 og 2 realiseres, men vi mener at etableringen 

av SV 4 vil ha kapasitet til å ta unna denne økningen uten at det vil føre til trafikale problemer og 

dårligere trafikksikkerhet. 

7.9. Barns interesser 

Planforslaget vil gi barn og unge muligheter for en mer trafikksikker hverdag, samt større uteområder 

i tilknytning til barnehage og skole. 

7.10. Sosial infrastruktur 

Sosial infrastruktur vil ikke påvirkes av planforslaget i vesentlig grad. Se også planbeskrivelsens 

kapittel 6.15. 

7.11. Universell tilgjengelighet 

Felles uterom og alle arealer tilknyttet offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell 

utforming. Dette avklares gjennom framtidige detaljplaner. 

7.12. ROS 

Det forventes ikke at gjennomføring av planforslaget vil endre vesentlig på nåsituasjonen når det 

kommer risiko og sårbarhet. 

7.13. Jordressurser/landbruk 

All fulldyrket jord og innmarksbeite på de berørte landbrukseiendommene vil falle ut ved denne 

reguleringen. Kommunens strategi har i arealplanprosessen vært å ta i bruk små, inneklemte 

jordbruksarealer i sentrumsområdene til utbyggingsarealer for å oppnå en ønsket fortetting. 

Gjennom dette har en unngått berøring av viktigere jordbruksarealer som grenser til sentrum, jf. 

kommuneplanens arealdels hensynssone for jordbruk og temakart for jordbruksarealer i sentrum.  

7.14. Teknisk infrastruktur 

Planforslaget legger til rette for ny veistruktur fra Muoniovegen til Moan skole og til beboere langs 

Lundevegen og i kroke. Ny infrastruktur for vann og avløp og elektrisitet blir også etablert i området. 
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7.15. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Nordreisa kommune legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk anlegg og 

infrastruktur. Kommunen kjøper areal til vei og offentlige formål. 

7.16. Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget har få eller ingen direkte konsekvenser for næringsinteresser. Økt andel boliger i 

nærheten av forretningene på Storslett vil kunne gi en liten økning i kundegrunnlaget til 

forretningene her.  

7.17. Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket interessemotsetninger i løpet av planprosessen. 
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8. Innkomne innspill 

8.1. Merknader til begrenset annen gangs høring og offentlig 

ettersyn 

Etter å ha endreformål på tidligere LL 1 til BFS 1 sendte Nordreisa kommune planen ut på en 

begrenset annen gangs høring til berørte offentlige myndigheter, Fylkesmannen i Troms, den 1. 

oktober 2014. Høringsfrist ble satt til den 8. oktober 2014. 

8.1.1. Fylkesmannen i Troms (1.10.2014) 

Fylkesmannen fremmer ingen innsigelser eller merknader til de foreslåtte endringene for 

områdereguleringen for Lunde i Nordreisa kommune. 

Kommunens kommentarer 

Fylkesmannens kommentarer er tatt til etterretning. 

 

8.2. Merknader til første gangs høring og offentlig ettersyn 

Planforslaget til områderegulering ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn til grunneiere og 

berørte offentlige etater den 2.7.2014. Høringen ble også annonsert i avisene Nordlys og Framtid i 

Nord, og lagt ut på kommunens hjemmesider og på servicetorget på Rådhuset. Høringsfristen var satt 

til den 1. september 2014. 

Per 5. September 2014 hadde det kommet inn fire (4) høringsuttalelser. 

Sammendrag av alle innspillene samt kommunens vurdering av de enkelte finner du under. 

8.2.1. Statens Vegvesen Region Nord (19.8.2014) 

SAA 1-7 vil være viktige snarveg-forbindelser for gående og syklende som bidrar til å gi området gode 

kvaliteter. Det stilles spørsmål til hvilke krav som stilles til standard og opparbeidelse av disse 

traseene, dekkelegging og krav til drift vintertid. Det er viktig ved planlegging av ny hovedveg til 

Moan skole at man også ivaretar gode forhold og ta høyde for ferdsel av myke trafikanter langs 

denne, selv om den eksisterende Lundevegen skal fungere som en tilførselsveg i kombinasjon med 

gang- og sykkelveg. 

Det er i dag etablert gang- og sykkelveg på vestsiden av den kommunale vegen Muoniovegen. 

Statens vegvesen råder til at det tilrettelegges for et trygt krysningspunkt fra planområdet til gang- 

og sykkelvegen på vestsiden av Muoniovegen.  

I reguleringsbestemmelsene til planen er det i § 2.2.1 stilt krav om bebyggelsesplan for områdene 

BAT1 og BAT2. Bebyggelsesplan er en plantype som forekommer i plan- og bygningsloven av 1985. I 

ny plan- og bygningslov av 2009 er bebyggelsesplan erstattet av reguleringsplan med 

detaljregulering. Statens vegvesen anmoder derfor om at det for delområdene BAT1 og BAT2 stilles 

krav om detaljregulering, på lik linje som for delområdene BKS1 og BKS2. 
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Kommunens kommentarer 

Statens vegvesens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om bebyggelsesplaner er tatt ut av 

planen og erstattet med krav om detaljregulering. 

 

8.2.2. Fylkesmannen i Troms (1.9.2014) 

Fylkesmannen fremmer ingen innsigelser til områdereguleringsplan for Lunde. 

Fylkesmannen fremmer en merknad: 

Vi anbefaler kommunen å sette krav om overdekt sykkelparkering for arealer avsatt til offentlig eller 

privat tjenesteyting. 

Kommunens kommentarer 

Fylkesmannens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om overdekt sykkelparkering er tatt inn i 

planbestemmelsene for arealer avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 

 

8.2.3. Troms fylkeskommune 

Troms fylkeskommune (TFK) har ingen merknader til hovedgrepet i planen og viser til 

fylkeskommunens innspill til varslinga, datert 20.06.2014. TFK mener områdeplanen i hovedsak har 

hensyntatt deres innspill, flere av temaene må også følges opp på neste plannivå for de områdene 

som har krav om detaljregulering. 

Begrepet «bebyggelsesplan» eksisterer ikke i gjeldende plan- og bygningslov. Bestemmelse nr. 2.2.1 

må endres i tråd med bestemmelsen i pkt. 2.1.3 Krav til detaljregulering. 

Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet og TFK vurderer det heller 

ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli berørt. 

TFK har videre følgende faglige råd: 

Planen legger godt til rette for gange og sykling, og sykkelparkering kunne med fordel vært nevnt 

eksplisitt under bestemmelsenes pkt. 3.3. Plankartet har noe lav lesbarhet, spesielt i trafikkarealet 

lengst vest, og kan med fordel ryddes litt for å unngå misforståelser. Grense mellom SV 6 og SV 4 

framgår heller ikke. 

Kommunens kommentarer 

Fylkeskommunens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om bebyggelsesplaner er tatt ut av 

planen og erstattet med krav om detaljregulering. Krav om overdekt sykkelparkering er tatt inn i 

planbestemmelsene for arealer avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.  
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Kommunen er klar over at kart i PDF ved utskrift kan være dårlig lesbart, spesielt i planområdet 

vestre del. Vedtatt plan vil gjøres tilgjengelig digitalt på kommunens kartløsning, noe som vil gi en 

langt bedre lesbarhet. 

 

8.2.4. Moan Skole (Udatert. Mottatt 28.8.2014) 

Moan skole er blitt utvidet i 2 omganger, noe som har ført til at skolens uteområdet er minket og 

flere lekeapparat er tatt bort. Skolens uteområde er også slitt, og i løpet av skoleåret må deler av 

uteområdet stenges pga. vann. Elevers aktivitet må også begrenses pga. plassmangel. 

I forbindelse med den nye reguleringsplanen er det et ønske om utvidelse av skolens uteområde. Det 

sees av planen at dette er tenkt, men skolen ønsker en større utvidelse. Dvs. en ekstra bit fra den 

tenkte parkeringen. Se vedlegg. 

Utvidelsen er ønsket for å legge til rette for sykkelløype og sykkelparkering, kombinert med skiløype. 

Denne legges ytterst i skolens uteområde for å unngå kollisjon med annen lek. I tillegg er det ønske 

om tallek og paradis som kan brukes til både lek og undervisning. Vi ser mulighet til å få dette til på 

det nye asfalterte uteområdet. 

Kommunens kommentarer 

Skolens ønske ble ivaretatt allerede før planen ble sendt ut på høring og offentlig ettersyn. 

Representanter for skolen ble informert om planen i planprosessen før høring og de kom allerede da 

med sine synspunkter og ønske om økt uteareal. Kommunen justerte derfor arealene i forkant av 

politisk behandling og senere høring. Det justerte arealet samsvarer med skolens høringsinnspill. 

 

8.2.5. Referat fra grunneiermøte den 10. juli 2014 

Sted:   Kommunestyresalen, Kommunehuset, Storslett 

Tidspunkt:  10. juli 2014, kl. 18:00-19:40 

Tilstede:  Anne M. Heimdal, Margaret Reiersen, Leif Einevoll, Tor Gunnar Lunde, Leif Lunde, 

Stein Erik Lunde, Andreas Einevoll, Olaf Hunsdal (Nordreisa Sokn), Olaug Skorpen, Dag Funderud 

(Enhetsleder Utviklingsavdelingen), Roy Jørgensen (Teknisk sjef) og Hanne Henriksen 

(Arealplanlegger/Naturforvalter) 

Nordreisa kommune hadde innkalt til møte med alle grunneiere innenfor planområdet til 

områderegulering Lunde. På møtet presenterte kommunen planforslaget og beskrev den videre 

prosessen med planen og følgene av vedtatt plan. 

Følgende spørsmål, endringsforslag og ønsker ble formidlet av grunneierne som var til stede: 

• Grensen mellom BAT 1 og LL 1 må justeres vestover til bakkekanten for å få større avstand til 

eksisterende bolighus i LL 1. 

• I hensynssone H 370 er høyspentlinja tatt ned og lagt i jord. 
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• LL 1 bes omgjort til boligformål slik at det er mulig å dele ut noen flere tomter til eneboliger 

(1-3). 

• Justere SV 4 mellom SV 1 (Muoniovegen) og SAA 2. Veien bør trekkes litt sørover nærmest SV 

1 og noe nordover nærmest SAA 2 for å få større avstand til bolighus innenfor LL 1 som i dag 

vil få 18 m fra nærmeste hushjørne til veikanten av SV 4. I tillegg kan dette være et tiltak som 

vil dempe hastigheten på veien noe. 

• Avkjøring til boligene i LL 1 ønskes lengre vest dersom mulig. 

• Kommunen bør utarbeide to pristilbud basert på takst der også mindre deler av eiendommen 

som ikke omfattes av områdereguleringen er inkludert. Ett der arealene avsatt til 

boligområder er inkludert og ett der de er ekskludert. 

• Grunneierne er enige om at de ønsker å selge eiendommen samlet, men ikke til enhver pris. 

• Enighet om et nytt møte mellom kommunen og grunneierne i starten av september der 

takst, høringstilbud o.a. nytt presenteres. 

Møtet ble avsluttet 19:40. 

Kommunens kommentarer 

• Grensen mellom BAT 1 og LL 1 er justert vestover for å få større avstand til eksisterende 

bolighus i LL 1. 

• Det er spesifisert i planbestemmelser og planbeskrivelse at høyspenten ligger i jordkabel. 

Hensynssone H 370 består, men er justert slik at den nå følger trasé for jordkabelen. 

• LL 1 er omgjort til «Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse» BFS 1, og det er satt 

av arealer til inntil fem nye boligtomter innenfor arealet. 

• SV 4 er justert i samsvar med grunneiernes ønske. 

• Avkjøring til boligene i LL 1 (nå BFS 1) er justert noe. 

• Takster er utarbeidet og tilsendt grunneierne. 

• Nytt møte der takst, høringstilbud o.a. nytt presenteres er fastsatt til 2. oktober 2014. 

 

8.3. Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Alle grunneiere, naboer og andre berørte parter fikk tilsendt varsel om oppstart per brev datert 15. 

mai 2014. Innspillsfristen for planforslagets varsel om oppstart var satt til 20. juni 2014.  

Per 20. juni hadde det kommet inn to skriftlige innspill til varsel om oppstart.  

I løpet av innspillsperioden har en av grunneierne kommet med et muntlig ønske om å endre navn på 

planen fra «Områderegulering Lundejordet» til «Områderegulering Lunde». Dette ønsket har 

kommunen imøtekommet. 

Skriftlige innspill finner du et sammendrag, samt kommunens vurdering, av disse under. 

 

8.3.1. Statens vegvesen (18. juni 14)  

Statens vegvesen (SVV) har følgende kommentarer: 
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Planområdet er ikke direkte tilknyttet riks- eller fylkesvegnettet. Eventuelle trafikale konsekvenser 

påvirker derfor i hovedsak det kommunale vegnettet som kommunen selv er forvalter av. Statens 

vegvesen har med dette ingen negative innsigelser til detaljreguleringen, men påminner like fullt om 

noen nyttige momenter knyttet til planleggingen, dette spesifikt i forhold til frisikt, adkomst ved 

Sonjatunvegen, henvisning til vegnormal, ivaretagelse av «snarveier», sykkelparkering og universell 

utforming. 

• Angående adkomst påpeker Statens vegvesen at dersom adkomst skal knyttes til 

Sonjatunvegen ved GBR 52/117, så vil denne adkomsten være relativt smal med hensyn på 

eksisterende veibredde og det må fremkomme om denne skal være kjørbar og/ eller for 

gang- og sykkelveg. Dersom økt trafikk på Sonjatunvegen vil man anbefale at denne vegen 

blir med innenfor områdereguleringen. 

• Vegareal rådes til å planlegges i henhold til Statens vegvesens vegnormal N100, og frisikt bør 

reguleres inn på plankart. 

• Statens vegvesen minner om hensynet til myk- trafikanter og påpeker at «snarveier» og 

gangsystem må tas hensyn til. 

• Tilstrekkelig sykkelparkering ved Moan skole bør fremkomme av planen. 

• Statens vegvesen minner om hensynet til universell utforming bør fremkomme i 

områdereguleringens bestemmelser, og viser med dette til håndbok V129 «universell 

utforming av veger og gater». 

Kommunens kommentarer 

Vår vurdering er at vegvesenets faglige innspill er tatt til etterretning og minner om at mange 

momenter knyttet til infrastrukturen rundt den spesifikke områdereguleringen anses å være viktige, 

men ikke nødvendigvis på det nåværende tidspunkt. Frisiktlinjene skal eksempelvis ikke fastsettes på 

dette tidspunkt, men skal detaljert fremtre i de ulike enkeltprosjektene etterfulgt av 

områdereguleringen. Vegnormal N100 vil bli brukt i henhold til planlegging og utbygging. 

Kommunen planlegger adkomst til planområdet via Muoniovegen og ny vei fra denne til Moan skole. 

Sonjatunvegen vil ikke får økt belastning slik vi ser det per i dag og vil i fremtiden fortsatt fremstå 

som i dag. Over GBR 52/117 er det tenkt lagt en teknisk trasé. Oppå denne kan det anlegges 

gang/sykkelsti, men det vil ikke være åpent for motorferdsel. Eksisterende stier innenfor 

planområdet er i stor grad ivaretatt gjennom planforslaget, for eksempel langs eksisterende bekk. 

Kommunen mener at vår nye veiløsning vil gi en god, helhetlig trafikal løsning for alle 

trafikantgrupper. 

Sykkelparkering ivaretas i den videre planleggingen, og tas med når parkeringsplassen i tilknytning til 

Moan skole bygges. Videre vil sykkelparkeringer inngå i detaljregulering av de områdene som krever 

dette. 

Det legges for øvrig vekt på at de nye områdene gjøres tilgjengelig for så mange som mulig, hvorpå 

prinsippet om at alle skal kunne delta på like vilkår legges som premiss i arbeidet. Dette blir også 

etterfulgt jamfør områdereguleringens bestemmelser. 

Prinsippene for universell utforming ivaretas gjennom krav om detaljregulering og bebyggelsesplaner 

i de respektive arealer der dette er nødvendig. 
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Det skal for øvrig fortsatt kunne være mulig å benytte eksisterende overgang for syklende og gående 

fra sentrum, over Muoniovegen til Lundevegen som trygg forbindelse til Kirkebakken barnehage- og 

menighetshus. 

 

8.3.2. Fylkesmannen i Troms (18. juni 14) 

Fylkesmannen i Troms har følgende kommentarer: 

Fylkesmannen i Troms har ingen innsigelser til områderegulering og infrastruktur i Nordreisa 

kommune.  

Fylkesmannen i Troms viser likevel til at kommunen har anledning til å stille strengere krav enn det 

TEK 10 til de bygg og anlegg kommunen selv eier eller bygger. Fylkesmannen minner om at i henhold 

til plan- og bygningsloven § 12-7 pkt. 4 og 5 kan kommunen nedfelle bestemmelser om krav til 

kvalitet og utforming knyttet til funksjonskrav. 

Videre ønsker fylkesmannen at Nordreisa kommune gjennomfører en tilfredsstillende risiko- og 

sårbarhetsanalyse for tiltenkte områderegulering. Det vises i denne sammenheng til Plan- og 

bygningslovens § 4-3, hvorpå man for øvrig minner om DSBs veileder nr.10 om «samfunnssikkerhet i 

arealplanlegging» og norsk standard NS-5814. 

For øvrig minner fylkesmannen om at det skal innarbeides vurderinger knyttet til behov og 

utarbeidelse av avbøtende tiltak i forhold til risiko- og sårbarhetsanalysen. Analysen må som 

minimum kunne si noe om de ulike temaene områdereguleringen omfatter, vurderinger og 

utredninger av temaer og utforming av avbøtende tiltak. 

Kommunens kommentarer 

Vår vurdering er at Nordreisa kommune vil imøtekomme fylkesmannens merknader.  

Angående universell utforming vil disse i all hovedsak etterkommes i de enkelte delprosjektene 

innenfor områdereguleringen. I tillegg vil man jamfør Statens vegvesens håndbok V 129 i første rekke 

ivareta universell utforming knyttet til veg og infrastruktur, og viser for øvrig til at universell 

utforming er tatt til etterretning jamfør områdereguleringens bestemmelser og planbeskrivelse. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse av planområdet er utført i samsvar med Miljøverndepartementets 

veileder for reguleringsplaner (T-1490) og dekker temaer som bl.a. rasfare, flomfare, ekstremvær, 

støy, forurensning, beredskap og ulykkesrisiko, samt andre relevante ROS-temaer. ROS-analysen 

fremkommer av planbeskrivelsen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder 

nr.10, samt norsk standard NS-5814 er benyttet under utarbeidelsen av planbeskrivelsen. Avbøtende 

tiltak er tatt med som et eget tema i planbeskrivelsen, herunder vurderinger og detaljer i tilknytning 

til utforming av avbøtende tiltak. 

 

8.3.3. Norges vassdrags- og energidirektorat (18.7.2014) 

(Merk: Innspill fra NVE kom inn til saksbehandler etter at saken var sendt til politisk behandling). 
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NVE har ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan, men om det likevel skulle vise seg 

at man kommer i kontakt med usikker byggegrunn, ber vi om at våre retningslinjer "Flaum- og 

skredfare i arealplanar” (2/2011) som finnes på våre internettsider www.nve.no blir benyttet. 

Kommunens kommentarer 

Innspillet er tatt til orientering.  

 

9. Avsluttende kommentar 

Forslag til reguleringsplan er utarbeidet med bakgrunn i tilgjengelig, kjent og relevant kunnskap for å 

kunne følge opp kommuneplanens arealdel. 

9.1. Endring av saksnummer 

I forbindelse med at Nordreisa kommune gikk over fra arkivsystemet ePhorte 4 til ePhorte 5 ved 

årsskiftet 2015 fikk saken nytt saksnummer etter 5. januar 2015. 

 Saksnummer ePhorte 4: 2014/1380 

 Saksnummer ePhorte 5: 2015/4 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/4-8 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Hilde 

Henriksen 

 Dato:                 24.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

8/15 Nordreisa formannskap 05.03.2015 

4//15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Gjennomføring av ekspropriasjon og søknad om forhåndstiltredelse av 

grunnareal av gnr 52 brn 1 og 3 i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

- Plan- og bygningsloven 

- Oreigningsloven 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.03.2015  

 

Behandling: 

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag: Internveien, SV 6, 7 og 8, tas ut av 

ekspropriasjonsgrunnlaget.  

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Kristiansen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 16-2 gjennomføres ekspropriasjon av offentlige formål 

og samferdselsformål i Reguleringsplan Lunde, for å sikre utbygging av området i samsvar med 

planen. 

I medhold av Oreigningslovens § 25 søkes det Fylkesmannen om samtykke til 

forhåndstiltredelse før rettslig skjønn er foretatt. 

 

Internveien, SV 6, 7 og 8, tas ut av ekspropriasjonsgrunnlaget.  
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Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningsloven § 16-2 gjennomføres ekspropriasjon av offentlige formål 

og samferdselsformål i Reguleringsplan Lunde,  for å sikre utbygging av området i samsvar med 

planen. 

I medhold av Oreigningslovens § 25 søkes det Fylkesmannen om samtykke til 

forhåndstiltredelse før rettslig skjønn er foretatt. 

 

 

Saksopplysninger 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret 20.03.2014.  Området Lunde som bla. 

omfatter eiendommene gnr 52/1 og  52/3 er vedtatt som utbyggingsområde.  Området ligger nær 

opp til Moan skole og helsebyggene ved Sonjatun Helsesenter og Psykiatrisk senter. 

Reguleringsplan for Lunde er utarbeidet - og tar for seg en ny og viktig trafikkløsning for Moan 

skole, utvidelse av skolearealene, foruten arealer for offentlige bygg og boliger. 

Det er ikke mottatt innsigelser fra grunneiere til verken kommuneplanens arealdel eller 

reguleringsplan Lunde. 

Den 10.07.2014 ble det gjennomført møte med grunneierne.  Her ble det gitt uttrykk for at 

grunneierne var positiv til å selge grunn til kommunen  –  men ikke til «enhver pris».  Det ble 

foretatt mindre justeringer av planforslaget etter drøftinger og etter ønske fra grunneierne.Det 

var enighet om et nytt møte mellom kommunen og grunneierne i starten av september, der takst, 

høringstilbud o.a. nytt presenteres.  

Kommunen har engasjert godkjent takstmann som har fastsatt verditakst på begge ovennevnte 

landbrukseiendommer.  

Kommunen har i sitt tilbud tatt hensyn til at landbrukseiendommene ligger sentrumsnært og 

tilbudt å kjøpe arealene for en pris som ligger betydelig høyere enn foreliggende landbrukstakst.   

Grunneierne har i sitt tilsvar krevd en pris som ligger mer enn 4 ganger høyere enn det 

kommunen har tilbudt for arealene.   

 

Vurdering 

På grunn av stor avstand mellom krav og tilbud ser en fra kommunens side at det ikke er 

formålstjenlig å gi nytt tilbud.  En finner derfor at det kun gjennom ekspropriasjon at en har 

mulighet til erverv av arealer.  I reguleringsplanen inngår viktige offentlige formål og 

samferdselsløsninger.  Dagens trafikkløsning til Moan skole er trafikkfarlig, særlig under 

avvikling av skoleskyss ved skolestart og skoleslutt, hver dag. I tillegg er parkeringsplassen ved 

Moan skole sprengt.   

Foruten trafikk av skolebusser er det svært mange foreldre som selv bringer og henter barn 

til/fra skolen med privatbil. Det er vanskelig å skjerme myke trafikanter fra bil og busstrafikk. 

Trafikken er økende.   

Bygging av Kirkebakken barnehage er en ny utfordring for trafikkavviklingen. Likeledes skaper 

parkeringsforholdene ved kirka til tider store problemer for avvikling av trafikken til 

boligfeltene Kirkely og Kroken.  Det haster derfor med å etablert ny trafikkløsning og adkomst 

til Moan skole.  Videre er det også viktig å få disposisjonsrett til arealer for offentlige bygg, og 

da arealer med tanke planlegging av helsebygg og skoleutbygging. 

 

Boligarealene søkes ikke ekspropriert. 

 

Det bør søkes Fylkesmannens samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av Oreigningslovens  § 

25. Etter denne bestemmelse kan det når særlige grunner foreligger, søkes om 

forhåndstiltredelse før rettslig skjønn er begjært. Etter rådmannens oppfatning foreligger det 
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nødvendige særlige grunner i og med at trafikksituasjonen ved – og til Moan skole ansees 

særdeles trafikkfarlig.  Det er også viktig å få disposisjonsrett til arealer til offentlige formål 

med tanke på utbygging av allerede planlagt Guleng 3 og andre helsebygg og omsorgsboliger. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/162-24 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Hanne 

Henriksen 

 Dato:                 24.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/15 Nordreisa driftsutvalg 03.03.2015 

5//15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Sluttbehandling: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering 

- Plan ID: 19422014_005 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

2 Planbestemmelser: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

3 Plankart: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 03.03.2015  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-12 vedtas med dette detaljregulering for 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering med plan ID: 19422014_005 med plankart samt 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.02.2015. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-12 vedtas med dette detaljregulering for 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering med plan ID: 19422014_005 med plankart samt 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.02.2015. 
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Saksopplysninger 

Detaljreguleringen omfatter GBR 47/25 og 47/494 i Nordreisa kommune. Dette inkluderer et areal 

av GBR 47/25 nordvest for Sokkelvikkrysset på østsiden av dagens E6, samt et mindre areal av 

GBR 47/494 for å få planområdet til å stemme overens med dagens veitrasé.  

Planområdet er på 8,5 dekar.  

 

Nordreisa kommune har avtale med Statens vegvesen om bruk av masser fra det pågående arbeidet 

med tunellen gjennom Reisafjellet. Disse massene er planlagt brukt for å bygge opp og planere 

grunnen under snuplassen/parkeringsplassen innenfor den tiltenkte detaljreguleringen.  

 

Gjennom detaljreguleringen vil det legges til rette for utfartsparkering for ca. 34 personbiler ved 

Sokkelvikkrysset, samtidig som det blir en snuplass for både brøytebil og buss der store kjøretøy kan 

snu uten å måtte rygge. Ved kommende omlegging av dagens E6 etter at tunellen gjennom 

Sørkjosfjellet er ferdig vil veistrekningen fra Jubelen til Langslett over Sørkjosfjellet omklassifiseres 

til fylkeskommunal eller kommunal vei. Det er per i dag usikkert om veistrekningen fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink da vil bli vinterstengt. Dersom veien vinterstenges vil det være behov 

for snuplass for brøytebil i eller i nærheten av planområdet.  

Planområdet er i dag et naturområde mellom dagens E6 og Sokkelvikveien. Avstanden mellom 

veiene er på det meste 100 meter i luftlinje. Området er skogkledt, delvis med lauvskog og delvis 

med plantet granskog. Inntrykket av planområdet vil endres vesentlig ved utbygging til 

snuplass/parkering for de som opplever området på nært hold. På avstand vil en utbygging ha svært 

liten innvirkning på opplevelsen av landskapet.  

 

Planstatus:  
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  

Arealdelen har innenfor planområdet avsatt arealer til parkeringsplass (SPA 02) og Landbruks-, 

natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Planforslaget er i tråd med arealdelen.  

 

Planforslaget berører ikke deler av eller grenser inntil andre reguleringsplaner. 
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Illustrasjon: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser planområdet. 

Planavgrensningen vises som en stiplet linje på kartutsnittet. Lys grønn: LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsområder samt 

reindrift). Grå: Parkering. Lilla: Næringsbebyggelse. Mørk turkis: Havn. Lys blå: Sjø. 

Planområdet:  
Detaljreguleringen omfatter GBR 47/25 og 47/494 i Nordreisa kommune. Dette inkluderer et areal 

av GBR 47/25 nordvest for Sokkelvikkrysset på østsiden av dagens E6, samt et mindre areal av 

GBR 47/494 for å få planområdet til å stemme overens med dagens veitrasé. Planområdet er på 8,5 

dekar. 

 

Arealet er ikke regulert tidligere. I kommuneplanens arealdel er arealet satt av til parkering. Området 

grenser ikke til noen eksisterende reguleringsplaner.  

 

Økonomiske konsekvenser:  
Detaljreguleringen er en kommunal plan, og kostnader ligger av den grunn i hovedsak på kommunen 

selv. Vellykket sentrum/stedsutvikling krever at det avsettes nok midler til planlegging og eventuelt 

også gjennomføring av enkeltprosjekter i ettertid.  

Nordreisa kommune tilrettelegger derfor med hensyn på kommunalteknisk anlegg og infrastruktur, 

samt kjøper opp areal til snuplass/parkering og øvrig areal til offentlige formål innenfor 

planområdet.  

 

Varsel/ Høring/ Merknader:  
Driftsutvalget vedtok i møte den 6. januar 2015 å sende planen ut på høring og offentlig ettersyn. 

Brev om høringen ble sendt ut til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til berørte 

offentlige myndigheter den 9. januar 2015. I tillegg ble høringen annonsert på kommunens 

hjemmesider og i avisene Nordlys og Framtid 13. januar 2015. Høringsfrist ble satt til 20. februar 

2015. 

 

Det kom totalt inn fem innspill til høringen. Ingen innsigelser ble fremmet. 

 

Med bakgrunn i høringsinnspill er planområdet redusert fra 13,9 dekar til 8,5 dekar, samt at det er 

gjort noen mindre endringer i planbestemmelsene. 

 

Det ble vedtatt oppstart for detaljreguleringen som områderegulering for Hjellnes industripark og 

havn i møte i driftsutvalget den 3. juni 2014. Varsel om oppstart ble sendt ut som varsel om oppstart 

for Hjellnes industripark og havn per brev til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til 

berørte offentlige myndigheter den 7. juli 2014. I tillegg har varsel om oppstart blitt annonsert på 

kommunens hjemmesider og med annonse i avisene Nordlys og Framtid i Nord den 12. juli 2014. 

Merknadsfrist ble satt til 1. september 2014.  

 

Det kom inn 11 innspill til varsel om oppstart.  

 

Vi gjør oppmerksom på at planområdet det ble varslet oppstart for har blitt delt i to i etterkant og 

planforslaget er langt mindre enn arealet det ble varslet oppstart for. De innkomne innspillene 

gjelder derfor et langt større areal enn det dette planforslaget gjelder for. Det er i 

merknadsbehandlingen etter beste evne forsøkt å se hva og hvilken del av de ulike innspillene som 

berører dette planforslaget, og kommentarene til innspillene er utarbeidet med bakgrunn i det. 

Merknadsbehandlingen gir en oppsummering av innspillene etterfulgt av konsulent/ tiltakshavers 

kommentarer. Denne finnes i planbeskrivelsens kapittel 8.  

 

Landbruksmessige forhold:  
Planområdet berører en mindre del av et LNFR-område, men planforslaget ansees ikke å medføre 

negative konsekvenser for landbruket. I planområdet er hovedlandbruksinteressen som berøres 

skogbruk.  
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Planområdets verdi som skogbruksareal vil gå tapt ved utbygging av området til parkeringsplass. 

Området er ikke vurdert å være en del av viktig eller svært viktig skog for skogbruket jf. 

kommuneplanens arealdels temakart om skog. Kommunen mener å ha tatt hensyn til 

landbruksinteressene.  

 

Naturmangfold:  
Det er gjort vurderinger av planområdet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Planområdet berører 

ikke og vil ikke komme i konflikt med sårbare eller trua arter, eller naturtyper. Kunnskap om 

naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens kapittel 4.6 og 7.5.  

 

Naturen i planområdet påvirkes fra før av nærheten til eksisterende veier, dagens E6 og 

Sokkelvikveien. Det er på det bredeste 100 meter mellom veiene i planområdet. I tillegg påvirkes 

den naturlige flora og fauna av at det er plantet inn gran, en art som ikke hører naturlig hjemme i 

floraen i området. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. 

NML § 8. 

 

Naturmangfoldet i planområdet vil påvirkes sterkt av den planlagte utbyggingen der 7,5 daa av totalt 

8,5 daa legges ut til ulike utbyggingsformål, og inntrykket av landskapet innenfor planområdet og i 

nærheten vil endres en del. Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte 

økosystemene vurderes allikevel til å være relativt lav. Vi har vektlagt at planforslaget er i tråd med 

kommuneplanens arealdel og at utbyggingen vil skje i umiddelbar nærhet av andre 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som i stor grad påvirker planområdet allerede.  

  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor 

ikke komme til anvendelse i denne saken. Utbygging antas ikke å forringe eller ødelegge 

leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

 

Kommunen mener at kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det 

beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet er ivaretatt gjennom planområdets lokalisering 

ved en naturlig endepunkt for vinterbrøyting dersom veien opp til Veibrink vinterstenges etter 

omklassifisering av dagens E6. Det gjelder også for nml § 11, om at tiltakshaver skal bære 

kostnadene ved miljøforringelse. Ved utbygging av parkeringsplass og oppfylling av masser er 

tiltakshaver ansvarlig for å benytte de driftsmetoder og teknikker som gir minst skade på 

tilgrensende naturmiljø, herunder sørge for at utslipp av miljøskadelige stoffer ikke forekommer.  

 

Risiko- og sårbarhet:  
For detaljreguleringen av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering vil der ikke tilføres vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, hvorpå det i utgangspunktet ikke utløses krav til planprogram. Den 

tiltenkte detaljreguleringen er også blitt vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. 

Nordreisa kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik 

utredning, jf. KU- forskriftens §§ 2 og 3 og vedlegg I og II.  

 

Etter en samlet vurdering konkluderer Nordreisa kommune med at det ikke er 

samfunnssikkerhetsmessige forhold eller andre risiko- og sårbarhetsforhold som vil utgjøre fare for 

den omsøkte detaljreguleringen, og heller ikke for nærliggende eksisterende bebyggelse. Det kan 

herunder nevnes at det heller ikke finnes registrerte kulturminner innenfor den tiltenkte 

områdereguleringen, jf. askeladden 5.12.2014.  

 

Detaljregulering:  
Detaljregulering etter pbl. § 12-3 brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering 

i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Kommunestyret skal påse at detaljregulering 

utarbeides for de områder eller tiltak som er bestemt i kommuneplanens arealdel, og der det ellers er 

behov for å sikre forsvarlig planavklaring og plangjennomføring. Kommunestyret kan også i 

forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi vurdere kommunens planbehov, innbefattet 

behovet for kommunal detaljregulering.  
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Formål og virkemidler er i det vesentlige like for detaljregulering og områderegulering. 

Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern av 

bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av 

utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter tidligere 

detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan.  

 

Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering er ønsket for å legge til rette for 

nødvendig snuplass for brøytebil og buss, samt en utfartsparkering for brukerne av området etter 

omklassifisering av dagens E6 ved ferdigstillelse av tunellen gjennom Sørkjosfjellet. 

Vurdering 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til areal avsatt i 

kommuneplanens arealdel er planområdet redusert for å tilpasses reelt arealbehov til ønskede formål 

Et økt antall formål innenfor planområdet kommer naturlig som en følge av en mer detaljert plan der 

det er behov for nye planformål for å støtte opp om hovedformålet. Følgende endringer i 

arealavgrensning er gjort: Planområdet er noe utvidet sørover i forhold til arealet avsatt i 

kommuneplanens arealdel for å få en bedre avgrensning mot eksisterende vei, dagens E6. Dette gjør 

at et mindre areal som er avsatt til LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) i 

kommuneplanens arealdel inngår i planområdet.  

 

Planområdet oppfattes i dag som et naturområde mellom dagens E6 og Sokkelvikveien, som er 

naturlig avgrenset av hhv. E6 og Sokkelvikveien i vest, sør og øst. Planområdet vil etter etablering 

av planformålene oppfattes som et stort og åpent areal. Endringen i hvordan arealet oppfattes vil 

endres betraktelig.  

 

I dag fremstår planområdet som et skogkledt skogsområde med blandingsskog der deler består av 

lauvskog og deler av plantet granskog. En omdisponering av arealet til parkeringsplass vil 

landskapet i planområdet slik det oppleves på nært hold av naboer og nåværende brukere. For hele 

delområde 6 i landskapsanalysen for Nordreisa kommune vurderes påvirkningen på landskapet til å 

være relativt liten. Arealet blir transformert til et åpent areal der aktiviteten fra mennesker og 

kjøretøy vil øke noe. Samlet sett regner vi med at aktiviteten fra kjøretøy i området vil reduseres når 

dagens E6 flyttes og veien omklassifiseres. Endringen kan oppleves som negativ for nærmeste nabo, 

men i en helhetsvurdering mener vi at det vil være en positiv endring da en utfartsparkering vil legge 

til rette for alle som bruker nærområdet.  

 

Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget. Av nærliggende kulturminner og kultur- 

og naturhistorie kan det raset i Sokkelvik i 1959 og tidligere grunneier av GBR 47/25 nevnes. 

Tanken er å sette opp noen informasjonstavler i direkte tilknytning til parkeringsplassen. Her vil det 

være mulig å informere om for eksempel disse dersom det er ønskelig.  

 

Da selve planområdet har ikke så høy rekreasjonsverdi på grunn av sin beliggenhet inneklemt 

mellom to veier vil forringelsen av denne bruken innenfor planområdet ikke være så stor. Området 

ligger imidlertid fint til som et utgangspunkt for rekreasjonsbruk, og en etablering av en parkering 

her vil kunne gjøre planområdet om til et godt utgangspunkt for rekreasjon i nærområdene. Dette 

gjelder spesielt om Veibrink ikke er åpent på vinterstid ved en eventuell vinterstenging av veien fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink.  

 

Lauvskogen er i hogstklasse IV og V. Plantefeltene er hogstklasse III, 30-40 år. Plantefeltet vil 

kunne gi en produksjon på 15-20 m3 per daa når det blir hogstmodent om 50-60 år. Lauvskogen vil 

gi produksjon på 5-10 m3 per daa i løpet av en 10-20 år periode. Planområdets verdi som 

skogbruksareal vil gå tapt ved utbygging av området til parkeringsplass. Området er ikke vurdert å 

være en del av viktig eller svært viktig skog for skogbruket jf. kommuneplanens arealdels temakart 

om skog. Vi mener derfor å ha tatt hensyn til landbruksinteressene. 

-�338�-



 

Trafikken forbi planområdet forventes redusert etter at ny tunell på E6 gjennom Sørkjosfjellet 

ferdigstilles. Dagens E6 over Sørkjosfjellet vil da nedklassifiseres og forventet bruk vil være til 

eksisterende boliger og fritidsboliger samt til utfart for rekreasjon. Hvorvidt vegstrekningen fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink vil bli vinterstengt eller om det vil opprettholdes brøyting gjennom 

vintersesongen er det ikke tatt stilling til ennå i Nordreisa kommune. Kollektivtilbudet forventes 

redusert ved omlegging av E6. 
 
Det er avdekket motstridene interesser mellom kommunen som ønsker å bygge ut arealet til det vi 

anser for å være en nødvendig parkerings- og snuplass for framtida ved omklassifisering av dagens 

E6 og grunneier som ønsker å bevare arealet som det er av personlige grunner.  

 

Kommunen ønsker å fremme planforslaget på tross av interessemotsetningene som er oppdaget i 

løpet av planprosessen. Det fremkommer ikke andre forhold som tilsier at en utbygging vil være i 

strid med regionale og/eller nasjonale interesser. Kommunen ønsker å prioritere den samfunnsnytten 

arealet har som utfartsparkering og som snuplass for brøytebil og buss.  

 

Oppsummering:  
Planforslaget for detaljregulering av snuplass og parkeringsplass ved Sokkelvikkrysset ansees for å 

gi en planmessig god løsning i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil være av 

samfunnsnytte ved å gi snuplass for brøytebil og buss på et sted der det vil være naturlig å ha dette 

når dagens E6 omlegges og veien forbi planområdet omklassifiseres.  

 

Etter helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planforslaget sluttbehandles. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Hensikten med planen 

Detaljreguleringen har til hensikt å legge til rette for nødvendig snuplass for brøytebil og buss, samt 

en utfartsparkering for brukerne av området. 

1.2. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

Planområdet berører to grunneiere direkte. Disse er angitt i tabellen under. 

GBR Navn Adresse Postnummer/-sted 

47/25 Randi Hagen-O Henriksen Severin Ytrebergs gate 9 9009 Tromsø 

47/494 Statens Vegvesen Region 
Nord 

Postboks 1403 8002 Bodø 

 

 

Figur 1: Kartutsnitt som viser plangrensen med svart stiplet linje, og eiendomsgrenser med røde linjer. Berørte 
eiendommer og naboeiendommer er markert med gårds- og bruksnummer i rød tekst. 
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1.3. Tidligere vedtak i saken 

Arealene i planen ble satt av i kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 (plan ID: 

19422007_KPA) som ble vedtatt 20. mars 2014. 

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok å melde oppstart av områderegulering av Hjellnes 

industripark og havn i møte den 3. juni 2014. Administrasjonen har i ettertid valgt å dele det varslede 

planområdet inn i to planområder da det er behov for å ha snuplass og parkeringsplass for utfart klar 

til ferdigstillelsen av ny strekning på E6 gjennom Sørkjosfjellet. Snuplassen/parkeringen har heller 

ingen direkte tilknytning til de øvrige planformålene i reguleringsplanen for Hjellnes industripark og 

havn. 

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok å sende planen ut på høring og offentlig ettersyn i møte 

den 6. januar 2015. Høringsfristen ble satt til 20. februar 2015.  

1.4. Utbyggingsavtaler 

Nordreisa kommune har avtale med Statens vegvesen om bruk av masser fra det pågående arbeidet 

med tunellen gjennom Sørkjosfjellet. Disse massene er planlagt brukt til snuplassen og parkeringen 

da det er behov for tilførsel av masse for å kunne ferdigstille planområdet.  

1.5. Krav om konsekvensutredning?  

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Nordreisa kommune har konkludert 

med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 2 og 3 og 

vedlegg I og II.  
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess og varsel om oppstart 

2.1.1. Medvirkning 

I forbindelse med varsel om oppstart har alle berørte grunneiere blitt kontaktet og blitt informert om 

planen. Oppstartsvarselet er annonsert bredt gjennom brev direkte til berørte parter og naboer, 

samt ved annonser i annonsert i avisene Nordlys og Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside. 

Alle har fått mulighet til å komme med merknader til planen.  

I løpet av høringsperioden skal det holdes et eget møte med berørte grunneiere.  

2.1.2. Varsel om oppstart 

Det ble vedtatt oppstart for 

detaljreguleringen som 

områderegulering for Hjellnes 

industripark og havn i møte i 

driftsutvalget den 3. juni 2014. Varsel 

om oppstart ble sendt ut som varsel 

om oppstart for Hjellnes industripark 

og havn per brev til alle berørte 

grunneiere, naboer til planområdet og 

til berørte offentlige myndigheter den 

7. juli 2014. I tillegg har varsel om 

oppstart blitt annonsert på 

kommunens hjemmesider og med 

annonse i avisene Nordlys og Framtid 

i Nord den 12. juli 2014. 

Merknadsfrist ble satt til 1. september 

2014.  

2.1.3. Planprogram 

Kommunen har vurdert det slik at 

detaljreguleringen ikke omfattes av 

krav om planprogram, jf. plan- og 

bygningslovens § 4-1. 

2.1.4. Høring og offentlig 

ettersyn 

Driftsutvalget vedtok i møte den 6. 

januar 2015 å sende planen ut på 

høring og offentlig ettersyn. Brev om 

høringen ble sendt ut til alle berørte Figur 2: Annonse om varsel om oppstart slik den ble trykket i avisene. 
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grunneiere, naboer til planområdet og til berørte offentlige myndigheter den 9. januar 2015. I tillegg 

ble høringen annonsert på kommunens hjemmesider og i avisene Nordlys og Framtid 13. januar 

2015. 

Høringsfrist ble satt til 20. februar 2015.  

 

Figur 3: Annonse om høring og offentlig ettersyn slik den ble trykket i avisene den 13.1.2015. 

 

2.1.5. Sluttbehandling 

Det legges opp til sluttbehandling av planen i Nordreisa driftsutvalg den 3. mars 2015 og i Nordreisa 

kommunestyre den 26. mars 2015.   
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3. Planstatus og rammebetingelser 

3.1. Overordnede planer  

3.1.1. Fylkesplan 

Fylkesplan for Troms 2010-2013 har seks prioriterte politikkområder: 

 Robuste og attraktive lokalsamfunn 

 Miljø- og klimapolitikk 

 Næringspolitikk 

 Kulturpolitikk 

 Kompetansepolitikk 

 Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk 

For kommunikasjons- og infrastrukturpolitikken er hovedmålet at: Kommunikasjoner og infrastruktur 

i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår 

for utvikling og markedstilgang. 

Vi mener at vår detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering er i tråd med Fylkesplanen 

for Troms.  

3.1.2. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  

Arealdelen har innenfor planområdet avsatt arealer til:  

 Parkeringsplass (SPA 02) 

 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 

Planforslaget er i tråd med arealdelen. 

 
Figur 4: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser planområdet. 
Planavgrensningen vises som en stiplet linje på kartutsnittet. Lys grønn: LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsområder samt 
reindrift). Grå: Parkering. Lilla: Næringsbebyggelse. Mørk turkis: Havn. Lys blå: Sjø. 
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3.2. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Planforslaget berører ikke deler av eller grenser inntil andre reguleringsplaner. 

3.3. Temaplaner 

Planområdet berøres ikke av lokale temaplaner etter det kommunen kjenner til. 

3.4. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Vi har i dag følgende statlige planretningslinjer som er førende for reguleringsplanarbeidet: 

 Om samordnet areal- og transportplanlegging 

 Om verna vassdrag 

 Om barn og unges interesse i planleggingen 

 Om kjøpesentre 

 Om universell utforming 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1. Beliggenhet 

Detaljreguleringen omfatter GBR 47/25 og 47/494 i Nordreisa kommune. Dette inkluderer et areal av 

GBR 47/25 nordvest for Sokkelvikkrysset på østsiden av dagens E6, samt et mindre areal av GBR 

47/494 for å få planområdet til å stemme overens med dagens veitrasé. 

Planområdet er på 8,5 dekar. Planområdet er redusert fra 13,9 daa til 8,5 daa etter høring og 

offentlig ettersyn. 

Figur 5: Avgrensning av planområdet. 

 

4.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Arealet er ikke regulert tidligere. I kommuneplanens arealdel er arealet satt av til parkering. Området 

grenser ikke til noen eksisterende reguleringsplaner. 

4.3. Stedets karakter 

4.3.1. Struktur og estetikk  

Naturområde mellom dagens E6 og Sokkelvikveien. Veiene avgrenser planområdet naturlig i vest, sør 

og øst. 

4.3.2. Eksisterende bebyggelse 

Ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. 
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4.4. Landskap  

4.4.1. Topografi og landskap 

Planområdet er flatt mot Sokkelvikveien i øst, men skråner noe mot dagens E6 i vest.  

 

Figur 6: Sokkelvikkrysset. Dagens E6 er veien til venstre. (Skjermdump fra Google Streetview). 

Landskapet i Sørkjosen, landskapsanalysens delområde 6 er beskrevet som: Et fjordlandskap med 

tettstedsbebyggelse, havn og flyplass ved det vernede Reisavassdragets utløp. Boligbebyggelse på 

flaten med korte siktlinjer. Utenfor bebyggelsen, ved havna og på høyere nivåer er det åpen utsikt 

mot fjord og fjell. Nord for tettstedet finnes fjellovergang til Langslett (med samisk utsalgssted og 

reintrekk på våren) og en del fritidsbebyggelse langs viker og nes. Sørkjosen var antagelig et 

kjerneområde for bosetting allerede på 1500-/1600-tallet, grunnet sin nærhet til havet. Fiskerbønder 

i Reisadalen hadde sine sjøboder i Sørkjosen. Bratte fjellsider med sammenhengende løvskogsbelte 

over bebyggelsen. Jernelva er den største av en rekke elver som renner ned fra fjellet og ut i fjorden. 
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Figur 7: Viser 3d-modell av terrenget i og rundt planområdet. (Skjermdump fra http://www.norgei3d.no/) 

4.4.2. Solforhold 

Området ligger i skygge deler av døgnet pga. sin nærhet til fjellet i sørvest. Solforholdene varierer 

naturlig gjennom året. 

4.4.3. Lokalklima 

Lokalklimaet preges av at planområdet ligger på en stor slette i utløpet av Reisadalen med fjell rundt. 

Nedbør og fuktige vinder kommer fra nord og nordvest, mens det fra sør og sørøst kommer varm 

vind om sommeren og kald vind om vinteren. Området ligger i et skille som ved sørlig vind påvirkes 

av innlandsklima, og som ved nordlig vind preges av kystklima. 

4.4.4. Estetisk og kulturell verdi 

GBR 47/25 var tidligere eid av avdøde Dr. Dr. Prof. Kjell Henriksen som var professor i fysikk ved 

Universitetet i Tromsø og forsker med spesiell interesse for nordlys. Han har plantet noen grantrær i 

området, og området har derfor verdi for familien. 

4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, jf. askeladden 5.12.2014.  

I Indre Sokkelvik gikk det den 7. mai 1959 et kvikkleireskred. Skredet startet på sjøbunnen og 

forplantet seg innover land. Det kom uten forvarsel og tok flere hus, fjøs, naust, kaier, buer, husdyr 

og båter med seg på havet. Ni menneskeliv gikk tapt. Indre Sokkelvik ligger ca. 1 km fra planområdet. 
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4.6. Naturverdier  

Hele planområdet registert som skog, jf. kilden 12.12.2014. Skogen er i sørøst uproduktiv lauvskog 

(3,9 daa). I det øvrige planområdet er det barskog, plantet granskog, på lav bonitet (4,6 daa).  

 

Figur 8: Kartutsnitt som viser planområdets grense med en svart stiplet linje. Lys grønt område viser andelen lauvskog 
innenfor planområdet. Mørk grønt viser andelen barskog innenfor planområdet. 

 

Figur 9: Planområdet består delvis av ung bjørkeskog med innslag av annen lauvskog. Her sett fra Sokkelvikveien mot 
dagens E6 (Skjermdump fra Google Streetview). 

Det er ikke gjort noen registeringer av trua og sårbare arter innenfor planområdet, jf. artskart 

5.12.2014.  

En utbygging av planområdet vil ikke ha innvirkning på inngrepsfrie naturområder i Norge (INON), jf 

naturbase 18.12.2014. 

Planområdet ligger 2,7 km i luftlinje fra Reisautløpet naturreservat, jf naturbase 18.12.2014. 
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Figur 10: Planområdet sett østover fra framtidig avkjøring til snuplassen/parkeringsplassen (Skjermdump fra Google 
Streetview). 

 

Figur 11: Planområdet sett østover fra vestre hjørne (Skjermdump fra Google Streetview). 

4.7. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Selve planområdet har ikke så høy rekreasjonsverdi da det ligger svært nært dagens E6, men ligger 

fint til som et utgangspunkt for rekreasjonsbruk. I dag benytter mange nærområdet rundt Sokkelvik 

til turgåing, fiske, sanking m.m. Det parkeres i dag enten i veienden på Sokkelvikveien eller oppe på 

Veibrink. 
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4.8. Landbruk 

Av landbruksinteresser er det kun skogbruk som berøres av planområdet. 

Området består av lauvskog, samt plantefelt med gran og furu på lav bonitet. Lauvskogen er i 

hogstklasse IV og V. Plantefeltene er hogstklasse III, 30-40 år. Plantefeltet vil kunne gi en produksjon 

på 15-20 m3 per daa når det blir hogstmodent om 50-60 år. Lauvskogen vil gi produksjon på 5-10 m3 

per daa i løpet av en 10-20 år periode. 

4.9. Trafikkforhold 

4.9.1. Kjøreatkomst  

I dag går adkomsten til området fra E6 via Sokkelvikveien. Det er ingen eksisterende veien innenfor 

planområdet utover dagens E6 som så vidt berøres. 

 

Figur 12: Sokkelvikkrysset sett fra Sokkelvikveien mot dagens E6. (Skjermdump fra Google Streetview). 

4.9.2. Vegsystem 

Dagens E6 går på vestsiden av planområdet, mens Sokkelvikveien går på nordøst siden. På e6 er det 

en 70-sone som slutter rett nord for planområdet. Det er en privat avkjørsel fra E6 rett sør for 

planområdet. 

Etter ferdigstillelse av tunellen som skal lede E6 gjennom Sørkjosfjellet vil dagens E6 etter planen 

klassifiseres ned til antakeligvis kommunal vei. Veien vil over Sørkjosfjellet vil da mest sannsynlig bli 

vinterstengt og dermed kun brøytes opp til det høyest liggende huset på strekningen, viss avkjørsel 

ligger vis a vis planområdet. 
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Figur 13: Vegsystemet ved planområdet. Nederst i svingen ligger Sokkelvikkrysset. På høyre side i bildet den private 
avkjørselen (Skjermdump fra Google Streetview). 

 

Figur 14: Vestre hjørne av planområdet. Her slutter 70-sonen på dagens E6. 

4.9.3. Trafikkmengde 

Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på Statens Vegvesen sitt målepunkt på E6 Storslett nord for 

perioden 2005-2012 er på ca. 2500 kjøretøy i døgnet, hvorav 11,6 % er tunge kjøretøy. Dette er det 

nærmeste målepunktet til planområdet. En del av trafikken vil naturlig nok være intern trafikk til og 

fra Storslett som ikke går over Sørkjosfjellet. Til sammenlikning er ÅDT for målepunktet på 

Kvænangsfjellet på ca. 540 kjøretøy per døgn, hvorav 25 % er tunge kjøretøy. Ved målepunktet på 

Nordnes ligger ÅDT på ca. 740 kjøretøy per døgn, hvorav 19 % er tunge kjøretøy.  Ut ifra disse tallene 

er det rimelig å anta at ÅDT ved planområdet er noe lavere enn ved målepunktet på Storslett. 
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Tabell 1: Viser års- og månedsdøgntrafikk på målepunkt 1900105 - E6 Storslett nord for 2005-2012. Kilde: Statens 
Vegvesen. 

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ÅDT ÅDT 
tunge 

% 
tunge 

2005 1920 2032 2172 2311 2371 2977 3279 2837 2528 2283 2155 2114 2415 263 10,9 

2006 1930 2045 2214 2376 2369 2933 3042 2775 2459 2268 2106 2079 2383 263 11,0 

2007 1986 2129 2318 2284 2501 3026 3169 2915 2463 2317 2198 2091 2450 296 12,1 

2008 2009 2128 2178 2327 2424 2868 3093 2734 2517 2354 2193 2145 2414 273 11,3 

2009 2053 2186 2190 2361 2524 2987 3181 2881 2553 2385 2239 2181 2477 289 11,7 

2010 2025 2204 2231 2452 2541 3039 3282           2539 314 12,4 

2011 2018 2175 2159 2428 2497 3073 3146 3009 2734 2446 2353 2321 2530 311 12,3 

2012 2143 2256   2475 2623 3089 3241 3057 2686 2526     2677 300 11,2 

Snitt  2011 2144 2209 2377 2481 2999 3179 2887 2563 2368 2207 2155 2486 289 11,6 

 

4.9.4. Ulykkessituasjon 

Fra januar 1999 t.o.m. oktober 2014 har det vært 95 trafikkulykker i Nordreisa kommune, hvorav én 

dødsulykke (ssb.no). Nordreisa kommune kjenner ikke til om noen av disse ulykkene har skjedd i 

umiddelbar nærhet av planområdet eller i forbindelse med Sokkelvikkrysset. 

4.9.5. Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er ingen tilrettelegging for mye trafikanter i området. 

4.9.6. Kollektivtilbud 

I dag passerer det fem sørgående rutebusser, hvorav én av disse kun går til Skjervøy uten å 

korrespondere med transport videre sørover. Det er åtte nordgående ruter, hvorav to kommer kun 

fra Skjervøy. 

Dette tilbudet vil endres forbi planområdet når tunellen gjennom Sørkjosfjellet ferdigstilles og 

dagens E6 legges om. 

4.10. Barns interesser 

Det er ingen tilrettelegging i området i dag for å ivareta barns interesser. 

4.11. Sosial infrastruktur 

Vi mener at tema som skolekapasitet, barnehagedekning o.a. sosial infrastruktur for øvrig ikke er 

relevant for planen da denne kun omfatter regulering av snuplass og parkeringsplass. 

4.12. Universell tilgjengelighet 

Planområdet er i dag ikke universelt tilrettelagt. 
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4.13. Teknisk infrastruktur 

4.13.1. Vann og avløp 

Det er ingen offentlige anlegg for vann og avløp i, eller i umiddelbar nærhet av, planområdet. Det er 

en privat brønn knyttet til bolighus på GBR 47/25/2. 

4.13.2. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 

Det går to høyspentlinjer vest for planområdet. Ellers ingen eksisterende tilrettelegging. 

4.14. Grunnforhold 

4.14.1. Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i planområdet og i dets nærområde består av Granodiorittisk gneis, med pegmatitt- og 

amfibolittlinser. Rett sør for planområdet er det en liten berggrunnslomme med mafiske kropper, 

linser og lag.  

 

Figur 15: Lys rosa = Granodiorittisk gneis, med pegmatitt- og amfibolittlinser. Brunrosa = Mafiske kropper, linser og lag. 
(http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/) 

Det er lite løsmasser i området. Det er i NGU sitt løsmassekart definert som et område med bart fjell 

med stedvis tynt dekke. Vest for planområdet er det et område med et tynt morenedekke. Sør for 

planområdet er berggrunnen dekket med et tynt humus-/torvdekke. Det er ikke lokalisert marine 

avsetninger og fare for kvikkleir i eller i nærheten av planområdet. Vi mener derfor at stabiliteten i 

grunnen i planområdet er godt. 
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Figur 16: Løsmassekart. Rosa = Bart fjell, stedvis tynt dekke. Lysegrønt = Tynn morene. Lys brun = Tynt humus-
/torvdekke. Mørk grønt = Randmorene. Knall grønt = Tykk morene. Blått = Tykk strandavsetning. 
(http://geo.ngu.no/kart/) 

4.15. Støyforhold 

Vi kjenner ikke til støyforhold i området som gjør arealene uegnet for planlagt bruk av arealene. 

4.16. Luftforurensing 

Planområdet påvirkes ikke negativt av luftforurensning. 

4.17. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

I tillegg en tekstlig vurdering av risiko og sårbarhet er det gjort en mer visuell og kvantifiserbar 

fremstilling av ROS-analysen ved hjelp av en risikomatrise til slutt. 

Reguleringsplanveilederen til miljøverndepartementet danner grunnlaget for analysen: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder. 

 Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller 
grønn. 

 Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.  

 Grønt indikerer akseptabel risiko 

Risikomatrisen ser da slik ut: 
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Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

3. 
Betydelig/ 
Kritisk 

4. 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ flere 
enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjente tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ ingen 
tilfeller 

1 2 3 4 5 

 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt. 

 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området. 

 Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i 

lengre perioder, flere måneder. 

 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 

 Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder. 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 

2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 

enkeltpersoner.  

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe 

personer.  

4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  

Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige 

miljøskader. 
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4.17.1. Rasfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og sørpeskred Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner tilfeller 
2 

Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

2 

4 Området ligger i et 
utløpsområde for 
snøskred. 

Steinskred og 
steinsprang 

Nei  Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Det er svært liten 
fare for at 
planområdet vil 
berøres av steinskred 
eller steinsprang. Det 
er heller ikke fare for 
fjellskred i 
planområdet. 

Løsmasseskred Ja  Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner tilfeller 
2 

Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

2 

4 Det vurderes slik at 
det er liten fare for 
løsmasseskred 
innenfor eller i 
umiddelbar nærhet 
til planområdet. Ev. 
løsmasseskred vil 
komme fra området 
med tynt morene-
dekke. Området 
ligger delvis inne i et 
område som har 
potensiell fare for 
jord- og flomskred. 

Kvikkleir Nei Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Det er ingen marine 
avsetninger i 
nærområdet som kan 
indikere fare for 
kvikkleir i, eller i 
nærheten av, 
planområdet. 

 

4.17.2. Flomfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Flom  Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Ingen bekker, 
elver eller andre 
forhold som skulle 
tilsi flom-
problematikk 
innenfor 
planområdet. 
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4.17.3. Ekstremvær: Vind, nedbør, kulde 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Vind Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 I planområdet dominerer 
den sør- østlige vind-
retningen på vinterstid, 
det er en kald og tidvis 
sterk vind fra Reisadalen. 
Enkelte tiltak som er 
spesielt sårbare for vind 
og kulde bør planlegges 
slik at det skapes le for 
denne vindretningen. 

Kulde Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 Det er ikke uvanlig med 
kalde perioder på 
vinteren i området, men 
da med et kystklima som 
oftest er høyere fuktighet 
og kulde. Mot kysten vil 
kombinasjonen vind og 
kulde være kritisk, og man 
kan få et problem med 
ising. Kulden er en 
påkjenning for 
mennesker, dyr og bygg.  
 

Nedbør Ja  Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

3 En økning i nedbørs 
mengde og intensitet må 
hensyn tas ved utforming 
av tomt og bygg, god 
drenering og 
byggetekniske løsninger. 
 

 

4.17.4. Støy 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Støy Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

2 Vi kjenner ikke til 
støyforhold i området som 
gjør arealene uegnet for 
planlagt bruk av arealene. 
Støyen i området i dag 
kommer i hovedsak fra 
trafikk på dagens E6. et 
problem som vil reduseres 
vesentlig når E6 legges om. 
Noe støy må påregnes 
under anleggsperioden.  

 

  

-�363�-



25 
 

4.17.5. Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Luftforurensning Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
luftforurensning i området 
som medfører risiko. 
 

Forurensning i 
grunnen 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Kommunen kjenner ikke til 
forurensning i grunnen 
innenfor planområdet. 
 

Akutt forurensning Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Fare for akutt forurensning 
er tilstede dersom en 
ulykke skulle oppstå. 
 

Radon Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Det er ikke kartlagt 
radonforekomster i 
planområdet.  
Temaet er ikke relevant for 
planen. 

 

4.17.6. Beredskap og ulykkesrisiko 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Politi Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Politistasjon/ 
lensmannskontoret ligger 
ca. 7,5 km fra 
planområdet. 

Brann Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Brannstasjonen ligger ca. 
3,3 km fra planområdet. 
Ved behov kan 
brannvesenet forsterkes 
med innsats fra 
lufthavnens 
brannberedskap. 

Redning/helse Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Sonjatun distrikts 
medisinske senter ligger 
ca. 7,6 km (langs vei) fra 
planområdet. 

Annen beredskap Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Sørkjosen lufthavn ligger 
ca. 3,6 km fra 
planområdet. 
Helikopterlandingsplass 
ligger rett i overkant av 1 
km fra planområdet. 
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 (Alle distanser er målt langs eksisterende vegtraséer, og med utgangspunkt i midten av 

planområdet.) 

4.17.7. Andre relevante ROS tema 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Stormflo og 
havnivåstigning 

Nei  Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Planområdet 
ligger fra 40-60 
m.o.h. 

Høyspentledninger 
(elektromagnetiske 
felt) 

Nei  Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Høyspentlinja går 
vest for 
planområdet. 

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

9 Krysset mellom E6 
og Sokkelvikveien 
ligger midt i en 
sving. Potensiale 
for kollisjoner. 

4.18. Næring 

Det er ikke eksisterende næringsvirksomhet innenfor planområdet. 

Det er en rekke ulike bedrifter innen handel og service m.m. på Storslett og i Sørkjosen. 

4.19. Analyser/ utredninger 

Det er ikke foretatt andre analyser eller utredninger utover det denne beskrivelsen omfatter.  
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5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Planlagt arealbruk 

5.1.1. Reguleringsformål 

Det er satt av følgende reguleringsformål: 

 Gang-/Sykkelveg (2015) – 0,06 daa 

 Parkering (2080) – 3,2 daa 

 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte 

hovedformål (2900) – 4,3 daa 

 Naturområde – grønnstruktur (3020) – 1,0 daa 

 

Figur 17: Kartutsnitt som viser hele planforslaget med de ulike formålene. SGS 1: Gang-/sykkelveg. SPA 1: Parkering. SAA 
1-3: Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre gitte hovedformål. GN 1: 
Naturområde. H 310: Skredfare 

5.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1. Gang-/Sykkelveg (2015)  

SGS 1: Avsatt for å gi brukere av Sokkelvikområdet en trygg snarvei/gangvei til Sokkelvikveien uten å 

måtte gå ut på E6. Totalt areal er på 0,06 daa.  

-�366�-



28 
 

5.2.2. Parkering (2080) 

SPA 1: Avsatt for å legge til rette for utfartsparkering for nærområdet, samt for utfart videre opp 

fjellet ved eventuell vinterstenging av veien over Sørkjosfjellet etter at dagens E6 legges om når 

tunellen gjennom Sørkjosfjellet er ferdig. Området skal om vinteren erstatte parkeringsmuligheter på 

Veibrink. Avsatt areal skal da også fungere som snuplass for brøytebil og buss. Innenfor arealet er det 

avsatt 34 parkeringsplasser, men ved behov, som for eksempel ved ulike arrangementer, vil det 

kunne være plass for flere kjøretøy utenom regulerte parkeringsfelt. Det vil være behov for ca. 150 

meter rekkverk på parkeringsplassens nord- og østside. Totalt areal avsatt til formålet er 3,2 daa. 

5.2.3. Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer 

kombinert med andre angitte hovedformål (2900) 

SAA 1 og 2: Avsatt for å vise areal som blir fylt opp av masser ved planering, utover arealet avsatt 

som parkering, for å kunne etablere parkeringsplass, SPA 1. Totalt areal avsatt til formålet er 2,1 daa.  

SAA 3: Avsatt for å ta høyde for fremtidig justering av Sokkelvikkrysset, og andre eventuelle behov 

for teknisk infrastruktur. Totalt areal avsatt til formålet er 2,2 daa. 

5.2.4. Naturområde (3020) 

GN 1: Avsatt for å ha en naturlig skjerming av arealene i planområdet, samt for å få en 

hensiktsmessig avgrensning av planområdet. Totalt areal avsatt til formålet er 1,0 daa. 

5.3. Bebyggelsens plassering og utforming 

Ikke relevant for planen. Ingen bebyggelse innenfor planområdet. 

5.4. Boligmiljø/ bokvalitet 

Ingen bebyggelse innenfor planområdet. 

I tilgrensende areal er det én eksisterende bolig. Denne vil påvirkes noe ved direkte sikt til/fra 

parkeringsplass/snuplass, og av ev. støy som kommer av bruk av planområdet. Samtidig vil 

påvirkningen fra trafikk på dagens E6 bli vesentlig mindre når tunellen gjennom Sørkjosfjellet 

ferdigstilles og dagens E6 omklassifiseres.  

5.5. Parkering 

5.5.1. Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Parkering SPA 1 er utformet i tråd med Statens Vegvesens vegnormal N100 Veg- og gateutforming. 

Adkomst er utformet i tråd med Statens vegvesens veileder V121 Geometrisk utforming av veg- og 

gatekryss. Anlegget er i hovedsak lokalisert til GBR 47/25 mellom dagens E6 og Sokkelvikveien. 

Parkeringsplassen skal også fungere som snuplass for brøytebil. For mer detaljer om snuplassen, se 

kapittel 6.6.2. 

5.5.2. Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall 
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Det er regulert parkeringsfelt for 34 personbiler. Ved spesielle arrangementer vil det kunne være 

plass til flere kjøretøy innenfor areal avsatt til parkering og snuplass. 

5.6. Trafikkløsning 

5.6.1. Kjøreatkomst 

Avkjøring direkte fra dagens E6 83 meter vest for Sokkelvikkrysset. 

5.6.2. Utforming av parkering og snuplass 

Det er av hensyn til sikkerheten tilstrebet en utforming som ikke medfører rygging av store kjøretøy.   

Statens vegvesen har følgende krav til snuplass for buss og vogntog: 

 

Figur 18: Statens Vegvesens krav til utforming av snuplasser. 

 

Figur 19: Mål som tilhører Statens Vegvesens krav til utforming av snuplasser. 

Vår snuplass er i utformet slik at den skal oppfylle kravene til en snuplass type A. Dimensjonene på 

plassen (figur 20) tilsier at både buss, brøytebil og vogntog skal kunne snu på plassen uten å måtte 

rygge. Dette gjelder også ved full utnyttelse av alle parkeringsplasser langs snuplassens ytterkant. 
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Figur 20: Bredde og lengde på snuplass med og uten parkeringsplasser. 

5.6.3. Utforming av avkjøring 

Avkjøringen til planområdet er utarbeidet i samsvar med Statens Vegvesens veileder V121 

Geometrisk utforming av veg og gatekryss. Det er ved konstruksjon av sikttrianglene tatt høyde for 

eksisterende fartsgrense på stedet, 70 km/t og veilederens tabell 3.7: Siktkrav i avkjørsler, L2 og 

tabell 3.8: Stoppsikt Ls for avkjørsler på eksisterende veger.  
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Figur 21: De stiplede linjene viser de fullstendige sikttrianglene konstruert i samsvar med kravene i V121 Geometrisk 
utforming av veg og gatekryss. Siktlinjene er målsatt. Svingradius: r = 12 m. 

5.6.4. Krav til samtidig opparbeidelse 

SAA 1 og 2 og SPA 1 opparbeides samtidig. 

5.6.5. Tilgjengelighet for gående og syklende 

Tilgjengeligheten for gående og syklende er god, men det er ikke gang-/sykkelveier som leder til 

planområdet. Innenfor planområdet er det satt av en trasé for gang-/sykkelveg som leder til 

Sokkelvikveien slik at myle trafikanter ikke må ut på E6 for videre ferdsel mot Sokkelvik. 

5.7. Planlagte offentlige anlegg 

SPA 1, SGS  1 og SAA 1-3 er i sin helhet planlagt som offentlige anlegg. Parkeringen/snuplassen skal 

fungere som en utfartsparkering for personer som bruker nærområdet til rekreasjon på helårsbasis 

samt som snuplass for buss og brøytebil.  

5.8. Miljøoppfølging 

Det er ikke planlagt noen spesielle miljøtiltak utover det som er fastsatt gjennom plan- og 

bygningsloven og andre gjeldene lover og forskrifter. 

5.9. Universell utforming  

Parkeringsplassen/snuplassen skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell 

utforming (UU). Byggeteknisk forskrift TEK10 gir tekniske krav til byggverk, uteareal og miljø som skal 
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sikre at krav til UU sikres. Det er ikke stilt spesielle krav utover de generelle krav som gjelder for 

parkeringsplasser. Området er tilgjengelig for alle. 

5.10. Kollektivtilbud 

Kollektivtilbudet i området vil ikke endres som følge av denne reguleringen. Det vil imidlertid bli 

påvirket når dagens E6 legges om og bl.a. rutebussene vil benyttes seg av ny trasé for E6. 

5.11. Kulturminner 

Ingen kulturminner påvirkes av planen.  

5.12. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Ingen behov for tilknytning til vann og avløp.  

5.13. Plan for avfallshenting 

Det vil legges til rette for avfallsduker i tilknytning til parkeringsplassen. Avfallshåndteringen i 

planområdet vil inngå i den kommunale avfallshåndteringen. 

Toalettfasiliteter vil kunne opprettes innenfor planområdet dersom det viser seg å være behov for 

dette. Behov vil blant annet avhenge av fremtidig status for dagens anlegg på Vegbrink. 

5.14. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Det må tas hensyn til faresone H 310 – ras- og skredfare ved prosjektering og utbygging av SPA 1. 

-�371�-



33 
 

 

Figur 22: Viser faresone H 310 - Ras- og skredfare. 

5.15. Rekkefølgebestemmelser 

Det er en forutsetning at SAA 1og 2 fylles ferdig før SPA 1 ferdigstilles. 
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6. Konsekvensutredning 

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning, men kommunen har konkludert med 

at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning. 

 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 

beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 

vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 

avbøtende tiltak skal beskrives 

7.1. Overordnede planer 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til areal avsatt i 

kommuneplanens arealdel er det kun gjort mindre justeringer i arealet avgrensning. Et økt antall 

formål innenfor planområdet kommer naturlig som en følge av en mer detaljert plan der det er 

behov for nye planformål for å støtte opp om hovedformålet. 

Følgende endringer i arealavgrensning er gjort: 

Planområdet er noe utvidet sørover i forhold til arealet avsatt i kommuneplanens arealdel for å få en 

bedre avgrensning mot eksisterende vei, dagens E6. Dette gjør at et mindre areal som er avsatt til 

LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) i kommuneplanens arealdel inngår i 

planområdet. 

 

Figur 23: Den stiplede linjen viser planavgrensningen til planforslaget. Grått areal er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
formålet parkering. Lyse grønt areal er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsområder 
samt reindrift). Det lilla arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsbebyggelse. 
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7.2. Stedets karakter 

Planområdet oppfattes i dag som et naturområde mellom dagens E6 og Sokkelvikveien, som er 

naturlig avgrenset av hhv. E6 og Sokkelvikveien i vest, sør og øst. Planområdet vil etter etablering av 

planformålene oppfattes som et stort og åpent areal. Endringen i hvordan arealet oppfattes vil 

endres betraktelig. 

7.3. Landskap 

I dag fremstår planområdet som et skogkledt skogsområde med blandingsskog der deler består av 

lauvskog og deler av plantet granskog. En omdisponering av arealet til parkeringsplass vil landskapet i 

planområdet slik det oppleves på nært hold av naboer og nåværende brukere. For hele delområde 6 i 

landskapsanalysen for Nordreisa kommune vurderes påvirkningen på landskapet til å være relativt 

liten. Arealet blir transformert til et åpent areal der aktiviteten fra mennesker og kjøretøy vil øke 

noe. Samlet sett regner vi med at aktiviteten fra kjøretøy i området vil reduseres når dagens E6 

flyttes og veien omklassifiseres. Endringen kan oppleves som negativ for nærmeste nabo, men i en 

helhetsvurdering mener vi at det vil være en positiv endring da en utfartsparkering vil legge til rette 

for alle som bruker nærområdet. 

7.4. Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget.  

Av nærliggende kulturminner og kultur- og naturhistorie kan raset i Sokkelvik i 1959 og tidligere 

grunneier av GBR 47/25 nevnes. Tanken er å sette opp noen informasjonstavler i direkte tilknytning 

til parkeringsplassen. Her vil det være mulig å informere om for eksempel nevnt kulturhistorie 

dersom det er ønskelig. 

7.5. Forholdet til kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven (heretter NML) trådde i kraft 1. juli 2009. I 

lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den 

samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 

kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til 

grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning 

på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter NML § 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som 

skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, 

dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter NML § 12 tas 

utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av 

den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av mangfoldet gir det samfunnsmessige beste 

resultatet. 
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Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 

kapittel 4.6. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. NML 

§ 8. 

Planområdet berører ikke arter som er i kategoriene kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU) 

eller nær trua (NT) etter Norsk rødliste for arter 2010 iht. Artskart.no (5.12.2014) innenfor 

planområdet.  

Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, helhetlige 

kulturlandskap eller friluftslivsområder innenfor planområdet, jf. naturbase (18.12.2014). 

Planområdet fører heller ikke til endringer i INON (inngrepsfrie naturområder i Norge). 

Naturen i planområdet påvirkes fra før av nærheten til eksisterende veier, dagens E6 og 

Sokkelvikveien. Det er på det bredeste 100 meter mellom veiene i planområdet. I tillegg påvirkes den 

naturlige flora og fauna av at det er plantet inn gran, en art som ikke hører naturlig hjemme i floraen 

i området. 

Naturmangfoldet i planområdet vil påvirkes sterkt av den planlagte utbyggingen der 7,5 daa av totalt 

8,5 daa legges ut til ulike utbyggingsformål, og inntrykket av landskapet innenfor planområdet og i 

nærheten vil endres en del. Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte 

økosystemene vurderes allikevel til å være relativt lav. Vi har vektlagt at planforslaget er i tråd med 

kommuneplanens arealdel og at utbyggingen vil skje i umiddelbar nærhet av andre 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som i stor grad påvirker planområdet allerede.  

Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke komme til 

anvendelse i denne saken. 

Kommunen mener at kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det 

beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet er ivaretatt gjennom planområdets lokalisering 

ved en naturlig endepunkt for vinterbrøyting dersom veien opp til Veibrink vinterstenges etter 

omklassifisering av dagens E6. Det gjelder også for nml § 11, om at tiltakshaver skal bære kostnadene 

ved miljøforringelse. Ved utbygging av parkeringsplass og oppfylling av masser er tiltakshaver 

ansvarlig for å benytte de driftsmetoder og teknikker som gir minst skade på tilgrensende naturmiljø, 

herunder sørge for at utslipp av miljøskadelige stoffer ikke forekommer. 

7.6. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Da selve planområdet har ikke så høy rekreasjonsverdi på grunn av sin beliggenhet inneklemt mellom 

to veier vil forringelsen av denne bruken innenfor planområdet ikke være så stor. Området ligger 

imidlertid fint til som et utgangspunkt for rekreasjonsbruk, og en etablering av en parkering her vil 

kunne gjøre planområdet om til et godt utgangspunkt for rekreasjon i nærområdene. Dette gjelder 

spesielt om Veibrink ikke er åpent på vinterstid ved en eventuell vinterstenging av veien fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink. Planlagt parkerisplass vil da erstatte eksisterende parkeringsmuligheter 

på Veibrink. 
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7.7. Landbruk 

Lauvskogen er i hogstklasse IV og V. Plantefeltene er hogstklasse III, 30-40 år. Plantefeltet vil kunne gi 

en produksjon på 15-20 m3 per daa når det blir hogstmodent om 50-60 år. Lauvskogen vil gi 

produksjon på 5-10 m3 per daa i løpet av en 10-20 år periode. 

Planområdets verdi som skogbruksareal vil gå tapt ved utbygging av området til parkeringsplass. 

Området er ikke vurdert å være en del av viktig eller svært viktig skog for skogbruket jf. 

kommuneplanens arealdels temakart om skog. Vi mener derfor å ha tatt hensyn til 

landbruksinteressene. 

7.8. Trafikkforhold 

Trafikken forbi planområdet forventes redusert etter at ny tunell på E6 gjennom Sørkjosfjellet 

ferdigstilles. Dagens E6 over Sørkjosfjellet vil da nedklassifiseres og forventet bruk vil være til 

eksisterende boliger og fritidsboliger samt til utfart for rekreasjon. Hvorvidt vegstrekningen fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink vil bli vinterstengt eller om det vil opprettholdes brøyting gjennom 

vintersesongen er det ikke tatt stilling til ennå i Nordreisa kommune.  

Kollektivtilbudet forventes redusert ved omlegging av E6. 

7.9. Barns interesser 

Planforslaget vil gi barn og unge muligheter for rekreasjon ved å legge til rette for parkering i 

nærheten av områder egnet til rekreasjon. En godt tilrettelagt parkeringsplass vil også øke 

trafikksikkerheten for barn som benytter denne. 

7.10. Universell tilgjengelighet 

Areal avsatt til parkeringsplass, SPA 1, skal så langt det er mulig ha universell utforming. 

7.11. ROS 

Det forventes ikke at gjennomføring av planforslaget vil endre vesentlig på nåsituasjonen når det 

kommer risiko og sårbarhet. Kommunen mener at hovedendringen vil berøre trafikksikkerhet. 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

9 Krysset mellom E6 og 
Sokkelvikveien ligger 
midt i en sving. Ny 
avkjøring til 
parkeringsplass/snuplass 
ligger midt mellom to 
svinger. Det vil fortsatt 
være potensiale for 
kollisjoner. Dersom 
vegen forbi 
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parkeringsplassen 
vinterstenges vil 
trafikksikkerheten ved 
inn og utkjøring til/fra 
parkeringsplassen/ 
snuplassen øke betydelig, 
men samtidig vil 
parkeringsplassen da 
være et endepunkt på 
veien, og det vil ikke 
være trafikk forbi 
adkomsten til 
parkeringsplassen, noe 
som vil føre til økt 
trafikksikkerhet. 
 
I anleggsperioden vil det 
være økt risiko for 
ulykker der tunge 
kjøretøy er involvert. 
Risikoen kan reduseres 
ved å midlertidig senke 
hastigheten forbi 
anleggsområdet og skilte 
i henhold til aktiviteten i 
området. 
Anleggsperioden vil skje 
over et relativt kort 
tidsrom. 

7.12. Teknisk infrastruktur 

Utover det som inngår under delkapittel trafikkforhold vil det ikke være konsekvenser for teknisk 

infrastruktur i plan- og nærområdet. 

7.13. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Detaljreguleringen er en kommunal plan, og kostnader ligger av den grunn i hovedsak på kommunen 

selv. Vellykket sentrum/stedsutvikling krever at det avsettes nok midler til planlegging og eventuelt 

også gjennomføring av enkeltprosjekter i ettertid. 

Nordreisa kommune tilrettelegger derfor med hensyn på kommunalteknisk anlegg og infrastruktur, 

samt kjøper opp areal til snuplass/parkering og øvrig areal til offentlige formål innenfor planområdet. 

7.14. Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget har få eller ingen direkte konsekvenser for næringsinteresser. 

7.15. Interessemotsetninger 
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Det er avdekket motstridene interesser mellom kommunen som ønsker å bygge ut arealet til det vi 

anser for å være en nødvendig parkerings- og snuplass for framtida ved omklassifisering av dagens E6 

og grunneier som ønsker å bevare arealet som det er av personlige grunner.  

7.16. Avveining av virkninger 

Kommunen ønsker å fremme planforslaget på tross av interessemotsetningene som er oppdaget i 

løpet av planprosessen begrunnet med tiltakets samfunnsnytte. Det fremkommer ikke andre forhold 

som tilsier at en utbygging vil være i strid med regionale og/eller nasjonale interesser. Kommunen 

ønsker å prioritere den samfunnsnytten arealet har som utfartsparkering og som snuplass for 

brøytebil og buss. 

Planområdet er imidlertid redusert etter høring og offentlig ettersyn for å redusere arealinngrepet på 

nåværende grunneiers eiendom. Parkeringsarealet er redusert til å være tilsvarende dagens areal på 

Veibrink. 
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8. Innkomne innspill 

8.1. Merknader/innspill til høring og offentlig ettersyn 

Detaljreguleringen av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig 

ettersyn etter første gangs behandling i Nordreisa driftsutvalg i møte den 6. januar 2014 i sak 3/15. 

Høringen ble sendt ut som brev til berørte grunneiere, naboer og offentlige myndigheter den 9. 

januar 2015. Høringen ble annonsert i avisene Framtid i Nord og Nordlys tirsdag 13. januar. 

Høringsfrist var satt til 20. februar 2015. På forespørsel fikk en av høringspartene utsatt høringsfrist 

til 22. februar 2015. 

Det kom inn fem høringsinnspill. 

8.1.1. Norges vassdrags- og energidirektorat (18.2.2015) 

Planbeskrivelse og planbestemmelser ser ut å ivareta skredhensyn. Det er ikke planlagt nye bygg i 

rasutsatt del av planen. Det potensielt rasutsatte området er avsatt som hensynssone i plankartet. 

NVE har ingen andre merknader til saken. 

Kommunens kommentar: 

Uttalelsen fra NVE er tatt til orientering. 

 

8.1.2. Troms fylkeskommune (19.2.2015) 

Planforslaget legger til rette for utfartsparkering for ca. 60 personbiler samt snuplass for brøytebil og 

buss. 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Fylkeskommunen ved planavdelingen ber om at reguleringsbestemmelsenes § 2.2 suppleres med 

følgende: «Fyllingsskråninger skal tilsås eller beplantes på annen tiltalende måte». 

Ut over dette har planavdelingen ingen innvendinger til planforslaget. 

Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens merknad tas til etterretning. Supplement om tilsåing/ beplantning er tilføyd i 

planbestemmelsens § 2.3 (tidl. § 2.2.). 

 

8.1.3. Fylkesmannen i Troms (19.2.2015) 

Fylkesmannen fremmer ingen innsigelse til reguleringsplan for Sokkelvikkrysset snuplass og parkering 

i Nordreisa kommune. 

Fylkesmannen slutter seg til merknaden fremmet av NVE i epost 18.2.2015  
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Kommunens kommentar: 

Fylkesmannens innspill tas til etterretning. 

 

8.1.4. Randi Hagen-Olsen Henriksen (22.2.2015) 

1. Grunneier ønsker ikke etablering av parkering- og snuplass på eiendom med GBR 47/25. 

2. Stiller spørsmålstegn ved størrelsen på snuplassen. I følge vegvesenet må en snuplass for 

buss (og brøytebil) ha en diameter på 15 meter. Parkerings- og snuplassen i denne planen er 

4 ganger så bred og over 6 ganger så lang (60 x 100 meter + innkjørsel). 

3. Stiller spørsmålstegn ved behovet for, og størrelsen på, parkeringsplassen. Ber om at det 

gjøres en utredning som gir grunnlag for å bestemme om det er behov for parkering. Om 

behovet er der, må utredningen gi svar på hvor stort parkeringsbehovet er. Et 

parkeringsareal på 60 plasser, med mulighet for parkering av flere biler, virker svært 

overdimensjonert. Dette sett i forhold til at det også er parkering for tilgang til Sørkjosfjellet 

fra Sørkjosen og Rotsundsiden av fjellet. Det må være mulig å finne behovet før man bygger. 

4. Mener alternativ plassering av snuplass må vurderes. Eksempelvis kan det være en vel så god 

løsning å lage en rundkjøring i Sokkelvikkrysset, og at rundkjøringen dermed vil fungere som 

snuplass. Avkjørsel til øverste bolig i Jubelen endres til å starte fra rundkjøringen. En slik 

løsning gjør at man ikke trenger brøyte lenger enn til Sokkelvikkrysset vinterstid.  

5. Snuplass i en rundkjøring, jf. punkt 4, vil også bedre avkjøringen til Sokkelvikveien. 

Avkjøringen er i dag uoversiktlig fordi den ligger i en sving, noe en omlegging til rundkjøring 

vil bedre.  

6. Er plassering av parkeringsplassen på beste sted? Kan en eventuell parkeringsplass få 

avkjøring fra Sokkelvikkrysset (med eller uten rundkjøringen)? Mener at parkeringen vel så 

lett kan anlegges på nedsiden av Sokkelvikveien som øversiden. Viser også til punkt 1. 

7. Dersom parkeringen absolutt må plasseres på GBR 47/25, må det også betales kompensasjon 

for arealet nord for parkeringen også. Dette fordi arealet blir ubrukelig som følge av 

parkeringsplassen og dennes plassering i terrenget. 

Grunneier ber om at ovenstående punkter behandles og utredes før dere går videre med arbeidet. 

Kommunens kommentar: 

1. Kommunen har forståelse for dette, men vi mener at det er nødvendig med etablering av en 

snuplass for brøytebil og buss i området, samt en erstatning av eksisterende utfartsparkering 

på Veibrink.  

2. Planområdets totale areal er redusert med 5,4 daa etter høring og offentlig ettersyn. Areal til 

snuplass er integrert i parkeringsarealet. 

3. Arealet til parkeringsplass er tilpasset dagens areal på Veibrink. Parkeringsarealet skal 

erstatte dagens areal på Veibrink, og må derfor ha tilsvarende kapasitet/størrelse. 

4. Alternative plasseringer er vurdert, og kommunen har kommet frem til at dette er den 

plasseringen som gir størst samfunnsnytte. En rundkjøring er vurdert til å være en dårlig 

løsning, og med tanke på tungtransport er en rundkjøring lite gunstig. Eksempelvis vil en 

rundkjøring her vil ha krav til å ha en ytre diameter på minimum 40 meter. Dersom senter av 
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rundkjøringen da plasseres midt i dagens Sokkelvikkryss vil ytterkanten komme 10 meter fra 

nærmeste hushjørne på Jubelen 24. I tillegg må det etableres areal til grøft m.m., som fører 

til at dagens bolighus vil komme svært nært veien. Stigningen på veien i området gjør også 

det ugunstig å plassere en rundkjøring her. Å flytte adkomsten til Jubelen 24 er også ugunstig 

på grunn av terrengets utforming.  

5. Se punkt 4. 

6. Kommunen vil være pliktig å brøyte opp til adkomsten til Jubelen 24, og det må derfor 

etableres snuplass i tilknytning til denne avkjøringen. En todelt løsning med snuplass her og 

parkering et annet sted vil gi økte kostnader ved spesielt vinterdrift. Vinterstid vil veienden 

bli utgangspunkt for skiutfart og det vil derfor også være gunstig å ha parkering i direkte 

tilknytning til fremtidig løypestart (dersom dagens trasé for E6 blir brukt til skiløype 

vinterstid. 

7. Kommunen er kun pliktig til å kjøpe arealer avsatt til offentlige formål. Planområdet er 

redusert for å imøtegå grunneiers skepsis til etableringen. 

 

8.1.5. Statens vegvesen (19.2.2015) 

Antall adkomster til E6: Inntil tunellen gjennom Sørkjosfjellet er ferdigstilt vil vegstrekningen som blir 

berørt av planen forbli en del av riksveinettet; E6. Planforslaget legger opp til én ny adkomst ca. 73 

meter vest for eksisterende adkomst til Sokkelvikveien. Trafikksikkerhetsmessig ønsker Statens 

vegvesen å be kommunen vurdere muligheten for å se på muligheten for å samle disse adkomstene 

slik at det bare blir ett tilknytningspunkt til E6. 

Utforming av avkjørsel: Planbeskrivelsen viser til at avkjørsel er utformet i samsvar med håndbok 

V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss. Slik planforslaget fremstår er avkjørselen veldig 

utflytende, noe som fører til at kjøretøy som skal ut av området og i retning Sørkjosen vil kunne kjøre 

skrått ut. Dette er svært uheldig med tanke på siktforhold i retning vest. Statens vegvesen stiller 

derfor spørsmål til bredden på avkjørselen, samt svingradius. Trafikksikkerhetsmessig skal en 

avkjørsel/kryss utformes slik at kjøretøy kommer tilnærmet vinkelrett ut på primærvegen for å 

ivareta siktforhold. Statens vegvesen ber derfor kommunen se på utforming av adkomsten på nytt, 

slik at kravene i vegvesenets håndbøker blir ivaretatt. 

Frisikt: Statens vegvesen ber om at det tas med et punkt i bestemmelsene der det fremgår at det ikke 

tillates sikthindrene elementer høyere enn 0,5 meter innenfor sikttrekantene. Videre ønsker Statens 

vegvesen å påpeke at deler av frisiktsonene havner utenfor planområdets avgrensning. Dette er 

uheldig, spesielt i retning vest, der deler av frisiktsonen berører eksisterende vegetasjon. 

Målsetting på plankartet: Svingradius og frisiktlinjer i avkjørsel bør tallfestes/målsettes på plankartet. 

Godkjenning av adkomst: i reguleringsbestemmelsene må det tas med et eget punkt med 

rekkefølgekrav av tiltak, som sikrer at regulert avkjørsel godkjennes av Statens vegvesen før planen 

kan iverksettes. 

Myke trafikanter, gangforbindelse: Det bør avsettes en gangforbindelse/snarveg ned til 

Sokkelvikveien fra parkeringsplassen. Dette for å kunne gi brukere av frilufts-/rekreasjonsområdet 

rundt Sokkelvik en trygg og direkte forbindelse til/fra parkeringsplassen uten å måtte gå ut på E6. 
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Kommunens kommentar: 

Antall adkomster til E6: Vi tenker langsiktig i vår planlegging, og foreslått tiltak er ment for 

situasjonen som oppstår etter at tunellen gjennom Sørkjosfjellet er ferdigstilt, og til det som da vil 

være til en kommunal vei (etter alle signaler vi har fått til nå). Trafikkmengden forbi området vil da 

være vesentlig endret sammenliknet med dagens situasjon. 

Vi må, ved fremtidig omklassifisering av vei fra europavei til kommunal vei, ivareta brøyting opp til 

privat avkjørsel vis a vis avkjøring til snuplass. Vi mener derfor at vi må ha en avkjøring på foreslått 

plassering uansett. En deling med én snuplass + en parkeringsplass et annet sted i nærheten vil etter 

vår vurdering gi høyere driftskostnader av områdene, enn om det er et samlet areal. Arealmessig vil 

naturinngrepet også være mindre ved å samle tiltakene. 

Med tanke på fremtidig utvikling av det som i kommuneplanens arealdel er foreslått som havn 

(dypvannskai) og næringsbebyggelse på Hjellnes og dertil tilhørende tungtransport, ser vi på det som 

ugunstig å flytte Sokkelvikkrysset i retning Veibrink, da siktforholdene og kurvatur vil blir forverret for 

tungtransporten som med stor sannsynlighet kun vil kjøre i retning Sørkjosen og deretter inn på ny 

E6. 

Det har vært signalisert bekymring når det gjelder trafikksikkerhet ved adkomsten spesielt tilknyttet 

massetransporten til området, men vi mener dette vil kunne løses ved skilting og midlertidig 

senkning av fartsgrensen forbi det som da vil være et anleggsområde. Massetransport vil foregå i et 

begrenset tidsrom, og er ikke tenkt spedt utover med noe masser nå og da. Kommunen nødt til å 

utnytte tunellmassene mens tunellen ennå drives. Massetransporten til området kan derfor ikke 

vente til etter at tunellen er ferdigstilt. I vår planlegging av arealer for utnyttelse av tunellmasser 

forholder vi oss til de enhver tid gitte tidsfrister fra Statens vegvesen. 

Utforming av avkjørsel: Avkjørselen er strammet opp betraktelig i nytt forslag til plankart. 

Frisikt: Innspillet er tatt til etterretning. Bestemmelse er tilføyd som ny § 6.7. 

Målsetting på plankartet: Svingradius og frisiktlinjer er tallfestet/målsatt. 

Godkjenning av adkomst: Bestemmelsen er tatt med i planbestemmelsene som ny § 5.2. 

Myke trafikanter, gangforbindelse: Innspillet om gangtilknytning til Sokkelvikveien er ivaretatt i nytt 

forslag til plankart. 
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8.1.6. Referat fra åpent informasjonsmøte (16.2.2015) 

Sted:   Reisafjord Hotel, Sørkjosen 

Tidspunkt:  16. februar 2015, kl. 09:00-09:50 

Tilstede:  Fra driftsutvalget: Øyvind Evanger 

Fra Nordreisa kommune: Dag Funderud (Enhetsleder utviklingsavdelingen), Hilde 

Henriksen (Fung. Teknisk sjef), Hanne Henriksen (referent). 

 

Øyvind Evanger åpnet møtet og fortalte litt kort om bakgrunnen for planen.  

Dag Funderud orienterer om detaljreguleringen: 

Varsel om oppstart gikk samlet med et større areal for Hjellnes industriområde og havn, men har i 

ettertid blitt delt inn i to ulike planer. Snuplass/parkering har ingen sammenheng med planen om 

industriområde og havn på Hjellnes, men henger sammen med arbeidet med tunnel gjennom 

Sørkjosfjellet og en fremtidig stengning av Sørkjosfjellet vinterstid. Det vil ved vinterstenging av veien 

over fjellet være behov for snuplass for brøytebil og buss innenfor planområdet, samt muligheter for 

utfartsparkering som bl.a. kan erstatte parkeringsmulighetene på Veibrink. 

Det orienteres om plankartet og formålsflatene der. 

Det åpnes for spørsmål. 

Flere innspill på at det ikke er en god løsning å ha to avkjøringer så tett innpå hverandre. Det tenkes 

da på avkjøringen til Sokkelvikveien og avkjøringen til snuplassen. 

Når kommunen allerede har maskiner i området for å lage snuplass/parkering, kan dere ikke da 

ordne på Sokkelvikveien? 

 Arbeidet med i planområdet og på Sokkelvikveien er to forskjellige saker som må holdes 

adskilt og ikke sees i sammenheng. Vi forstår den praktiske problemstillingen. Fint om dere 

kommer med et eget skriftlig innspill om dette til kommunen, så kan saken tas opp til politisk 

behandling. Vi må også sjekke ut hvordan eierforholdene til veien egentlig er. 

Hvorfor må snuplassen/parkeringsplassen være så stor? Den er jo mye større enn de kravene det 

vises til i planbeskrivelsen at Statens Vegvesen har for snuplass til buss.  

 Området skal erstatte Veibrink, og bør derfor ha et tilsvarende areal. Det er også tilrettelagt 

for at buss, brøytebil og annen tungtransport skal kunne snu der uten å måtte rygge. 

Er det billigere for kommunen å bygge nytt her istedet for å fortsette å brøyte til veibrink. 

 Kommunen må uansett legge til rette for snuplass for brøytebil og buss her, da det er hit vi 

må brøyte veien på vinterstid. Brøyting helt opp til veibrink vil det nødvendigvis ikke være 

behov for om vinteren etter at veien stenges. 
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Hva må kommunen kjøpe av areal? Bare det som er grått på kartet (parkeringsplassen)? I så fall blir 

det en dødsone mellom p-plassen og Sokkelvikveien. 

 Kommunene er pålagt å kjøpe opp arealer lagt ut til offentlige formål. Her vil det da være 

snakk om parkeringsplassen og areal satt av til andre samferdselsanlegg. 

Kan Sokkelvikveien og parkeringsplassen slås sammen slik at den får en felles avkjøring? 

Er det mulig å dele det opp slik at det blir en mindre snuplass der, og en egen parkeringsplass med 

avkjøring fra Sokkelvikveien? Da vil man ikke trenge å fylle opp så mye. Det er jo relativt plant ut fra 

Sokkelvikveien. 

 En slik oppdeling vil gi en problemstilling rundt vinterdriften av området dersom man har to 

områder isteden for ett område å brøyte. Men det er mulig å vurdere foreslått løsning slik vi 

må vurdere hvorvidt det bør være én avkjøring istedenfor to. 

I arealplanen var det satt av et mye større areal til parkeringsplass. Hva skjer med det gjenstående 

arealet. Blir det tatt med i reguleringen av Hjellnes? 

 Arealet som ble satt av i kommuneplanens arealdel var større, da kommune var usikker på 

hvor stort areal det var behov for. I detaljreguleringen er arealet redusert. Det er ikke planer 

om å utvide arealet i reguleringen av Hjellnes. Parkeringsplassen/snuplassen har ingen 

sammenheng med reguleringen av Hjellnes, områdene er bare naboer. 

Blir det lys på parkeringsplassen? 

 Uvisst. Dette blir avgjort senere. 

Blir det andre anlegg i tilknytning til området? F.eks. skiløypenett? 

 Det kan være aktuelt å benytte dagens trasé for E6 til skiløype på vinterstid når tunellen 

åpner. Skigruppa er positiv til dette. 

Blir veien over Sørkjosfjellet stengt på sommeren? 

 Den blir nok ikke åpen for gjennomgangstrafikk, men vil være åpen for ferdsel opp til 

Veibrink og hyttene. De som har hytter i området vil ikke miste veiretten. Brøyting vinterstid 

er en annen sak. 

 Veien må også vedlikeholdes noe da den skal være sykkelvei sommerstid. Syklister vil ikke 

kunne bruke tunellen. 

Hva er tidsplanen fremover? 

 Høringsfristen for planen er satt til 20. februar. Deretter skal den behandles av driftsutvalget 

den 3. mars, og sluttbehandles av kommunestyret den 26. mars. Tidsplan rundt kjøp av 

eiendom osv. vil diskuteres i eget møte med grunneier etter dette åpne møtet. 

Det vil si bygging allerede til sommeren? 
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 Ja. Vi må forholde oss til de tidsplaner vi har fått av Statens Vegvesen for benyttelse av 

masser, og bygging er ønskelig så raskt som mulig. Veien over fjellet vil imidlertid ikke 

stenges før tunnelen er ferdigstilt. Dersom tidskjemaet for tunnelen holder skal den 

ferdigstilles i januar 2017. 

Det ryktes at tunellen er forsinket. Vil ikke det forsinke deres byggeplaner? 

 Vi har ikke fått informasjon om forsinkelser fra Statens Vegvesen og må forholde oss til de 

tidsfrister og den informasjon vi har fått fra dem. 

Føler at det ikke er gitt gode svar på om behovet er der for en så stor parkering. Er det behov for 60 

parkeringsplasser? 

 Dette må vi sjekke ut med Statens Vegvesen.  

En løypestart for skiløype herfra vil få hardt konkurranse fra bl.a. løypen fra Sørkjosen og opp lia.  

 Dette gir tre mulige startpunkter for å gå opp fjellet. Det er stor interesse for utfart, noe vi 

synes er bra. Det vil være positivt med flere muligheter for utfart. 

 

Møtet avrundes og avsluttes kl. 09:50. 

 

Referent: Hanne Henriksen  
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8.2. Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble sendt ut per brev den 7.7. 2014. I tillegg ble det samme brevet sendt ut den 

11.7.2014 til ytterligere mulige grunneiere. Varsel om oppstart ble også annonsert i avisene Nordlys 

og Framtid i Nord den 12.7.2014 og på kommunens hjemmesider. 

Innspillsfristen var satt til den 1. september 2014. Det har totalt kommet inn 11 innspill. 

Vi gjør oppmerksom på at planområdet det ble varslet oppstart for har blitt delt i to i etterkant og 

planforslaget er langt mindre enn arealet det ble varslet oppstart for. Innspillene under er derfor 

laget med tanke på et mye større areal enn det vi behandler her. Vi har etter beste evne forsøkt å se 

hva og hvilken del av de ulike innspillene som berører dette planforslaget, og kommenterer derfor 

innspillene med bakgrunn i det. 

 

8.2.1. Kystverket i Troms og Finnmark (10.7.2014) 

Planområdet er i kommunens sjøområde. Planlagte tiltak innenfor planområdet som krever tillatelse 

etter havne- og farvannsloven (HFL) må få tillatelse fra kommunen. Unntaket er for tiltak som faller 

innenfor tiltaksforskriften, som krever tillatelse fra Kystverket. Alle tiltak og planer på arealer hvor 

staten har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder bl.a. moloer, fiskerihavner, flytebrygger 

m.m.) skal godkjennes av Kystverket. 

Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen (bygninger, kaier, 

molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg til behandling etter plan- og 

bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19. 

Forvaltningsansvar: Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- biled. Det 

betyr blant annet at kommunen skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde og 

Kystverket skal behandle søknader om tiltak i hoved- biled. Unntak fra denne bestemmelsen er tiltak 

som faller inn under tiltaksforskriften og for tiltak som kan ha betydning for Forsvarets og Kystverkets 

anlegg etter havne- og farvannslovens § 28. Disse skal alltid behandles av Kystverket. 

Merknad fra kystverket: 

Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene alene. Dette 

vil gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle utbyggere. 

Det bør opplyses om at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen må i tillegg til behandling 

etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19. 

Planlegges det tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen, må dette avklares med 

eierne av disse. Dette av privatrettslige hensyn. 

Planlagte tiltak som kan skape vesentlig ulempe for den alminnelige ferdsel krever tillatelse fra 

Kystverket etter tiltaksforskriften. Slike tiltak kan for eksempel være eventuelle sjødepot. 

For å unngå eventuelle uklarheter i fremtiden bes det om at alle tiltak som kan være i konflikt med 

HFL § 27 blir tatt med i reguleringsplanen. 
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Plan- og bygningslov/havne- og farvannsloven: Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/ 

etableringer i sjø krever egen tillatelse etter havne- og farvannslovens bestemmelser i tillegg til 

tillatelser etter plan- og bygningsloven. 

Farleder: Det er viktig at det legges opp til at all fremtidig arealdisponering tar høyde for at hoved- og 

bileder forbeholdes sjøverts ferdsel. Transport og ferdsel til sjøs må ikke hindres av for eksempel 

plassering av fortøyninger, lektere, prammer, oppdrettsanlegg m.m. Kystverket har ansvaret for 

farledene på sjø og installasjonene som knyttes til disse. 

Fyrlykter: Kystverket har ingen fyrlykter i planområdet. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er ikke relevant for planområdet pga. todeling av planen. Planforslaget berører ikke eller 

grenser til sjøarealer. 

 

8.2.2. Per Robertsen (18.7.2014) 

Ønsker ikke reindrift i Sokkelvik/Hjellnes-området. Ber om forklaring og dokumentasjon på at 

samene har rett til reindrift i området. 

Er ellers positiv til regulering til industri/havn. 

Kommunens kommentar: 

Store deler av Sokkelvik/Hjellnes-området er i kommuneplanens arealdel avsatt til formålet 

landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Dette er et generelt formål som gjelder alle 

steder der er areal ikke er lagt ut til et annet planformål. Formålet er det samme over hele landet og 

det er ikke noe spesielt ved arealet som er avsatt til LNFR i Sokkelvik/Hjellnes-området.  

Lovkommentaren til plan- og bygningsloven sier det følgende om LNFR-områder: 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNF(R)-områder) omfatter, og skal brukes for, 

områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og 

reindrift, og/eller som skal bli liggende som naturområder og naturområder med spesiell 

betydning for friluftslivet. Dette er arealer som i det vesentlige skal være ubebygget, eller bare 

bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av området til friluftsliv. … … De store 

utmarksarealene i høyfjellet, skogsområder og tynt befolkede kyststrekninger rundt i landet skal 

normalt legges ut til dette hovedformålet. 

LNFR er altså en samlebetegnelse for arealer som ikke er lagt ut til andre mer spesifikke formål, 

og arealet er ikke spesielt tilknyttet reindrift. I kommuneplanens arealdel skal områder for 

landbruk, herunder jord- og skogbruk, reindrift, utmarksnæring, fiske som ledd i stedbunden 

næring og annen primærnæring legges ut sammen med natur- og friluftsområde i bunden 

kombinasjon. Det innebærer at forholdet mellom de ulike formål innenfor denne kategorien 

styres av annet lovverk som landbrukslovgivningen (bl.a. jordloven, skogbruksloven og 

reindriftsloven), naturvern- og friluftslovgivningen m.fl. 

-�387�-



49 
 

 

8.2.3. Sokkelvik hytteeiere v/Frits E. Sakshaug (23.7.2014) 

Er sterkt imot etablering av industripark og havn i nærheten av et fredelig og idyllisk hytte- og 

friluftsområde. Hjellnes vil bli forringet som friluftsområde ved en utbygging. En utbygging vil også 

medføre mye støy og stor trafikk hele døgnet 365 dager i året. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er ikke relevant for planområdet pga. todeling av planen. 

 

8.2.4. Wiggo Nilsen (5.8.2014) 

Er sterkt imot planene om utbygging av Hjellnes til industripark og havn. Forslag til regulering bør 

trekkes siden området er et flittig brukt friluftsområde og det er 9 fritidsboliger som vil bli sterkt 

berørt av tiltaket (7 eksisterende fritidsboliger og 2 tomter). Erfaringsmessig vil en etablering av 

industripark og havn gi mye støy og forurensning 24 timer i døgnet hele året.  

Stiller spørsmål om behovet for dypvannskai: 

 Hvem har behov for denne? 

 Felleskjøpet? Og mange bønder er fortsatt i drift om 5 og 10 år? 

 Cruiseskip? Disse trenger ikke havn siden de anker opp ute i fjorden og sender turistene til 

land med mindre fartøy direkte fra skipet. 

 Hvem andre har behov? Mer og mer transport går langs landevegen. 

 Hva vil kostnaden være? 

 Konsekvensanalyse? 

 Hva med reindriftsnæringa? Kan de leve med dette? 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er ikke relevant for planområdet pga. todeling av planen. 

 

8.2.5. Sametinget (11.8.2014) 

Sametinget varsler at befaring av planområdet må foretas før endelig uttalelse kan gis. Befaringa vil 

bli utført i løpet av barmarksperioden 2014. Det bes om skriftlig aksept av oppstilt budsjett før 1. 

september. 

Kommunens kommentar: 

Skriftlig aksept av budsjett sendt til Sametinget den 1. september. 2014. 

 

8.2.6. Randi Hagen-Olsen Henriksen (11.8.2014) 
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Er sterkt imot reguleringen. 

Ønsker opplysninger om: 

 Hvor mange båter som har gått på grunn? 

 Hvor mange båter som er registrert og ikke kan gå inn til dagens kai i Sørkjosen? 

 Ønsker å få tilsendt forstudiet om etablering av dypvannskai i Nordreisa. 

 Hvorfor er det viktig å etablere kaia nær flyplassen og E6? 

 Hvor mye koster ei dypvannskai? 

 Det skal være industripark i naturområdet. Hvilken industri? Og hvor stor?  

 Er det virkelig behov for dette? 

Ønsker en forklaring på hvorfor det på side 1 i oppstartsvarselet konkluderes med at KU ikke er 

nødvendig, mens det på side 6 står at KU skal gjennomføres. 

Mener at området utenfor Båtfjellet på andre siden av fjorden er bedre egnet. 

Ønsker ikke at svingene på dagens veitrasé (E6) rettes ut, både fordi et gammelt grensemerke vil 

forsvinne og fordi høyere hastighet på trafikken vil føre til at vinduer i boligen deres knuses oftere. I 

vinter knuste kjøkkenvinduet når brøytebilen passerte. 

Samiske tufter på Randagenta vil bli ødelagt. 

Området er et yndet frilufts- og rekreasjonssted for folk. 

Motsetter seg enhver ekspropriasjon av GBR 47/25. 

Kommunens kommentar: 

Da store deler av innspillet dreier seg om dypvannskai og industriområde ser vi bort i fra de delene av 

innspillet som dreier seg direkte om disse temaene nå. Vi kommer tilbake med kommentarer når vi 

behandler og sender ut områdereguleringen av Hjellnes der disse områdene utredes nærmere. 

Under besvarer vi de delene av innspillet som vi mener berører dette planforslaget. 

Vi ser imidlertid at det kan virke forvirrende slik det står i utsendte varsel om oppstart, der det 

ganske rett står på side 1 at planen ikke krever konsekvensutredning (KU) og på side 6 at KU skal 

foretas. Dette berører i liten grad dette planforslaget, men allikevel være greit å avklare. Forskjellen 

ligger i at varsel om oppstart er gjort for en områderegulering der hovedtrekkene for 

arealdisponeringen i planområdet avklares, og det legges til rette for infrastruktur som for eksempel 

nødvendige hovedveier og annen teknisk infrastruktur som strøm, vann og avløp. Denne 

områdereguleringen vil så inneholde krav om detaljregulering for øvrige arealer for eksempel 

havneområdet og næringsbebyggelse før dette ev. kan etableres. På side 6 står det: Til tross for at 

stort sett hele området består av fast fjell, vil det bli gjennomført konsekvensutredning før ev. kai 

bygges og tilhørende utfylling i sjø foretas. Denne konsekvensutredningen vil da gjøres i forbindelse 

med detaljregulering av de ulike arealene innenfor områdereguleringen da det er krav om KU ved 

detaljregulering av industriområder over en viss størrelse og havneanlegg, jf. KU-forskriftens § 2, 

bokstav e) og f) og forskriftens vedlegg I punkt 1 og 32. 
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Når det gjelder friluftsliv- og rekreasjon mener vi at en parkeringsplass her vil være en viktig 

tilrettelegging for de som benytter nærområdet til planområdet til friluftsliv og rekreasjon. 

I forbindelse med denne detaljreguleringen ønsker Nordreisa kommune å kjøpe et mindre areal av 

GBR 47/25 for etablering av et samfunnsnyttig formål på et hensiktsmessig sted. Av planområdets 

totale areal på 13,9 daa ligger 13,2 daa på GBR 47/25. Dersom dagens E6 over Sørkjosfjellet 

vinterstenges etter at veien omklassifiseres vil kommunen fortsatt ha behov for brøyting til den 

øverste bebodde boligen på strekningen. Det er derfor hensiktsmessig å etablere en snuplass der det 

nå planlegges med avkjøring vis á vis avkjøringen til nevnte bolig. 

 

8.2.7. Statens Vegvesen Region Nord (19.8.2014) 

Bygging av tunnel (ny E6) gjennom Sørkjosfjellet er igangsatt. Det forutsetts derfor at gammel E6 

nedklassifiseres til kommunal veg. Kostnader for evt. utbedring er ikke inne i noen av Statens 

vegvesen sine budsjetter. Mellom Jubelen og Jomfruberget er det dårlige grunnforhold. Registrert 

kvikkleir i strandsonen og ut i sjøen veg Jubelen. Til orientering kan det derfor bli problemer med 

utretting av svingene på gamle E6 på grunn av dårlige grunnforhold. 

Adkomst til planområdet: Som nevnt innledningsvis forutsettes det at E6 forbi det aktuelle 

planområdet nedklassifiseres til kommunal veg i forbindelse med bygging av tunnel gjennom 

Sørkjosfjellet. I dag ligger eksisterende adkomst i en 70-sone i en ytterkurve. Dette gjør at blant annet 

siktforholdene ikke tilfredsstiller dagens krav. Det stilles spørsmål til om planområdet burde utvides 

til også å omfatte areal i innerkurven på motsatt side av hovedvegen. Dette for å utbedre 

siktforholdene, særlig for trafikk som kommer nordfra og skal inn til området. Det anmodes om at alt 

av vegareal, herunder adkomst til planområdet, planlegges og dimensjoneres i henhold til 

vegnormalen N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss. 

Minner om at frisikt bør reguleres og målsettes på plankartet. Dette kan medføre at 

planavgrensningen bør utvides. 

Kommunens kommentar: 

Vegvesenets vegnormal N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg og 

gatekryss er benyttet ved utarbeidelse av planen.  

Planområdet er noe utvidet mot sør sammenliknet med varsel om oppstart for å få en mer naturlig 

grense inntil dagens E6. Planområdet går derfor nå helt inntil vegkant på dagens trasé for E6, men 

omfatter ikke veien. 

 

8.2.8. Norges vassdrags- og energidirektorat (2.9.2014) 

Planen berører våre ikke NVEs ansvarsfelt i nevneverdig grad. 

Planområdet ligger på områder som er registrert som bart fjell, men med tanke på tidligere skred i 

Sokkelvik må grunnforholdene vurderes før eventuell utfylling i sjø. Hvis det skulle vise seg at man 

kommer i kontakt med usikker byggegrunn ved utførelse av denne planen, ber NVE om at deres 
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retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar" (2/2011) som finnes på NVEs internettsider 

www.nve.no blir benyttet. 

Kommunens kommentar: 

Det er ikke usikker byggegrunn i planområdet, men planområdet ligger delvis innenfor et areal som 

ligger i utkanten av et ras- og skredområde. Dette arealet er markert i plankartet som faresone H 310 

– ras- og skredfare.  

 

8.2.9. Fylkesmannen i Troms (1.9.2014) 

Formål og størrelse av tiltakene er ikke entydig avklart, slik at det kan være aktuelt med ytterligere 

KU senere i prosessen når kommunen har avklart konkret hva som skal etableres. Fylkesmannen må 

ta forbehold om at KU-kravet kan utløses senere i planprosessen. I den sammenheng vil FM på 

foreliggende grunnlag, vise til KU-forskriftens § 2 Planer og tiltak som alltid skal utredes, bokstav e) 

og f) og vedlegg I punkt 1 og 32. Det må klargjøres i større grad hva som er hensikten med 

utarbeidingen av planen slik at det er mulig å ta mer konkret stilling til hva som skal utredes og 

hvordan. Med den informasjonen som er tilgjengelig i varsel om oppstart, er det vanskelig å være 

veldig konkret på utredningstemaer og innspill til det videre arbeidet med planen. 

Fylkesmannen viser til sin uttalelse datert 3.10.2013 der de blant annet skrev «Det vil ikke være en 

tilfredsstillende løsning å deponere masser i området uten at det foreligger en konkret plan for bruk 

og regulering for området er utarbeidet». Dette gjelder også for utarbeiding av omfattende 

infrastruktur der det ikke foreligger konkrete planer. 

Naturmangfold og naturmangfoldloven: I områder der kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig må 

det skaffes til veie ny kunnskap, jf. naturmangfoldlovens § 8. Det vil være nødvendig for å kunne 

vurdere virkningen av utbyggingsområdet og den samla belastningen på økosystemet.  

Fylkesmannen vurderer det slik at det bør utføres en kartlegging i området. Kartleggingen må 

gjennomføres etter DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 

mangfold og DN-håndbok 11-1996 revidert 2000 Viltkartlegging. 

Kartlagte områder gjøres tilgjengelig for innlegging i offentlige registreringssystemer. Dataene må da 

foreligge i digital form med egenskapstabeller og kartfiler i SOSI- eller SHAPE-format. Dataene kan 

oversendes Fylkesmannen som vil gjøre de tilgjengelige gjennom Naturbase eller Artskart. 

Hjellneset ligger i nærområdet til Reisautløpet naturreservat. Ut fra hvilke tiltak som planlegges må 

det gjøres vurderinger av hva som skal utredes også i forhold til potensialet for påvirkning på 

naturreservatet. 

Landskap: Eventuelle inngreps påvirkning på landskapet må beskrives og visualiseres i det videre 

planarbeidet. For temaet landskap, bør det tas utgangspunkt i landskapsanalysen som er utarbeidet 

for Nordreisa kommune. Videre bør metodikk for konsekvensutredninger i Håndbok 140 —

Konsekvensanalyser fra Statens vegvesen benyttes. 
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Støy: Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442/2012) med tilhørende veileder gir klare føringer om hvordan støy som tema må utredes/ 

dokumenters i reguleringsplaner og overordnet planlegging. 

Dersom/når det legges opp til virksomhet på området hvor støy er tema som må tas hensyn til, må 

det gjennomføres en støyfaglig utredning som dokumenterer støy for eksisterende eller planlagte 

"bygninger med støyfølsomt bruksformål". Støyretningslinjen gir anbefalte støygrenser for utendørs 

støy på "uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål". Utredningen 

må ta hensyn til ev. sumstøy fra ulike virksomheter på området, samt evt. støy fra inn- og utflyvning 

og andre aktiviteter ved flyplassen. 

Hensynet til reindrift: Omsøkte tiltak vil sannsynligvis ikke vil være til skade eller ulempe for 

reindriften i området. 

Hensynet til samfunnssikkerhet: Plan og bygningsloven § 4-3 stiller krav om at det for bygge- og 

anleggsprosjekter skal gjøres en vurdering av mulige hendelser knyttet til nåværende og fremtidig 

bruk av planområdet. I planprosessen skal det dokumenteres at det er tatt hensyn til aktuelle 

risikoer, naturbasert eller menneskeskapt. 

Klimautviklingen vil føre til et økt havnivå. I rapporten Havnivåstigning. Estimater for framtidig 

havnivåstigning i norske kystkommuner utgitt av DSB og Bjerknessenteret (2009) finnes det tabeller 

for framtidig havnivåstigning for år 2050 og 2100 for alle Norske kystkommuner. Fram til 2100 kan 

havnivået langs kysten forventes å stige med ca. 40 til 70 cm. 

Som bygningsmyndighet kan kommunen påvirke det enkelte byggverk og stille krav til plassering og 

utforming av bygg. Byggeteknisk forskrift (TEK 10, § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo) omhandler 

blant annet sikkerhetskrav ved plassering av byggverk i områder som kan bli oversvømt av stormflo. 

I henhold til § 7 -1 første ledd i Tek 10 stilles det krav om at byggverk skal ha tilfredsstillende 

sikkerhet mot naturpåkjenninger for de laster man prøver å unngå ved å plassere bygninger slik at 

ikke rammes av naturpåkjenninger. Eksempel på denne type laster er flom og skred. 

FM viser for øvrig til veileder 10 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging og 12 Samfunnssikkerhet o 

plan- og bygningsloven fra DSB. Disse vil være nyttige i forbindelse med utarbeiding av ROS analysen. 

Hensynet til universell utforming, mangfold og likestilling: Plan- og bygningsloven krever at prinsippet 

om universell utforming skal ivaretas i all planlegging. Det følger også av diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd at offentlig og privat virksomhet rettet mot allmenheten har 

plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon, så langt det ikke 

medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Dette gjelder også bygninger, anlegg og 

uteområder rettet mot allmennheten (§10). Minimumskravene for å oppfylle universell utforming er 

nedfelt i TEK 10. Her er kapitel 8 Uteareal og plassering av byggverk og kapitel 12 Planløsning og 

bygningsdeler i byggverk sentrale. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utgitt en veileder om 

tekniske krav til byggverk (publikasjonsnummer HO-2/2011). Dere finner den her: 

http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/ 
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Annet: Det videre arbeidet må ta utgangspunkt i de interessene som er kartlagt og utredet i samband 

med kommuneplanens arealdel for dette området, herunder landbruk, natur- og miljøforhold samt 

strandsone. 

Formål og tiltak bør også vurderes i forhold til «Storulykkeforskriften» for å sikre at det er tatt 

tilstrekkelig hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap. Et nært samarbeid og dialog med 

Fylkesmannen kan være viktig også dersom det skal etableres tiltak og virksomhet med potensiale for 

forurensing. 

Kommunens kommentar: 

Konsekvensutredning: Planområdet er delt i to etter varsel om oppstart. Vi mener at dette 

planforslaget ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 2 og 3 og 

vedlegg I og II. 

Naturmangfold og naturmangfoldloven: Nordreisa kommune mener at kunnskapsgrunnlaget for 

naturmangfoldet innenfor planområdet er tilstrekkelig til å gjøre de nødvendige vurderingene jf. 

NML §§ 8-12. Reisautløpet naturreservat vil ikke påvirkes av utbygging i planområdet. 

Landskap: Landskap er vurdert som eget tema i planbeskrivelsen. Se planbeskrivelsens kapittel 5.4 og 

8.3. 

Støy: Nordreisa kommune mener at planforslagets hovedformål parkeringsplass/snuplass vil regnes 

som etablering av en virksomhet som vil kreve støyfaglige utredninger. Støy er midlertid vurdert som 

et eget tema i ROS-analysen for planforslaget i planbeskrivelsens kapittel 5.17.4, samt at det i 

planbeskrivelsens kapittel 6.4 er vurdert støykonsekvenser for bolighus i nærheten av planområdet. 

Hensynet til reindrift: Vi ser heller ingen konflikt mellom planforslaget og ev. reindriftsinteresser. 

Hensynet til samfunnssikkerhet: Havnivåstigning er ikke relevant for dette planforslaget da 

planområdet ligger på 40-58 m.o.h. Det er heller ikke planer om bygninger for varig opphold innenfor 

planområdet. Det tas høyde for ev. senere etablering av toalettfasiliteter dersom det senere skulle 

vise seg å være behov for dette. 

Hensynet til universell utforming, mangfold og likestilling: Prinsippet om universell utforming skal 

ivaretas ved bygging av parkeringsplassen/snuplassen. 

Annet: Vurdering av storulykkeforskiften og strandområde er ikke relevant for planområdet. 

Landbruk, natur- og miljøforhold er utredet. 

 

8.2.10. Troms fylkeskommune (2.9.2014) 

Undersøkelsene etter Lov om kulturminner av 1978 er nå gjennomført. Arbeidet ble påbegynt i 2013 

og avsluttet i 2014. 

Det ble ikke påvist automatisk freda kulturminner, men vi ber likevel om at tiltakshavers meldeplikt 

etter kulturminnelovens § 8 andre ledd framgår i planen. 
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Kommunens kommentar: 

Troms fylkeskommunes innspill er tatt til etterretning. 

 

8.2.11. Sametinget (17.11.2014) 

Området er befart av Sametinget høst 2014. Under befaringen ble det registrert en del nye 

kulturminner innenfor planområdet. Disse er lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase 

Askeladden og kan også ses på www.kulturminnesok.no. 

De kulturminnene som er innenfor planområdet har Askeladden ID 179338 og 179339 på GBR 47/9, 

en bebygd hyttetomt, samt ID 179340 på GBR 48/7 like ved Hjellneset. I den videre planleggingen av 

industripark og havn må Nordreisa kommune ta hensyn til disse kulturminnene slik at de ikke blir 

berørt av tiltak i området. 

Ved Hjellneset og innenfor planområdet på GBR 48/7 er det også noen grunnmurer og gårdstufter fra 

etterkrigstiden. På selve neset står det to eldre naust/sjøhus og mellom disse er det rester etter en 

større slipp til båter. Nordreisa kommune bes vurdere om også dette nyere tids kulturmiljøet kan 

ivaretas i områdereguleringen. 

I sammenheng med tuftene etter den nyere gårdsbosetningen forteller historiske opplysninger at i 

1959 ble Indre Sokkelvik rammet av en raskatastrofe som krevde 9 menneskeliv. Mange hus gikk på 

sjøen da kvikkleir raste ut i 500 meters bredde og opptil 200 meter innover. Raskanten er ennå 

tydelig langs sjøen i Indre Sokkelvik og mot Hjellneset. Like utenfor det avmerkede planområdet, ved 

elven i Indre Sokkelvik finnes det en minnestein med navnene på de døde. 

Til sammen er dette en fortelling om et område med lang tids bosetning, flere ulike næringer samt 

dramatisk historie. 

SD minner også om at opplysninger om den generelle aktsomhetsplikten bør fremgå av 

bestemmelsene i den endelige reguleringsplanen og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

Kulturminner og aktsomhetsplikten: Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken 

komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 

stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 

1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at 

dette pålegget formidles til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Kommunens kommentar: 

Ingen av de registrerte kulturminnene ligger innenfor eller i umiddelbar nærhet av planforslaget. Den 

generelle aktsomhetsplikten er tatt inn i planbestemmelsene. 
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9. Avsluttende kommentar 

Forslag til reguleringsplan er utarbeidet med bakgrunn i tilgjengelig, kjent og relevant kunnskap for å 

kunne følge opp kommuneplanens arealdel. 

9.1. Endring av saksnummer 

I forbindelse med at Nordreisa kommune går over fra arkivsystemet ePhorte 4 til ePhorte 5 ved 

årsskiftet 2015 fikk saken nytt saksnummer etter 5. januar 2015. 

 Saksnummer ePhorte 4: 2014/3938 

 Saksnummer ePhorte 5: 2015/162 
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Planbestemmelser for områderegulering av 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering 

Plan ID: 19422014_005 

Dato: 1. desember 2014 

Sist revidert: 24. februar 2015 

 

§ 1 GENERELT: 

§ 1.1 Formål: 

Formålet med planen er å legge til rette for nødvendig snuplass for brøytebil og buss, samt en 

utfartsparkering for brukerne av området. 

§ 1.2 Planavgrensning: 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet datert 24. februar 2015 i 

målestokk 1:500 er vist med reguleringsplan grense. 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner: 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12-5: 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 2 

Gang- og sykkelveg – SGS (SOSI-kode 2015) 

Parkering – SVV (SOSI-kode 2080) 

Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med andre gitte 

hovedformål - SPA (SOSI-kode 2900) 

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 3 

Naturområde – GN (SOSI-kode 3020) 

Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6 

H 310 – Ras- og skredfare (SOSI-kode 310) 

 

§ 2 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR: 

§ 2.1 Gang- og sykkelveg: 

SGS 1 skal etableres som snarveg/gangveg fra SPA 1 til Sokkelvikveien. 
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§ 2.2 Parkering: 

SPA 1 skal benyttes til utfartsparkering samt til snuplass for brøytebil og buss. 

§ 2.3 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med 

andre gitte hovedformål: 

Områder regulert til «angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert 

med andre gitte hovedformål» er SAA 1 og SAA 2.  

SAA 1 skal benyttes til oppfylling av masser som en del av grunnarbeidet for SPA 1.  

SAA 2 skal benyttes til nødvendig areal for fremtidig justering av Sokkelvikkrysset. Arealene kan også 

benyttes til vann, avløp, el- og fibertrase ved behov. 

Fyllingsskråninger skal tilsås eller beplantes på annen tiltalende måte 

 

§ 3 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR GRØNNSTRUKTUR: 

§ 3.1 Naturområde: 

Innenfor område GN 1 tillates tilrettelegging for det allmenne friluftslivet. I den delen av arealet som 

ligger i siktsonen for avkjørselen fra SPA 1 til hovedvei skal vegetasjonen ikke være høyere enn 0,5 

meter av hensyn til siktkrav i henhold til V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss fra Statens 

Vegvesen. 

 

§ 4 HENSYNSSONER: 

§ 4.1 H 310 – Ras- og skredfare  

Det er avsatt faresone for snøskred og jord-/flomskred (H310). Faresonen på plankartet omfatter kun 

utløpsområdene for av de aktuelle sonene.  

I faresonen kan det ikke oppføres bebyggelse før området er tilstrekkelig sikret mot ras og skred, TEK 

10 § 7-3. Dersom området sikres mot ras, skred eller steinsprang, reduseres omfanget av faresonen i 

henhold til de beregninger/vurderinger som ligger til grunn for sikringen, jf. TEK 10 § 7-3. 

 

§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER: 

§ 5.1 Etableringsrekkefølge: 

SAA 1 etableres før SPA 1 ferdigstilles. 

§ 5.2 Avkjørsel: 

Regulert avkjørsel skal godkjennes av Statens vegvesen før planen kan iverksettes 
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§ 6 FELLESBESTEMMELSER: 

§ 6.1 Bygg- og anlegg: 

Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og dennes 

forskrifter med veiledninger. 

§ 6.2 Avkjørselsforhold: 

Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre. Avkjørsler og kryss skal utarbeides i samsvar 

med vegnormalene N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss 

fra Statens Vegvesen. 

§ 6.3 Mindre vesentlige unntak: 

Kommunen kan når særlige grunner taler for det tillate mindre vesentlige unntak fra disse 

bestemmelsene innenfor rammene av plan- og bygningsloven. 

§ 6.4 Privatrettslige avtaler: 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

§ 6.5 Universell utforming: 

Universell utforming. Ved utbygging av veger, fellesarealer m.m. skal dette i størst mulig grad 

utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig jf. Statens vegvesens håndbok V129.  

§ 6.6 Kulturminner og aktsomhetsplikten: 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 

fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 

Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegget formidles til dem som skal utføre arbeidet i 

marken. 

§ 6.7 Frisikt: 

I arealet som ligger i frisiktstrianglene for avkjørselen fra SPA 1 til hovedvei skal vegetasjonen ikke 

være høyere enn 0,5 meter jf. V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss fra Statens Vegvesen. 
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Arkiv:                K12  
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

6//15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune ønsker ikke å overta forvaltning av verneområder i 

kommunen, fordi det ikke medfølger økonomiske ressurser, samt at vi mener det blir 

uoversiktlig hvis Nordreisas fem verneområder skal forvaltes av tre forskjellige 

forvaltningsorgan.  

 

Nordreisa kommune anbefaler staten å overføre forvaltningsansvaret for 

de tre resterende verneområder i Nordreisa til verneområdestyret 

for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarhaldi landskapsvernområde.  

 

Nordreisa kommune ber om at staten oppretter en ny stilling som naturforvalter for de tre siste 

verneområdene i kommunen, og at denne stillingen lokaliseres sammen med dagens 

nasjonalparkforvalter i Forvaltningsknutepunktet i Halti. 

 

 

Saksopplysninger 

Miljødirektoratet har i brev av 14.desember 2014 sendt brev til kommuner i landet med 

verneområder med tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Svarfrist er 1.april 2015 

 

I brevet skriver de følgende: 

Miljødirektoratet oversender med dette tilbud til kommunene om å overta forvaltningsansvar for 

verneområder som i dag forvaltes av Fylkesmannen. Miljødirektoratet er i brev av 8.9.2014 fra 

og miljødepartementet bedt om å gi kommunene et slikt tilbud. Tilbudet gis på visse vilkår. 

Tilbudet om å overta forvaltningsmyndighet omfatter i denne omgang verneområder som ligger 

innenfor én kommune og som pr. i dag ikke forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer. For 

verneområder som strekker seg over flere kommuner, vil aktuelle kommuner få tilbud om 
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forvaltningsmyndighet når det er tatt stilling til fremtidig kommunestruktur gjennom 

regjeringens arbeid med kommunereformen. 

Tilbudet om forvaltningsmyndighet omfatter heller ikke verneområder som er innmeldt til eller 

ført opp på den internasjonale våtmarkskonvensjonens liste over spesielt verdifulle 

våtmarksområder (Ramsarområder). I disse områdene har nasjonalstaten et særlig ansvar for 

at verneverdiene blir ivaretatt i tråd med internasjonale mål og kriterier. 

For verneområder som ligger i tilknytning til verneområder som i dag forvaltes av et 

nasjonalpark-/verneområdestyre, er det gjort en vurdering av om det er mest hensiktsmessig at 

også slike verneområder kan forvaltes av styret. 

 

Dersom kommunen ikke ønsker å ha forvaltningsmyndighet, skal myndigheten fortsatt ligge hos 

Fylkesmannen. 

Forutsetningen for at kommunene skal kunne overta oppgaven som forvaltningsmyndighet, er at 

de har nødvendig kapasitet og kompetanse. For kommuner som i dag ikke har nødvendig 

kapasitet og kompetanse for å overta en slik oppgave, vil eventuell delegering vurderes på nytt 

ved eventuell ny kommunestruktur. 

For kommuner som takker ja til tilbudet og aksepterer vilkårene, tar Miljødirektoratet sikte på å 

gjennomføre delegering av forvaltningsmyndighet i løpet av 2015. 

 

Miljødirektoratet vil, i samarbeid med Fylkesmannen, gjennomføre nødvendig opplæring av 

kommuner som får delegert forvaltningsmyndighet for verneområder. 

 

Tilbudet om forvaltningsmyndighet gjelder: 

Verneområder som i sin helhet ligger innenfor kommunen, og som i dag forvaltes av 

vedkommende Fylkesmann. 

Tilbudet gjelder ikke Ramsarområder eller verneområder som er innmeldt til 

Ramsarkonvensjonen liste over internasjonalt viktige våtmarksområder. 

 

Tilbudet gjelder ikke verneområder hvor tilbud om forvaltningsmyndighet er sendt 

nasjonalpark-/verneområdestyrer. Dersom nasjonalpark-/verneområdestyrene ikke ønsker 

forvaltningsmyndighet for tilbudte områder, vil tilbudet til kommunen også gjelde disse 

områdene. 

 

Tilbudet om delegering av forvaltningsmyndighetgis under følgende 

forutsetninger: 

 Kommunen må si ja eller nei til å overta forvaltningsmyndighet for alle verneområder 

som omfattes av dette tilbudet. 

 Verneområder opprettet i medhold av naturmangfoldloven og den tidligere 

naturvernloven har nasjonale verneinteresser, og skal forvaltes i samsvar med 

verneformålet og statlige retningslinjer for forvaltning av verneområder. 

 Miljødirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om utøvelse av 

forvaltningsmyndigheten. 

 Kommunene kan ikke overføre/delegere avgjørelsesmyndighet etter verneforskriftene til 

 andre instanser eller organisasjoner. 

 Miljødirektoratet kan trekke vedtaket om delegering tilbake. Kommunene kan også si fra 

seg ansvaret som forvaltningsmyndighet. 

 Miljødirektoratet/Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvaret for organiseringen av 

oppsynsvirksomheten i verneområdene. 

 

Kommunene skal ha nødvendig kapasitet og kompetanse, og et robust fagmiljø med 

nødvendig fagkompetanse for å kunne løse oppgavene. Kommunene må også ha god 

forvaltningskompetanse slik at oppgaver og henvendelser håndteres riktig. 
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Kommunen kan be Fylkesmannen om faglige råd og veiledning i forvaltningen. 

Ansvaret som forvaltningsmyndighet innebærer at kommunen må avsette nødvendige 

ressurser til administrasjon og saksbehandling. 

 

Kommunen kan søke om økonomiske midler til gjennomføring av skjøtsel og tiltak i 

verneområder innenfor de rammer som hvert år blir fastsatt av Stortinget. Søknad om 

midler skal sendes til Fylkesmannen innen nærmere fastsatt frist. 

 

Forvaltningsmyndighetens oppgaver og kompetanse: 

 

Myndighetsutøvelse 

Forvaltningsmyndigheten har ansvar for forvaltningen av verneregler fastsatt i 

verneforskriften. Myndigheten er begrenset til den rådighet som er direkte hjemlet i 

verneforskriften. 

 

Skjøtsel og tilrettelegging 

Som forvaltningsmyndighet skal kommunene vurdere behov og nødvendig gjennomføring av 

skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene. Plan for skjøtsel og eventuell tilrettelegging bør 

inngå i en godkjent forvaltningsplan. 

 

Gjennomføring av skjøtsels- og tilretteleggingstiltak avtales med lokalt SNO gjennom den 

årlige bestillingsdialogen om behov for midler og arbeidskraft i verneområder. 

 

Forvaltningsplan 

Kommunen kan utarbeide et utkast til forvaltningsplan for verneområdet/verneområdene. 

Forvaltningsplanen skal godkjennes av Fylkesmannen. 

 

Dispensasjon fra verneforskriften 

Kommunene har myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon i henhold til den enkelte 

verneforskrift eller naturmangfoldloven § 48. Verneforskriftene har egne 

dispensasjonsbestemmelser som setter rammer for hvilke dispensasjoner som kan gis. 

Naturmangfoldloven § 48 er en generell dispensasjonsbestemmelse som åpner for å gi 

dispensasjon dersom vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

 

Kopi av alle vedtak som treffes av kommunen skal sendes til Fylkesmannen, Statens 

naturoppsyn og Miljødirektoratet. I tillegg skal vedtak registreres i Miljøvedtaksregisteret. 

 

Miljødirektoratet er klageinstans for vedtak som treffes av kommunen som 

forvaltningsmyndighet. 

 

I dispensasjonssaker hvor kommunale instanser selv står som søker/tiltakshaver, skal 

Fylkesmannen behandle saken som førsteinstans. 

 

Merking og informasjon 

Fylkesmannen har ansvar for gjennomføring av nødvendig grensemerking av verneområdene. 

Kommunen skal som forvaltningsmyndighet vurdere behovet for særskilte 

informasjonstiltak. Kommunen har også ansvar for kontakt med grunneiere, 

rettighetshavere, brukere, aktuelle lag og organisasjoner mv. 

 

Brudd på verneforskriften 

Selv om SNO er etablert som kontrollmyndighet i verneområdene, har kommunen som 
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forvaltningsmyndighet likevel et selvstendig ansvar for å påse at brudd på reglene i 

verneforskriften som kommunen får kjennskap til, blir anmeldt til politiet, eller rapportert 

til Fylkesmannen og Miljødirektoratet for eventuelle administrative sanksjoner. Kopi av 

anmeldelse skal sendes til Fylkesmannen og Miljødirektoratet. 

 

Fylkesmannen har delegert myndighet etter naturmangfoldlovens kap. IX om håndheving og 

sanksjoner. Kommunen må derfor ha dialog med fylkesmannen om oppfølging av ulovlige 

forhold i verneområdene. 

 

Rapportering om forvaltning 

Kommunen har ansvar for å rapportere om forvaltningen av verneområdene til 

Fylkesmannen. Rapportering skal skje etter fastsatte frister. 

Dersom forutsetningene for delegering av forvaltningsmyndighet endres vesentlig, plikter 

kommunen å informere Fylkesmannen. 

 

Særlig om naturoppsyn i verneområder 

Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for tilsynet med verneområdene. SNO 

er statlig myndighet med lovbestemt ansvar for forebygging av miljøkriminalitet og kontroll med 

at reglene i miljølovverket blir overholdt, jf. naturoppsynstoven §§ 1 og 2. I tillegg har SNO et 

ansvar for informasjon og veiledning om regelverket og bruken av verneområdene. 

For ivaretakelse av verneformålet kan kommunen bestille registrerings-, dokumentasjons- og 

skjøtselsarbeid av SNO. SNO vil prioritere slike oppgaver innen rammen av sine ressurser, og 

arbeidet som utføres vil være gratis for kommunen. 

 

I Nordreisa kommune er det fem verneområdet. Det er Reisa nasjonalpark og Ráisduottarhaldi 

landskapsvernområde som forvaltes av verneområdestyret og Javreoaivit naturreservat, 

Spåkenesøra naturreservat og Reisautløpet naturreservat. Det siste er også et Ramsarområde. 

(internasjonal status for spesielt viktige verneområder) 

 

I forhold til det som skrives over fra Miljødirektoratet gjelder denne saken to av kommunens 

verneområder; Javreoaivit naturreservat og Spåkenesøra naturreservat. 

Vurdering 

Staten ønsker med denne høringa, at kommunene i landet skal overta ansvaret for verneområder 

som ligger innenfor en kommune. Forslaget har to unntak. Det ene er for verneområder som 

forvaltes av lokale verneområdestyrer og verneområder som også har status som 

Ramsarområder. Konsekvensen for Nordreisa vil derved bli at av kommunens fem 

verneområder, vil to forvaltes av verneområdestyret, to foreslås overført til kommunen, mens 

det siste skal forvaltes av Fylkesmannen i Troms. Vi mener dette vil bli en dårlig og uoversiktlig 

måte å forvalte verneområdene i kommunen. Vi mener verneområdene må forvaltes av ett organ 

og foreslår at myndigheten overføres verneområdestyret som forvalter Reisa nasjonalpark og 

Ráisduottarhaldi landskapsvernområde. 

 

Høringsdokumentet sier heller ingen ting om økonomisk kompensasjon for dette arbeidet. Vi vil 

anslå arbeidsomfanget til å være en hel stilling for en naturforvalter. For å få til et faglig miljø, 

mener vi det er bedre at Staten oppretter en slik stilling sammen med dagens 

verneområdeforvalter. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/15 Nordreisa driftsutvalg 03.03.2015 

7//15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Nordreisa kommune som Friluftslivets År kommune 

Henvisning til lovverk: 

- 

 

Vedlegg 

1 Sett friluftsliv på dagsorden og bli en friluftslivets år kommune - bli også med på kåring av 

årets friluftlivskommune 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 03.03.2015  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Nordreisa kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi 

friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler 

av befolkningen.  

 

Kommunen vil: 

• Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 

• Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 

• Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring.  

• Satse på stien som aktivitetsanlegg. 

• Bruke friluftsliv som positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.  

• Arrangere ”På tur med ordføreren” – en åpen tur med ordføreren som turleder.  

• Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene. 

Følge opp arbeidet i Nord-Troms Friluftsråd. 
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Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi 

friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler 

av befolkningen.  

 

Kommunen vil: 

• Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 

• Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 

• Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring.  

• Satse på stien som aktivitetsanlegg. 

• Bruke friluftsliv som positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.  

• Arrangere ”På tur med ordføreren” – en åpen tur med ordføreren som turleder.  

• Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene. 

• Følge opp arbeidet i Nord-Troms Friluftsråd. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Regjeringen har bestemt at 2015 skal være Friluftslivets år med visjonen ”Flere ut – oftere!”. I 

den sammenheng har Friluftsrådens Landsforbund og Norsk Friluftsliv oppfordret samtlige 

kommuner og fylkeskommuner om å gjøre lokale FÅ15-vedtak. Brev til kommunene følger 

vedlagt. 

 

Troms fylkesting fattet vedtak før jul og ble dermed landets første FÅ15-fylke. Balsfjord ble 

første kommune som fulgte opp ved lokalt vedtak i Troms. I tillegg har disse kommunene 

tilknyttet Midt-Troms Friluftsråd vedtatt å være FÅ15-kommune: Bardu, Berg, Lenvik, Torsken, 

Tranøy. Troms er kommet godt i gang med planleggingen av FÅ15. Et viktig årsak til det er 

kontakten mellom Troms fylkeskommune, friluftsrådene og FNF Troms som samarbeider om 

planlegging og gjennomføring av FÅ15 i Troms. Bl.a. er målet å oppnå FÅ15-vedtak i samtlige 

av fylkets 24 kommuner innen fristen 27. mars. 

Vurdering 

 

Nord-Troms Friluftsråd er som kjent opprettet, og de fire samarbeidskommunene har i den 

sammenheng vedtatt økt satsing på friluftsliv. Det foreslås derfor at medlemskommunene legger 

saksframlegget til grunn og gjør lokale vedtak i kommunestyrene i samsvar med oppfordringen.  

 

At Friluftslivets År er samtidig som Nord-Troms Friluftsråd har sitt første driftsår passer godt. 

Det er vedtatt en arbeidsplan, et budsjett og en organisering som vil bidra til å løfte arbeidet med 

friluftsliv og samarbeidet på tvers av kommunegrensene. Det vurderes derfor som naturlig at de 

fire medlemskommunene gjør vedtak i kommunestyrene i samsvar med den oppfordring som er 

mottatt. 
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•-49?.FriluftsrådenesLandsforbund
Eyvind Lychesv 23 B, 1338 SANDVIKA

www.friluftsrad.no
Tlf 6781 5180, E-post frilufi@online.no

Bankkonto 7874 05 76495, Organisasjonsnr 971 262 826

Kommunene

Deresref: Vårref:261.3 Dato: 17.oktober2014

SETT FRILUFTSLIV PÅ DAGSORDEN OG BLI EN FRILUFTSLIVETS ÅR KOMMUNE
- BLI OGSÅ MED PÅ KÅRING AVÅRETS FRILUFTSLIVSKOMMUNE

Regjeringen har bestemt at 2015 skal være "Friluftslivets År" med visjonen "Flere ut -oftere!".
Hovedmålet for året er todelt:

Å gi friluftsliv økt oppmerksomhet.
Å gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Barn, unge og barnefamilier er viktige målgrupper. Mer informasjon om Friluftslivets År finner dere
på v.' .friluftsh‘etsår.no

Friluftslivets År skal være en stor folkelig mobilisering av frivilligheten, offentlige instanser,
næringslivet og enkeltindivider. Kommunene er viktige aktører.

Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund Mviterer derfor alle landets kommuner til å gjøre
vedtak om å være en "Frilufislivets År kommune". Alle kommuner som gjør vedtak om å være en
"Friluftslivets År kommune", kan også delta ikåringa av "Årets friluftslivskommune". Alle kan vedta
å være en "Friluftslivets år kommune" —men bare en kan kåres til "Årets friluftslivskommune".

Krav til Friluftslivets År kommuner
For å bli en Friluftslivets År kommune, må kommunestyret gjøre nedenstående vedtak. Alle disse
momentene må være med i vedtaket, men kommunen står fritt til å fylle på med ytterligere momenter
og tiltak en vil gjennomføre i Friluftslivets År.

kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide formålene om å gi friluftsliv økt
oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Kommunen vil:
Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År.
Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid.
Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring.
Satse på stien som aktivitetsanlegg.
Bruke frilufisliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.
Arrangere Ordførerens tur; - åpen turmed Ordføreren som turleder.
Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen."

N ORSK4P.<
F RI L U F TS LI V

FRILUFTSLIVETS AR
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De fleste av disse punktene er sjølforklarende, men vi skal gi litt utfyllende informasjon for enkelte.

Satse på stien som aktivitetsanlegg
Stien er friluftslivets viktigste anlegg. Gamle stier er viktige kulturminner. Stien skal settes på
dagsorden i Friluftslivets År bl.a. med et eget seminar 17.-18. mars. Fylkeskommunene og
Gjensidigestiftelsen har en egen tilskuddsordning for skilting ogmerking av turstier. En rekke
friluftsaktiviteter og tiltak, som nærturorientering, opptur, naturlos, historiske vandreruter, TellTur og
ti på topp, har stien som hovedarena. Kommunene har kommet ulikt langt i dette arbeidet og har
forskjellige satsinger, ogmå derfor ut fra egne behov og forutsetninger defmere sin satsing på stien
som aktivitetsanlegg i Friluftslivets År.

Arrangere Ordførerens tur
I deler av landet er "ordførerens tur" et velkjent begrep. Kommunens ordfører inviterer kommunens
befolkning (og gjerne andre) med på tur, og er sjøl guide på turen. En flott anledning til å sette
friluftsliv på dagsorden og gå foran med et godt eksempel. Det skal være kommunevalg i2015, og er
ingenting i veien for at en arrangerer flere "Ordfører-kandidatenes tur".

Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.
Bålet har en sentral plass i friluftslivet og er en unik sosial arena. Mange små og store utfordringer er
løst gjennom reflekterte samtaler rundt bålet. Vi vil utfordre friluftsorganisasjoner og friluftsråd til å
arrangere slike bålsamtaler med politisk og/eller administrativ ledelse om friluftslivets muligheter og
utfordringer i kommunen. Kommunen forplikter seg til å stille opp på en slik bålsamtale - eller annet
møte om friluftsliv der det ikke ligger til rette for en bålsamtale, men det er
friluftsorganisasjoner/friluftsråd som har ansvar for å ta initiativ og arrangere bålsamtalen.

Diplom og kåring avÅrets friluftskommune
Alle kommuner som gjør kommunestyrevedtak om å være en Friluftslivets År kommune, får tilsendt
diplom som en bekreftelse. I tillegg er kommunen også automatisk nominert til å bli "Årets
friluftslivskommune". For å delta videre i denne kåringa, må en fylle inn et skjema innen 1.oktober
2015 om hvordan kommunen satser på friluftsliv. Dette kommer vi tilbake til gjennom eget brev fra
Norsk Friluftsliv til alle kommuner som har gjort vedtak om å være en Friluftslivets År kommune.
Sjølve kåringa vil skje på oppfølgingskonferansen for Friluftslivets År i slutten av året.

Frist for å gjøre vedtak om at en vil være Friluftslivets År kommune er 27. mars (før påske).
Vedtak kan fattes fra nå av og fram til da, og sendes til:
Friluftsrådenes Landsforbund, Eyvind Lychesv 23 B, 1338 Sandvika, e-post friluttonline.no
Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Vi håper på stor oppslutning og ser fram til godt samarbeid om å markere Friluftslivets År 2015!

Vennlig hilsen
Norsk Friluftsliv Friluftsrådenes Landsforbund

(
W.,CU

Dag Kaas 5 1 Steinar Saghaug
styreleder styreleder
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

8//15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Høring og offentlig ettersyn- Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Brev Fylkesrådet 

2 Virkemidler 

3 Fylkesplanens handlingsprogram  2015-2018 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune fremmer følgende høringsinnspill til Fylkesplanens handlingsprogram 

2015-2018: 

 

NORDOMRÅDENE 

 

Prioriterte strategier: 

2. Utvikling av kapasitet og kompetanse om arktiske forhold, klima, miljø, bærekraftig utnytting 

av naturressurser og forvaltningen av disse. 

 

Kommentar: 

Når det er snakk om forvaltning av naturressurser er det viktig at kulturaspektet ivaretas. 

Nordreisa kommune er vertskommune for reindrift, og dette aspektet påvirker forvaltningen av 

naturressursene. Fylkeskommunen bør integrere dette i strategien, og bidra til at det utvikles mer 

kunnskap om kulturelle forhold som har betydning for utvikling av kapasitet, men også kan øke 

samhandling og forståelse for reindriften. 

 

10. Landsdelens mellomriksveger, E8 i Troms og E10 i Nordland/Troms, må prioriteres for å 

styrke samarbeid og samhandel i Barentsregionen. 

 

Kommentar: 

Det foregår stor næringsaktivitet i Nord-Troms, spesielt innen havbruk. Transportåre for fisk fra 

Finnmark og Nord-Troms ligger langs E6. Det er et stort behov for bedre kommunikasjoner 

langs E6, spesielt Kvænangsfjellet, Kåfjordbergan og Storslett bru. Det må nevnes at viktige 
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årer for samhandel er fylkesveier og omtales som flaskehalser for økning av kapasitet; RV 866 

(Langbakken i Skjervøy) og forbindelse til Arnøy.  

 

12. Kapasitet og fasiliteter på Tromsø lufthavn Langnes må bygges ut i tråd med sterkt forventet 

passasjervekst og gjøres klar til å kunne forbli det sentrale passasjerknutepunktet på 

flytransportsiden for Nord-Norge og Barentsregionen. 

 

Kommentar: 

Nordreisa kommune støtter satsingen. Som regionsenter i Nord-Troms ønsker vi å presisere 

viktigheten av Sørkjosen lufthavn for innbyggere, næring og offentlig sektor. Ivaretakelse av 

flyplassen for framtiden, og utvikling av flyplassens betydelse for fylket og nordområdene er 

sentralt for oss. Nordreisa kommune foreslår at mulighetene som ligger i Sørkjosen lufthavn, 

som støttefunksjon eller base for enkelttjenester, videreformidles arbeidet med Tromsø lufthavn 

Langnes. 

 

 

Ikke prioriterte tiltak: 

16. Bidra til å utvikle kvensk språk og kultur 

 

Kommentar: 

Halti Kvenkultursenter IKS har vært en sentral del av planene for Halti helt fra de første planene 

om bygget. I de tidligere år var bygget betraktet som et «Kvenkultursenter», med stor kvensk 

utstilling, kontorer, arkivrom og annet. Halti kvenkultursenter er en av få institusjoner for den 

kvenske nasjonalminoriteten, og skal være et «kvensk fyrtårn». 

 

Halti kvenkultursenter har arbeidet hardt i mange år med å revitalisere kvensk, og nå kan det se 

ut som at pendelen for kvenene som folkegruppe er i ferd med å snu. Kvenene har gått sammen 

om å få språket løftet opp på nivå 3 på Det europeiske språkcharteret. Vi har grunn til å tro at 

dette snart vil bli en realitet. Om dette går igjennom vil det innebære økonomiske forpliktelser 

for opplæring, kunnskapsspredning, historieformidling, media m.m.  

 

Den dagen ønsker vi at Kvenkultursenteret er et tydelig og synlig senter, som er klare til å påta 

seg mange av de nasjonale oppgavene. Den dagen kan komme i løpet av de neste tre år. Med 

dette kan Halti på mange måter fremstå som et nasjonalt og internasjonalt senter, i tillegg til 

regionalt som er målsettingen i dag.  

 

Med et nytt Halti, som åpner for publikum denne våren, er det meget viktig at Fylkeskommunen 

løfter kvensk til en prioritert strategi, slik at tiltak og språkaktiviteter vil bli ivaretatt. Innsatsen 

bør være både politisk og gjennom søkbare midler, for at vi skal være i stand til å løfte nye Halti 

til et internasjonalt og nasjonalt nivå, med utviklingen av språk og revitalisering av kultur i 

fokus. 

 

 

NÆRINGSSTRATEGIER, FOU OG KOMPETANSE 

 

Kommentar: 

Nordreisa kommune ser at fylkeskommunen i forslaget til handlingsprogram legger til rette for 

at innovasjon og utvikling kan skje også i distriktene. Å bevare å utvikle de desentraliserte 

kompetansestrukturene og legge til rette for god logistikk og transportsystem er avgjørende for 

bosetting og næringsutvikling i distriktene. I strategiene er dette ikke stadfestet. Vi foreslår at 

man tilføyer i punkt 6, at dette samarbeidet også skal utvides til å omfatte kommunene og 

næringshagene, for å ivareta koplingen mellom forskningsinstitusjonene og distriktene. 
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SENTERSTRATEGI 

 

Kommentar: 

Når der gjelder bredbåndsutbygging vil kommunen formidle til fylkesrådet at det fortsatt er et 

behov i kommunen for tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene. 8 områder har fortsatt ikke 

tilstrekkelig internett. Noen av disse stedene har heller ikke TV mottakelse. Vi ber om at 

Fylkeskommunen opprettholder midler til slike tiltak, inntil behovet er dekt i distriktene. 

 

Vi er skeptiske til formuleringen strategi 13. Hvis dette følges, så kan det skje en massiv 

nedbygging av skoletilbudet i distriktene. Nord-Troms videregående består av en mengde 

kompetanse som også kommer andre grener i samfunnet til gode. Det er viktig at kompetansen 

ivaretas og bygges på. Bysentrene i fylket får slik kompetanse til seg, det vil være vanskelig for 

distriktene og i vareta samfunnsoppgaver hvis man i så stor grad mister kompetanse. Det er 

viktigere at fylket legger til rette for at ungdommene har et bredt undervisningstilbud i 

dagpendleravstand fra hjemmet i størst mulig del av fylket. 

 

AREALPOLITIKK OG FORVALTNING 

 

FOLKEHELSE 

 

URFOLKSDIMENSJONEN 

 

Kommentar: 

Nord-Troms er del av Sametingets virkemiddelområde for næring. For å styrke næringsutvikling 

i samiske områder bør det, på grunn av avstander og kommunikasjoner, være en stedlig ressurs 

for dette næringsarbeidet i regionen. Halti vil være et naturlig kontorsted, med tanke på nærhet 

til næringshagen. Å ha en stedlig ressurs kan også bidra til at kommunene i større grad kan 

samhandle og jobbe for utviklingen av samiske tilbud i kommunen. 

 

TANNHELSE 

 

Kommentar: 

Jfr. Senterstrukturen er det viktig for Nord-Troms å få tilbake tjenester for kjeveortopedi. 

 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

 

 

Kommentar: 

Strategi 1 og 5, og prioriteringen av disse viser at fylkeskommunen har i stor grad hørt på 

innspill fra distriktene. 

 

Strategier for å øke gjennomføringsgraden bør også innbefatte bomiljø til elevene og 

fylkeskommunens ansvar og rolle ovenfor oppfølging av den enkelte skoleelev på skolestedet. 

Her kan også vertskommunene involveres. 
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Saksopplysninger 

Troms Fylkesråd har sendt Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 på høring og offentlig 

ettersyn. Kommunestyret ga innspill til ny Fylkesplan for 2014-2025 med integrert 

handlingsprogram i fjor i mars møtet. Frist for innspill 10. april 2015. Fylkestinget vil vedta 

endelig handlingsprogram i juni 2015. 

 

Fylkesplanens handlingsprogram har følgende funksjoner: 

 Er handlingsdel til fylkesplanen 

 Gir retning for virkemiddelbruken 

 Fungerer som strategiske føringer for Innovasjon Norge Troms sin bruk av 

bedriftsrettede virkemidler og bygdeutviklingsmidler 

 

Fylkesplanen legger til rette for fokus på tre innsatsområder: 

 Nordområdepolitikken 

 Konkurransedyktig næringsliv 

 Regionale sentra 

 

Kommunale næringsfond, som finansieres over de regionale utviklingsmidlene, skal også 

anvendes i tråd med prioriteringer i fylkesplanen og fylkesplanens handlingsprogram. 

 

 

 

 

Planen består av følgende temaer: 

1. Nordområdene. Herunder også Kvensk. 

2. Næringsstrategier, FOU og kompetanse. Herunder også samferdsel. 

3. Senterstrategi. 

4. Arealpolitikk og –forvaltning. 

5. Folkehelse 

6. Urfolksdimensjonen. 

7. Tannhelse 

8. Videregående opplæring 

 

 

Vurdering 

Kommentarer til handlingsprogrammets temaer.  
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UTROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Fylkesrådet

Iflg adresseliste

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
14/7428-12 Synnøve Lode 112 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
7005/15 77 78 81 67 24.02.2015

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FYLKESPLANENS
HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

Fylkesrådet har i møte 24.02.15 vedtatt at planutkast for fylkesplanens handlingsprogram
2015-2018 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker og fram til
10. april 2015, jfr. pb1 §§ 8-3 og 5-2. Fylkestinget vil vedta endelig handlingsprogram i juni
2015.

Forslaget til handlingsprogram med vedlegg er vedlagt. Utkast til handlingsprogram ligger til
offentlig ettersyn i resepsjonen på fylkesbygget i Tromsø. Utkastet finnes elektronisk på
fylkeskommunens hjemmeside: www.tromsfylke.no

Innhold
Handlingsprogrammet består av 9 kapitler. I kapittel 1 beskrives handlingsprogrammets
forankring og funksjon, innsats gjennom prioriteringer, relevante sektorplaner og —strategier,
strategiske føringer og samordning mellom næringsrettede midler, samt fylkeskommunens
rolle som regional utviklingsaktør. Den videre kapittelinndelingen i handlingsprogrammet,
kap. 2-9, følger fylkesplanens inndeling, slik at det er lett å se sammenhengen mellom
fylkesplanen og handlingsprogrammet.

I hvert av kapitlene er strategiene fra fylkesplanen satt opp i tabell. Tabellen innehar tre
kolonner. I første kolonne er alle strategiene listet opp, og de strategier som er uthevet med fet
skrift er prioritert i handlingsprogrammets fireårsperiode. En prioritering av strategier
innebærer at det legges en ekstra innsats i disse, men det utelater likevel ikke en oppfølging
av de andre strategiene. Kolonne to viser hvilke partnere som er aktuelle i gjennomføring av
de ulike strategiene. Kolonne tre beskriver aktuelle ressurser og innsats for de strategiene som
er prioritert i perioden.

Vedlegg 1 inneholder en oppdatert oversikt over ulike økonomiske virkemidler. Virkemidlene
anses som særlig relevant for å bidra til gjennomføring av mål og strategier i fylkesplanens
handlingsprogram 2015-2018.

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 postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no

-�414�-



2

Planprosess
Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025 som
er utarbeidet gjennom bred regional medvirkning. Ved oppstarten av arbeidet med
fylkesplanens handlingsprogram ble det i november 2014 sendt ut brev til vedtatt Regionalt
partnerskap, jfr fylkesrådssak 15/10, der det ble orientert om at prosessen med å utarbeide
handlingsprogrammet var igangsatt. Samtidig ble Regionalt partnerskap bedt om å komme
med innspill i forhold til utdyping og konkretisering av strategiene i fylkesplanen.

Det ble avholdt dialogmøte med et utvidet partnerskap 30. januar 2015, der det var særlig
fokus på de tre innsatsområdene; nordområdepolitikk, konkurransedyktig næringsliv og
regionale sentra.

Innspill
Fylkesrådet ber med dette om uttalelse på innholdet i fylkesplanens handlingsprogram, med
særlig tilbakemelding på følgende:

Utkastets forslag til prioritering av strategier/ innsats (kolonnel)
Innspill til aktuelle partnere for gjennomføring av strategiene (kolonne 2)
Hva kan dere bidra med av ressurser for gjennomføring knyttet til de ulike strategiene
(kolonne 3)

Vi ber om at høringsuttalelser sendes til postmottak@tromsfylke.no eller til Troms
fylkeskommune v/stabssjefen, postboks 6600, 9296 Tromsø innen 10. april 2015.

Med vennlig hilsen

Line Fusdahl
fylkesrådsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg:
Utkast til fylkesplanens handlingsprograrn 2015-2018
Handlingsprogrammets vedlegg 1: Virkemidler

Troms fylkeskonzmune vil i lopet av februar ta i bruk tjenesten SVAR UT for utgående brev som ikke er unntatt offentlighet.
Organisasjoner, meringsliv og offentlig forvaltning vil motta brev i Altinn. Privatpersoner vil motta brev i Altinn, digipost
eller eboks. Du kan lese mer om digital kotnmunikasjon på http://eid.difi.no/nb/kommunikasjon-pa-neffsom-hovedregel og
om de ulike alternativene for å motta posffra oss på IntpdAvivir.norge.not
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Adresseliste

Kommunene i Troms
Regionrådene i Troms
Ungdommens fylkesråd
Innovasjon Norge, Troms
Fylkesmannen i Troms
Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Harstad
Sametinget
NHO Troms
LO Troms
Fiskarlaget Nord
Troms Bondelag
KS Troms
Kunnskapsparker:
Kunnskapsparken Finnsnes
Kunnskapsparken Nord
Norinnova
Norut
Intek Lyngen AS
Næringshager:
Målselv næringshage
Senja næringshage
Halti næringshage
Studiesentre:
Finnsnes studiesenter
Nord-Troms studiesenter
Salangen studiesenter
Næringsforeninger:
Profilgruppa
Næringsforeningen i Tromsøregionen
Harstadregionens næringsforening
Nordreisa næringsforening
Lyngen næringsforening
Forsvaret —Hæren
Norges forskningsråd
Unio
Akademikerne
YS
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Vedlegg 1: Virkemidler

Regionale utviklingsmidler og regionale næringsrettede utviklingsmidler (kap 551 post 60 og kap 551 post 61)
Troms fylkeskommune har forvaltningsansvaret for kap. 551 post 60 "Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling" og kap. 551 post 61
"Næringsrettet midler til regional utvikling". Begge ordningene ligger under KMD og er underlagt økonomistyringsregelverket. Midler tildeles
gjennom ordningene etter en behandling av prosjektsøknad. Midlene er søknadsbaserte, det vil si at det skal foreligge en prosjektsøknad for at
midler utløses over ordningene. Det ikke er anledning til å anvende midlene til finansiering av forvaltningsoppgaver verken for kommunene eller
fylkeskommunen. Det gis unntak fra dette forbudet for kommunale arunnlaasinvesterinuer i vannforsyning, næringsområder, havner og
stedsutviklingsprosjekter.

Mål - og resultatstyring
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har de siste årene fokusert mer på resultatoppnåelse av virkemiddelbruken og dette får
konsekvenser for fylkeskommunens arbeid med midlene. KMD ønsker å dreie fokuset i fylkeskommunenes rapportering til departementet fra
aktiviteter og innsats og over til resultat og effekter.

1
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Virkemidlets navn Formål Målgruppe Føringer ut over
fylkesplan og RUP

Hvem forvalter
virkemidlet

Kap. 551 post 60 "Tilskudd
til fylkeskommuner for
regional utvikling"

For å styrke vekstkraften i
områder der
markedsimperfeksjoner og
geografiske og demografiske
forutsetninger gir utfordringer for
vekst og utvikling, skal
virkemidlene rettes mot
næringsliv og lokalsamfunn.
Midlene skal være utløsende for
gode prosjekter og for
finansiering fra andre aktører.
Innsatsen målrettes ved å
prioritere nærings- og
bedriftsrettede tiltak.

Fylkeskommunens
prioriteringer av de
regionale utviklingsmidlene
skal foregå i forpliktende
partnerskap med
næringslivet og lokale og
regionale aktører.

For de søkbare
tilretteleggende midlene er
det i hovedsak kommuner,
regionråd, institusjoner,
næringsliv, FoU-miljøer
med prosjekter som gir økt
vekstkraft og verdiskaping i
Troms.

Innovasjon Norge forvalter
den bedriftsrettede andelen
av midlene, hvor
målgruppen i hovedsak er
bedrifter

Midlene skal i
hovedsak brukes
innenfor det
distriktspolitiske
virkeområde. Minst 40
% av de
næringsrettede
virkemidlene skal nå
frem til kvinner.

Virkemidlene skal sees
i sammenheng med
fylkets øvrige
virkemidler.
—
tgenandels-graden
avhenger av type tiltak,
men hovedregelen er
minimum 50 %
egenandel. (Gjelder for
 tilretteleggende tiltak.

For bedriftsrettede
tiltak avhenger tillatt
støtteintensitet av
Statsstøtteregelverket.)

KMD har egne
retningslinjer og mål for
virkemiddel-bruken

Troms
fylkeskommune

Troms
fylkeskommune
vedtar videre
fordeling til andre
aktører; Innovasjon
Norge (bedriftsrettet
andel av midlene),
Kommuner
(kommunale
næringsfond).

Kap. 551 post 61
"Næringsrettet midler til
regional utvikling"
RDA Il

Målsettingen med RDA-midlene
er at de skal bidra til en aktiv og
ekstraordinær innsats i
utviklingen av Tromsø. Tromsø
skal bli et attraktivt senter i og for
Nordområdene for

Utgangspunktet er at
midlene skal ha geografisk
nedslagsfelt i områder som
ikke får gjeninnført
differensiert
arbeidsgiveravgift på 2003

De regionalpolitiske
virkemidlene 551 post
60 og 61 skal ses i
sammenheng.

Troms
fylkeskommune er
ansvarlig for
forvaltningen av
midlene
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Regional
transportstøtte for
vareprodusenter i
Troms gis ihht
forskriftene for regional
transportstøtte for
vareprodusenter i
Troms.

Disse forskriftene skal
gjelde så fremt Troms
fylkeskommune vedtar
å bevilge en årlig
ramme for
transportstøtte. Samlet
støtte som utbetales
kan ikke overstige de
rammer som Troms
fylkeskommune stiller
til disposisjon. Troms
fylkeskommune
forbeholder seg retten
til å foreta endringer i
forskriftene innenfor
det rammeverket som
er notifisert gjennom
EFTAs
overvåkingsorgan
ESA, datert 24.april
2007.

Ordningen
samfinansieres RDA
Tromsø.

Regional transportstøtte til
vareprodusenter i Troms

Den regionale transportstøttens
siktemål er å redusere de
konkurransemessige ulemper
som følger av lange
transportavstander, vanskelige
transportforhold og spredt
bosetting i enkelte distrikter.

Ordningen tar sikte på å
kompensere for en del av de
merkostnader til transport som
påføres bedriftene som ligger
perifert i forhold til mer sentrale
områder i Norge for derved å
stimulere til videreforedling og
sysselsetting i distriktene.

Transportstøtte gis kun til
produksjons-bedrifter i
Troms for uttransport av
egenproduserte varer.

Transportstøtte kan ikke
tildeles bedrifter som
omfattes av sektorregler
som angitt i ESAs
retningslinjer for
regionalstøtte av 6. april
2006.

Bedrifter som er under
gjeldsforhandlinger kan
ikke få behandlet søknad
om støtte uten etter vedtak
i fylkesrådet. Bedrifter som
er opphørt, flyttet eller gått
konkurs kan ikke tildeles
transportstøtte.

Troms
fylkeskommune
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Spillemidler til lokale og
regionale kulturbygg

Tilskuddet skal bidra til egnede
lokaler, bygninger og utearenaer
som gir rom for ulik kulturell
virksomhet. Tilskudd kan gis til
lokale og regionale kulturhus,
flerbrukslokaler eller
spesiallokaler for kunst og kultur,
som bibliotek, scenekunstlokale,
konsertsal eller formidlingslokale
for billedkunst.

Bygningene skal fungere
som kulturelle møtesteder
for alle grupper. Lokalene
skal være åpne for all lovlig
kulturvirksomhet. Ingen må
stenges ute av religiøse,
sosiale eller politiske
hensyn.

Retningslinjer fastsatt
av Kulturdepartementet
og vilkår fastsatt av
fylkeskommunen.

Troms
fylkeskommune

Tilskudd til friluftsformål:
-friluftslivsaktiviteter
- tilrettelegging for

friluftsliv i offentlig
sikrede områder

-sikringav
friluftsområder

Formål
- Stimulerings- og

motiveringstiltak for økt
friluftslivsaktivitet

- Praktiske
tiltak/tilrettelegging i
offentlig sikra
friluftsområder iht
forvaltningsplan

-Bedre tilgjengeligheten til
friluftsområder

-Frivillige
organisasjoner og
interkommunale
friluftsråd

-Kommuner

Retningslinjer fastsatt
av
Miljøverndepartemente
ts årlige rundskriv

Troms
fylkeskommune

Tilskudd til tilrettelegging
for friluftsliv i nærmiljøet

Medvirke til lavterskel fysisk
aktivitet og tilrettelegging for
friluftsliv i nærmiljøet slik som
raste- og bålplasser, fiskeplasser,
klopping, enkle bruer,
tilrettelegging omkring
kulturminner, gapahuk etc.

Frivillige organisasjoner og
interkommunale friluftsråd

Retningslinjer fastsatt
av Troms
fylkeskommune

Troms
fylkeskommune

Tilskudd til skilting og
merking av turløyper

Gjennom skilting og merking
bidra til økt og trygg friluftsferdsel
der folk bor og oppholder seg.
Prosjektsamarbeid mellom

Frivillige organisasjoner og
foreninger registrert i det
offentlige
frivillighetsregistret.

Retningslinjer fastsatt
av
Gjensidighetsstiftelsen
og fylkeskommunen.

Troms
fylkeskommune
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Regionale miljøtilskudd for
jordbruket i Troms
(herunder organisert
beitebruk, OBB)

Å styrke miljøarbeidet i jordbruket
og synliggjøre jordbrukets
miljøinnsats i Troms

Foretak som har rett på
produksjonstilskudd og
beitelag

Regionalt miljøprogram
for jordbruket i Troms

Kommunene

Spesielle miljøtiltak i
jordbruket (SMIL)

Å fremme natur og
kulturminneverdier i jordbrukets
kulturlandskap

Foretak som har rett
produksjonstilskudd

Regionalt miljøprogram
for jordbruket i Troms
og kommunale
tiltaksstrate. ier

Kommunene

Klima- og
miljøprogrammet —
regionale midler

Gjennom utredninger og
informasjonstiltak bidra til å
oppnå landbrukspolitikkens
målsettinger på klima- og
miljøområder

Virksomheter som arbeider
med kunnskapsutvikling
og/eller
kunnskapsoverføring innen
klima- og miljøutfordringer i
jordbruket

Nasjonalt klima- og
miljøprogram

Fylkesmannen
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Fylkesplanenshandlingsprogram2015-2018

Kap 1 Innledning

Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025. Handlingsprogrammet er utarbeidet etter plan- og
bygningslovens § 8-1, som handlingsprogram til regional plan. Fylkesplanens handlingsprogram har dermed et bredere fokus enn tidligere
regionale utviklingsprogram som i hovedsak har hatt et sterkt fokus på næringsutvikling og økonomiske virkemidler, med tyngde på post 60-/6 1-
midlene. Samtlige mål og strategier fra fylkesplanen er innarbeidet i handlingsprogrammet. Fylkeskommunen, sammen med regionalt
partnerskap og andre aktører i Troms, skal gå sammen for å løse utfordringer og oppnå ønsket utvikling i fylket. Innsatsen knyttes til både
økonomi og arbeidsinnsats.

I handlingsprogrammets kap. 1 beskrives forankring og funksjoner av handlingsprogrammet, hvor innsatsen legges gjennom prioriteringer,
sektorplaner og sektorstrategier som er relevante, strategiske føringer på operatører og samordning mellom næringsrettede midler.

Videre omhandler kapitlet fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og gir en beshivelse av planprosessen for fylkesplanens
handlingsprogram 2015-2018.

Den videre kapittelinndeling i handlingsprogrammet, kap 2-9, følger fylkesplanens inndeling, slik at det skal være lettere for leserne å se
sammenhengen mellom fylkesplanen og handlingsprogrammet.

I hvert av kapitlene er strategiene fra fylkesplanen satt opp i tabell. Tabellen innehar tre kolonner. I første kolonne er alle strategiene listet opp,
og de strategier som er uthevet med fet skrifter prioritert i handlingsprograrnmets fireårsperiode. En prioritering av strategier innebærer at det
legges en ekstra innsats i disse, men det utelater likevel ikke en oppfølging av de andre strategiene. Kolonne to viser hvilke partnere som er
aktuelle i gjennomføring av de ulike strategiene. Kolonne tre beskriver aktuelle ressurser og innsats for de strategiene som er prioritert i perioden.

Vedlegg 1 inneholder en oppdatert oversikt over ulike økonomiske virkemidler. Virkemidlene anses som særlig relevant for å bidra til
gjennomføring av mål og strategier i fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018.

1
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Fylkestingets vedtak
Fylkestinget behandlet sak xx/xx i juni 2015 og fattet følgende vedtak:

Forankring og funksjoner
Fylkesplan for Troms 2014-2025 som ble vedtatt i fylkestinget i sak 57/14 ligger til grunn for fylkeskommunal virksomhet og er retningsgivende
for både kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket. Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på vedtatt fylkesplan.
Handlingsprogrammet skal rulleres årlig.

Fylkesplanens handlingsprogram har følgende funksjoner:
Er handlingsdel til fylkesplanen
Gir retning for virkemiddelbruken
Fungerer som strategiske føringer for Innovasjon Norge Troms sin bruk av bedriftsrettede virkemidler og bygdeutviklingsmidler

Prioritert innsats i perioden
Med bakgrunn i fylkesplanen og gjennom prosessen med utarbeidelse av fylkesplanens handlingsprogram er det noen områder som peker seg ut
som sentrale for å oppnå regional utvikling i Troms. Særlig tre innsatsområder vil det være viktig å vie spesiell oppmerksomhet. Disse områdene
er:

Oppfølging av nordområdepolitikken
Utvikling av nærings- og kompetanseklynger
Satsing på regionale sentra

Fokus påfolkehelse, som også er et av de gjennomgående tema i fylkesplanen, vil også være viktig for utviklingen av fylket. Folkehelsearbeid er
tverrsektorielt og griper inn i de fleste av områder av samfunnet.

God kommunikasjon og infrastruktur er avgjørende for alle de tre innsatsområdene. Samferdsel er derfor et viktig element i den regionale
utviklingen, og mer detaljert beskrivelse gis i regional transportplan.

2
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Fylkeskommunale tjenesteområder som tannhelse og videregående opplæring er viktige deler av for satsing på regionale sentra og skape
attraktive bo- og arbeidsregioner. I tillegg er det viktig å ha bevissthet på urfolk og minoriteter, og utvikling av deres behov, slik at de fortsetter å
tilføre viktige verdier og bidrag for utviklingen av vår region.

Regionale planer og sektorstrategier
Fylkesplanen for Troms går ikke inn på konkrete strategier og utviklingstrekk for de enkelte næringer. For å imøtekomme de utfordringer fylket
har innenfor næringsutvikling, FoU og kompetanse, er det derfor i tillegg til fylkesplanen utviklet strategier og regionale planer for utvalgte
sektorer.

For de sektorene der det er utviklet en egen strategi, vil denne være retningsgivende for Troms fylkes arbeid og prioriteringer på det berørte
området. Følgende områder har egne strategier:

Regional plan for landbruk (vedtatt)
Regional transportplan (vedtatt)
Regional plan for handel og service i Troms (under arbeid) Strategi for reiseliv (vedtatt)
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk (under arbeid)
Regional plan for idrett og anlegg (under arbeid)
Forvaltningsplan for vann (under arbeid)
Regional plan for folkehelse (planlagt)
Regional plan for reindrift (i oppstartsfase)

Strategi for reiseliv (vedtatt)
Strategi for havbruk (vedtatt)
Strategi for økt mineralutvinning i Troms fylke (vedtatt)
Strategi for petroleum (vedtatt)
Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms (under arbeid)
FoU- og innovasjonsstrategi for Troms (under arbeid)
Klirnastrategi og plan for utslippsreduksjon, energieffektivisering og bærekraftig produksjon og bruk av fornybar energi (under arbeid)
Strategi for kulturnæringer (planlagt)
Strategi for næringsutvikling (planlagt)
Strategi for økt verdiskaping i marin næring (planlagt)
Strategi for økt verdiskaping i maritim næring (planlagt)
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Klima- og miljøperspektivet er likevel aktuelt i oppfølgingen av alle målområdene i Fylkesplan for Troms 2014-2025. Det er avgjørende å forholde seg
til nasjonale mål for utslippsreduksjon av klimagasser, tilpasning til klimaendringene og mål for energiforvaltningen.

Strategiske føringer på operatører
På oppdrag fra fylkeskommunen forvalter Innovasjon Norge Troms de regionale bedriftsrettede distriktspolitiske virkemidlene for Troms.
Handlingsprogrammet legges som strategiske føringer på Innovasjon Norge Troms. Gjennom handlingsprogrammet legges det også føringer på
bruk av øvrige virkemidler som Innovasjon Norge Troms forvalter. Det legges til grunn at følgende forhold skal prioriteres ved bruken av de
bedriftsrettede virkemidlene:

Oppfølging av nordområdepolitikken

Utvikling av nærings- og kompetanseklynger

Etableringer av manglende servicetilbud i regionale sentra

Kommunale næringsfond, som finansieres over de regionale utviklingsmidlene, skal også anvendes i tråd med prioriteringer i fylkesplanen og
fylkesplanens handlingsprogram.

Samordning av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene
De distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene skal forvaltes og brukes i samsvar med Stortingets budsjettvedtak, Forskrift om distrikts- og
regionalvirkemidler med retningslinjer og oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Virkemidlene skal bidra til å oppnå
programkategoriens målstruktur. Bruken av midlene skal skje innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende nasjonale føringer og forskrifter, og
skal være utløsende for gode prosjekter og for finansiering fra andre aktører. Fylkesplan for Troms, Fylkesplanens handlingsprogram, regionale
planer og sektorstrategiene utgjør styringsdokumentene for Troms' prioriteringer av midlene for inneværende planperiode. Midlene til regional
utvikling skal i hovedsak brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet, men noen av midlene kan også brukes utenfor virkeområdet for å
utløse det regionale verdiskapingspotensialet og for å utvikle attraktive regioner og senter for folk og næringsliv i alle deler av landet.

Regional utvikling i Troms

Fylkeskonummens rolle som regional utviklingsaktør

Det regionale utviklingsarbeidet skjer innenfor rammen av nasjonal politikk, men må fange opp regionens særegenhet gjennom de mulighetene
som finnes og de spesielle utfordringene som må møtes. Regionalt utviklingsarbeid handler blant annet om å se sammenhenger mellom ulike
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sektorer, skape samarbeid mellom ulike aktører, og utvikle strategier for samfunnsutviklingen. Det er viktig å stimulere til og utvikle samarbeidet
mellom sektorer og forvaltningsnivåer og mellom det offentlige, næringslivet og FoUI-miljøer. Fylkeskommunen skal være både en tilrettelegger
og en pådriver i dette arbeidet, og bidra til å samordne slik at aktørene spiller sammen. Dette kan fylkeskommunen gjøre gjennom forvaltning av
virkemidler, å skape arenaer og ved å bruke planleggingsverktøyet til å oppnå felles forståelse for hvordan utfordringer i fylket skal kunne løses.
Det er avgjørende at fylkeskommunen, kommuner, statlige aktører og andre samarbeidspartnere lykkes i å dra i samme retning for å oppnå felles
mål.

Planpi'osess
Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025 som er utarbeidet gjennom bred regional medvirkning.
Ved oppstarten av arbeidet med fylkesplanens handlingsprogram ble det i november 2014 sendt ut brev til vedtatt Regionalt partnerskap', der det
ble orientert om at prosessen med å utarbeide handlingsprogrammet var igangsatt. Samtidig ble Regionalt partnerskap bedt om å komme med
innspill i forhold til utdyping og konkretisering av strategiene i fylkesplanen.

Det ble avholdt dialogmøte med et utvidet partnerskap 30. januar 2015, der det var særlig fokus på de tre innsatsområdene; nordområdepolitikk,
konkurransedyktig næringsliv og regionale sentra.

I Regionalt partnerskap ble vedtatt i sak15/10.
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Kap 2 Nordområdene

Mål
Være koblet på den nasjonalenordområdepolitikkenog gi denneet regionaltuttrykk,der nærings-,infrastruktur-og
kompetanseutviklingi Troms understøttervårt bidragtil å sikre velferdog utviklingi Norge.

Internasjonalt samarbeid, kunnskapsbasert næringsliv, bred kunnskapsutvikling, infrastruktur og bedre beredskap og vern av miljøet er områder
som vår fylkesplan langt på veg behandler i ett av sine fire gjennomgående tema —Nordområdene.
Det er nå opp til fylkeskommunen, sammen med det regionale partnerskapet, og andre samfunnsaktører i Troms, å få til en koordinert innsats for
å løfte frem ideer, tiltak og prosjekter med utgangspunkt i nordområdestrategiene og andre tema i fylkesplanen.

Regionaleplanerogsektorstrategierrelevantfor kapittelet
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Kap 3 Næringsstrategier, FoU og kompetanse

Mål
Være konkurransedyktignasjonaltog internasjonaltog trekketil oss kompetentarbeidskraft,kapitalog nyskapendevirksomheter.

Næringslivet i Troms er i stor grad tilknyttet fylkets naturressurser, direkte eller indirekte. Dette er kompetansekrevende næringer som forutsetter
en velfungerende innovasjons- og kompetanseinfrastruktur for å lykkes med å øke konkurransekraften. Fortsatt næringsutvikling med bakgrunn i
våre regionale og lokale fortrinn forutsetter videre utvikling av næringsklynger og satsing på innovasjon. I tråd med den statlige
nordområdepolitikken vil arktisk landbruk, fiskeri, fornybar energi, havbruk og marin næringsutvikling, mineralutvinning, reiseliv, romfar

(rom/jord), sjøtransport og maritimnæringsutvikling inkl. leverandørindustrien, sammen med entreprenørskap utgjøre hovedsatsingsområder for
den regionale utviklingen i Troms fylke.

For å sikre kompetent arbeidskraft og legge til rette for nyskapende virksomhet er det sentralt å videreutvikle de desentraliserte
kompetansestrukturene i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, herunder studiesentrene, og folkebibliotek og utdanningsbibliotek.

Samferdsels- og samfunnsinfrastruktur

Mål
Kommunikasjonerog infrastrukturi Troms skal forvaltesog utviklespå en bærekraftigmåte for å gi samfunns-og næringslivgode
vilkår for utviklingog markedstilgang.

Effektiv logistikk og det offentliges evne til å tilrettelegge for et pålitelig og trygt transportsystem er av avgjørende betydning for alle samfunnsaktører.
Troms fylkes skal ha et sikkert, samordnet og hensiktsmessig transporttilbud som ivaretar trafikkbehov på land, til sjøs og i luft. Hensikten er å tilby
fremtidsrettede, helhetlige, behovstilpassede og effektive samferdselsløsninger for befolkning og for næringsliv.

Regionale planer og sektorstrategier relevant for kapittelet:
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Kap 4 Senterstrategi

Mål
Velfungerendesentra som motorerfor regionalutvikling.

Senterstrategien skal bygge opp under regionale arbeidsmarkeder og tjenestetilbud ved at de stedene som er utpekte i fylkesplanen gis fortrinn
ved lokalisering av ulike tilbud. Dette skal bidra til å gi disse stedene en bredde i tjenestetilbud og et spekter av arbeidsplasser, som gjør det
mulig og attraktivt for etablerte og tilflyttere å bo i regionen. Dette vil også være positivt for omlandet i og med at tjenester og arbeidsplasser blir
tilgjengelig innenfor rimelig avstand. Forbedret og mer effektiv og sikker kommunikasjon mellom sentre er en viktig faktor for å forstørre bo- og
arbeidsmarkedsregioner, å gjøre de mer robuste og dermed øke mulighetene for å bo i distriktene.

Uttynning av distriktskommunene, nedgang i folketall i mange kommuner, negativ flyttebalanse og eldring av befolkningen forsterker behovene
for et fokus på det regionale tilbudet, slik senterstrategien legger opp til. Samtidig er det en gjensidig avhengighet mellom senter og omland, og
sentrene er avhengige av levedyktige samfunn i omlandet. Fortsatt bosetting i distrikt og kommuner nær regionsentre og større arbeidsplasser er
avhengig av gode kommunikasjoner og transportmuligheter.

Et aktivt samfunnsutviklingsarbeid er fortsatt viktig i alle deler av fylket, men det må tilpasses lokale forhold og variasjonen i utfordringene. For
å utvikle robuste og attraktive lokalsamfunn er det nødvendig med positiv næringsutvikling, gode kommunikasjoner og et godt kulturtilbud.
Fylkesplanens strategier i kapitlet om senterstrategi i forhold til samferdsel, bredbånd, videregående opplæring og kultur skal bidra til dette.

Regionale planer og sektorstrategier relevant for kapittelet:

Regional transporlplan (vedtall)

Regional plan for handel og service i Troms

15
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Utkast 19.02.15

Vedlegg: Virkemidler
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/960-1 

Arkiv:                L71  

Saksbehandler:  Christin 

Andersen 

 Dato:                 27.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

9/15 Nordreisa formannskap 05.03.2015 

9//15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Prosjekt Boligutvikling i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad husbanken 

2 Tilsagn Husbanken 

3 Presentasjon Nord-Troms Regionråd 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.03.2015  

 

Behandling: 

Gerd Kristiansen fremmet følgende forslag: Nordreisa kommune deltar ikke i prosjektet 

«Boligutvikling i Nord-Troms» 

 

Det ble stemt over innstillingen satt opp mot Kristiansens forslag: Innstillingen fikk 2 stemmer 

og forslaget fikk 4 stemmer, innstillingen falt derved.  

Vedtak: 

Nordreisa kommune deltar ikke i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nordreisa kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-Troms 

Regionråd DA. Storfjord er administrasjonskommune på vegne av Nord-Troms 

kommunene. 
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2. Prosjektet er et interkommunalt samarbeidsprosjekt med alle kommunene i Nord-Troms 

region. 

3. Prosjektet organiseres som prosjektorganisasjon, som fremlagt i saksutredningen. 

4. For prosjektets eksistens forutsettes det ekstern finansiering fra Husbanken og Troms 

fylkeskommune. Prosjektlederstilling som skal koordinere arbeidet dekkes av eksterne 

midler. 

5. Nordreisa kommune bidrar med lønnsutgifter 10 % stilling - i form av disponering av egne 

faglige ressurser i organisasjonen i prosjektperioden. Dette inngår som del av 

egenfinansiering i prosjektet.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Prosjekt «Boligutvikling i Nord-Troms» handler om regional boligpolitikk i et interkommunalt 

boligpolitisk samarbeid i Nord-Troms, finansiert av Husbanken og Troms fylkeskommune. For 

sistnevnte ventes endelig godkjenning. 

 

Felles i Nord-Troms er at alle kommunene har store utfordringer med å skaffe egnede boliger til 

tilflyttere, flyktninger, personer med rus-/psykiatriproblemer, sosialt vanskeligstilte og eldre 

med omsorgsbehov. I tillegg er det sjelden boliger til salgs i kommunen og det private 

utleiemarkedet er begrenset.  

Dette arbeidet har sitt utspring i bolystarbeidet Omdømmebygging i Nord-Troms. 

Omdømmeprosjektet (2011-2014) er forankret i regionrådets styringsdokument «Nord-Troms 

Strategier» - vår visjon er: «Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!» Og ifm rullering 

av Nord-Troms strategier, handlingsplan 2014-2015, ble det utarbeidet et oppdatert 

plangrunnlag som trekker opp 3 hovedutfordringer for vår region: 

• Demografiutfordringer 

• Kompetanseutfordringer 

• Utviklingsutfordringer (lav grad av næringsutvikling og innovasjon) 

 

For å møte disse utfordringene har Nord-Troms Regionråd tatt noen felles grep gjennom 

strategier og tiltak, nedfelt i handlingsplanen. Fokus er satt på bolyst, kompetanse og regional 

utvikling. Satsingen på boligutvikling henger sammen med disse fokusområdene. 

 

Tematikken som tas opp i «Boligutvikling i Nord-Troms» har bakgrunn i en utredning 

gjennomført av bolyst-prosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms. At boligutfordringer er 

viktig å gripe tak i understrekes også av andre bolyst-prosjekter som viser til at det har vært 

jobbet for lite med boligutvikling i bolystprosjekter.  Det fører til at man opplever at ledige 

boliger er flaskehalsen når man begynner med rekrutteringsaktiviteter i disse prosjektene.  

 

Forskningsresultater underbygger også behovet for å satse på boligutvikling. Blant annet har 

NIBR og NORUT gitt ut en forskningsrapport om «Flyttemotiver og bostedsvalg» (NIBR 

rapport 2013). Denne viser at, for at folk skal velge å flytte fra storbyregioner til distriktene er 

det disse faktorene som er rangert som viktigst: 

1. Bolig 

2. Familie (Tilbakeflytterne) 

3. Sted/miljø 

4. Arbeid 
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Hovedmål:  

 

Boligutvikling i et bolyst-perspektiv - «Nord-Troms-modellen». Vi skal utvikle nye sam- 

arbeidsformer og boformer, og legge til rette for utbyggingsprosjekt i et framtidsperspektiv. 

 
 

Aktivitetsmål:  Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene. 

 

Tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging, som innebærer 

næringsutvikling, kompetanseutvikling, levende og attraktive bomiljø som 

inkluderer nye innbyggere. 

 

Bidra til å øke boligkapasiteten i regionen gjennom å utvikle modeller for 

boligforsyning, som tar hensyn til miljø, arkitektur, lokal tilpasning og 

universell utforming. 

 

Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som for 

eksempel base for kommunale tjenester, kompetanseutvikling, arbeids-

utprøving, opplæringsarena m.v.  

 

Målgrupper:  Potensielle innflyttere/tilbakeflyttere 

Regionens innbyggere  

Hybelboere  

Næringsliv (entreprenører) 

 

Tidsplan: 3-årig prosjekt med oppstart 1.mars 2015. 
 

 

 

Organisering: 
 

Prosjekteier    Nord-Troms Regionråd DA ( De 6 kommunene i Nord-Troms) 

Styringsgruppe (SG)  Rådmannsutvalget (Rådmenn fra de 6 kommunene) 

Prosjektleder Leder og koordinerer prosjektet (Storfjord er adm.kommune) 

Prosjektgruppe  En fra hver kommuneadministrasjon som jobber med tema 

Ressursgruppe Et regionalt nettverk sammensatt av ulike kompetansefelt (bolig, 

plan og næring mm - oppnevnes av SG) 

  

Viktige samarbeidspartnere Husbanken 

 Nord-Troms Eldreråd 

Nord-Troms ungdomsråd 

Nord-Troms Næringsutvalg 

Nord-Troms plankontor 

Nybo og Ungbo (kommunale boligselskap) 

Næringsforeninger i regionen/entreprenører 

 Troms fylkeskommune 

 Distriktssenteret. 
 

 «Boligutvikling i Nord-Troms» er forventet å gi:  

 

 Kommunene i regionen skal få høyere boligpolitisk kompetanse. 

 Økt boligpolitisk fokus og kompetanse skal bidra til boligutvikling og utbygging i 

Kommunene i regionen skal etablere og videreutvikle godt samarbeidsforhold med 

allianseparter/samfunnsaktører som Husbanken, næringsliv, bank, andre. 
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Finansiering: 

 Husbanken har gitt tilsagn om midler, se vedlegg. 35 % egenfinansiering fordelt på 6 

kommuner (egen arbeidsutførelse). Hver kommune bidrar med lønnsutgifter i form av 

disponering av egne faglige ressurser. 

 Troms fylkeskommune behandler i disse dager prosjektsøknad, kr 1.500.000,-. Det er gitt 

positive signaler om tilsagn.  

 

 
 
Status pr februar 2015: 

 Forankring er gjort i Nord-Troms Regionråd og i Rådmannsutvalget. 

 Stilling som prosjektleder er utlyst. Tilsetting med forbehold om finansiering og positivt 

vedtak. 

 

Vurdering 

Husbanken har ikke tidligere vært med og finansiert interkommunale prosjekter og ser på dette 

som et spennende arbeid, derfor har dem også bidratt med midler av den størrelsesorden som 

tilsagnet viser. Under er et sitat fra Husbanken ift helhetlig boligpolitikk og bedre 

virkemiddelbruk i distriktene: 
 

«Bolig alene er ikke nok for å skape attraktive lokalsamfunn, men uten boliger 

blir det vanskelig å lykkes med annet lokalt utviklingsarbeid». 

 
Troms Fylkeskommune har også, både fra Fylkesråden og fra administrasjonens side, gitt 

positiv respons ift å være med på dette trepartssamarbeidet; kommunene, Husbanken og 

fylkeskommunen, innenfor dette viktige området. 
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Det anbefales at kommunen er med i boligpolitisk samarbeid i Nord-Troms og deltar i dette 

interkommunale prosjektet om «Boligutvikling i Nord-Troms». 
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SØKNAD OM REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER (RUP) TIL 

PROSJEKTET BOLIGUTVIKLING I NORD-TROMS

Prosjektnavn Boligutvikling i Nord-Troms
Prosjekteier Storfjord kommune
Støtteordning Regionale utviklingsmidler (RUP)
Omsøkt beløp 1 500 000
Totalbudsjett 4 000 000 Søknadsnummer 2014-0324
Org. nummer 964 994 129 Innsendt dato 28.11.2014
SMS aktivert Av E-post aktivert På

Kort beskrivelse

Storfjord kommune er søker på vegne av kommunene i Nord-Troms. Søknaden er en del av en

helhetlig satsing i Nord-Troms som skjer i lys av Troms Fylkeskommunes fokus på næring og

utvikling i regionen.

Fokus er satt på bolyst, kompetanse og utvikling, og denne søknaden inngår i en bred satsing som

Nord-Troms kommunene nå går sammen om.

"Bolig alene er ikke nok for å skape attraktive lokalsamfunn, men uten boliger blir det vanskelig å

lykkes med annet utviklingsarbeid"

Husbanken 2012

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/Poststed Mobil/Telefon

Søker /
Prosjekt�eier

Storfjord kommune
Org.nr:964 994 129

Hatteng
9046 OTEREN

-
77212800

E-post: post@storfjord.kommune.no

Kontakt-perso
n 

Ellen-Beate Jensen Lundberg Storfjord rådhus
9046  OTEREN

98289060
-

E-post: ellen-beate.lundberg@storfjord.kommune.no

Prosjekt�leder Ellen-Beate Jensen Lundberg Storfjord rådhus
9046  OTEREN

98289060
-

E-post: ellen-beate.lundberg@storfjord.kommune.no

Prosjektbeskrivelse

Begrunnelser og utfordringer

Dette prosjektet har sitt utspring i bolystprosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms.

Omdømmeprosjektet (2011-2014) er forankret i regionrådets styringsdokument «Nord-Troms

Strategier» - vår visjon er: ”Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!”

I forbindelse med rullering av Nord-Troms strategier, handlingsplan 2014-2015, ble det utarbeidet et

oppdatert plangrunnlag som trekker opp 3 hovedutfordringer for vår region;

•    Demografiutfordringen

•    Kompetanseutfordringen

•    Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon)
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For å møte disse utfordringene vil Nord-Troms Regionråd ta noen felles grep gjennom felles strategier

og tiltak, nedfelt i handlingsplanen. Fokus er satt på bolyst, kompetanse og regional utvikling.

Satsingen på boligutvikling i Nord-Troms henger sammen med disse fokusområdene.

Tematikken som tas opp i «Boligutvikling i Nord-Troms» har bakgrunn i en utredning gjennomført av

bolyst-prosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms. At boligutfordringer er viktig å gripe tak i

understrekes også av andre bolyst-prosjekter som viser til at det har vært jobbet for lite med

boligutvikling i bolystprosjekter.  Det fører til at man opplever at ledige boliger er flaskehalsen når

man begynner med rekrutteringsaktiviteter i disse prosjektene.

Forskningsresultater underbygger også behovet for å satse på boligutvikling. Blant annet har NIBR og

NORUT gitt ut en forskningsrapport om «Flyttemotiver og bostedsvalg» (NIBR rapport 2013). Denne

viser at, for at folk skal velge å flytte fra storbyregioner til distriktene er det disse faktorene som er

rangert som viktigst:

1.    Bolig

2.    Familie (Tilbakeflytterne)

3.    Sted/miljø

4.    Arbeid

I tillegg til de tiltak som utredningen fra Omdømmeprosjektet anbefaler, vil vi også forsøke å sette

boligutviklingen i regionen inn i en samfunnsutviklingskontekst. Vi må ta hensyn til den økte

mobiliteten i befolkningen, flyttemønster (også internt i kommunene), og endra familiestrukturer som

medfører at boligen skal dekke ulike behov. På en av Distriktssenterets konferanser ble det sagt at «vi

bur lokalt, og lever regionalt» og at «bu- og stadskvalitetar betyr meir enn før». Vi blir utfordret på

kompetanse og kapasitet for å planlegge i et slikt perspektiv.

Forarbeid og forankring

Behovet for ulike botilbud som er mulig å leie er synliggjort i regionrådets satsing på ungdom RUST

og bolystprosjektet Omdømmebygging (2011-2014). Omdømmeprosjektet har gitt innspill til

kommunene om at de bl.a. bør drøfte om det finnes midlertidige boliger (mindre boenheter)

tilgjengelige i kommunene. Dette er identifisert som en reell utfordring i prosjektperioden gjennom en

egen utredning gjennomført av Omdømmeprosjektet. Gjennom ungdomssatsingen RUST har

Nord-Troms Ungdomsråd satt fokus på hybelsituasjonen for elevene på videregående skole. Ved det

største skolestedet Nordreisa er det 61 elever (2013) som må ut på det private marked å finne hybel,

dette er elever som er hjemmehørende i en av nabokommunene eller er rekruttert utenfor regionen.

Omdømmeprosjektet har utviklet fokus og tiltak som er forventer å gi tilflytting. Dette vil igjen kreve

at det er en eller annen form for bolig å tilby de som ønsker å flytte til regionen. Dette var bakgrunnen

for å gjennomføre en egen utredning om hva som anses som kommunenes boligoppgaver, sett fra

tilflytternes perspektiv og fra «hybelboernes» perspektiv.

Den regionale ungdomskonsulenten i RUST har gjennomført en avgrenset undersøkelse blant

hybelboere i Nord-Troms og potensielle hybelboere. Funnene fra denne undersøkelsen og erfaringer

fra andre skolesteder med hybelboere er lagt til grunn for anbefalte tiltak.

Konklusjon fra utredningsarbeidet:

1.Tilrettelegging for kjøp av bolig er god i regionen, selv om man ikke løser administrative oppgaver

på lik måte i alle kommunene.

2.Tilrettelegging for å bygge egen bolig er god i kommunene. Det er mange ledige tomter i

kommunene, og tilrettelegging for deling, lån og byggesak er god i regionen.
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3.Saksbehandlingstider er i henhold til lovverk, bortsett fra i delingssaker. Denne opplevelsen som vår

målgruppe (tilflyttere i omdømmeprosjektet) har av lang saksbehandlingstid stemmer ikke.

Kommunene bør kommunisere dette ut, for eksempel i media, på hjemmeside eller annet.

4.Kommunenes administrasjon av tjenester og informasjon om bolig er blokkorienterte. Det vil si at

tjenestene er rettet på fagkunnskaper i administrasjonen og lite sektorovergripende. (Eksempel:

Boliglån og byggesak informeres om i henholdsvis sosiale tjenester og tekniske tjenester.) Dermed tar

ikke kommunene hensyn til kunden i tjenestene tilknyttet bolig. Mulige tiltak er å informere om

hverandre på respektive tjenestebeskrivelser.

5.Det er kun Kvænangen kommune som tilbyr utleieboliger i følge utredningen.

6.De kommunale næringsarealene er ikke tilgjengelige i markedet (Finn.no, eiendomsmeklere mm),

med unntak av i Lyngen.

7.Det er også gjennom utredningen kommet frem at boligstandarden på utleieboliger ikke holder mål,

verken hos private eller offentlige utleieaktører. Det rapporteres om folk som bor i kummerlige

forhold, på hytter og uten nettdekning/ dekning for TV. Dette er ikke bra for boopplevelsen, og vil gi

større risiko for videreflytting.

8.Kommunene bør vurdere å rullere sine boligpolitiske planer til også å gjelde  målgruppen i

Omdømmeprosjektet/ framtidig arbeidskraft/ hybelboere.

9.Kommunene bør vurdere boligutleieres rolle i forhold til vår målgruppe/ framtidig arbeidskraft/

hybelboere.

10.Det er ikke et sunt utleiemarked i Nord-Troms.

11.Det er varierende med ledige boliger i kommunene.

12.Prisnivået er jevnt over på 2 millioner for et bolighus med tomt. Byggepriser ligger på omkring 3

millioner i dag.

13.Utleieboliger omsettes oftest via sosiale media og gjennom bekjentskap.

Utredningen om boligutvikling i Nord-Troms gjennomført av Omdømmeprosjektet ble presentert på

møte i Nord-Troms Regionråd 28. januar 2014. I tillegg presenterte rådmannen i Storfjord en skisse til

hvordan kommunene i regionen kan samarbeide om boligutviklingsarbeidet.

Følgende vedtak ble gjort:

1.Nord-Troms Regionråd tar utredningen «Boligutfordringer i Nord-Troms» til orientering, og sender

den videre til boligutviklingsarbeidet i eierkommunene.

2.Nord-Troms Regionråd ber Storfjord kommune om å sende søknad om midler til et felles

boligutviklingsprosjekt til Husbanken på vegne av kommunene i Nord-Troms, slik presentert i møte.

3.Ved et eventuelt tilsagn fra Husbanken etableres prosjektet i henhold til prosjektplanen.

I etterkant har boligutfordringen vært presentert av regionrådet v/ ordførerne i møte med fylkesråd for

næring i Troms, og er blitt ett av de prioriterte satsingsområdene i fylkeskommunens «Nærings- og

utviklingsplan for Nord-Troms».

Nord-Troms har en godt etablert samarbeidsstruktur som vi kan dra nytte av i denne satsingen

gjennom felles kunnskapsutvikling, planlegging og gjennomføring.

Husbanken er positive til en slik satsing i Nord-Troms, og har gitt tilsagn om tilskudd. Tilsagnet er

inntil kr 500 000 til prosjektets første år, med forbehold om tilgjengelige midler for år 2 og 3.

Prosjektet vil gå over 3 år med samfinansiering fra Husbanken, Troms Fylkeskommune (RUP) og de 6 

Nord-Troms kommunene.

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Både Storfjord og kommunene i Nord-Troms, alene eller gjennom Nord-Troms Regionråd, har mottatt
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offentlig finansiering til en rekke tiltak opp gjennom årene.

Til dette prosjektet er det ikke søkt om midler til tidligere fase.

Til denne fasen er det mottatt tilsagn fra Husbanken på inntil kr 500 000 til første driftsår, med 

forbehold om tilgjengelige midler for år 2 og 3.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Nord-Troms har gjennom lang tid hatt en dårligere folketallsutvikling enn resten av fylket.

Enkeltvis og/samlet fra kommunene har det vært forsøkt forskjellige tiltak for å motvirke dette opp

gjennom årene, uten å lykkes i særlig grad.

Gjennom Bolyst-prosjektet "Omdømmeprosjektet" og sammen med regionalt ungdomsråd (RUST) har

det etterhvert blitt et dreid fokus mot boligutfordringene. Fokuset samsvarer også med annet arbeid

nasjonalt, bl a gjennom Distriktssenteret, Husbanken og gjennomført forskning.

Det er et paradoks at det samtidig som det har vært befolkningsnedgang i regionen også er stor

boligmangel. Fra enkelte områder rapporteres det nå om store utfordringer med å skaffe arbeidskraft.

Det har vært for lite fokus på  boligpolitikk. Endringer i måten vi bor på, f eks by/fritidsbolig eller

parforhold/enslig kan være medvirkende forhold i dette bildet. Når næringslivet ikke får tilgang til

arbeidskraft fordi folk ikke finner en plass å bo er det ikke enkelt å snu trender og komme videre.

Troms fylkeskommune startet arbeidet med en egen næring- og utviklingsplan for Nord-Troms i 2013.

Under oppstartkonferansen var det fokus på nettopp bolig og bolyst, sammen med kompetanse og

entreprenørskap.

Etter dette satte Storfjord kommune i gang med boligbygging etter Hamarøy-modellen, og det er på

bakgrunn av at Storfjord kommune er kommet langt i dette arbeidet at Storfjord kommune nå søker på

vegne av hele Nord-Troms regionen.

Søknad til Husbanken om boligsosialt kompetansetilskudd til prosjektet er innvilget og inngår som del 

av finansieringen.

Prosjektmål

- Bidra til at boligbygging blir en del av stedutviklingen i kommunene.

- Kommunene i regionen skal få høyere boligpolitisk kompetanse.

Økt boligpolitisk fokus og kompetanse skal bidra til boligutvikling og utbygging i kommunene,

e, herunder skal det utvikles modeller for boligforsyning, som tar hensyn til miljø, arkitektur, lokal

tilpasning og universell utforming

Tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging som innebærer næringsutvikling,

g, kompetansetilførsel, levende og attrektive bomiljø etc.

Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som f eks base for kommunale

le tjenester, kompetanseutvikling, arbeidsutprøving, opplæringsarena m.v.

- Kommunene i regionen skal etablere og viderutvikle godt samarbeidsforhold med alliansepartnere og 

samfunnsaktører som Husbanken, næringsliv, bank mm

Forankring

Utredningen om boligutvikling i Nord-Troms gjennomført av Omdømmeprosjektet ble presentert på

møte i Nord-Troms Regionråd 28. januar 2014. I tillegg presenterte rådmannen i Storfjord en skisse til

hvordan kommunene i regionen kan samarbeide om boligutviklingsarbeidet.

Følgende vedtak ble gjort:

1.Nord-Troms Regionråd tar utredningen «Boligutfordringer i Nord-Troms» til orientering, og sender

den videre til boligutviklingsarbeidet i eierkommunene.
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2.Nord-Troms Regionråd ber Storfjord kommune om å sende søknad om midler til et felles

boligutviklingsprosjekt til Husbanken på vegne av kommunene i Nord-Troms, slik presentert i møte.

3.Ved et eventuelt tilsagn fra Husbanken etableres prosjektet i henhold til prosjektplanen.

I etterkant har boligutfordringen vært presentert av regionrådet v/ ordførerne i møte med fylkesråd for

næring i Troms, og er blitt ett av de prioriterte satsingsområdene i fylkeskommunens «Nærings- og

utviklingsplan for Nord-Troms».

Husbankens tilsagn var ikke i hht søknad, og medfinansiering fra Troms fylkeskommune er

avgjørende for å realisere prosjektet. Omarbeidet prosjektskisse er forankret i rådmannsutvalget.

Nord-Troms har en godt etablert samarbeidsstruktur som vi kan dra nytte av i denne satsingen 

gjennom felles kunnskapsutvikling, planegging og gjennomføring.

Prosjektorganisering

Prosjekteier             Storfjord kommune (Vertskommunemodellen)

Styringsgruppe     Rådmannsutvalget ( Rådmenn fra de 6 kommunene)

Prosjektleder    Rådmannen i Storfjord kommune

Prosjektadm     Storfjord kommune

Prosjektgruppe    En fra hver kommuneadm som jobber med temaet

Ressursgruppe    Et regionalt nettverk sammensatt av ulike kompetansefelt (bolig, plan og næring mm 

- oppnevnes av SG)

Samarbeidspartnere

Husbanken

Nord-Troms Eldreråd

Nord-Troms ungdomsråd

Nord-Troms Næringsutvalg

Nord-Troms plankontor

Nybo og Ungbo (kommunale boligselskap)

Næringsforeninger i regionen/entreprenører

Troms fylkeskommune

Distriktssenteret

Aktiviteter

HA1:   Kartleggingsfase

- Reelle ønsker og behov

- Hvilke kvaliteter ved boligen/bomiljøet, stedet er viktige

- Hva kan vi lære av andre

HA 2:  Kompetanseutvikling

– kunnskapspåfyll og nettverksbygging

HA 3: Modell-utvikling

– Nord-Troms modellen skal ta hensyn til miljø, arkitektur, universell utforming og lokale behov, samt

boligforsyning i småkommuner
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HA 4: Tilrettelegge for utbyggingsprosjekter

HA 5: Læring og erfaring – spredning

Målgrupper

De 6 kommunene i Nord-Troms

Potensielle innflyttere/tilbakeflyttere

Regionens innbyggere

Hybelboere

Næringsliv (entreprenører)

Resultat

Kommunene får høyere boligpolitisk kompetanse.

Regionen får økt boligpolitisk fokus.

Kommunene etablerer og videreutvikler samarbeidsforhold til alliansepartnere.

Boligbyggingen skyter fart.

Stedsutvikling og bolyst blir forankret som viktige elementer i regional utvikling.

Effekter

Fokus på boligutvikling, boligbygging og stedutvikling gir samlet forståelse blant innbyggere,

næringsliv og i kommunene for at det er mulig å påvirke utviklingen i regionen.

Tilgang på varierte botilbud gir mulighet for bosetting for alle aldersgrupper uavhengig av

livssituasjon.

Tilgang på varierte botilbud gir økning i folketallet og dermed bedre tilgang til arbeidskraft for 

bedriftene i regionen slik at Nord-Troms kan delta i den positive samfunnsutviklingen som foregår i 

nord.
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Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

HA1:   Kartleggingsfase                             01.01.15 - 01.01.16

HA 2:  Kompetanseutvikling                       01.01.15 - 01.01.16

HA 3: Modell-utvikling                               01.04.15 - 01.09.17

HA 4: Tilrettelegge for utb.prosjekter          01.06.15 - 01.09.17

HA 5: Læring, erfaring og spredning           01.01.16 - 31.12.17

Budsjettplan 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Fellesaktiviteter (utenfor 
deltakerkommunene)   13 000   13 000   14 000   40 000

Kontor/rekvisita   133 000   133 000   134 000   400 000

Opplæring/møter/bevertni
ng   20 000   20 000   20 000   60 000

Prosjektleder/medarbeider
e  1 066 000  1 067 000  1 067 000  3 200 000

Reiseutgifter   100 000   100 000   100 000   300 000

Sum kostnad 1 332 000 1 333 000 1 335 000 4 000 000

Det er lagt til grunn en stilling som prosjektleder samt at hver av kommunene bidrar med dekning av

lønnsutgifter inntil 10% stilling i form av egen prosjektmedarbeider og disponering av faglige

ressurser.

Reiseutgfter : Store avstander. Nord-Troms har omlag samme areal som Rogaland fylke.

Finansieringsplan 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Husbanken   500 000   500 000   500 000  1 500 000

Kommunene i Nord-Troms/ 
lik andel   333 000   333 000   334 000  1 000 000

Regionale utviklingsmidler 
(RUP)   500 000   500 000   500 000  1 500 000

Sum finansiering 1 333 000 1 333 000 1 334 000 4 000 000

Jfr tilsagn fra Husbanken (vedlagt)

Geografi

Lyngen, Storfjord, Gaivuotna - Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen

Vedlegg Filstørrelse Dato

Tilsagn Husbanken.pdf   185 694 27.11.2014
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Husbanken
Retur: Husbanken

Postboks 1404, 8002 BODØ

Deres datoDeres referanse
11.03.2014
Vår datoVår referanse
06.06.20142014/6918- 3

536.0/16716857

Storfjord kommune
Hatteng
9046 Oteren

Tilsagn om kompetansetilskudd til boligsosialt kompetansetilskudd til Storfjord kommune

Vi viser til søknad om tilskudd datert den 11. mars 2014

Vedtak
Husbanken gir med hjemmel i retningslinjer for boligsosialt kompetansetilskudd gitt av
kommunalpartementet i tildelingsbrevet til Husbanken for 2014, tilsagn om tilskudd på

inntil kr 500 000 til prosjektets første år,

til Storfjord kommune, jf. prosjektbeskrivelse datert 11. mars 2014. Det tas forbehold om
tilgjengelige midler til prosjektet for år 2 og 3.

Tiltakets formål

Regional boligpolitikk —interkommunalt boligpolitisk og boligsosialt samarbeid i Nord-Troms

Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene

Tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging, som innbærer næringsutvikling,
kompetansetilførsel, integrering av flyktninger, levende og attraktive bomiljø etc.

Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som f.eks base for
kommunale tjenester, kompetanseutvikling, arbeidsutprøving, opplæringsarena og
trivselskapende fora.

Vilkår

Arbeidet/tiltaket er forutsatt ferdigstilt senest innen oktober 2017. Dersom det blir aktuelt å

søke om forlengelse av fristen ovenfor, skal skriftlig søknad sendes før fristen utløper.
Endringer i prosjektets framdrift, innhold, finansiering, skifte av prosjektleder eller andre
personer skal godkjennes skriftlig av Husbanken i forkant.
Husbanken forbeholder seg retten til å foreta innsyn i alle kontrakter og fakturaer relatert til
de tiltak tilskuddet gjelder, herunder kontrollere bruken av midler iht.
Bevilgningsreglementet § 10.
Tilskuddsmottaker plikter å føre separat regnskap for mottatte tilskudd fra Husbanken, se
pkt. om utbetaling.
Når tiltaket er gjennomført, skal sluttrapport inklusive vurdering av måloppnåelse i forhold til
tiltakets formål sendes Husbanken. Sluttrapporten kan offentliggjøres på Husbankens
hjemmesider.
Tilskuddsmottaker skal levere rapporten/publikasjonen elektronisk i pdf-format i tillegg til 3
eks i papirversjon.
Rapporten/publikasjonen skal påføres ISBN —nummer. Dersom dere ikke har dette, får
dere det ved henvendelse til Husbankens bibliotek, tlf. 32 26 27 82 eller

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr.




Sjøgata 6, Hammerfest 815 33 370 6345.05.03624
Tlf. 78 42 74 09




Org.nr.
havard.jensen@husbanken.no firmapost.hammerfest@husbanken.no www.husbanken.no 942 114 184-�483�-
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biblioteket@husbanken.no. Vær oppmerksom på at ISBN nummeret må påføres før den
ttykkes.
Tidspunkt og måte for offentliggjøring skal avtales når rapporten er ferdigstilt. Husbanken
forbeholder seg retten til å legge den ut på Internet etter at den er offentliggjort. Dette
innebærer at den kan legges ut på våre hjemmesider og databasen Bibsys biblioteksystem
som omfatter ca 100 bibliotek. Dette gjelder rapporten i sin helhet, utdragsvis eller
forkortet.
Husbanken og Kommunal- og regionaldepartementet har rett til å omtale prosjektet i de
medier Husbanken ønsker etter at rapporten/publikasjonen er offentliggjort
Det må påregnes at prosjektet kan presenteres for Kommunal- og regionaldepartementet.
All korrespondansetil Husbankenskal påføressaksnummer.
Erklæringom helsemiljøog sikkerhetsamtlovligarbeidskraftskalundertegnesog sendes
Husbankeni undertegnetstandinnen14 dageretterat tilsagnsbreveter mottatt.
Tilskuddsmottakerskalsørgefor at ansattei egen organisasjonog ansattehoseventuelle
underleverandørerikkehardårligerelønns-og arbeidsforholdenn det somfølgerav
tariffavtaler,regulativellerdet somer normaltforvedkommendestedog yrke. Dette gjelder
bare for ansattesomdirektemedvirkertil å oppfylleformåletdet gistilskuddtil. Lederenav
virksomhetener ansvarligfor at denneregelenbliretterlevd.Alle avtalertilskuddsmottaker
inngårsom innebærerutførelseav arbeidsomgjelderformåletdet gistilskuddtil, skal
inneholdetilsvarendeforutsetninger.Tilskuddsmottakerskalpå oppfordringleggefram
dokumentasjonom de lønns-og arbeidsvilkårsomblirnyttet.Dokumentasjonsplikten
omfatterogsåunderleverandører.
Rettentil tilskuddetbortfallerheltellerdelvisdersomikketiltaketer utførtiht.vilkårsom
fremkommeri tilsagnsbrevet.
Dersomdet er avtaltogfaktiskforetattdelutbetalinger,kan Husbankenkreveheleeller
deler av dettetilbakebetaltdersomtiltaketikkeer/blirufførtiht.vilkårsomfremkommeri
tilsagnsbrevet.
Et eksemplarav tilsagnsbrevetmed underskrevetakseptav vilkårene,returneres
Husbankeninnen14 dageretterat tilsagnsbreveter mottatt.Dersombrevetmed aksept
ikkeer returnertinnenfristen,bortfallertilskuddet.

Oppfølging av prosjektet

I dette prosjektet ønsker Husbanken å delta på følgende måte:

Som ressurs etter behov og nærmere avtale.

Utbetaling
Det kan avtales delutbetalinger.
Tilskuddsmottakerskalfylleut søknadsskjemaHB 8.S.17 ved anmodningom utbetalingav
tilskuddetsamt redegjørefor at tiltaketer gjennomførtiht.tilsagnsbrevet.

Sammen med anmodningom utbetalingskaldetvedleggesspesifisertregnskapovertidsbruk
og utgifterfor hele prosjektet.Sluttregnskapetskalvære attestertav godkjentrevisor.
Saksnummerskalvære påførteventuellfaktura.

Tilskuddetvil førstbliutbetaltetterat Husbankenhargodkjentat tiltaketer utførtiht.vilkårgitt i
tilsagnsbrevet.

Anmodningom sluttutbetalingav tilskuddetskalværeframsattsenestinnen1. juni 2016. I
motsattfall bortfallertilskuddeti sinhelhetutenforutgåendevarsel.
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Dette vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at det er mottatt, se husbankloven § 6, jf.
forskrift for klagenemnda for Den Norske Stats Husbank, jf. forvaltningsloven § 29. Dere har
rett til å gjøre dere kjent med sakens dokumenter jf. forvaltningsloven § 18. Klagenemnda er
klageinstans, men klagen skal sendes til Husbanken regionkontor Hammerfest.

Kontaktpersoner
For faglig oppfølging i Husbanken: Håvard Hargaut-Jensen Telefonnummer: 78 42 74 09
For tilskuddsmottaker: Telefonnummer:

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet!

Med hilsen
HUSBANKEN

Bente Ber eim gaut-Jensen
Avdelingsdirektør S lorrådgiver

Vedlegg: Søknad om utbetaling av kompetansetilskudd HB 8.S.17
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Storfjord kommune

Mangfold styrker!

Prosjektsøknad til Husbanken

Boligutvikling i Nord-Troms

Nord-Troms regionråd 28.1.2014
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Storfjord kommune

Mangfold styrker

Regional boligpolitikk -

Interkommunalt 

boligpolitisk samarbeid
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Storfjord kommune

Mangfold styrker

Forankring

• Nord-Troms kommunene i regi av Nord-Troms 

regionråd har gjennomført 2 år av et 3-årig 

omdømmeprosjekt 

• Viser til fremlegg/dokument ”Boligutvikling i Nord-

Troms”

• Dokumentet er en enkel fremstilling som kan 

videreutvikles til en plan for boligutvikling eller 

grunnlag for dannelse av en regional boligpolitikk.

-�488�-



Storfjord kommune

Mangfold styrker

Hensikt og prosjektmål
• Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i 

kommunene

• Tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging, 

som innbærer næringsutvikling, kompetansetilførsel, 

integrering av flyktninger, levende og attraktive bomiljø 

etc.

• Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere 

funksjoner, som f.eks base for kommunale tjenester, 

kompetanseutvikling, arbeidsutprøving, 

opplæringsarena og trivselskapende fora

-�489�-



Storfjord kommune

Mangfold styrker

Mål

1. Kommunene i regionen skal få høyere boligpolitisk 

kompetanse

2. Økt boligpolitisk fokus og kompetanse skal bidra til 

boligutvikling og utbygging i kommunene 

3. Kommunene i regionen skal etablere og videreutvikle 

godt samarbeidsforhold med 

allianseparter/samfunnsaktører som Husbanken, 

næringsliv, bank, andre 
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Storfjord kommune

Mangfold styrker

Mulige aktiviteter

• Foreta en bolig- og tjenestekartlegging i kommunene

• Arrangere kompetansehevende tiltak innen 

boligsosialt og boligpolitisk arbeid

• Veilede i utvikling av boligsosiale/boligpolitiske 

planer, boligkartlegging og modeller for boligbygging

• Delta i fora med private aktører for å planlegge en 

helhetlig tilnærming til boligbehovet
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Storfjord kommune

Mangfold styrker
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Storfjord kommune

Mangfold styrker

Budsjettsforslag i søknad

Forslaget til budsjett er basert på at prosjektet skal vare i 4 år og at 

alle kommunene i Nord-Troms deltar.

Kostnader

• Prosjektleder/medarbeidere kr. 3.200.000

• Kontor/rekvisita kr.    400.000

• Reiseutgifter kr.    300.000

• Opplæring/møter/bevertning kr.      60.000

• Fellesaktiviteter kr.      40.000

Totalt kr. 4.000.000
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Storfjord kommune

Mangfold styrker

Finansiering

• Det legges det opp til at Husbanken gir tilskudd, 65 % 

av prosjektutgiftene.

• 35 % egenfinansiering fordelt på 6 kommuner 

• Hver kommune bidrar med lønnsutgifter ca.10 % 

stilling - i form av disponering av egne faglige ressurser 

eller egen prosjektmedarbeider.

• 100 % interkommunal prosjektleder (finansiert av 

Husbanken)
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Storfjord kommune

Mangfold styrker

Suksesskriterier

• God forankring og eierskap hos politikere og 

adm.

• Samhandling/ samordning mellom aktuelle 

parter. Både når det gjelder rutiner for 

håndtering og informasjonsflyt

• Boligpolitisk kompetanse 

• Knytte bånd med viktig aktører

• Ressurser til gjennomføring
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Storfjord kommune

Mangfold styrker

Prosessen

• Forankring i Regionrådet

• Utarbeide prosjektbeskrivelse og søknad om 

finansiering fra Husbanken

• Ved tilsagn; utlyse og tilsette prosjektleder

• Etablere hensiktsmessig samarbeidsform 

mellom kommunene (styringsgruppe og 

ressursgruppe)
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/724-3 

Arkiv:                430  

Saksbehandler:  Johanne 

Båtnes 

 Dato:                 02.03.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

3/15 Nordreisa oppvekstutvalg 12.03.2015 

10/15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Plan for kompetanseutvikling i barnehagene Nordreisa kommune 2015-

2018 

Henvisning til lovverk: 

 

Lov om barnehager (jf. §§ 1, 2 og 3) 

Melding til Stortinget 24(2012-2013) Framtidens barnehage 

 

 

Vedlegg 1 

Plan for kompetanseutvikling i barnehagene Nordreisa kommune 2015-2018 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 12.03.2015  

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Plan for kompetanseutvikling i barnehagene Nordreisa kommune 2015 – 2018 godkjennes.  

 

 

Rådmannens innstilling 

Plan for kompetanseutvikling i barnehagene Nordreisa kommune 2015 – 2018 godkjennes.  

 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune har ansvar for å drive barnehagene i samsvar med gjeldende lover og 

regelverk. Melding til Stortinget 24(2012-2013) Framtidens barnehage sier om de ansattes 

kompetanse at det er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i 

barnehagen.  
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Forslaget til Plan for kompetanseutvikling i barnehagen Nordreisa kommune 2015-2018 ble 

sendt på høring 04.02.d.å. til personalet ved barnehagene, samarbeidsutvalgene ved 

barnehagene og hos fagorganisasjonene Utdanningsforbundet, Delta og Fagforbundet. 

 

Vurdering 

Nordreisa kommune må ha et system for kompetanseutvikling, fordi bare kompetente ansatte 

kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i hht Lov om barnehager (jf. §§1, 2 og 

3). Kommuneplanens samfunnsdel, Nordreisa kommune 2012-2020 peker på at kommunens 

barnehager skal være læringsarena med høy kvalitet og starten på et helhetlig løp. 

 

Barnehageeier har det primære ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte. 

Kunnskapsdepartementet satser på ulike kompetanseutviklingstiltak, og det forutsettes at 

barnehageeier tilrettelegger for at personalet kan delta i disse. Nordreisa kommune må 

budsjettere med midler for kompetanseutvikling i barnehagene slik at ansatte får denne 

muligheten. 

 

Vi har mottatt en uttalelse i forbindelse med høringa, og dette er fra personalet ved Sørkjosen 

barnehage. De mener bemanningen ved framtidens barnehageavdelinger skal være 

pedagogisk leder, førskolelærer 2 og assistent med fagbrev. Dette for å sikre økt kvalitet i 

barnehagen. Sektorleder for Oppvekst vurderer innspillet som faglig godt, men kan av 

økonomiske hensyn ikke tilrå dette på nåværende tidspunkt. 
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Kompetanseutvikling i barnehagene Side 1 
 

 

 

   
 

 

 

Plan for 

 

KOMPETANSEUTVIKLING 

 

i barnehagene 

 

NORDREISA KOMMUNE 

2015-2018 
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Kompetanseutvikling i barnehagene Side 2 
 

Innhold 

Innledning 

 

s. 2 

Lovverk, visjon og mål 

 

s. 3 

Kompetanse for fremtidas barnehage i Nordreisa kommune  

 

s. 4 

Status i barnehagen i Nordreisa kommune 

 

s. 4 

Tiltak 

 

s. 5 

Økonomi 

 

s. 5 

Behandling, evaluering og revidering 

 

s. 6 

 

 

1. Innledning 

Barnehagen skal være en viktig aktør som danner grunnlaget for livslang læring. Den skal 

bidra til å gi barn en god start i livet ved å legge til rette for at barn får utfolde sin skaperglede 

og utforskertrang i trygge omgivelser.  

Barnehagen skal være en lærende organisasjon der alle ansatte er engasjert i å skape og dele 

kunnskap om hvordan barnehagen når sine mål. Vi må ha et system for kompetanseutvikling, 

fordi bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i hht 

Lov om barnehager(jf. §§ 1, 2 og 3) og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

Plan for kompetanseutvikling i barnehagene i Nordreisa kommune er laget med bakgrunn i 

 Lov om barnehager  

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

 St.meld nr.16(2006-2007) …og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring 

 St.meld. nr.41(2008-2009) Kvalitet i barnehagen 

 Meld. St. 24(2012-2013) Framtidens barnehage 

 Kompetanse for framtidens barnehage (Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-

2020) 

 Nordreisa kommune 2012-2025, kommuneplanens samfunnsdel. 

 Strategisk barnehageplan for Nordreisa kommune 2010-2014 

 

Kunnskapsdepartementets kompetansestrategi har som mål å: 

 rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for 

arbeid i barnehagen 
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Kompetanseutvikling i barnehagene Side 3 
 

 heve kompetansen for alle som arbeider i barnehagen 

 øke statusen for alle i barnehagen 

Nordreisa kommune har det primære ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte. 

 

2. Lovverk, visjon og mål 

Barnehagens formålsparagraf sier at Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder 

gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barns hjem, jf §1. 

Lov om barnehager krever at pedagogisk leder må ha barnehageutdanning.  Det er fastsatt 

norm for antall barn per pedagogisk leder.  Det skal være minimum en pedagogiskleder per 14 

til 18 barn over 3 år og en pedagogiskleder per 7 til 9 barn under 3 år.  Utover dette er det 

kommunen som fastsetter det som loven påkrever som tilstrekkelig bemanning til at personalet 

kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.  

Rammeplan gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat.  

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er 

sentrale deler.  I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av 

barnehagens læringsmiljø, jf. Kap.3. Planen framhever betydningen av voksnes holdninger, 

kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et 

demokratisk samfunn.   

Melding til Stortinget 24(2012-2013) Framtidens barnehage sier om de ansattes kompetanse 

at det er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. 

Videre sies at kompetente voksne er avgjørende for å nå målet om at barnehagen skal bidra til 

tidlig innsats og sosial utjevning og den enkeltfaktoren som har størst betydning for kvaliteten 

i barnehagetilbudet. 

Kommuneplanens samfunnsdel, Nordreisa kommune 2012-2020 peker på at kommunens 

barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og starten på et helhetlig 

opplæringsløp.  

Nordreisa kommune har i Strategisk barnehageplan(2010-2014) følgende visjon og mål: 

Visjon 

 I Nordreisa kommune står vi sammen for trygghet og trivsel.  

 Nordreisa kommune har fokus på barn og unges oppvekstvilkår. 

Mål 

 Vi skal ha barnehager som inneholder kvalitet, er fleksible, har god fysisk 

tilrettelegging på ute- og inneområdene. 

 Et kompetent og engasjert personale som får kontinuerlig kompetanseutvikling. 
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 Nordreisa kommune skal ha barnehager som legger grunnlaget for tidlig innsats for 

videre opplæring. Vi skal ha barnehager som skaper barna til vinnere til hele 

utdanningsforløpet. 

(Sitat slutt) 

 

3. Kompetanse for fremtidas barnehage i Nordreisa kommune  

Nordreisa kommune har ansvar for å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og 

regelverk. Kommunen som barnehagemyndigheten har et overordnet ansvar for å sikre at 

barna får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. 

Barn som har plass i en av kommunens barnehager skal ha en opplevelse av at det betyr noe 

og er verdt noe. Barnet skal oppleve å ha omsorgspersoner tilgjengelig som forstår, bekrefter 

og aksepterer barnet for den det er. Personalet skal fremstå samlet, ha en felles plattform og 

ha kommunikasjon og strategier som er til barnets beste.  

Kunnskapsdepartementets Kompetanse for fremtidens barnehage beskriver 

kompetanseutviklingstiltak som staten og fylkeskommunen bidrar med midler til, og 

Nordreisa kommune skal tilrettelegge for at personalet kan delta på disse. Planen peker på fire 

områder for kompetanseutvikling som er forankret i formålet og rammeplanen for 

barnehagens innhold og oppgaver: 

 Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon 

 Danning og kulturelt mangfold 

 Et godt språkmiljø for alle barn 

 Barn med særskilte behov 

 

4. Status i barnehagen i Nordreisa kommune 

Nordreisa kommune har 6 barnehager med til sammen 16 avdelinger. Det er allerede vedtatt 

at Nordreisa kommune som følge av at det etableres en ny privat 4-avdelingsbarnehage i 

kommunen, samt at Helse- og omsorg har prekært behov for å få tilbakeført lokalene ved 

Lillebo legger ned barnehageavdelingene der fra 01.08.15. Samtidig som avdelingene Lillebo 

ble vedtatt nedlagt, gjorde Oppvekstutvalget også vedtak om at dersom det blir behov for 

ytterligere reduksjon av avdelinger, så skal avdeling/-er ved Sonjatun barnehage nedlegges.  

Sonjatun barnehage vil uansett bestå med noen avdelinger, og den vil opprettholde tilbudet 

om norsk-samisk avdeling.  

 

Nordreisa kommune satser på god kvalitet i barnehagene og vi ønsker å tilby 

barnehageplasser i gode bygg. Vedtaket om utbygging av 2 nye avdelinger ved Høgegga 

barnehage med byggestart i 2015 er derfor gledelig. 
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I barnehagene i Nordreisa har vi 22 barnehagelærere i stillinger som styrere eller pedagogiske 

ledere og 38 assistentstillinger, herav 19 fagarbeidere. 

 

 

 

5. Tiltak  

 

Utvikling av de ansattes kompetanse krever både kort- og langsiktige tiltak. Nordreisa 

kommune vil legge til rette for kompetanseutvikling i personalgruppa gjennom følgende 

tiltak:  

 

 Barnehagens pedagogiske ledelse setter i gang og leder refleksjons- og 

læringsprosesser i organisasjonen. 

 Barnehageeier sørger for at alle ansatte uten kompetanse og erfaring fra barnehage får 

en innføring i barnehagens mandat, ansvar og innhold gjennom lokale og regionale 

kurs. Kompetansetiltaket må følges opp i den enkelte barnehage i etterkant. 

 Barnehageeier legger til rette for at assistenter og fagarbeidere i barnehagen får delta 

på kompetansehevingsstudier. Målet er å gi assistenter en innsikt i barnehagetradisjon, 

yrkesetikk og erfaring med pedagogisk refleksjon. 

 Barnehageeier legger til rette for at flere assistenter får mulighet til å ta fagbrev i 

barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

 Barnehageeier legger til rette for videreutdanning for barnehagelærere. 

 Barnehageeier legger til rette for at styrere kan delta på lederutdanning. 

 Barnehageeier søker å øke andelen fagarbeidere i barnehagen. Ved nytilsettinger 

annonserer at fagarbeidere vil bli foretrukket, og for øvrig vil 

kvalifikasjonsprinsippet/relevant praksis være avgjørende for ansettelser. 

 Barnehageeier omgjør halvparten av stillingene som assistent til fagarbeiderstillinger. 

 

6. Økonomi 

Kunnskapsdepartementet kanaliserer ressurser til kompetanseutvikling gjennom 

Fylkesmannen. Fylkesmannen tildeler gjerne midler til regionale tiltak, og barnehagene i 

Nordreisa har meget gode erfaringer med kursrekkene vi har deltatt på gjennom regionalt 

samarbeid.   

Nordreisa kommune skal ha en aktiv rolle i barnehagenettverket i Nord-Troms for å medvirke 

til å få ta del i eksterne kompetanseutviklingsmidler. Kommunens andel av kostnader til disse 

kvalitativt gode kursene, er minimale. 

Nordreisa kommune må i fremtiden bidra med en større andel ressurser hvis vi skal lykkes 

med å utvikle kvaliteten i barnehagene og heve personalets kompetanse. Nordreisa kommune 

søker derfor fra 2016 å sette av midler for gradvis å gjennomføre tiltakene i Plan for 

kompetanseutvikling i barnehagene, Nordreisa kommune 2015-2018. 
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7. Behandling, evaluering og revidering 

 

a) Planen sendes på høring til ansatte i barnehagene, samarbeidsutvalget i barnehagene 

og fagforeningene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. 

b) Planen vedtas av Oppvekstutvalget i mars 2015. 

c) Plan for kompetanseutvikling skal være gjenstand for evaluering på personalmøter i 

barnehagene i november og april. Denne skal dokumenteres og sendes sektorleder for 

Oppvekst- og kultur. 

d) Plan for kompetanseutvikling revideres i mai hvert år, første gang i mai 2016, av 

sektor for Oppvekst og kultur. 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

4/15 Nordreisa oppvekstutvalg 12.03.2015 

11//15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet og ressursbruk i grunnskolen 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Vedtak i kontrollutvalget i sak 30/14-forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet og ressursbruk 

i grunnskolen - til uttalelse 

2 Saksframlegg 

3 Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 12.03.2015  

Behandling: 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Kommunestyret viser til rapporten Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. 

Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som 

framkommer i rapporten og som oppsummeres som følger: 

 

 Kommunen bør sikre seg at læreplanverkets krav til hvor mange årstimer som skal gis 

per fag på de ulike hoved trinnene oppfylles. 

 

 Kommunen bør videreutvikle og styre sitt system for kompetanseutvikling blant 

undervisningspersonale i grunnskolen. 

 

Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak 

kommunen vil iverksette (ev har iverksatt) for å følge opp punktene i vedtaket.  

 

Frist for tilbakemelding fastsettes til 01.05.2015. 
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Kontrollutvalgets innstilling 

Kommunestyret viser til rapporten Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. 
Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger 
som framkommer i rapporten og som oppsummeres som følger: 
 

Kommunen bør sikre seg at læreplanverkets krav til hvor mange årstimer som skal 
gis per fag på de ulike hoved trinnene oppfylles. 
 

Kommunen bør videreutvikle og styre sitt system for kompetanseutvikling blant 
undervisningspersonale i grunnskolen. 
 
Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette (ev har iverksatt) for å følge opp punktene i vedtaket.  
 
 
Frist for tilbakemelding fastsettes til 01.05.2015. 
 

 

 

Saksopplysninger 

Nordreisa Kontrollutvalg har i møte 19. november, i sak 30/2014 behandlet 
forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen. 
KomRev NORD har utarbeidet rapporten i oppdrag for Nordreisa Kontrollutvalg. 
Problemstillingene som søkes besvart i rapporten er  
 

Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Nordreisa kommune? 

Har Nordreisa kommune et opplæringstilbud som er i henhold til sentralt regelverk på 
området? 

Hvordan drives spesialundervisningen og tilpasset opplæring i grunnskolen i 
Nordreisa kommune? 
 

Vurdering 

Nordreisa kontrollutvalg kommer med følgende anbefalinger til Nordreisa 
kommunestyre: 
 
Kommunestyret viser til rapporten Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. 
Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger 
som framkommer i rapporten og som oppsummeres som følger: 

Kommunen bør sikre seg at læreplanverkets krav til hvor mange årstimer som skal 
gis per fag på de ulike hoved trinnene oppfylles. 

Kommunen bør videreutvikle og styre sitt system for kompetanseutvikling blant 
undervisningspersonale i grunnskolen. 
Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette (ev har iverksatt) for å følge opp punktene i vedtaket. 
Frist for tilbakemelding fastsettes til 01.05.2015. 
 

Videre skal kontrollutvalget, i hht kontrollutvalgsforskriftens § 12, påse at 
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporten følges opp. 
Kontrollutvalget skal igjen rapportere dette til kommunestyret. Det er derfor viktig at 
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kontrollutvalget får tilbakemelding fra administrasjonen med en tidsfrist om hvilke tiltak 
administrasjonen har iverksatt. 
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Nordreisa kommune
v/rådmannen
9151 Storslett

Deres ref: V.tir ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
24/14/428.5.5/AH Audun Haugan 77 88 80 43 9.12.2014

E-postadresse:
91 69 1842

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET I SAK 30/14 -
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG RESSURSBRUK I
GRUNNSKOLEN TIL UTTALELSE

Kontrollutvalget har i mote 19.11.2014 protokollert følgende:

Innstilling til vedia k:

Kontrollutvalgel ritr konnnunestyret a Jane slikt vedta h:

I. Kommunestyret visei til rapporten Ressur,shrukog kvalitet i grunnskolen.

2. Kommunestyret ber radmannen om å iverksene .for a .folge opp de

anbejalinger som iramkommer i rapporten og som oppsummeres som .folger:

Kommunen bor sikre seg at læreplanverkets krav til hvor mange arstimer

som skal gis perfig på de ulike hovedninnene opffilles.

Kommunen bor videreutvikle og styrke sitt syslemfir kompelanseutvikling

blant undervisningspersonale i grunnskolen

3. Kommuneslyrel ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om

hvilke liltak kommunen vi1 iverksene (ev. har iverksan) fbr å101ge opp punklene

vedtaket. Frist får Ii1bakemelding fastsenes til 1..5.2015.

Behandling:

Forvahningsrevisor Truls Siri molte og redegjorde fir rapporten og svarte på sporsmal fra

uivalgets medlemmer.

Posladresse: I lovCd1“Mlor: Avdelingskonfor: Avdelingslwnfor: Avdelingshonlor: Organisasjonsnr:

K-Sekrekoiatel 1 LS Fylkesluisel Posunotlak Fossen dol.elwik kommune 988 064 920

Poslboks 6600 Stranden. 13. TROMSO 9479 HARSTAD 9144 SAMIJELSBERG 9306 FINNSNES
9296 TROMSO TIL 77 78 80 43 TIL 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65
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Innstillingen ble enstemmig vedlatt.

Vedtah:

Konlrollulvalget rår kommunestyret vedl ctk:

I. Konmilineslyrel viser til rapporten Ressursbruk og kvalnet i grunnskolen.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette lihak .får å ,fOlge opp de
anbefalinger som framkommer i rapporten og som oppsummeres som folger:

Kommunen bor sikre seg at Lceifeplanverkels krav til hvor mange årstimer
som skal gis per lag på de ulike hovedirinnene oppffiles.

Komunmen bor videreutvikle og slyrke sitt syslem fir kompetanseutvikling
blant undervisningspersonale i grunnskolen

3. Kommunestyret ber rådmannen gi punkIvis lilbakemelding til konfrolluivalget om
hvilke kommunen vil iverkselle (ev. har iverksan) jOr a.folge opp punklene i
vedtaket. Frist fOr Idbakemelding.fastsettes til 1.5.2015,

Vi legger til grunn at De har kopi av angjeldende rapport.

Før saken oversendes kommunestyret, sendes saken til rådmannen til uttalelse, se reglene i
kommunelovens § 77 nummer 6. Frist for eventuell uttalelse settes til 9. januar 2015.

Med \wnnlig h Isen

11/(ft'iL6'
Andun Haugail
rådgiver

2
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Forord 
 
På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Nordreisa kommune har KomRev NORD 
gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens grunnskole. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 
forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 
(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 
av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak og forutsetninger. 
 
Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 
overfor Nordreisa kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke 
til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 
 
Revisjonen sendte oppstartsbrev til kommunen 10.10.2013, men på grunn av uforutsette hendelser 
som verken kommunen eller revisjonen kunne forutse, ble prosjektet først igangsatt i januar 2014. 
På grunn av forsinkelsene ble revisjonen og kontrollutvalget enige om å avvente ferdigstillelse av 
rapporten til høsten 2014. Revisjonen kunne dermed levere en oppdatert ressursbruksanalyse med 
2013 som siste analyserte driftsår. Underveis i prosjektet har kontakten med administrasjonen i all 
hovedsak vært god. Skolenes rektorer har vært imøtekommende og bidratt på en positiv måte. 
Revisjonen vil takke alle involverte parter for et godt samarbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finnsnes, 11.11.2014 
 
 
 
Lars-André Hanssen Truls Siri 
Administrerende direktør Prosjektleder, forvaltningsrevisor 

 
        Knut Teppan Vik 
        Ansvarlig for kvalitetssikring 
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SAMMENDRAG  
 
Nordreisa kommunes netto driftsutgift til grunnskole sank fra 42,2 millioner kroner i 2011 til 40,9 
millioner kroner i 2013. Sammenlikning av netto driftsutgift per elev ved de enkelte skolene i 
Nordreisa kommune, viser relativt store forskjeller som er økende. Moan skole fremstår i perioden 
2011 til 2013 som skolen med lavest netto driftsutgift sett i forhold til antall elever. Rotsundelv 
skole fremstår i 2012 som skolen med høyest netto driftsutgift sett i forhold til antall elever, mens 
Oksfjord skole fremstår i 2013 som skolen med høyest netto driftsutgift sett i forhold til antall 
elever. Antall årsverk per elev, vist i tabell 10, forklarer mye av variasjonene i netto driftsutgift per 
elev. Antall årsverk pr. elev virker ikke utelukkende å være et resultat av andel elver som får 
spesialundervisning, men påvirkes også av andre forhold. 
 
Vår analyse av KOSTRA-tallene indikerer at Nordreisa kommunes grunnskole: 
 

a) ble prioritert lavere sammenliknet med KG3 i perioden 2011-2013 og noe høyere enn 
landet utenom Oslo i 2012 

b) hadde en lavere andel elever i kommunens grunnskole av kommunens innbyggere i 
skolealder  

c) hadde en større andel elever som fikk skoleskyss sammenliknet med KG3 og landet 
utenom Oslo 

d) hadde en større andel elever som mottok spesialundervisning, sammenliknet med både 
KG3 og landet u/Oslo, både i 2011, 2012 og 2013 

e) hadde en tilnærmet gjennomsnittlig produktivitet i 2012-2013 
 
I forbindelse med punkt a) og e), minner vi om at Nordreisa kommune ikke betaler 
arbeidsgiveravgift, noe de aller fleste kommunene vi her sammenlikner med gjør.  
 
Vår konklusjon er at Nordreisa kommune har et opplæringstilbud som er til dels i henhold til 
sentralt regelverk på området. Konklusjonen bygger på følgende: 
 

 De enkelte skoles oversikter over hvor mange timer undervisning som ble gitt, indikerer at 
Nordreisa kommune i skoleåret 2013/2014 til dels oppfylte Læreplanverkets krav om 
antall undervisningstimer på de ulike hovedtrinnene.  

 I skoleårene 12/13 og 13/14 oppfylte Nordreisa kommune i all hovedsak opplæringslovas 
kompetansekrav for undervisningspersonale i grunnskolen.  

 Nordreisa kommunes system for kompetanseutvikling blant grunnskolens personale er 
ikke fullt ut forsvarlig.  

 Nordreisa kommune har nylig utviklet system for vurdering av grunnskoletilbudet.  
 
Revisjonens gjennomgang av 45 elevmapper viser at Nordreisa kommune i de fleste 
enkeltvedtakene om spesialundervisning i skoleåret 2013/2014, fulgte de faglige anbefalingene fra 
PPT. Fra skoleåret 2011/2012 til 2013/2014 fikk en større andel av elevene sin 
spesialundervisning i gruppe på to til fem elever og færre fikk spesialundervisningen alene. Alle 
skolene i kommunen har en eller flere lærere med videreutdanning i spesialpedagogikk. Moan, 
Oksfjord og Rotsundelv skole har alle satsingsområde på tidlig innsats med fokus på lese- og 
skriveopplæring.  
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1 INNLEDNING 

 
Kontrollutvalget i Nordreisa kommune vedtok i møte 30.5.2013 under sak 16/13 å bestille 
forvaltningsrevisjon av kommunens grunnskole. Kontrollutvalget ønsket å bidra til at elevene blir 
sikret et tilbud i henhold til opplæringsloven, tilhørende forskrifter og andre retningslinjer. 
Utvalget ønsket også å få undersøkt om Nordreisa kommune utnytter ressursene til grunnskolen på 
en kostnadseffektiv måte. Et tredje formål med undersøkelsen er å få kartlagt og synliggjort 
omfanget av tilpasset opplæring og spesialundervisning 
 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 
Med utgangspunkt i kontrollutvalgets formål med undersøkelsen, drøfter vi i rapporten følgende 
problemstillinger med tilhørende punktvise underproblemstillinger: 
 
Problemstilling 1: Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Nordreisa kommune? 
Underproblemstillinger: 

 Hvor mye ressurser bruker Nordreisa kommune i forbindelse med grunnskoleopplæring 
samlet og ved de ulike skolene? 

 Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremkommer i sammenlikningen av 
skolene?  

 Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Nordreisa kommune sammenliknet med 
andre kommuner? 

 Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremkommer i sammenlikningen? 
 
Problemstilling 2: Har Nordreisa kommune et opplæringstilbud som er i henhold til sentralt 
regelverk på området? 
Underproblemstillinger: 

 Oppfyller kommunen kravene i læreplanverket for kunnskapsløftet om antall 
undervisningstimer for elevene på de enkelte hovedtrinnene? 

 Oppfyller kommunen opplæringslovas kompetansekrav for undervisningspersonale i 
grunnskolen? 

 Har kommunen et forsvarlig system for kompetanseutvikling blant grunnskolens 
personale? 

 Har kommunen forsvarlige system for vurdering av grunnskoletilbudet? 
 
Problemstilling 3: Hvordan drives spesialundervisning og tilpasset opplæring i grunnskolen i 
Nordreisa kommune? 
Underproblemstillinger: 

 Følger Nordreisa kommune de faglige anbefalingene fra PPT når de tildeler timer til 
spesialundervisning? 

 Hvordan er forholdet mellom enkelttimer og gruppetimer knyttet til spesialundervisning? 
 Hvordan er Nordreisa kommunes kompetanse til å gi spesialundervisning og tilpasset 

opplæring? 
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2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 
området skal vurderes i forhold til.  
 
Problemstilling 1 og 3 er deskriptivt formulerte, som betyr at de besvares som rene beskrivelser av 
kartlagte fakta. For slike problemstillinger som ikke er normative, er det ikke relevant å utlede 
revisjonskriterier. Det følger av gjeldende standard at revisjonen ikke kan gjøre vurderinger uten 
revisjonskriterier. Vi gjør derfor ingen vurderinger eller konklusjoner på grunnlag av funnene i 
tilknytning til problemstilling 1 og 3. Vi analyserer og drøfter imidlertid talldata, og lager 
oppsummeringer av disse. 
 
Med «faglige anbefalinger fra PPT» under problemstilling 3, forstår vi – i tråd med 
Utdanningsdirektoratets anbefalinger følgende del av sakkyndig vurdering fra pedagogisk 
psykologisk tjeneste: «Tilrådningen skal, foruten angivelse av realistiske opplæringsmål, omfatte 
prinsippene for innholdet i opplæringen samt den organisatoriske gjennomføringen av 
opplæringen. Dersom eleven har behov for gruppe- eller ene-undervisning i større eller mindre 
grad, må dette også behandles i den sakkyndige vurderingen. Endelig skal den sakkyndige 
vurderingen angi omfanget av elevens behov for spesialundervisning. Angivelse av antall timer er 
en del av kravet om drøfting av hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud til den 
aktuelle eleven. Den sakkyndige vurderingen skal også inkludere uttalelser om tid som må 
fordeles på ulike organisatoriske løsninger, behov for særskilt kompetanse og ekstra personale 
som må settes inn dersom dette er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig tilbud 
(Utdanningsdirektoratet, 2009: 62/63)». 
 
For problemstilling 2 har vi utledet revisjonskriterier fra følgende kilder: 
 

 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova) 

 Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 
 Forskrift 23. juni 2006 nr.724 til opplæringslova 
 Ot.prp. nr. 55 (2003-2004) om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova 
 Ot.prp. nr. 57 (2004-2005) om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova 
 Rundskriv Udir-01-2013, Kunnskapsløftet – fag- og timefordeling og tilbudsstruktur  

  
 
Krav om antall undervisningstimer for elevene 
 
Av forskrift til opplæringslova § 1-1 fremgår det at opplæringen i grunnskolen skal være i 
samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. I Rundskrivet Udir-01-2013 Kunnskapsløftet – 
fag og timefordeling og tilbudsstruktur, vedlegg 1, som inngår i nevnte læreplanverk, vises det til 
at «Det er fastsatt et samlet minstetimetall for elever på 1.-7 trinn og for elever på 8.-10.trinn som 
elevene har rett til. Skoleeier har plikt til å gi dette timetallet, men står fritt til å tilby flere timer» 
(Utdanningsdirektoratet, 2013:5). Dette minstetimetallet gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014, og 
fremkommer, slik det er fordelt på de ulike undervisningsfagene, i tabell 1. For alle fag unntatt 
norsk/samisk, matematikk og engelsk, er timetallet fastsatt for barnetrinnet (1.-7. årstrinn) og 
ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn). Fra og med skoleåret 2013-2014 kan skoleeier omdisponere 
inntil fem prosent av timene i fagene til andre fag. Dette forklares i Rundskriv Udir-01-2013 slik: 
«Det innebærer at den nasjonale fag- og timefordelingen for 1.-10.trinn vil være veiledende for 
inntil fem prosent av timene. Minstetimetallet i det enkelte fag vil være på 95 prosent, mens inntil 
fem prosent av timene kan omdisponeres fra et fag til et eller flere andre fag. Elevene har 
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fremdeles rett til samlet minstetimetall som det fremgår av tabell 1 og2. Det er opp til skoleeier å 
bestemme hvordan fordelingen av de fleksible timene på årstrinn skal være. Omdisponering av 
timer mellom fag kan likevel bare skje innenfor de enkelte hovedtrinnene. Med hovedtrinn menes 
1.-4., 5.-7. og 8.–10. årstrinn, jf. tabell 1 og 2».   
 
Tabell 1. Ordinær fag- og timefordeling i grunnskolen 

 
Kilde: Utdanningsdirektoratet 
 
Tabell 2. Ordinær fag- og timefordeling i grunnskolen, for elever med samisk eller finsk

 
Kilde: Utdanningsdirektoratet 
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Krav til kompetanse og kompetanseutvikling blant grunnskolens personale 
 
Av forskrift til opplæringslova § 14-1 følger det at alle som skal tilsettes i undervisningsstilling, 
må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med kravene i rammeplanene for lærerutdanningene med 
forskrifter, jamfør universitets- og høyskoleloven § 3-2 andre ledd, eller ha tilsvarende pedagogisk 
kompetanse. 
  
I Forskrift til opplæringslova § 14-2 angis konkrete krav til ansettelse i grunnskolen, henholdsvis 
for 1. til 4. årstrinn, 5. til 7. årstrinn og 8. til 10. årstrinn. Vedlegg 1 viser oversikt over 
kompetansekravene til ansettelse i undervisningsstilling på de nevnte hovedtrinnene.  
 
Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 1. til 4. 
årstrinn 

 Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 5. til 7. 
årstrinn 

 Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 8. til 10. 
årstrinn 

 
Skoleeiers ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten, fastslås i 
opplæringslova § 10-8. Her fremgår det at skoleeier er pålagt å ha et system som gir 
undervisningspersonale, skoleledere og personale med særoppgaver i skoleverket, anledning til 
nødvendig kompetanseutvikling. Kompetanseutviklingen skal være rettet mot å fornye og utvide 
den faglige og pedagogiske kunnskapen, og å holde seg orientert om og være på høyde med 
utviklinga i skolen og samfunnet. I Ot.prp. nr. 57, pkt. 8.4. fastslås det at etter- og videreutdanning 
av ansatt personale må betraktes som den vesentligste delen av denne kompetanseutviklingen.  

      
Av dette utleder vi følgende revisjonskriterium: 
 

 Kommunen skal ha et system som gir de ansatte i skoleverket anledning til nødvendig 
kompetanseutvikling 

 
 
Krav om system for vurderinger av grunnskoletilbudet 
 
Av opplæringslova § 13-10 fremgår det at kommunen/fylkeskommunen, eller skoleeier for private 
skoler, har ansvar for at kravene i opplæringslova og dens forskrifter blir oppfylt. Dette ansvaret 
innebærer en plikt til å stille til disposisjon de nødvendige ressursene for oppfyllelse av disse 
kravene. Kommunen/fylkeskommunen, og skoleeier for private skoler, skal ha et forsvarlig system 
for vurdering av om kravene i opplæringslova og dens forskrifter blir oppfylt. Av samme paragraf 
fremgår det at kommunen/fylkeskommunen, og skoleeier for private skoler, skal ha et forsvarlig 
system for å følge opp resultatene fra slike vurderinger, og fra nasjonale kvalitetsvurderinger som 
departementet gjennomfører med hjemmel i opplæringslova § 14-1 fjerde ledd. Som en del av 
dette oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen, tilknyttet læringsresultat, frafall og 
læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, i dette tilfellet kommunen.  I Ot.prp. 
nr. 55 2003-2004 fremkommer det at skoleeier for øvrig står fritt til å forme sitt eget 
oppfølgingssystem, forutsatt at systemet er egnet til å avdekke og i tilstrekkelig grad rette opp i 
forhold som er i strid med lov og forskrift.  
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Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen skal ha et system som er egnet til å avdekke og rette opp eventuelle forhold som er 
i strid med opplæringslova og forskriftene til lova  

 Kommunen skal ha et system for å følge opp resultatene fra egne vurderinger av om kravene i 
opplæringslova med forskrifter blir oppfylt og fra nasjonale kvalitetsvurderinger 

 Kommunen skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden til grunnskolen som skal behandles i 
kommunestyret 

 
Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-
revisjon1.  
 
I denne undersøkelsen har vi gjennomført intervjuer, dokumentanalyse og analyse av regnskapstall 
samt KOSTRA- og GSI-tall. Våre sammenlikninger av KOSTRA-tall for Nordreisa, KOSTRA-
gruppe 3 og landet utenom Oslo er avgrenset til perioden fra og med 2011 til og med 2013. 
Regnskapstallene som presenteres i rapporten, gjelder regnskapsårene 2011, 2012 og 2013. 
Undersøkelsen gjelder kun kommunens grunnskole, noe som betyr at barnehage og skole-fritids-
ordning er holdt utenfor undersøkelsen.  
 

3.1 Beskrivelse av ressursbruk 

3.1.1 KOSTRA 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem, administrert av 
Statistisk Sentralbyrå (SSB). Elektronisk innrapportering fra kommunene til Statistisk sentralbyrå 
danner grunnlaget for KOSTRA. Systemet tilbyr styringsinformasjon om kommunal virksomhet. I 
KOSTRA har SSB sammenstilt innrapportert informasjon om kommunale tjenester og bruk av 
ressurser på ulike tjenesteområder, for å gi relevant informasjon til lokale og nasjonale 
beslutningstakere og øvrige interessenter.  
 
I fremstillingene i kapittel 5 sammenlikner vi Nordreisa kommune med to sammenlikningsenheter, 
på utvalgte indikatorer for grunnskolen. SSB har gruppert kommunene på grunnlag av 
folkemengde, bundne kostnader per innbygger og frie disponible inntekter per innbygger. 
Nordreisa kommune tilhører KOSTRA-gruppe 3 (heretter omtalt også med forkortelsen KG3). 
KG3 består av små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible 
inntekter. Vi sammenlikner Nordreisa kommune i hovedsak med gjennomsnittet for KG3 men 
også med landsgjennomsnittet utenom Oslo. I noen diagrammer sammenlikner vi kun med KG3. 
Drøftingen og fremstillingen av KOSTRA-tallene dreier seg om prioritering, dekningsgrader og 
produktivitet i grunnskolen. 
 
Prioriteringsindikatorene 
Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen ”velger” 

å bruke på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en 
kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på den. Flere forhold kan bidra til å 
forklare eventuelle forskjeller mellom én kommune og andre kommuner:  
  

• Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten, av eksempelvis 
demografiske eller sosiale årsaker. Dette blir det delvis korrigert for ved å se på utgifter per 
person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen (ulike brukere har forskjellige 
behov), blir ikke dette fullt ut fanget opp i KOSTRA.    

• Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få 
informasjon om dette, kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går 
til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov.  

• Kommunen kan ha relativt høye inntekter som muliggjør høy ressursbruk  

                                                 
1 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorsforbunds styre 1. februar 2011 
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Ulikheter som nevnt i første kulepunkt gjør at forskjeller i utgifter per person i målgruppen ikke 
bare kan tolkes som et resultat av bevisste prioriteringer på lokalt nivå.    
 
Dekningsgradsindikatorene i KOSTRA sier hvor stor andel av en tjenestes målgruppe som mottar 
denne tjenesten (Statistisk Sentralbyrå, 2014). 
 
Produktivitetsindikatorene   
Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere én enhet av tjenesten. 
Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når 
produksjonen blir vurdert opp imot antall mottakere, blir det imidlertid ikke tatt hensyn til 
variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til 
variasjoner i tjenestemottakernes behov. Det kan derfor være flere mulige forklaringer på hvorfor 
en kommune har høye utgifter per mottaker:   

 
• Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken 
• Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester   
• Enhetskostnadene er høye, dvs. at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen 

vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, en tjenestemottakermasse med store behov, 
lange reiseavstander eller et høyt lønnsnivå, eksempelvis grunnet mangel på arbeidskraft 

 
Kommunene skal rapportere til KOSTRA i henhold til en funksjonskontoplan. Eksempelvis skal 
utgifter som hører til grunnskoleopplæring, eller mer spesifikt skolelokaler, rapporteres på én 
bestemt funksjon slik at rapporteringen blir lik i alle kommuner. Følgende KOSTRA-funksjoner 
(Statistisk Sentralbyrå 2014) inngår i KOSTRA-indikatorene vi presenterer i kapittel 6:  
 
202 Grunnskole 
Undervisning i grunnskolen (all undervisning, inkl. delingstimer, spesialundervisning, vikarer 
m.m. og konverteringsressurser, jfr. GSI årstimer).  
 
222 Skolelokaler 
Utgifter til drift og vedlikehold av skolelokaler, inkl. SFO-lokaler (med tilhørende anlegg og 
utendørsanlegg/skolegård). 
 
223 Skoleskyss 
Utgifter til skoleskyss (inkl. skyss som er en del av tilrettelegging av tilbudet for 
funksjonshemmede barn).   
 

3.1.2 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 

GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) er et åpent system for registrering av opplysninger om 
grunnskolen i Norge. Talldataene i GSI inkluderer elevtall, årstimeantall, og tall vedrørende 
ressursbruk, spesialundervisning, språklige minoriteter, målform, fremmedspråk, fysisk aktivitet, 
leksehjelp, skole-fritids-ordning og pedagogisk-psykologisk tjeneste. GSI forvaltes av 
Utdanningsdirektoratet.  
 

3.2 Gjennomgang av elevmapper 

I forbindelse med problemstillingen om kommunen følger de faglige anbefalingene fra PPT når de 
tildeler timer til spesialundervisning, har vi gjennomgått elevmapper. Her har vi kartlagt om 
Nordreisa kommune i sine enkeltvedtak om spesialundervisning har fulgt de faglige anbefalingene 
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som PPT har kommet med i sakkyndig vurdering. Ifølge GSI var det 67 elever i kommunen som 
hadde spesialundervisning skoleåret 13/14. Revisjonen gjorde et tilfeldig utvalg på 45 mapper som 
tilsvarer 67 % av mappene til elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, og alle skolene er 
representert i utvalget.  
 

3.3 Undersøkelse av kompetanse og kvalitetsvurderingssystem  

Når det gjelder vår undersøkelse av kompetanse blant grunnskolens personale, har vi hentet data 
fra GSI og gjennomgått dokumentasjon vedrørende ansattes kompetanse og utdanning. I 
kartleggingen av kompetanseutviklingen har vi lagt til grunn muntlig informasjon fra rektorene og 
relevant skriftlig dokumentasjon. I vår undersøkelse om Nordreisa kommune har et forsvarlig 
system for vurdering av grunnskoletilbudet, har vi gjennomgått kommunens 
kvalitetsvurderingssystem som nylig er utarbeidet.  
 

3.4 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 
problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. 
 
Vi regner tallmaterialet fra KOSTRA og GSI som å utgjøre et tilstrekkelig og relevant grunnlag 
for å analysere ressursbruken i Nordreisa kommunes grunnskole sett i forhold til sammenliknbare 
kommuner.  
 
Når det gjelder datamaterialets nøyaktighet, benytter vi oss av KOSTRA-tall med forbehold om at 
tallene kan inneholde feil. Det kan være forskjeller mellom kommunene i kvaliteten på 
rapportering til KOSTRA. Generelt har kvaliteten på innrapporteringen i KOSTRA blitt bedre de 
senere årene. De nyeste tallene inneholder dermed færre feil enn de eldste tallene. Det vil også 
kunne være diskusjon rundt og variasjon i hva som registreres på de ulike funksjonene, 
eksempelvis hvor mye av tjenesteproduksjonen en regner som «administrasjon». I forbindelse med 
våre analyser oppdaget vi feil bruk av funksjon i 2011 i Nordreisa kommune. Her var lønnsutgifter 
til spesialpedagog, sykelønnsrefusjoner og utgifter til pensjon, som utgjorde i underkant av 6 
millioner kroner, ført på funksjon 211 – styrket tilbud til førskolebarn – som er en KOSTRA-
funksjon for barnehage. Feil bruk av funksjon medfører at kommunens KOSTRA-tall i 2011 for 
både barnehagesektoren og grunnskolen inneholder feil på flere prioriterings- og 
produktivitetsindikatorer. Revisjonen vil redegjøre nærmere for feilføringene i kapittel 6 Vi 
oppfordrer leseren til å ha disse forbeholdene med seg i sin lesning av kapittel 6 i rapporten.  
 
Vår erfaring er at GSI inneholder nøyaktig informasjon om grunnskoledriften i norske kommuner. 
Vi regner derfor datamaterialet som ligger til grunn i denne rapporten som pålitelig. 
 
Likeså anser vi tall fra Nordreisa kommunes reviderte årsregnskap for 2011, 2012 og 2013 som 
relevant, tilstrekkelig og pålitelig datagrunnlag for å sammenligne kommunens grunnskoler med 
hverandre. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at regnskap fra to av kommunens grunnskoler 
inneholder bl.a. lønnsutgifter som gjelder SFO, noe som blir nærmere redegjort for i kapittel 5. 
Når det gjelder feilføringene av de nesten 6 millioner kronene som er omtalt ovenfor, fremkommer 
de kun i KOSTRA-tallene for 2011 og er korrigert for i vår presentasjon av regnskapstallene.  
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Når det gjelder delkapittel 7.1 om antall gitte timer per fag på de ulike hovedtrinnene i Nordreisa 
kommunes skoler, regner vi timeoversiktene vi har blitt forelagt fra kommunens side som 
relevante data. Timeoversiktene for skolene gjelder imidlertid kun det siste hele skoleåret. 
Oversiktene sier dermed ikke noe om hvorvidt en skoleelev får oppfylt sin rett til et bestemt antall 
timer for eksempel i norsk totalt på hele hovedtrinnet. En utfordring ved å undersøke tidligere gitte 
timeantall for å finne ut av om enkeltelevens rettighet innfris, er at kravene fra Utdannings-
direktoratet justeres med jevne mellomrom. Vi har derfor valgt å konsentrere oss kun om det siste 
hele skoleåret (2013/2014), og behandler de forelagte timeoversiktene fra skolene som 
indikasjoner på hvorvidt det påkrevde antallet timer gis i det enkelte fag på det enkelte hovedtrinn. 
 
Vi regner 45 av 67 mapper til elever med enkeltvedtak om spesialundervisning som et tilstrekkelig 
utvalg for å kunne oppsummere om Nordreisa kommune følger de faglige anbefalingene fra PPT 
når de tildeler timer til spesialundervisning. I forbindelse med gjennomgang av mappene, 
gjennomførte revisjonen korte intervju med rektorene. Intervjuene ble i etterkant verifisert. 
 
Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 
revisjonens interne kvalitetssystem. 
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4 ORGANISERING AV NORDREISA KOMMUNE OG GRUNNSKOLEN 

 
Figur 1. Organisasjonskart Nordreisa kommune 

 
Kilde: Nordreisa kommune 
 
Nordreisa kommune er organisert som vist i figur 1. 
 
Grunnskolen i Nordreisa består av de tre enhetene som framkommer av organisasjonskartet, og i 
tillegg Oksfjord Oppvekstsenter2. Skolene er organisert som egne enheter med rektorene som 
enhetsledere. Kommunen har også en skole- og barnehagefaglig rådgiver. 
 
Storslett skole driver grunnskoleopplæring på 5. – 10. årstrinn. Skolen er kommunens største målt 
etter antall elever og lærere, og hadde i skoleåret 2013/2014 til sammen 275 elever og 39 lærere. 

 
Foto: Truls Siri 

                                                 
2 Opplysningen er hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI 2014 Grunnskole) 
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I skoleåret 2013/2014 hadde Moan skole 170 elever på 1. - 4. årstrinn og 15 lærere.

Foto: Nordreisa kommune

I skoleåret 2013/2014 hadde Rotsundelv skole 37 elever på 1. - 7. årstrinn og åtte lærere.

Foto: Nordreisa kommune

Oksfjord skole ble nedlagt i 2010 og gjenåpnet høsten 2012. S koleåret 2013/2014 hadde Oksfjord
Oppvekstsenter3 13 elever fra 1 . - 4 . årstrinn og to lærere.

Nordreisa kommune samar beider med kommunene Kvænangen og Kåfjord samt Troms
fylkeskommune om pedagogisk - psykologisk tjeneste for grunnskolen; PPT for Nord - Troms.
Tjenestekontoret har Storslett i Nordreisa som kontorsted og er bemannet med fagpersonale som
pedagogisk - psykologiske rådgivere, spesialpedagoger og logoped4.

3 Oppvekstsenteret består av skole, SFO og barnehage
4 Kilde: Årsplan for PPT Nord - Troms skoleåret 2013/2014
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5 RESSURSBRUK I NORDREISA KOMMUNES GRUNNSKOLE 

Hvor mye ressurser bruker Nordreisa kommune i forbindelse med grunnskoleopplæring 
samlet og ved de ulike skolene i kommunen? Hva er mulige årsaker til eventuelle 
forskjeller som framkommer i sammenlikningen av skolene? 

5.1 Ressursbruk i grunnskolen samlet sett 
 
Tabell 3: Grunnskolen i Nordreisa kommune. Regnskapstall fra 20115, 2012 og 2013 

 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % 
Fast lønn 31 613 888 32 871 482 30 037 271 -4,9 % 
Vikarer 2 684 652 2 950 875 2 251 254 -16,1 % 
Ekstrahjelp6 5 236 658 4 934 602 6 060 500 15,7 % 
Overtid 27 081 32 969 7219 -73,3 % 
Andre lønnsutgifter7 237 329 32 832 -104 9058 -144,2 % 
Sosiale utgifter9  3 418 063 5 214 053 4 322 390 26 % 
Andre utgifter10 2 435 128 2 376 738 2 236 145 -8,1 % 
Refusjon sykelønn/ 
fødselspenger -3 121 292 -2 833 975 -2 882 459 -7,6 % 
Andre 
refusjoner/inntekter
11 -273 649 -1 576 508 -1 004 249 266,9 % 
Total netto 
driftsutgift12 42 256 658 44 002 798 40 967 922 -3 % 
Kilde: Kommuneregnskapet, Nordreisa kommune 2011-2013 
 
Det fremgår av tabell 3 at den totale netto driftsutgiften13 ved grunnskolen i Nordreisa sank med 
ca. 3 %, fra ca. 42,3 millioner kroner i 2011 til ca. 41 millioner kroner i 2013. Fra 2011 til 2012 
steg imidlertid netto driftsutgiftene med nesten 1,75 millioner kroner. Utgifter til fast lønn sank 
med nesten 1,6 millioner kroner, en nedgang på 4,9 % i perioden 2011 til 2013. Imidlertid så steg 
utgiftene til fast lønn fra 2011 til 2012. Økningen i 2012 i fast lønn kan til dels tilskrives økt 
lønnsnivå og at i skoleåret 2012/2013 var en rektorstilling mer enn skoleåret 2011/2012, fordi 
Oksfjord skole ble gjenåpnet. Økningen i sosiale utgifter (pensjon) fra 2011 til 2012 må ses i 
sammenheng med økningen i fast lønn i samme periode. Den totale nedgangen i utgifter i fast lønn 

                                                 
5 Feilføring av nesten 6 millioner er korrigert for og inngår her i regnskapstallene for 2011. 
6 «Ekstrahjelp» inkluderer lønn til spesialpedagog 
7 «Andre lønnsutgifter» inkluderer andre utgifter innenfor lønnsområdet, som møte- og telefongodtgjøring og 
periodisering av lønn 
8 Negativt beløp skyldes negativ effekt av periodisering av lønn.  
9 «Sosiale utgifter» inkluderer utgifter til pensjon. Her ville også normalt sett arbeidsgiveravgift inngått, men 
Finnmark og Nord-Troms (bl.a. Nordreisa) er fritatt fra den, 
10 «Andre utgifter» inkluderer alle driftsutgiftene som ikke er tilknyttet lønn, eks. utgifter til kurs/konferanser, 
lærebøker, matvarer, kommunale eiendomsgebyrer, kontorrekvisita, IT-utgifter, forsikring, vedlikehold m.m. 
11 Øvrige inntekter som salgsinntekter, avsetning til og bruk av fond. 
12 Tabellen er basert på regnskapstall fra Nordreisa kommune, funksjon 202 grunnskole. Ansvar 210 - fellesutgifter og 
administrasjon - 100 inngår ikke i disse tallene. Revisjonen har i tillegg utelatt art 500 Renteutgifter, provisjoner og 
andre finansutgifter. Utgifter som er ført på de ulike grunnskolene (ansvarene) men som ikke er ført på funksjon 202 
grunnskole, er ikke med i denne fremstillingen.  
13 I KOSTRA er 590-artene (avskrivninger) medregnet i «netto driftsutgift». Revisjonens tabeller inneholder, til 
forskjell fra KOSTRA, regnskapsartene for avsetning til eller bruk av fond, og for momskompensasjon påløpt i 
investeringsregnskapet.  
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fra 2011 til 2013 kan tilskrives reduksjon i antall årsverk. Tall fra GSI viser at i skoleåret 
2010/2011 (som delvis inngår i regnskapsåret 2011), var det totalt 70,45 årsverk ved grunnskolene 
i kommunen, mens i skoleåret 2013/2014 var det 64,31 årsverk. Administrasjonen opplyser at 
årsaken til reduksjon av antall årsverk var at det ved Storslett var elever med store behov som har 
gått ut av grunnskolen og over i videregående skole. 
 

5.2 Ressursbruk14 ved enkeltskolene 

 
Tabell 4: Moan skole. Tall fra regnskap 2011, 2012 og 2013 

 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % 
Fast lønn 7 254 724 8 488 734 7 874 664 8,5 % 
Vikarer 699 686 1 004 070 843 242 20,5 % 
Ekstrahjelp 1 129 919 1 159 663 1 591 724 40,8 % 
Overtid     
Andre lønnsutgifter 106 809 -30 450 - 44 756 -141,9 % 
Sosiale utgifter 788 444 1 347 285 1 114 374 41,3 % 
Andre utgifter 951 782    965 741  668 074 -29,8 % 
Refusjon sykelønn/ 
fødselspenger -287 363 -398 155 -1 171 066 307,5 % 
Andre 
refusjoner/inntekter -137 921 

 
-1 303 312 -563 111 308,2 % 

Total netto 
driftsutgift 10 504 880 11 233 576 10 357 901 -1,4 % 
Kilde: Kommuneregnskapet, Nordreisa kommune 2011-2013 
 
I tabell 4 ser vi at ved Moan skole sank den totale driftsutgiften fra omlag 10,5 millioner kroner til 
snaue 10,36 millioner kroner fra 2011 til 2013, en nedgang på 1,4 %. Det var en økning fra 2011 
til 2012 der total netto driftsutgift var på om lag 11,2 millioner kroner. Det fremkommer av 
tabellen at reduksjonen i netto driftsutgift fra 2011 til 2013 i stor grad skyldes økning i 
sykelønnsrefusjoner og andre inntekter, samt en reduksjon i andre utgifter. Det var en økning i 
utgifter til vikarer og økning i utgifter til ekstrahjelp fra 2011 til 2013. Sykefraværet15 var i 
perioden 2011 til 2013 på henholdsvis 9,2 %, 7 % og 9,8 %. Økningen i sykelønnsrefusjoner og 
utgifter til ekstrahjelp og vikarer må ses i sammenheng med dette. Den store økningen i refusjon 
sykelønn og fødselspenger i 2013 forklares med høyere langtidsfravær og svangerskapspermisjon. 
Tall fra GSI viser at skolen i skoleåret 2010/2011 hadde totalt 17,1 årsverk, mens det var 16,3 
årsverk i skoleåret 2011/2012. I skoleårene 2012/2013 og 2013/2014 var det totalt 17,3 årsverk. 
Det var altså en liten økning i antallet årsverk fra regnskapsåret 2011 til 2013. Økningen i fastlønn 
fra 2011 til 2013 kan i hovedsak forklares med en liten økning i antallet årsverk samt generell 
lønns- og prisvekst i løpet av disse to årene. Sett i forhold til budsjettet hadde skolen i 2013 et 
mindreforbruk på omlag 600 000 kroner, som i skolens årsmelding forklares med økte inntekter.16  
 
Tabell 5 på neste side viser at Storslett skole reduserte den totale nettodriftsutgiften med drøye 3,3 
millioner kroner fra 2011 til 2013, en reduksjon på ca. 12,1 %. Administrasjonen opplyser at dette 
i hovedsak skyldes reduksjon i antall elever med store behov. Av tabellen fremkommer det en 

                                                 
14 Revisjonen har etterspurt detaljerte sykefraværstall (korttid og langtidsfravær) men ikke mottatt disse 
15 Skolens årsmelding for 2012 opplyser at det var flere langtidssykemeldinger. 
16 Ifølge administrasjonen gjelder inntekten elever fra andre kommuner som bor i fosterhjem i Nordreisa 
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betydelig reduksjon i fast lønn på om lag 4,2 millioner kroner. Skolens årsmeldinger for 201217 og 
2013 og tall fra GSI opplyser om en nedgang på nærmere fem årsverk til undervisning. Ifølge GSI 
var total antall årsverk 42,19 i 2011/2012 og 37,9 årsverk i 2013/2014. Storslett skole hadde en 
nedgang i sykefraværet fra 2012 til 2013, noe som gjenspeiler seg i reduksjonen i 
sykelønnsrefusjoner og utgifter til vikarer. Sett i forhold til budsjettet hadde skolen i 2013 et 
mindreforbruk på om lag 500 000 kroner, som ifølge skolens årsmelding blant annet skyldes 
investeringer som ikke ble gjennomført grunnet innkjøpsstopp. 
 
Tabell 5: Storslett skole. Tall fra regnskap 2011, 2012 og 2013 

 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % 
Fast lønn 20 714 374 19 579 450 16 533 885 -20,1 % 
Vikarer 1 749 535 1 734 773 1 237 581 -29,2 % 
Ekstrahjelp 3 920 810 3 469 506 4 437 982 13,2 % 
Overtid 27 081 32 969 7 219 -73,3 % 
Andre lønnsutgifter 125 161 46 606 -47 351 -137,8 % 
Sosiale utgifter  2 292 887 3 219 851 2 528 509 10,3 % 
Andre utgifter 1 093 940 908 968 1 042 026 -4,7 % 
Refusjon sykelønn/ 
fødselspenger -2 542 550 -2 344 969 -1 491 837 -41,3 % 
Andre 
refusjoner/inntekter -82 515 -216 913 -242 354 193,7 % 
Total netto 
driftsutgift 27 298 723 26 429 971 24 005 660 -12,1 % 
Kilde: Kommuneregnskapet, Nordreisa kommune 2011-2013 
 
 
Tabell 6: Rotsundelv skole. Tall fra regnskap 2011, 2012 og 2013 

 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % 
Fast lønn 3 644 790 3 835 251 3 786 033 3,8 % 
Vikarer 235 431 205 170 151 845 -35,5 % 
Ekstrahjelp 185 929 305 433   
Overtid     
Andre lønnsutgifter 5 359 16 676 -12 798 -338,8 % 
Sosiale utgifter  336 732 529 568 453 902 34,8 % 
Andre utgifter 389 406 325 148 386 902 -0,6 % 
Refusjon sykelønn/ 
fødselspenger -291 379 -90 736 -140 150 -51,9 % 
Andre 
refusjoner/inntekter -53 213 -33 446 -178 481 235,4 % 
Total netto 
driftsutgift 4 453 055 5 093 064 4 447 253 -0,1 % 
Kilde: Kommuneregnskapet, Nordreisa kommune 2011-2013 
 
Av tabell 6 fremgår det at Rotsundelv skoles totale netto driftsutgifter fra 2011 til 2013 omtrent 
var uforandret. Etter en økning i 2012 på om lag 640 000 kroner, sank de totale netto 
driftsutgiftene til nivå med 2011. I følge tall fra GSI ble antall årsverk redusert fra 9,34 i skoleåret 
2010/2011 til 6,26 i 2013/2014. Dette skulle normalt sett gitt seg utslag i lavere utgifter i fast lønn. 

                                                 
17 Det var flere årsverk i undervisning vårhalvåret 2012 enn høsthalvåret 2011 
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Administrasjonen opplyser at lønn til rektor ved Rotsundelv skole har alle årene kun vært ført på 
skole, men en del skulle også vært ført på funksjon for SFO. Dette gjør at lønnsutgiftene i 
realiteten er lavere ved Rotsundelv skole enn det som fremgår av regnskapet. Rektor opplyser i 
tillegg at i 2013 ble lønnsutgifter til SFO belastet skolens regnskap (funksjon 202), som vi må 
anse som hovedårsaken til at lønnsutgiftene ikke var lavere. Tabellen viser videre at utgifter til 
vikarer ble redusert, og dette må sees i sammenheng med at sykelønnsrefusjoner sank i samme 
periode. Sykefraværet ved Rotsundelv skole var i 2011 og 2012 på henholdsvis 13,1 % og 4,1 %. I 
2013 ble sykefraværet (inklusiv SFO) ved en feil ført kun på skole. Skolen opplyser i 
årsmeldingene at sykefraværet skyldes i hovedsak legemeldt fravær og at det er lite egenmeldt 
korttidsfravær.  
 
Tabell 7: Oksfjord skole. Tall fra regnskap 2012 og 2013 
 Regnskap 2012 Regnskap 2013 
Fast lønn 968 047 1 842 689 
Vikarer 6 862 18 586 
Ekstrahjelp  30 794 
Overtid   
Andre lønnsutgifter   
Sosiale utgifter  117 349 225 605 
Andre utgifter 176 881 139 143 
Refusjon sykelønn/ 
fødselspenger -115 -79 406 
Andre 
refusjoner/inntekter -22 837 -20 303 
Total netto 
driftsutgift 1 246 187 2 157 108 
Kilde: Kommuneregnskapet, Nordreisa kommune 2011-2013 
 
Tabell 7 viser regnskapstall18 for Oksfjord skole. Som nevnt tidligere ble Oksfjord skole gjenåpnet 
høsten 2012, noe som gjør en sammenlikning av regnskapstallene for 2012 og 2013 lite 
hensiktsmessig, i og med at regnskapsåret 2012 kun inneholder høsthalvåret for skolen. Ifølge tall 
fra GSI var det 3,41 årsverk i 2012/2013 mens antallet årsverk i skoleåret 2013/2014 var 2,81. 
Oksfjord Oppvekstsenter var 1.-7.-skole i skoleåret 2012/2013 og 1.-4.-skole i skoleåret 
2013/2014. Sykefraværet var i 2012 på 1,4 % og 3 % i 2013. Det framgår av skolens årsmelding at 
skolen hadde større lønnsutgifter enn budsjettert i 2012. I 2013 hadde skolen et budsjettmessig 
mindreforbruk. Revisjonen har fått opplyst fra virksomhetsleder/rektor ved Oksfjord skole at all 
lønn som rektor/styrer belastes ansvar 215 (Oksfjord skole). Dette gjør at lønnsutgiftene i 
realiteten er lavere ved Oksfjord skole enn det som det fremgår av regnskapet. Administrasjonen 
forklarer at det skal være følgende deling mellom funksjonene for skole, SFO og barnehage: skole 
55 %, SFO 5 % og barnehage 40 %. 
  

                                                 
18 Innbetaling SFO inngår ikke i dette regnskapet 
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5.3 Sammenlikninger av ressursbruken i de enkelte skolene i kommunen 

 
Tabell 8. Total netto driftsutgift per elev på enkeltskolene, 2011, 2012 og 2013.  

Total netto driftsutgift per 
elev, 2011. Fra høyest til 
lavest. 

Total netto driftsutgift per 
elev, 2012. Fra høyest til 
lavest. 

Total netto driftsutgift per 
elev, 2013. Fra høyest til 
lavest. 

Rotsundelv skole: 
101 205 kr. 

Rotsundelv skole: 
118 443 kr. 

Oksfjord skole: 
165 931 kr. 
 

Gjennomsnittlig netto 
driftsutgift per elev, 
Nordreisa skolene, 2011: 
85 057 kr. 

Oksfjord skole: 
95 860 kr.  
 

Rotsundelv skole: 
111 837 kr. 
 

Storslett skole: 
85 308 kr. 

Gjennomsnittlig netto 
driftsutgift per elev, 
Nordreisa skolene, 2012: 
94 536 kr.  

Gjennomsnittlig netto 
driftsutgift per elev, 
Nordreisa skolene, 2013: 
107 048 kr. 

Moan skole: 
68 659 kr. 

Storslett skole: 
90 973 kr.  
 

Storslett skole: 
86 432 kr. 

 Moan skole: 
72 870 kr. 
 

Moan skole: 
63 933 kr.  

Kilde; GSI og kommuneregnskapet 2011-2013 (bearbeidede data) 
 
Av tabell 8 fremgår total netto driftsutgift per elev ved de enkelte skolene i Nordreisa og gjennom-
snittene for skolene i 2011, 2012 og 2013. Det er store forskjeller mellom skolene fra laveste til 
høyeste netto driftsutgift per elev. Gjennomsnittlig netto driftsutgift per elev og forskjellen 
mellom skolen med lavest og høyest netto driftsutgift økte over de tre årene. Moan skole hadde i 
alle årene lavest netto driftsutgift per elev, som i 2013 var kr 63 933. Samme år var Oksfjord 
skoles netto driftsutgift per elev kr 165 931. Den store økningen for Oksfjord skoles netto 
driftsutgift per elev fra 2012 til 2013 kan forklares med gjenåpningen av skolen høsten 2012. 
Regnskapet for 2012 inneholder dermed utgifter bare for høsthalvåret 2012. I tillegg opplyser 
kommunen at det i disse årene for Oksfjord og Rotsundelv skole er ført lønnsutgifter som ikke 
tilhører funksjon 202, grunnskole. Ved Oksfjord skole er det, som nevnt ovenfor, om lag 45 % av 
lønnsutgifter til rektor som ikke skulle vært ført på funksjon 202 grunnskole. Ved Rotsundelv 
skole er rektor også leder for SFO, men all lønn går over skolebudsjettet. I tillegg kjenner vi til at 
all lønn til SFO i 2013 også ble belastet skolens budsjett. Disse nevnte forholdene gjør at 
Rotsundelv og Oksfjord skole fremstår med høyere netto driftsutgifter i regnskapet enn reell netto 
driftsutgift.    
 
Tabell 9 på neste side viser den enkelte skoles elevandel i prosent av den totale elevmassen i 
kommunens grunnskoler og skolenes netto driftsutgift i prosent av total netto driftsutgift til 
grunnskolene i 2013. Nordreisa kommune har en desentralisert skolestruktur med to små skoler 
med få elever, Rotsundelv og Oksfjord skole. Av tabell 9 ser vi at disse to skolene i 2013 hadde 
omlag 10,5 prosent av den totale elevmassen og de stod for 26,1 % av kommunens netto 
driftsutgift til grunnskole.   
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Tabell 9: Skolenes andeler av total elevmasse og total netto driftsutgift, 2013 

Skole A) Andel i 
prosent av total 
elevmasse 

B) Andel i 
prosent av total 
netto 
driftsutgift 

Differanse A-B 
i prosentpoeng 

Storslett skole 56,4 % 58,6 % +2,2 % 
Moan skole 32,9 % 25,3 % -7,6 % 
Rotsundelv skole 8,1 % 10,9 % +2,8 % 
Oksfjord skole 2,6 % 5,2 % +2,6 % 
Kilde; GSI og kommuneregnskapet 2013 (bearbeidede data) 
 
Det framgår videre av tabell 9 at når det gjelder Storslett, Rotsundelv og Oksfjord skole, var 
andelene av den totale elevmassen i 2013, mindre enn skolenes andeler av kommunens totale netto 
driftsutgift til grunnskoler. Moan skoles prosentandel av total elevmasse var høyere enn andelen 
av total netto driftsutgift.  
 
Årsakene til variasjoner mellom skoler i netto driftsutgift per elev, kan være mange. Av tabell 3 
fremgår det at fast lønn, vikar overtid, sosiale utgifter og andre lønnsutgifter utgjør det aller meste 
av kommunens totale netto driftsutgift til grunnskole. Ved sammenlikning av enkeltskolene vil det 
derfor være interessant se på forholdet mellom antall årsverk og antall elever ved den enkelte 
skole. Tabell 10 viser antall årsverk per elev ved de ulike skolene i Nordreisa de tre siste årene.  
 
Tabell 10: Årsverk per elev i skolene de tre siste skoleår, fra høyest til lavest. Ett årsverk =100 % 

Årsverk per elev, 
2011/2012 

Årsverk per elev, 
2012/2013 

Årsverk per elev, 
2013/2014 

Rotsundelv skole: 
19,2 % 
 

Oksfjord skole: 
26,2 % 

Oksfjord skole: 
21,5 % 

Gjennomsnitt: 
14,4 % 

Rotsundelv skole: 
16 % 
 

Rotsundelv skole: 
18 % 
 

Storslett skole: 
14,1 % 
 

Gjennomsnitt: 
14,2 % 

Gjennomsnitt: 
15,9 %  
 

Moan skole: 
10 % 
 

Storslett skole: 
13,4 % 
 

Storslett skole: 
13,8 % 
 

 Moan skole: 
11,2 % 
 
 

Moan skole: 
10,2 % 
 

Kilde: Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) (bearbeidede data) 
 
Som det fremgår av tabellen har antall årsverk per elev ved enkelte av skolene i Nordreisa variert 
noe. I de siste tre skoleårene hadde Moan skole laveste antall årsverk per elev blant kommunens 
grunnskoler. Dette forklarer hvorfor denne skolen har hatt den laveste netto driftsutgift per elev 
(som vist i tabell 8 og 9) blant kommunens grunnskoler. Rotsundelv skole hadde i skoleåret 
2011/2012 det høyest antallet årsverk per elev, noe som forklarer hvorfor denne skolen hadde 
høyest netto driftsutgift per elev i regnskapsåret 2012. Oksfjord skole hadde høyest antall årsverk 
per elev i skoleårene 2012/2013 og 2013/2014, noe som er med på å forklare hvorfor denne skolen 

-�540�-



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen 

 

Side:  
 

19 

hadde høyest netto driftsutgift per elev i regnskapsåret 2013. Variasjoner i antall årsverk per elev 
ved de ulike skolene kan blant annet skyldes at det er variasjoner i omfanget av 
spesialundervisning. Spesialundervisningen krever jevnt over mer ressurser enn ordinær 
undervisning, som f.eks. økt bruk av spesialpedagog, ekstra lærerressurs eller assistent.  
 
Elevantallet ved skoler kan variere og dette gjør at behovet for ansatte vil variere. Utslagene i 
netto driftsutgift per elev kan bli særlig store ved mindre skoler. En reduksjon i elevantallet 
medfører nødvendigvis ikke at antall ansatte reduseres, da det kan være vanskelig å redusere antall 
ansatte. Variasjoner i elevtallet kan derfor gi store utslag i netto driftsutgift per elev.  
 
Tabell 11: Spesialundervisning etter enkeltvedtak ved skolene i Nordreisa, de tre siste skoleår 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Andel elever som fikk 
spesialundervisning etter 
enkeltvedtak, rangert fra 
høyest til lavest 

Andel elever som fikk 
spesialundervisning etter 
enkeltvedtak, rangert fra 
høyest til lavest 

Andel elever som fikk 
spesialundervisning etter 
enkeltvedtak, rangert fra 
høyest til lavest 

Storslett skole: 
22 % 
 
 

Oksfjord skole: 
23,1 % 

Storslett skole: 
18,9 % 

Skolene sammenlagt: 
16,7 % 

Storslett skole: 
19,9 % 
 

Skolene sammenlagt: 
13,5 %  
 

Moan skole: 
10,4 % 
 
 

Skolene sammenlagt: 
15 % 

Rotsundelv skole: 
8,1 % 
 

Rotsundelv skole: 
4,5 % 
 

Moan skole: 
7,8 % 
 
 

Oksfjord skole: 
7,8 % 
 

 
 

Rotsundelv skole: 
7 % 
 

Moan skole: 
6,5 % 
 

Kilde: Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) (bearbeidede data) 
 
Tabell 11 viser prosentandel elever ved hver enkelt skole i Nordreisa kommune som etter 
enkeltvedtak fikk spesialundervisning de tre siste skoleårene. Tabellen viser store forskjeller 
mellom skolene. Storslett skole hadde den største andel elever som fikk spesialundervisning i 
skoleåret 2011/2012 og 2012/2013, og neststørste andel i skoleåret 2012/2013. Oksfjord skole 
hadde i 2012/2013 den høyeste andel elever som fikk spesialundervisning av kommunens 
grunnskoler. Moan skole hadde i alle tre årene en lavere andel elever som fikk spesialundervisning 
enn skolene sammenlagt, og er mulig årsak til at skolen hadde lavest antall årsverk per elev. 
Rotsundelv skole skiller seg ut ved at de jevnt over har hatt en lav andel elever som har mottatt 
spesialundervisning men samtidig hatt høyt antall årsverk per elev. Ut fra tabellen kan vi ikke 
entydig si at større omfang av spesialundervisning19 er en årsak til høyere antall årsverk per elev 
ved grunnskolene i Nordreisa. Høyt antall årsverk per elev har ikke nødvendigvis sammenheng 

                                                 
19 En nærmere analyse av GSI-tall at Oksfjord og Rotsundelv skole hadde i gjennomsnitt flere vedtatte 
undervisningstimer til spesialundervisning per elev enn Storslett og Moan skole. 
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med spesialundervisning, noe som er tilfelle for Nordreisa kommune. Når det gjelder omfanget av 
spesialundervisning, avgjøres dette av antall elever som mottar spesialundervisning, hvor mange 
timer hver av disse elevene har vedtak om og hvordan timene blir organisert.  
 

5.4 Oppsummering 
Nordreisa kommunes netto driftsutgift til grunnskole sank fra 42,2 millioner kroner i 2011 til 40,9 
millioner kroner i 2013. Sammenlikning av netto driftsutgift per elev ved de enkelte skolene i 
Nordreisa kommune, viser relativt store forskjeller som er økende. Moan skole fremstår i perioden 
2011 til 2013 som skolen med lavest netto driftsutgift sett i forhold til antall elever. Rotsundelv 
skole fremstår i 2012 som skolen med høyest netto driftsutgift sett i forhold til antall elever, mens 
Oksfjord skole fremstår i 2013 som skolen med høyest netto driftsutgift sett i forhold til antall 
elever.20 
 
Antall årsverk per elev, vist i tabell 10, forklarer mye av variasjonene i netto driftsutgift per elev. 
Antall årsverk pr. elev virker ikke utelukkende å være et resultat av andel elver som får 
spesialundervisning, men påvirkes også av andre forhold. 
 
 
  

                                                 
20 Administrasjonen poengterer overfor revisjonen at Oksfjord Oppvekstsenter er en liten skole som får store utslag på 
netto driftsutgift når der er økte ressurser på enkeltelever 
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6 SAMMENLIKNING AV RESSURSBRUK PÅ GRUNNSKOLE  

Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Nordreisa kommune sammenliknet med 
andre kommuner? Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremkommer i 
sammenlikningen?  
 
Det er viktig å være oppmerksom på at Nordreisa kommune ikke betaler arbeidsgiveravgift, i 
motsetning til det store flertallet av kommunene i KG3 som vi sammenlikner med i denne 
rapporten. I KG3 er det ti kommuner som er fritatt fra arbeidsgiveravgiften. Tre kommuner inngår 
i sone 1 med sats på 14,1 % for ordinære næringer. Videre er det tolv kommuner i sone 2 med en 
sats på 10,6 %, seks kommuner i sone 3 med en sats på 6,4 % og seks kommuner i sone 4 med en 
sats på 5,1 %. Dette gir seg utslag i de regnskapsbaserte KOSTRA-indikatorverdiene, der 
Nordreisa kommune gjennomgående fremstår med lavere verdier enn dersom Nordreisa kommune 
betalte arbeidsgiveravgift slik flertallet av kommunene i KG3 gjør. I utgangspunktet kan dette 
forholdet sies å svekke sammenliknbarheten mellom Nordreisa og sammenlikningskommunenes 
indikatorverdier for prioritering og produktivitet.  Revisjonen har imidlertid ikke lagt dette 
forbeholdet til grunn for noen korrigering av Nordreisa kommunes verdier på indikatorene i 
tabellene i dette kapittelet. Det faktum at Nordreisa kommune ikke betaler arbeidsgiveravgift, bør 
likevel tas med i betraktning når forholdet mellom Nordreisa og KG3`s indikatorverdier blir tolket.  
 
Revisor vil innledningsvis minne om at Nordreisa kommune har enkelte feilføringer i KOSTRA. I 
2011 ble det brukt feil funksjon på konto 0312 som er lønnsmidler til spesialpedagog brukt i 
spesialundervisning. Lønnsutgiftene ble ført på funksjon 211 «spesialpedagogisk hjelp» som 
ligger innenfor barnehageområdet21 og ikke funksjon 202 som er grunnskole. Dermed ble også 
tilhørende utgifter til pensjon og refusjon sykelønn/fødselspenger ført på funksjon 211. 
Feilføringen utgjør nesten 6 millioner kroner. Derfor er Nordreisas verdier på både prioriterings- 
og produktivitetsindikatorene22 for 2011 for lave sett i forhold til kommunes reelle ressursbruk på 
grunnskole dette året. 
 

6.1 KOSTRA-indikatorer for prioritering 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye penger kommunen «velger» å bruke 
på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være «høyt prioritert» når en kommune 
bruker en relativt stor andel av sine ressurser på den (Statistisk Sentralbyrå, 2014). Det gjelder for 
alle KOSTRA-indikatorene at KOSTRA-gruppen er den mest egnede sammenlikningsenheten23. 
Våre drøftinger kretser derfor i hovedsak rundt sammenlikninger mellom Nordreisa kommune og 
gjennomsnittet for KG3.  
 
Av tabell 12 på neste side fremgår det at Nordreisa kommunes netto driftsutgifter til grunnskole, 
konsern, i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter i 2011, 2012 og 2013 var lavere enn 
gjennomsnittene for KG3 og landet utenom Oslo, men kun marginalt lavere enn KG3 i 2013. 
Kommunens netto driftsutgifter til skolelokaler i prosent av samlede driftsutgifter, konsern var i 
2011 og 2013 på nivå med gjennomsnittet for KG3 og landet utenom Oslo, og noe lavere enn 
sammenlikningsenhetene i 2012.  

                                                 
21 Det betyr at det også er feil i 2011 tallene i KOSTRA som gjelder barnehage 
22 Netto driftsutgifter og korrigerte brutto driftsutgifter 
23 Langøren, A., Galloway og R. Aaberge (2006): Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske 
rammebetingelser 2003. Rapporter 2006/8, Statistisk Sentralbyrå. 
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Tabell 12 viser videre at Nordreisa kommunes netto driftsutgifter til skoleskyss i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern, var litt høyere i 2011 og på nivå med KG3 og landet utenom 
Oslo i 2012 og 2013.  
 
Tabell 12: Prioritering, grunnskole. Utvalgte nøkkeltall for 2011-2013 

D1. Konsern 
Grunnskoleopplæring - nivå 2 

Nordreisa KG3 
Landet 
u/Oslo 

Prioriteringsindikatorer 2011 2011 2011 
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 17,3 19,9 20,5 
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 4,2 4,3 4,2 
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 1,1 0,7 0,5 

 2012 2012 2012 
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 18,7 19,4 20 
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 3,8 4,2 4 
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 0,6 0,6 0,5 

 2013 2013 2013 
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 18,1 18,7 19,5 
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 3,9 3,9 3,9 
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 0,5 0,6 0,5 
Kilde: KOSTRA 
 
 
Diagram 1: Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år, konsern, 2011-2013, i kroner 

 
Kilde: KOSTRA 
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Det fremgår av diagram 1 på forrige side at Nordreisa kommunes netto driftsutgifter til grunnskole 
per elev i alle tre årene var lavere enn gjennomsnittet for KG3 og på nivå med gjennomsnittet for 
landet utenom Oslo i 2011 og 2013. Det er verdt å merke seg at forskjellene mellom Nordreisa 
kommune og KG3 var markante. Videre viser tallene for 2013 at Nordreisa kommunes netto 
driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler per elev var kr 21 827 lavere enn gjennomsnittet for 
KG3. Vi vil her poengtere at 2011-verdien er for lav for Nordreisas del, grunnet de feilføringene i 
regnskapet vi tidligere har kommentert.  
 
Tabell 13: Andel innbyggere i skolepliktig alder, i prosent 

Andel innbyggere 6-15 år 2011 2012 2013 

Andel innbyggere i alderen 6-15 år i Nordreisa kommune 12,5 12,2 12,4 

Andel innbyggere i alderen 6-15 år i KG3 12,4 12,2 12 
Kilde: KOSTRA 
 
Av tabell 13 framgår det at andelen innbyggere i skolepliktig alder i Nordreisa kommune i årene 
2011 og 2012 var på nivå med KG3. I 2013 var andelen i Nordreisa kommune marginalt høyere 
enn KG3. Tabellen viser at Nordreisa kommune sammenliknet med KG3 hadde relativt sett like 
mange innbyggere å dele utgiftene til grunnskoledriften på. 
 
Ser vi videre på prioriteringsindikatorene for skolelokaler i diagram 2, så var Nordreisa kommunes 
netto driftsutgifter til skolelokaler per elev, lavere enn gjennomsnittet for KG3, noe som indikerer 
at kommunen prioriterte skolelokaler lavere enn sammenliknbare kommuner i KG3.  
 
Diagram 2: Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år, konsern, 2011-2013, i kroner 

 
Kilde: KOSTRA 
 
Det framgår videre av diagram 3 på neste side at Nordreisa kommunes netto driftsutgifter til 
skoleskyss per elev har gått betydelig ned i treårsperioden. Sammenlignet med KG3 var disse 
utgiftene for Nordreisa høyere i 2011, litt lavere i 2012 og betydelig lavere i 2013. Diagram 3 
indikerer dermed at Nordreisa kommunes prioritering av skoleskyss sammenliknet med KG3 har 
gått fra høy i 2011 til lav i 2013.  
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Diagram 3: Netto driftsutgifter til skoleskyss per innbygger 6-15 år, konsern, 2011-2013, i kroner 

 
Kilde: KOSTRA 
 
Administrasjonen i Nordreisa kommune har kommentert reduksjonen i netto driftsutgifter til 
skoleskyss: 
 

 Antall elever med funksjonshemming og rett til skoleskyss jf. opplæringslova er redusert i 
grunnskolen 

 Gjenåpning av Oksfjord Oppvekstsenter med 13 elever har redusert skyssbehov til andre 
skoler  

 Mellomtrinnet flyttet fra Sørkjosen til Storslett skole, og de fleste av elevene kom da 
innenfor avstandsgrensen24  

 
Forholdet nevnt i siste kulepunkt henger sammen med at elever på mellomtrinnet ved Storslett 
skole hadde midlertidige undervisningslokaler i Sørkjosen i en periode mens Storslett skole ble 
renovert og utbygd. I byggeperioden måtte disse elevene skysses til Sørkjosen. Etter at Storslett 
skole stod ferdig og mellomtrinnet25 ble flyttet tilbake til Storslett skoleåret 2013/2014 ble behovet 
for skoleskyss betydelig redusert. 
 
Prioriteringsindikatorene som er fremstilt i tabell 1 og diagram 1, indikerer samlet sett at 
Nordreisa kommune fra 2011 til 2013 prioriterte grunnskoleundervisningen lavere enn 
sammenliknbare kommuner (i KG3). Vi vi igjen minne om feilføringene i 2011 som medfører at 
verdiene er lavere for Nordreisas del. Vi minner også om at Nordreisa kommune ikke betaler 
arbeidsgiveravgift, noe det store flertallet av kommuner vi her sammenlikner med gjør. Nordreisa 
kommunes netto driftsutgifter til grunnskole utgjorde i alle årene en lavere andel av kommunens 
samlede netto driftsutgifter enn KG3 og landet u/Oslo. I tillegg var Nordreisa kommunes netto 
driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år lavere enn gjennomsnittet i KG3. 
 

                                                 
24 Elever som bor nærmere enn 4 km fra skole har ikke rett til skoleskyss  
25 På grunn av ombygging gikk 6. og 7. klasse skoleåret 2012/2013 på avdeling Sørkjosen skole. 
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6.2 KOSTRA-indikatorer for dekningsgrader 

Dekningsgradsindikatorene sier hvor stor andel av en tjenestes målgruppe som mottar tjenesten. 
 
Tabell 14 viser at andel elever i kommunens grunnskoler av kommunens innbyggere 6-15 år i 
Nordreisa var lavere enn sammenlikningsenhetene i 2011, 2012 og 2013. At dekningsgraden i 
grunnskolen var lavere i Nordreisa i disse tre årene skyldes antakelig at det er to privatskoler i 
kommunen, og at noen av innbyggerne i skolepliktig alder mottar grunnskoleundervisning ved 
disse skolene.  Andelen elever som fikk skoleskyss, var i alle tre årene betydelig høyere i Nordreisa 
kommune enn gjennomsnittet for KG3 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Andel elever 
som fikk skoleskyss steg i 2012 og gikk ned igjen i 2013. 
 
Tabell 14: Dekningsgrader, grunnskole. Utvalgte nøkkeltall for 2011-2013 

D1. Konsern 
Grunnskoleopplæring - nivå 2 

Nordreisa KG3 
Landet 
u/Oslo 

Dekningsgradindikatorer 2011 2011 2011 
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 
6-15 år 86,6 100,2 97,5 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 60,9 44,3 24,2 

 
2012 2012 2012 

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 
6-15 år 84,7 99,6 97,3 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 65,3 42,6 24,1 

 
2013 2013 2013 

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 
6-15 år 82,1 99,1 96,9 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 53,9 43 23,5 
Kilde: KOSTRA 
 
 
Tabell 15: Dekningsgrader, grunnskole. Utvalgte nøkkeltall for 2011-2013 

D1. Konsern 
Grunnskoleopplæring - nivå 2 

Nordreisa KG3 
Landet 
u/Oslo 

Dekningsgradindikatorer 2011 2011 2011 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 15,3 11,5 8,6 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 28,2 20,4 18,3 

 
2012 2012  

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 13,9 11,2 8,6 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 23,4 20,8 18 

 
2013 2013  

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 13,5 10,8 8,4 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 20,6 20 17,8 
Kilde: KOSTRA 
 

-�547�-



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen 

 

Side:  
 

26 

Av tabell 15 på forrige side fremgår det at andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 
i alle tre årene var høyere i Nordreisa enn gjennomsnittet for KG3. Andelen gikk ned fra 15,3 % i 
2011 til 13,5 % i 2012. Ser vi nærmere på andel timer spesialundervisning av antall lærertimer 
totalt, så lå Nordreisa også her høyere enn gjennomsnittet for KG3. Imidlertid har andel timer 
spesialundervisning av antall lærertimer i Nordreisa kommune gått ned med 7,8 prosentpoeng fra 
2011 til 2013 og har nærmet seg nivået for KG3.  
 
Tabell 16 viser utviklingen av andelen elever som får spesialundervisning fra 2011 til 2013. Vi ser 
at på småtrinnet (1.-4. trinn) har andelen i Nordreisa kommune gått ned fra å være høyere i 2011 
til lavere enn gjennomsnittet for KG3 men noe høyere enn landet utenom Oslo. På mellomtrinnet 
(5.-7.trinn) var andelen elever som får spesialundervisning i alle tre årene betydelig høyere i 
Nordreisa enn gjennomsnittet for både KG3 og landet u/Oslo, men andelen i Nordreisa kommune 
har gått ned i perioden. Også på ungdomstrinnet (8.-10. trinn) var andelen elever som får 
spesialundervisning i Nordreisa i alle tre årene betydelig høyere enn nivået for KG3 og landet 
u/Oslo. Andelen elever som får spesialundervisning på ungdomstrinnet steg noe i 2013. 
 
Tabell 16: Andel elever som får spesialundervisning fordelt på trinn 

Dekningsgrader for grunnskolen 
Nordreisa KG3 

Landet 
u/Oslo 

 2011 2011 2011 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 8,8 7,8 5,7 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 21,1 13,2 9,8 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 18,7 14 11,2 

 
2012 2012 2012 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 7,4 7,7 5,7 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 17,2 13 9,8 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 18,8 13,5 11,2 

 
2013 2013 2013 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 6,5 7,3 5,5 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 17 12,4 9,7 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 20,1 13,6 10,8 
Kilde: KOSTRA 
 

6.3 KOSTRA-indikatorer for produktivitet/enhetskostnader  

Produktivitetsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye ressurser som brukes for å 
produsere en tjeneste. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til 
produksjonen. Som det fremgår nedenfor angir flere av produktivitetsindikatorene korrigert brutto 
driftsutgift per elev.  
 
Av tabell 17 på neste side fremgår det at den korrigerte brutto driftsutgiften til grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss per elev i Nordreisa kommune var i 2011 betydelig lavere26 enn 
gjennomsnittet for KG3, og tilnærmet gjennomsnittlig i 2012 og 2013 sammenliknet med KG3. 

                                                 
26 «Betydelig», noe som nok skyldes feil bruk av funksjon 
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Når det gjelder korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202) per elev, var forskjellene 
mellom Nordreisa og KG3 små i 2012 og 2013, mens Nordreisa i 2011 hadde betydelig lavere 
korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202) per elev enn KG3. Lønnsutgiftene, som utgjør 
den aller største delen av korrigert brutto driftsutgift til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, var 
høyere i 2012 og lavere i 2011 og 2013 per elev i Nordreisa enn gjennomsnittet for KG3. Isolert 
sett hadde Nordreisa kommune en relativt stor økning på korrigerte brutto driftsutgifter til 
skolelokaler (222) fra 2012 til 2013. Vi ser at lønnsutgiftene steg betydelig fra 2011 til 2012, og 
den viktigste forklaringen på dette er feilføring som vi har kommentert tidligere. I overkant av 5 
millioner av lønnsutgiftene er ført på barnehagefunksjon i stedet for grunnskolefunksjon og 
påvirker alle tre indikatorverdiene for 2011. Indikatorverdiene i tabell 16 indikerer at 
grunnskoledriften i Nordreisa kommune var tilnærmet gjennomsnittlig produktiv i 2012 og 2013. 
Vi vil imidlertid igjen minne om at Nordreisa kommune ikke betaler arbeidsgiveravgift noe de 
aller fleste kommunene vi her sammenlikner med gjør. For 2011 er det usikkert hvordan 
kommunens verdier på produktivitetsindikatorene hadde blitt dersom det var korrigert for 
feilføringene av lønnsutgifter på barnehageområdet.   
 
Tabell 17: Produktivitet grunnskole, utvalgte nøkkeltall for 2011 - 2013 

Produktivitetsindikatorer for grunnskolen 
Nordreisa KG3 

Landet 
u/Oslo 

 2011 2011 2011 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern 103 114 122 149 93 596 
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 
223), per elev, konsern 82 026 98 044 74 434 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev, konsern 77 521 98 085 76 329 

 
2012 2012 2012 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern 131 511 129 104 98 242 
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 
223), per elev, konsern 108 878 104 116 78 517 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev, konsern 107 661 104 159 80 224 

 
2013 2013 2013 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern 133 930 131 566 101 687 
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 
223), per elev, konsern 102 070 106 451 81 181 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev, konsern 104 330 106 239 83 128 
Kilde: KOSTRA 
 

6.4 Utdypende tjenesteindikatorer 

Tabell 18 på neste side viser tre utvalgte “utdypende tjenesteindikatorer” for grunnskolen i 

Nordreisa kommune, KG3 og landet utenom Oslo. Av tabell 18 ser vi at andelen lærere med 
universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning i Nordreisa kommune i 2011 var på 
nivå med KG3 mens andelen i 2012 og 2013 var høyere sammenlignet med KG3 og landet 
utenom Oslo. Tabellen viser at kommunen, spesielt i 2013, hadde god tilgang på kvalifisert 
personell til grunnskolen. Andelen lærere med videregående utdanning eller lavere, altså 
ufaglærte, gikk fra 2011 til 2013 ned og var i 2013 lavere enn KG3 og landet utenom Oslo. 
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Tabell 18: Utdypende tjenesteindikatorer, utvalgte nøkkeltall for 2011-2013 

Utdypende tjenesteindikatorer for 
grunnskolen 

Nordreisa KG3 
Landet 
u/Oslo 

 2011 2011 2011 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
1.-10. årstrinn 10,2 10 13,4 
Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og 
pedagogisk utdanning 85,4 85,1 87 
Andel lærere med videregående 
utdanning eller lavere 5,6 8,9 7,5 

 2012 2012 2012 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
1.-10. årstrinn 10,3 10,1 13,5 
Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og 
pedagogisk utdanning 89 85,6 87,4 
Andel lærere med videregående 
utdanning eller lavere 6,1 9 6,9 

 2013 2013 2013 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
1.-10. årstrinn 10,9 10,4 13,5 
Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og 
pedagogisk utdanning 94,1 85,4 87,1 
Andel lærere med videregående 
utdanning eller lavere 4,4 8,4 6,6 
Kilde: KOSTRA 
 

6.5 Oppsummering 

Vår analyse av KOSTRA-tallene ovenfor indikerer at Nordreisa kommunes grunnskole: 
 

a) ble prioritert lavere sammenliknet med KG3 i perioden 2011-2013 og noe høyere enn 
landet utenom Oslo i 2012 

b) hadde en lavere andel elever i kommunens grunnskole av kommunens innbyggere i 
skolealder  

c) hadde en større andel elever som fikk skoleskyss sammenliknet med KG3 og landet 
utenom Oslo 

d) hadde en større andel elever som mottok spesialundervisning, sammenliknet med både 
KG3 og landet u/Oslo, både i 2011, 2012 og 2013 

e) hadde en tilnærmet gjennomsnittlig produktivitet i 2012-2013 
 
I forbindelse med punkt a) og e), minner vi om at Nordreisa kommune ikke betaler 
arbeidsgiveravgift, noe de aller fleste kommunene vi her sammenlikner med gjør.  
 
  

-�550�-



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen 

 

Side:  
 

29 

6.6 Mulige årsaker til forskjeller mellom Nordreisa og sammenlikningsenhetene 

I Nordreisa kommune er det to privatskoler, noe som forklarer en lavere andel elever i 
kommunens grunnskoler av kommunens skolepliktige innbyggere. Denne såpass lave 
dekningsgraden sammenliknet med KG3 forklarer videre hvorfor Nordreisa kommune 
tilsynelatende prioriterer grunnskolen lavere i den forstand at Nordreisa kommune relativt sett 
bruker mindre ressurser på grunnskole enn gjennomsnittet i kommunene som det sammenliknes 
med.  Vi vil imidlertid igjen minne om feilføringen i 2011 og at kommunen er fritatt for 
arbeidsgiveravgift. 
 
En sannsynlig årsak til at andelen elever som fikk tilbud om skoleskyss i Nordreisa kommune var 
høyere enn sammenlikningsenhetene, er at kommunens grunnskoler er definert som én skolekrets, 
noe som innebærer fritt skolevalg. Nordreisa er relativt stor i utstrekning, har spredt bosetting og 
bare èn kommunal ungdomsskole. Det betyr at mange av elevene har mer enn 4 km skolevei og 
dermed rett til fri skoleskyss. 
 
Det kan være flere ulike årsaker til variasjoner kommuner imellom når det gjelder andel elever 
med enkeltvedtak om spesialundervisning, eksempelvis: 
 

 ulikheter mellom ulike kommuners elevmasser, med hensyn til forekomst av lærevansker, 
atferdsvansker, sosial bakgrunn m.m. 

 ulikheter mellom pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) fra kommune til kommune, når 
det gjelder faglige vurderinger 

 ulikheter mellom kommuners grunnskole når det gjelder praksis for tildeling av ressurser 
(gjennom enkeltvedtak) om spesialundervisning, samt variasjoner i evnen til å tilby 
tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen; herunder tidlig innsats og andre 
forebyggende tiltak 

 
Faktorene nevnt i kulepunktene ovenfor vil også kunne gi seg utslag med hensyn til hvor mange 
av lærertimene i en kommunes grunnskole som går til spesialundervisning. 
 
Når det gjelder forskjeller i produktivitet mellom ulike kommuners grunnskoler, er lønnsutgiftene 
av avgjørende betydning i og med at de utgjør den aller største delen av korrigerte brutto 
driftsutgift til grunnskole. KOSTRA-tallene viser at lønnsutgifter per elev til grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss steg fra 2011 til 2012 med hele 26 852 kroner, men samtidig vet vi at 
det er feil i KOSTRA-tallene for 2011, noe som forklarer at forskjellen er stor. Noe som også 
spiller inn på økte lønnsutgifter er lønnsutvikling og økt utdanningsnivå blant lærerne.  
 
En nærmere analyse av tall fra GSI viser at Nordreisa kommunes grunnskoler samlet hadde tolv 
færre elever i 2012 enn i 2011, og antallet årsverk til administrative og pedagogiske lederoppgaver 
økte fra 4,7 til 5,7 i perioden. Det har også betydning at Oksfjord skole ble gjenåpnet høsten 2012. 
Flere stillinger, drift av flere skolelokaler og færre elever å dele kostnadene på, er mulige 
forklaringer på den relativt store økningen i korrigerte brutto driftsutgifter per elev fra 2011 til 
2012, i tillegg til feilføringene vi har kommentert tidligere. Samtidig vil det store omfanget av 
spesialundervisning i Nordreisa trekke korrigerte brutto driftsutgifter opp. Lærerne i Nordreisa er 
også gjennomgående eldre, og særlig i 2013 høyere utdannet, sammenliknet med gjennomsnittet i 
KG3. For øvrig må det legges til at Nordreisa kommune hadde flere elever27 per kommunale skole 
enn hva gjennomsnittet var i KG3. Dette virker i utgangspunktet i retning av høyere produktivitet 

                                                 
27 19 flere i 2012 og 18 flere i 2013 
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(altså lavere korrigerte brutto driftsutgifter per elev). Det samme gjelder gruppestørrelsen, som på 
1.- 10. trinn var større i Nordreisa enn i KG3 i samtlige år. De korrigerte brutto driftsutgiftene til 
skoleskyss per elev som mottok skoleskyss, var i 2012 og 2013 vesentlig lavere i Nordreisa enn i 
KG3. Med høy dekningsgrad blant skolelevene på denne tjenesten, blir det mange å dele utgiftene 
på. I tillegg er kommunen som nevnt fritatt for arbeidsgiveravgift. Det foreligger altså faktorer 
som trekker i ulike retninger, men kommunens grunnskole fremstod i perioden 2012-2013 som 
gjennomsnittlig produktiv, sammenliknet med KG3. 
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7 OPPLÆRINGSTILBUD

7 .1 Årstimetall28

Oppfyller kommunen kravene i læreplanverket for kunnskapsløftet om antall
undervisnings timer for elevene på de enkelte hovedtrinnene?

28 I timetallet fra Udir tilsvarer en time 60 minutter

Revisjonskriterier:

Ordinær fag og timefordelingsplan

Kilde: Rundskriv Udir - 01 - 2013
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Revisors funn
Revisor har blitt forelagt hver enkelt skoles fag - og timefordelingsplan for skoleåret 2013/2014. Vi
har bedt om oversikt over hvor mange timer som faktisk ble gitt ved de ulike skolene, men får
opplyst fra rektorene at en slik spesifikk oversikt ikke foreligger, bortsett fra timeplanen for
skoleåret 2013/2014.

Tabell 19 på neste side viser Moan skol es fag - og timefordelingsplan omregnet til 45 minutters
skoletimer. I fagene norsk, matematikk og engelsk på 1. - 4. trinn har skolen ligget over
minimumskravet til Udir. Når det gjelder års timer til samisk og finsk gir ikke dokumentasjonen
grunnlag for en direkte sammenlikning med minstekravet fra Udir. Her er revisjonen avhengig av
dokumentasjon som viser hvor mange timer disse elevene har til sammen i norsk og samisk/finsk.

Revisor får o pplyst fra rektor at denne har de brukt de siste årene. Hun opplyser videre at det har
vært avtalt mellom Moan skole og Storslett skole en timefordeling i fagene som har en sum fra 1.

Fag og timefordelingsplan for elever med samisk eller finsk

Kilde: Rundskriv Udir - 01 - 2013
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til 7. trinn, mens de øvrige fagene som gjelder fra 1. til 4. trinn har vært fordelt mellom trinnene 
ved Moan. Det foreligger ikke noe skriftlig dokumentasjon som sier noe om den avtalte 
fordelingen mellom Moan og Storslett skole.  
 
 
Tabell 19: Fag- og timefordelingsplan ved Moan skole, 2013/2014 

 
 
 
Fag- og timefordelingsplan ved Oksfjord skole er vist i tabell 20 på neste side. Også denne er 
omregnet til 45 minutters skoletimer. Rektor ved Oksfjord skole forklarer at timefordelingsplanen 
brukes som utgangspunkt for å lage timeplanen. Utregning av timene viser at timefordelingen ved 
Oksfjord skole i forrige skoleår avvek noe fra minimumskravet fra Udir. I norsk hadde Oksfjord 
19 årstimer mindre og i matematikk 4 årstimer mindre enn anbefalingene fra Udir. I engelsk hadde 
skolen 4,5 årstimer mer enn anbefalingene fra Udir.  
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Tabell 20: Fag- og timefordelingsplan ved Oksfjord skole, 2013/2014

 
 
 
Tabell 21: Fag- og timefordelingsplan ved Rotsundelv skole, 2013/2014 

 
 
Av tabell 21 ovenfor fremgår fag- og timefordelingen ved Rotsundelv skole. Utregning av timene 
viser at timefordelingen i forrige skoleår avvek fra minimumskravet fra Udir i en rekke fag. 
Avvikene var; RLE 28 årstimer mindre, norsk 32,5 årstimer mindre, samfunnsfag 15,5 årstimer 
mindre, kroppsøving 50,5 årstimer mindre. I øvrige fag lå timetallet over anbefalingene. Totalt 
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timetall for 1. til 7. trinn i 2013/2014 var ved Rotsundelv skole elleve timer lavere enn 
minimumskravet til Udir. For skoleåret 2014/2015 er timetallet på 5. trinn økt, slik at alle klassene 
på mellomtrinnet nå har fulle uker som tilsvarer 30 timer. Administrasjonen opplyser at skolen nå 
ligger på minimumskravet i alle fag.  
 
Tabell 22 viser timefordelingen fra Storslett skole. Den viser blant annet at total antall årstimer 
ligger noe i overkant av minimumskravet til Udir og at skolen følger minimumskravet til antall 
årstimer i alle fag. 
 
Tabell 22: Fag- og timefordelingsplan ved Storslett skole, 2013-2014 

 
 
 
 
Revisors vurdering og konklusjon: 
De framlagte fag- og timefordelingene er etter revisors vurdering ikke tilstrekkelig dokumentasjon 
på hvor mange timer som faktisk ble gitt ved skolene i Nordreisa skoleåret 2013/2014. Derimot 
vurderer revisor det som indikasjon på hva om er gitt av undervisning. Revisors konklusjon er at 
de enkelte skoles oversikter over hvor mange timer undervisning som ble gitt, indikerer at 
Nordreisa kommune i skoleåret 2013/2014 til dels oppfylte Læreplanverkets krav om antall 
undervisningstimer på de ulike hovedtrinnene. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger: 
 

 Timefordelingen ved Oksfjord skole for skoleåret 2013/2014 sannsynliggjør at skolen ga 
for få undervisningstimer på 1.-4. trinn i fagene norsk og matematikk. 

 Timefordelingen ved Rotsundelv skole for skoleåret 2013/2014 sannsynliggjør at skolen ga 
for få undervisningstimer på 1.-7. trinn i fagene RLE, norsk, samfunnsfag og kroppsøving. 
 

  

Klasse RLE No Ma Eng Samf Nat Mu Krøv KUHA M/H Tilv Valgfag UV fysak K/E Sum

5. 2 5 4 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 1 0 25

6. 2 5 4 3 3 2 2 2 3 3 0 0 0 1 0 30

7. 3 6 4 3 3 2 2 2 4 0 0 0 0 1 0 30

uketimer 5.-7 7 16 12 8 8 6 6 6 10 3 0 0 0 3 0 85

årstimer 5.-7 199,5 456 342 228 228 171 171 171 285 85,5 0 0 0 85,5 0 2422,5

fag og time udir 441 328 228 76

8. 2 5 4 3 3,5 3 1 3 2 0 2 2 0,5 0 0 31

9. 1,5 4 3,8 2 2,4 2,9 1 2 2 3 2,9 2 1,7 0 0 31,2 Gjennomsnitt uketimer. Langdager fordelt på året.

10. 1,9 5 3,8 2,8 2,9 2,9 1 3 1,2 0 2,9 2 1,8 0 0 31,2 Gjennomsnitt uketimer. Langdager fordelt på året.

8.-10 5,4 14 11,6 7,8 8,8 8,8 3 8 5,2 3 7,8 6 4 0 0 93,4

årstimer 8.-10. 153,9 399 330,6 222,3 250,8 250,8 85,5 228 148,2 85,5 222,3 171 114 0 0 2661,9 2661,9

 udirs minstetall8.-10 153 399 313 222 249 249 83 223 146 83 222 171 110 0 2623

uketimer 

oppgitt i 

45 min 

enh.
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7 .2 Kompetanse

Oppfyller kommunen opplæringslovas kompetansekrav for undervisningspersonale i
grunnskolen?

Revisors funn
Revisjonen har innhentet tall fra GSI som viser antall årsverk undervisning utført av personer med
og uten godkjent utdanning29.

Tabell 2 3 : Grunnskolen i Nordreisa, 1. til 4. årstrinn. Antal l årsverk undervisning utført av personale med og
uten godkjent utdanning.
Skole Moan skole Rotsundelv skole Oksfjord oppv.senter
Skoleår 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14
Totalt antall årsverk 15,35 14,8 3 2,7 1,23 230

Antall årsverk utført
av personer med
godkjent utdanning

14,41 14,8 2,7 1,23 2

Antall årsverk utført
av personer uten
godkjent utdanning

0,94 0 0 0 0 0

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI)

Det fremgår av tabell 2 3 at skoleåret 13/14 ble alle årsverk ved Moan skole utført av personer med
godkjent utdanning. Det var en bedring fra året før, da knapt ett årsverk undervisning ble utført av
personer uten godkjent utdanning.

Ved Oksfjord oppvekstsenter ble samtlige årsv erk undervisning i både 12/13 og 13/14 utført av
personer med godkjent utdanning. Også ved Rotsundelv skole ble samtlige årsverk undervisning
på 1. - 4 årstrinn begge årene utført av personer med godkjent utdanning.

29 Ifølge GSI inkluderer kategorien “ personer uten godkjent undervisningskompetanse for de trinnene de underviser
på” også assistenter som utfører undervisningsoppgaver.
30 Kommuneadministrasjonen har kommet med korrigering av tallene i GSI for skoleåret 13/14, k o rrigeres fra 1,79 til
2 årsverk

Revisjonskriterier:

Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningsp ersonale på 1. til 4.
årstrinn
Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningsp ersonale på 5. til 7.
årstrinn
Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspe rsonale på 8. til 10.
årstrinn
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Tabell 24: Grunnskolen i Nordreisa, 5. til 7. årstrinn. Antall årsverk undervisning utført av personale med og 
uten godkjent utdanning.  
Skole Rotsundelv skole Storslett skole 
Skoleår 12/13 13/14 12/13 13/14 
Totalt antall årsverk 2,99 2,65 12,58 12,58 

Antall årsverk utført av personer med 
godkjent utdanning 

2,99 2,65 12,58 12,58 

Antall årsverk utført av personer uten 
godkjent utdanning 

0 0 0 0 

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 
 
Når det gjelder 5.-7. årstrinn, ble all undervisning ved kommunens grunnskoler i de to årene som 
inngår i tabell 24, utført av personer med godkjent utdanning.  
 
 
Tabell 25: Grunnskolen i Nordreisa, 8. til 10. årstrinn. Antall årsverk undervisning utført av personale med og 
uten godkjent utdanning.  
Skole Storslett skole 
Skoleår 12/13 13/14 

Totalt antall årsverk 17,53 17,53 

Antall årsverk utført av personer med 
godkjent utdanning 

17,53 17,53 

Antall årsverk utført av personer uten 
godkjent utdanning 

0 0 

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 
 
I Nordreisa kommune er det kun Storslett skole som har 8. til 10. trinn (ungdomstrinn). Her ble 
alle 17,53 årsverk undervisning i 12/13 og 13/14 utført av personer med godkjent utdanning.  
 
Revisor har fra hver enkelt skole mottatt en oversikt over lærere med tilhørende kompetanse. 
Oversikten viser at med få unntak så har alle lærerne høyere pedagogisk utdanning og mange har 
tilleggs- og videreutdanning. Oversikten bekrefter tallene revisjonen har innhentet fra GSI. 
 
Revisors vurdering og konklusjon: 
Revisor konkluderer med at Nordreisa kommune skoleårene 12/13 og 13/14 i all hovedsak 
oppfylte opplæringslovas kompetansekrav for undervisningspersonale i grunnskolen. 
Konklusjonen bygger på følgende vurderinger: 
 

 I skoleåret 2012/2013 oppfylte alle skolene, bortsett fra Moan skole, kompetansekravene 
til undervisningspersonale i grunnskolen.  Ved Moan skole med 1.-4 årstrinn ble knapt ett 
årsverk undervisning utført av personer uten godkjent utdanning. 

 I skoleåret 2013/2014 oppfylte alle kommunens grunnskole kompetansekravene til 
undervisningspersonale.  
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7 .3 Kompetanseutvikling

Har kommunen et forsvarlig system for kompetanseutvikling blant grunnskolens
personale?

Revisors funn
Revisjonen har mottatt dokumentet Kompetanse for kvalitet – Strategisk plan for etter - og
videreutdanning for lærere og skoleledere i grunnskolen for kommunene Kvænangen, Nordreisa,
Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord 2012 - 2015. Planen omhandler kompetanseheving av
ledere og lærere i gr unnskolen. Planen består av:

en overordnet plan for 2012 - 2015 for etter - og videreutdanning samt rektorutdanning
en handlingsplan som kort sier hvilke kompetanseområder som skal prioriteres hvert
skoleår
en kommunal del for spesielle satsinger i egen komm une

Når det gjelder prioriterte fag og områder, fremgår det av planen at i 2013 vil det for kommunene i
Nord - Troms prioriteres videreutdanning i fagene: Norsk, matematikk, engelsk, leseopplæring og
kunst - og håndverk. Nordreisa kommune inngår ikke i over sikten over kommuner der det er
planlagt videreutdanninger. Kommunen inngår heller ikke i oversikten over planlagte
rektorutdanninger.

Det står i planen at i alle kommunene skal det være planlagt gjennomført etterutdanning innenfor
følgende fag/områder: L eseopplæring, klasseledelse, regneopplæring og vurdering for læring.
Prosjektet Læring, mestring og trivsel (LMT) startet opp høsten 2013 og er kompetanseheving
med fokus på klasseledelse og grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Et av
må lene med kursrekken er å gi lærerne verktøy for å bruke mer praktiske og varierte
arbeidsmetoder som gir elevene bedre tilpassa opplæring og som vil redusere spesialundervisning.
Arbeidet på skolene skal ende opp med at hver skole har laget en tiltaksplan som skisserer hvilke
utviklingsområder skolene skal jobbe videre med samt hvordan videreformidle kompetansen til
resten av lærerne. For skoleåret 2014/201531 skal det fokuseres på skolebasert
kompetanseutvikling gjennom bruk av lærende møter og lærende nett verk. Blant temaer kan det
nevnes spesialpedagogikk og dyskalkuli.32

I årsmeldinger og s kriftlig informasjon fra rektorer framgår det at Moan skole deltar i LMT -
prosjektet med tre lærere, Rotsundelv skole deltar med rektor og to lærere, og fra Oksfjord sk ole
deltar rektor og to lærere. Storslett skole er med i den samme kursrekka innen for læring, mestring
og trivsel. Storslett skole skal etter hvert over i Ungdomstrinnssatsinga .33

31 Årshjul 2014/2015, Læring mestring og trivsel
32 S pesifikke lærevansker i matematikk
33 U - trinnssatsinga 2013 - 2017 - en felles satsing på klasseledelse, regning, lesin g og skriving i ungdomsskolen.
Storslett skole er i siste pulje i 2016 med veiledere fra universitet og høyskoler. Skolen har allerede nå en veileder på
ledernivå, som skal være med i oppstartsfasen der bl.a gjennomføringen av ståstedsanalysen og lærende m øter.

Revisjonskriterium :
Kommunen skal ha et system som gir de ansatte i skoleverket anledning til nødvendig
kompetanseutvikling
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Revisor har spurt rektorene hvilke etter - og videreutdanninger som er gjen nomført, og følgende er
en oppsummering av hva de sa:

Generelt stor interesse for videreutdanning blant lærerne i kommunen
Det har vært nasjonale satsingsområder og tilbud i regi av Udir men ingen deltakelse fra
oss på grunn av manglende økonomisk støtte fra kommunen
Vi er med i et videreutdanningsløp for Nord - Troms gjennom prosjektet Læring, mestring
og trivsel

Administrasjonen opplyser at kommunen henger etter i den statlige ordningen vedrørende
kompetanseheving på etter - og videreutdanning innafor sko lesektoren, på grunn av kommunens
vanskelig økonomiske situasjon .

Revisors vurdering og konklusjon:
Revisor konkluderer med at Nordreisa kommunes system for kompetanseutvikling blant
grunnskolens personale ikke er fullt ut forsvarlig. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger:

Nordreisa kommune har redegjort for og dokumentert en plan for arbeidet med
kompetanseheving samt deltakelse i p rosjektet Læring, mestring og trivsel (LMT) som
startet opp høsten 2013. Kommunen har derimot ikke fulgt opp den statlige ordnin gen
vedrørende kompetanseheving og har dermed ikke gitt de ansatte anledning til nødvendig
kompetanseutvikling .

7 .4 Kvalitetsvurderingssystem

Har kommunen forsvarlige system for vurdering av grunnskoletilbudet ?

Revisors funn
I startfasen av revisjonens undersøkelse fikk vi opplyst fra kontaktpersonen at Nordreisa
kommune inntil nylig ikke har hatt system for kvalitetsvurdering og at kommunen var i ferd med å
lage et system etter modell fra Kåfjord kommune. Senere fikk revisor opplyst fra en av rektorene
at de hadde arbeidet med kvalitet svurderingssystemet og at det forelå et høringsutkast. Deretter
opplyste a dministrasjonen at utkastet til kvalitetsvurderingssystem ble vedtatt på rektormøte 14.
oktober 2014 . Utkastet skal fremmes som orienteringssak til oppvekstutvalget 17. november
201 4.

Revisjonskriterier:

Komm unen skal ha et system som er egnet til å avdekke og rette opp eventuelle forhold
som er i strid med opplæringslova og forskriftene til lova
Kommunen skal ha et system for å følge opp resultatene fra egne vurderinger av om
kravene i opplæringslova med for skrifter blir oppfylt og fra nasjonale kvalitetsvurderinger
Kommunen skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden til grunnskolen som skal
behandles i kommunestyret
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Revisor har mottatt og gjennomgått Nordreisa kommunes utkast til kvalitetsvurderingssystem. I 
dokumentet inngår en oversikt over aktuelle styringsdokument med tilhørende ansvarsfordeling. 
Videre inneholder dokumentet verktøy for å vurdere om opplæringslova følges og verktøy for å 
vurdere kvaliteten på opplæringen. Det følger en sjekkliste for å vurdere om kommunen følger 
opplæringslova. Sjekklista inneholder en oversikt over bestemmelser i lov og forskrift med 
tilhørende sjekkpunkt og beskrivelse av kommunens praksis på området, hvilke interne rutiner 
eller dokumenter som ligger til grunn, samt hvem som er ansvarlig for oppfølgingen. Kommunens 
kvalitetsvurderingssystem inneholder også en årsplan for hvordan kvalitetsvurderingen skal gjøres 
og hvem som er ansvarlig. 
  
Revisor har blitt forelagt dokumentet Tilstandsrapport for grunnskolen for 2012 (Nordreisa 
kommune). Tilstandsrapporten inneholder kartlegginger og vurderinger av årsverk, lærertetthet, 
ressursbruk, læringsmiljø, resultater fra nasjonale prøver og overgang til videregående opplæring. 
Tilstandsrapporten for grunnskolen ble behandlet i kommunestyret 24.10.2013. Tilstandsrapport 
for 2013 er foreløpig ikke utarbeidet.   
 
Resultatene fra nasjonale prøver presenteres som nevnt i Tilstandsrapporten. I vurderingen av 
resultatene fremgår det at kommunen mener at etterutdanningen med fokus på klasseledelse og 
grunnleggende ferdigheter skal gi positiv effekt på alle trinn. I kommunens utkast til 
kvalitetsvurderingssystem er det redegjort for at skolebasert vurdering og resultater fra nasjonale 
prøver skal drøftes og rapporteres. 
 
Revisors vurdering og konklusjon: 
Revisors konklusjon er at Nordreisa kommune nylig har utviklet system for vurdering av 
grunnskoletilbudet. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger: 
 

 Kommunen har ikke tidligere hatt men inntil nylig utarbeidet og dokumentert et 
kvalitetsvurderingssystem som er egnet til å avdekke og rette opp eventuelle avvik i 
forhold til lov og forskrift og det inneholder videre et egnet system for oppfølging av 
egne vurderinger og nasjonale kvalitetsvurderinger.  

 Kommunen har i 2012 utarbeidet rapport om tilstanden i grunnskolen som er behandlet 
i kommunestyret. Tilstandsrapport for 2013 er foreløpig ikke utarbeidet. 

 

7.5 Samlet konklusjon  

Med henvisning til funn og vurderinger i kapittel 7.1 til 7.4 ovenfor, er revisors konklusjon at 
Nordreisa kommune til dels har et opplæringstilbud som er i henhold til sentralt regelverk på 
området  
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8 SPESIALUNDERVISNING OG TILPASSET OPPLÆRING 

8.1 Sakkyndig vurdering og enkeltvedtak 

 
Følger Nordreisa kommune de faglige anbefalingene fra PPT når de tildeler timer til 
spesialundervisning? 
 
Revisors funn 
Revisjonens gjennomgang av 45 elevmapper der vi vi så på sammenhengen mellom enkeltvedtak 
og sakkyndig vurdering, viste at kommunen i de fleste enkeltvedtakene om spesialundervisning 
fulgte de faglige anbefalingene fra PPT. Vi fant imidlertid noen avvik: 
 

 I ett enkeltvedtak mangler ett fag som er angitt i sakkyndig vurdering, men faget er tatt 
med i elevens IOP.34  

 Fire enkeltvedtak manglet beskrivelse av omfang og organisering, noe som imidlertid 
fremgikk av elevenes IOP. 

 Åtte enkeltvedtak avviker fra sakkyndig vurdering35 med hensyn til hvem som skal gi 
spesialundervisningen (kompetanse), men kompetanse fremgår av elevenes IOP. 

 14 sakkyndige vurderinger mangler anbefaling om hvem som skal gi 
spesialundervisning.36 Imidlertid er det både i enkeltvedtakene og i IOP angitt at 
spesialundervisning skal gis av spesialpedagog. I så måte er elevenes interesser ivaretatt i 
disse tilfellene, som i de tilfellene vi viser til i de tre kulepunktene ovenfor. 

 
 
Andre funn og revisors kommentarer 
I åtte av sakene som revisjonen undersøkte, var det skrevet enkeltvedtak på bakgrunn av 
sakkyndig vurdering som enten var mer enn tre år gammel eller at sakkyndig vurdering ikke gjaldt 
for skoleåret 13/14. I flere av disse sakene har skolen meldt til PPT at sakkyndig vurdering er 
utgått eller så har skolen sendt ny henvisning. I to av disse sakene var det kommet ny sakkyndig 
vurdering etter enkeltvedtaket var skrevet men det var ikke laget nytt vedtak som viser til ny 
sakkyndig vurdering. Kommunen har da som vedtaksinstans ikke fulgt anbefalingene til PPT i 
disse to sakene. 
  
Opplæringslova inneholder ikke regler om varigheten av en sakkyndig vurdering, men 
Utdanningsdirektoratet legger til grunn at: «Dersom elevens utvikling er relativt stabil og behovet 
for spesialundervisning er godt dokumentert gjennom tidligere utredninger, kan det være 
tilstrekkelig å bygge videre på disse utredningene uten å foreta en ny grundig pedagogisk 
rapportering eller sakkyndig vurdering. Ofte kan det være tilstrekkelig med en grundig utredning 
for eksempel hvert tredje år.» (Utdanningsdirektoratet, 2009: 87). Altså bør enkeltvedtak baseres 
på en sakkyndig vurdering som maksimalt er tre år gammel på vedtakstidspunktet. Skoleeier har i 
siste instans ansvaret for at den sakkyndige vurderingen gir et forsvarlig grunnlag for å behandle 
saker om spesialundervisning og fatte enkeltvedtak. Dersom skoleeier fatter enkeltvedtak på 
grunnlag av en mangelfull sakkyndig vurdering, strider dette mot forvaltningsloven § 17 som 
pålegger forvaltningsorganet å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes 
(Utdanningsdirektoratet, 2009: 57/67). 
                                                 
34 Administrasjon opplyser at dette må være enkeltstående feil. Faget er med i IOP, og det er IOP som sier hvilke fag, 
hvordan det skal jobbes med faget, for den enkelte elev med IOP.  
35 Administrasjonen kommenterer at sakkyndig vurdering må være feil 
36 En mangel fra PPT i følge administrasjonen 
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Administrasjonen har kommentert følgende til funnene:  
 
«Generelt mener Nordreisa kommune at vedtakene som gjøres på skolene i Nordreisa inneholder 
det som rapporten lister opp som krav. Avvik fra sakkyndig vurdering til vedtak kan skyldes at 
sakkyndig vurdering ikke er av nyere dato og at det har skjedd en positiv utvikling for eleven. Der 
har vært stor ventetid hos PPT, som kan ha medført at det må fattes enkeltvedtak på gamle 
sakkyndige vurderinger. Har det da skjedd en positiv utvikling for eleven, kan man, og bør man, gi 
eleven andre tiltak som tilpasset undervisning heller enn spesialundervisning, og at dette skal 
fremkomme av IOP. Timene som gis til spesialundervisning skal gis av en pedagog og det skal 
fremkomme i vedtaket. Nordreisa kommune ønsker å jobbe mer med mal og standardisere 
enkeltvedtak, for å få likelydende innhold for hele grunnskolen i kommunen».  
 
PPT har kommentert følgende til funnene vedrørende sakkyndige vurderinger:  
 
«PPT Nord-Troms pleier å skille mellom assistent og pedagog, viser i blant til spesialpedagog 
eller pedagog med spesiell erfaring på området. Der det er anbefalt spesialundervisning uten 
noen merknader er minste kravet pedagog».    
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8 .2 Organisering av spesialundervisning

Hvordan er forholdet mellom enkelttimer og gruppetimer knytte t til spesialundervisning?

Revisors funn
Diagram 4 , 5 og 6 nedenfor viser Nordreisa kommunes GSI - registreringer med hensyn til hvordan
spesialundervisningen i kommunens grunnskoler ble organisert i skoleårene 11/12, 12/13 og
13/14. Kategoriene er ikke hel t like i GSI for disse skoleårene. Fra 12/13 til 13/14 ble kategorien
“organisert på annen måte” erstattet med “i klassen”. Vi ser en klar tendens av diagrammene:
Antall elever med enkeltvedtak som fikk sin spesialundervisning i grupper på to til fem eleve r,
økte betydelig i treårsperioden. I de to siste skoleår ene utgjorde denne andelen et stort flertall. Vi
ser også at det har vært en betydelig nedgang i antallet elever som fikk sin spesialundervisning
“alene”.

Diagram 4 og 5 : Organisering av spesialundervisning i Nordreisa - skolene, skoleårene 11/12, 12/13 , antall elever

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI)

Diagram 6 : Organisering av spesialundervisning i Nordreisa - skolene, skoleåret 13/14

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI)
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8.3 Kompetanse til å gi spesialundervisning og tilpasset opplæring 
 
Hvordan er Nordreisa kommunes kompetanse til å gi spesialundervisning og tilpasset 
opplæring? 
 
 
Revisors funn 
Når det gjelder kompetanse, viser revisor innledningsvis til kapittel 7.2, som redegjør for antall 
årsverk undervisning utført av personer med og uten godkjent utdanning i Nordreisa kommune. I 
tillegg viser revisor til prosjektet Læring, mestring og trivsel som er omtalt i kapittel 7.3. 
 
Kompetanseoversikten revisor har fått tilsendt, viser at alle grunnskolene i Nordreisa har en eller 
flere lærere med videreutdanning i spesialpedagogikk: 

 Oksfjord skole: En lærer 
 Rotsundelv skole: Tre lærere 
 Moan skole: Tre lærere 
 Storslett skole: Fem lærere 

 
Kompetanseoversikten viser i tillegg at de aller fleste lærerne har en eller flere videreutdanninger, 
eksempelvis innenfor norsk, engelsk, matematikk, historie, samfunnsfag, IKT, naturfag, 
psykososialt arbeid med barn og unge, samisk. 
 
Av skolenes årsmeldinger for 2013 kan vi lese at spesielt Moan, Oksfjord og Rotsundelv skole alle 
har satsingsområde på tidlig innsats med fokus på lese- og skriveopplæringen. Moan skole 
gjennomfører f.eks. intensive lesekurs og stasjonsarbeid med mindre grupper i fagene norsk og 
matematikk. Ved Rotsundelv skole gjennomfører alle klassene lesekvarten37 hver dag, og gjennom 
skolebiblioteket jobber de kontinuerlig for å skape interesse for bok og tilby gode leseopplevelser 
for alle. Oksfjord skole har satt seg som mål at elevene som går videre fra skolen skal ha gode 
ferdigheter i lesing, skriving og matematikk, og skal tidlig inn med tiltak når er behov.  
 

8.4 Oppsummering 

Revisjonens gjennomgang av 45 elevmapper viser at Nordreisa kommune i de fleste 
enkeltvedtakene om spesialundervisning i skoleåret 2013/2014, fulgte de faglige anbefalingene fra 
PPT. Fra skoleåret 2011/2012 til 2013/2014 fikk en større andel av elevene sin 
spesialundervisning i gruppe på to til fem elever og færre fikk spesialundervisningen alene. Alle 
skolene i kommunen har en eller flere lærere med videreutdanning i spesialpedagogikk. Moan, 
Oksfjord og Rotsundelv skole har alle satsingsområde på tidlig innsats med fokus på lese- og 
skriveopplæring.   

                                                 
37 Lese i et kvarter 
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9 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

Nordreisa kommunes netto driftsutgift til grunnskole sank fra 42,2 millioner kroner i 2011 til 40,9 
millioner kroner i 2013. Sammenlikning av netto driftsutgift per elev ved de enkelte skolene i 
Nordreisa kommune, viser relativt store forskjeller som er økende. Moan skole fremstår i perioden 
2011 til 2013 som skolen med lavest netto driftsutgift sett i forhold til antall elever. Rotsundelv 
skole fremstår i 2012 som skolen med høyest netto driftsutgift sett i forhold til antall elever, mens 
Oksfjord skole fremstår i 2013 som skolen med høyest netto driftsutgift sett i forhold til antall 
elever. Antall årsverk per elev, vist i tabell 10, forklarer mye av variasjonene i netto driftsutgift per 
elev. Antall årsverk pr. elev virker ikke utelukkende å være et resultat av andel elver som får 
spesialundervisning, men påvirkes også av andre forhold. 
 
Vår analyse av KOSTRA-tallene indikerer at Nordreisa kommunes grunnskole: 
 

a) ble prioritert lavere sammenliknet med KG3 i perioden 2011-2013 og noe høyere enn 
landet utenom Oslo i 2012 

b) hadde en lavere andel elever i kommunens grunnskole av kommunens innbyggere i 
skolealder  

c) hadde en større andel elever som fikk skoleskyss sammenliknet med KG3 og landet 
utenom Oslo 

d) hadde en større andel elever som mottok spesialundervisning, sammenliknet med både 
KG3 og landet u/Oslo, både i 2011, 2012 og 2013 

e) hadde en tilnærmet gjennomsnittlig produktivitet i 2012-2013 
 
I forbindelse med punkt a) og e), minner vi om at Nordreisa kommune ikke betaler 
arbeidsgiveravgift, noe de aller fleste kommunene vi her sammenlikner med gjør.  
 
Vår konklusjon er at Nordreisa kommune har et opplæringstilbud som er til dels i henhold til 
sentralt regelverk på området. Konklusjonen bygger på følgende: 
 

 De enkelte skoles oversikter over hvor mange timer undervisning som ble gitt, indikerer at 
Nordreisa kommune i skoleåret 2013/2014 til dels oppfylte Læreplanverkets krav om 
antall undervisningstimer på de ulike hovedtrinnene.  

 I skoleårene 12/13 og 13/14 oppfylte Nordreisa kommune i all hovedsak opplæringslovas 
kompetansekrav for undervisningspersonale i grunnskolen.  

 Nordreisa kommunes system for kompetanseutvikling blant grunnskolens personale er 
ikke fullt ut forsvarlig.  

 Nordreisa kommune har nylig utviklet system for vurdering av grunnskoletilbudet.  
 
Revisjonens gjennomgang av 45 elevmapper viser at Nordreisa kommune i de fleste 
enkeltvedtakene om spesialundervisning i skoleåret 2013/2014, fulgte de faglige anbefalingene fra 
PPT. Fra skoleåret 2011/2012 til 2013/2014 fikk en større andel av elevene sin 
spesialundervisning i gruppe på to til fem elever og færre fikk spesialundervisningen alene. Alle 
skolene i kommunen har en eller flere lærere med videreutdanning i spesialpedagogikk. Moan, 
Oksfjord og Rotsundelv skole har alle satsingsområde på tidlig innsats med fokus på lese- og 
skriveopplæring.  
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10 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner, gir vi følgende anbefalinger: 
 

 Kommunen bør sikre at den oppfyller Læreplanverkets krav til hvor mange årstimer 
som skal gis pr. fag på de ulike hovedtrinnene 

 Kommunen bør videreutvikle og styrke sitt system for kompetanseutvikling blant 
undervisningspersonale i grunnskolen   
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11 HØRING 

Revisjonen mottok høringssvar fra Nordreisa kommune v/ass.rådmann den 11.11.2014. 
Administrasjonen hadde ikke ytterligere kommentarer enn det som framgikk av korrigeringer i 
forbindelse med verifisering av faktaopplysninger i rapporten.  
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13 VEDLEGG 

Vedlegg 1: 
 
FOR 2006-06-23 nr. 724: Forskrift til opplæringslova 
 
Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling 

§ 14-1. Krav til pedagogisk kompetanse  

       Alle som skal tilsetjast i undervisningsstilling, må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med 
krava i rammeplanane for lærarutdanningane med forskrifter, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om 
universiteter og høyskoler § 3-2 andre ledd, eller ha tilsvarande pedagogisk kompetanse.  

       Til opplæring av vaksne etter opplæringslova kapittel 4A kan det også tilsetjast personar utan 
formell pedagogisk kompetanse etter første ledd. Føresetnaden er at vedkommande har vesentleg 
erfaring med opplæring av vaksne og er eigna til undervisning av vaksne.  

§ 14-2. Krav for tilsetjing i grunnskolen  

a) Tilsetjing i undervisningsstilling på barnetrinnet i grunnskolen  

1) Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på 1.- 4. årstrinn, må fylle eitt av desse krava:  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, og minst 60 studiepoeng vidareutdanning 
innretta på undervisning på barnetrinnet  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk utdanning 
tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova 
til elevane gjer slik utdanning ønskeleg  

- Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan  

- Faglærarutdanning i praktiske og/eller estetiske fag, jf. nasjonale rammeplanar, eller 
tilsvarande kompetanse i desse faga. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde 
der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for 
undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant 
utdanning.  

2) Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på 5.- 7. årstrinn, må fylle eitt av desse krava:  

- Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan  

- Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der 
vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der 
vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive 
pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har 
minst 30 studiepoeng relevant utdanning  
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- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk utdanning 
tilsvarende minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova 
til elevane gjer slik utdanning ønskeleg.  

- 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for 
undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant 
utdanning.  

b) Tilsetjing i undervisningsstilling på ungdomstrinnet i grunnskolen  

       Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på 8.- 10. årstrinn, må fylle eitt av desse krava:  

- Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, 
matematikk eller engelsk må vedkommande ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for 
tilsetjingsfaget  

- Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der 
vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der 
vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive 
pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har 
minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, 
matematikk eller engelsk må vedkommande likevel ha minst 60 studiepoeng relevant 
utdanning for faget  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk utdanning 
tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova 
til elevane gjer slik utdanning ønskeleg  

- 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for 
undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant 
utdanning.  

 
Endra ved forskrift 12 sep 2008 nr. 1070 (i kraft 3 okt 2008, tidlegare § 14-9). 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende
forvaltningsrevisjonsprosjekter i Nordreisa kommune:

Halti - prosjektet 2004

Offentlige anskaffelser 2005

Økonomistyring 2006

Forebyggende barnevern 2007

Iverksetting av politiske vedtak 2008

Oppfølging av kommunens
inntektsskapende virksomhet 2009

Ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø
og bemanning i pleie - og omsorgssektoren 2010

Pleie og omsorg - ressursbruk og kvalitet 2012

Om selskapet og vår
forvaltningsrevisjonskompetanse

KomRev NORD IKS utfører helhetlig
revisjon av kommuner, kommunale
foretak , inter kommunale selskaper,
offentlige stiftelser, kirke regnskap og
legater. Selskapets eiere og oppdrags -
givere er Troms fylkes kommune, 17
kommuner i Troms og åtte kommuner i
Nordland.

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og
vi har avdelingskontorer i Tromsø,
Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.

Vi har 3 0 medarbeidere som samlet
innehar lang erfaring fra og go d
kunnskap om offentlig sektor og
revisjon.

Selskapet er uavhengig i forhold til
kommuner, stat, privat næringsliv og
andre institusjoner i samfunnet.

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består
av åtte medarbeidere med høyere
utdanning innen ulike fag:

Adm inistrasjons - og
organisasjonsvitenskap
Juss
Pedagogikk
Samfunnsplanlegging
Sosiologi
Statsvitenskap
Økonomi
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/198-7 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 24.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

1/15 Nordreisa valgnemnd 16.03.2015 

12//15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Permisjoner, fritak og supplering - Offentlige verv 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 16.03.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 

 

Fritakssøknadene fra Elise Marie Myrheim (Frp), Rikke Gausdal Larsen (Frp), Wanja Bjerkmo 

(Ap), og Aina K. Hagen (Ap) avslås da det ikke foreligger fritaksgrunn.  

 

Suppleringsvalg kontrollutvalget:  

Laila Bjerke (Ap) går inn som fast medlem i Kontrollutvalget. Harald Nyvoll (Ap) rykker opp 

som 1. vara og Knut Morten Pedersen (Ap) settes inn som 3. vara. 

Kontrollutvalget    Varamedlemmer 

Laila Bjerke (Ap)    1. Harald Nyvoll (Ap) 

Tone C. Henriksen (H)   2. Terje Å. Nilsen (Krf) 

      3. Knut Morten Pedersen (Ap) 

      4. Asveig Hasselberg (H) 

Suppleringsvalg kommunestyret: 

Nyvalg av Sylvi Johansen (Ap) ny 12. vararepresentant i kommunestyret 

Vararepresentantlisten blir slik: 

1. Jeanette Veibakken 

2. Lill Harriet Bakke 

3. Sissel Gulbrandsen 

4. Steinar Toresen 

5. Wanja Bjerkmo 

6. Marit Fredriksen Aarsand 
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7. Mary Ann Andersen 

8. Brynjulf Blixgård 

9. Morten Risto 

10. Trond Ove Holmgren 

11. Rodner Nilsen 

12. Johansen, Sylvi 

 

 

 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 

 

Fritakssøknadene fra Elise Marie Myrheim (Frp), Rikke Gausdal Larsen (Frp), Wanja Bjerkmo 

(Ap), og Aina K. Hagen (Ap) avslås da det ikke foreligger fritaksgrunn.  

 

Suppleringsvalg kontrollutvalget:  

Laila Bjerke (Ap) går inn som fast medlem i Kontrollutvalget. Harald Nyvoll (Ap) rykker opp 

som 1. vara og Knut Morten Pedersen (Ap) settes inn som 3. vara. 

Kontrollutvalget    Varamedlemmer 

Laila Bjerke (Ap)    1. Harald Nyvoll (Ap) 

Tone C. Henriksen (H)   2. Terje Å. Nilsen (Krf) 

      3. Knut Morten Pedersen (Ap) 

      4. Asveig Hasselberg (H) 

Suppleringsvalg kommunestyret: 

Nyvalg av Sylvi Johansen (Ap) ny 12. vararepresentant i kommunestyret 

Vararepresentantlisten blir slik: 

13. Jeanette Veibakken 

14. Lill Harriet Bakke 

15. Sissel Gulbrandsen 

16. Steinar Toresen 

17. Wanja Bjerkmo 

18. Marit Fredriksen Aarsand 

19. Mary Ann Andersen 

20. Brynjulf Blixgård 

21. Morten Risto 

22. Trond Ove Holmgren 

23. Rodner Nilsen 

24. Johansen, Sylvi 

 

 

Saksopplysninger 

Elise Marie Myrheim (Frp) søker om fritak fra alle sine verv ut valgperioden, hun grunngir i 

sin søknad at hun arbeider 80% natt i kommunen, og møter faller som regel på dager hvor hun 

har vært på nattevakt. 

 

Else Marie Myrheim (Frp) har følgende verv: 

 3. vararepresentant i Driftsutvalget 

 Fast representant i Helse- og omsorgsutvalget 

 2. vararepresentant i Klagenemnd for eiendomskatt 
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Driftsutvalget  

Faste medlemmer   Vararepresentant 

Birger Solbakken (Frp)  1. Ragnhild Hammari (Frp) 

     2. Torbjørn Berg (Frp) 

     3. Else Marie Myrheim (Frp) 

 

Helse- og omsorgsutvalget 

Faste medlemmer   vararepresentanter 

Else Marie Myrheim (Frp)  1. Jonny Henriksen (Frp) 

     2. Rikke G. Larsen (Frp) 

     3. Harald W. Henriksen (Frp) 

 

Klagenemnd for eiendomskatt 

Medlemmer    vararepresentanter 

Birger Solbakken (Frp)  1. Ragnhild Hammari (Frp) 

     2. Else Marie Myrheim (Frp) 

     3. Paul Pedersen (Frp) 

 

Wanja Bjerkmo (Ap) søker fritak fra alle sine offentlige verv ut 2015, hun grunngir i sin 

søknad at det er skjedd endringer i hennes arbeidssituasjon og at hun fortiden arbeider 

mesteparten av tiden i Kåfjord, Alta kommune, hovedsakelig tirsdag t.o.m. torsdag hver uke. Og 

at dette medfører at det er vanskelig for henne å stille opp på møter. 

Wanja Bjerkmo (Ap) har følgende verv: 

 5. vara representant i kommunestyret 

 5. vara i oppvekstutvalget 

 4. vara i tilflyttingsnemnd  

 

Kommunestyret 

Arbeiderpartiet 

Faste medlemmer    Vararepresentanter 

Lidvart Jakobsen    1. Jeanette Veibakken 

Sigrund Hestdal    2. Lill Harriet Bakke 

Øyvind Evanger    3. Sissel Gulbrandsen 

Hilde A. Nyvoll    4. Steinar Toresen 

Ida O. B. Musum    5. Wanja Bjerkmo 

Trond Bjerkmo    6. Marit Fredriksen Aarsand 

Aina K. Hagen    7. Bjarne G. Jensen 

Ole Morten Pedersen    8. Mary Ann Andersen 

Kari Silvana Wara    9. Brynjulf Blixgård 

      10. Morten Risto 

      11. Trond Ove Holmgren 

      12. Rodner Nilsen 

 

Oppvekstutvalget 

Faste medlemmer    vararepresentanter 

Hilde Nyvoll (Ap)    1. Marit F. Aarsand 

Ole Morten Pedersen (Ap)   2. Brynjulf Blixgård (Ap) 

Aina K. Hagen (Ap)    3. Mary Ann Andersen (Ap) 

      4. Øyvind Evanger (Ap) 

      5. Wanja Bjerkmo (Ap) 
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Tilflyttingsnemnd 

Medlemmer     Varamedlemmer 

Tone Gamst (H)    1. Brynjulf Blixgård (Ap) 

Knut Morten Pedersen (Ap)   2. Frits Sakshaug (Krf) 

Lill Bakken (Ap)    3. Elise Blixgård (Sp) 

      4. Wanja Bjerkmo (Ap) 

      5. Per Sverre Moen (H) 

 

 

Aina K. Hagen (Ap) søker om fritak fra alle politiske verv ut kommunestyreperioden. Hun 

grunngir i sin søknad at hun ser det problematisk å skulle kombinere det politiske arbeidet med 

sin jobb som leder for Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms da hun i denne stillingen sitter 

ansatt direkte under Rådmannen i Nordreisa kommune. 

Aina K. Hagen (Ap) har følgende verv: 

 Fast representant i kommunestyret 

 4. vara representant i formannskapet 

 4. vara representant i valgstyret 

 Fast medlem i oppvekstutvalget 

 Fast representant i samarbeidsutvalget for barnehager og skoler – Reisa montessoriskole 

 Fast medlem i heimevernsnemnd 

 

Kommunestyret 

Arbeiderpartiet 

Faste medlemmer    Vararepresentanter 

Lidvart Jakobsen    1. Jeanette Veibakken 

Sigrund Hestdal    2. Lill Harriet Bakke 

Øyvind Evanger    3. Sissel Gulbrandsen 

Hilde A. Nyvoll    4. Steinar Toresen 

Ida O. B. Musum    5. Wanja Bjerkmo 

Trond Bjerkmo    6. Marit Fredriksen Aarsand 

Aina K. Hagen    7. Bjarne G. Jensen 

Ole Morten Pedersen    8. Mary Ann Andersen 

Kari Silvana Wara    9. Brynjulf Blixgård 

      10. Morten Risto 

      11. Trond Ove Holmgren 

      12. Rodner Nilsen 

Formannskapet 

Faste representanter    vararepresentanter 

Lidvart Jakobsen (Ap)   1. Hilde Nyvoll (Ap) 

Sigrund Hestdal (Ap)    2. Ida O. B Musum (Ap) 

Øyvind Evanger (Ap)    3. Trond Bjerkmo (Ap) 

      4. Aina K. Hagen (Ap) 

      5. Ole Morten Pedersen (Ap) 

Valgstyret 

Faste representanter    vararepresentanter 

Lidvart Jakobsen (Ap)   1. Hilde Nyvoll (Ap) 

Sigrund Hestdal (Ap)    2. Ida O. B Musum (Ap) 

Øyvind Evanger (Ap)    3. Trond Bjerkmo (Ap) 

      4. Aina K. Hagen (Ap) 

      5. Ole Morten Pedersen (Ap) 

 

Oppvekstutvalget 
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Faste medlemmer    vararepresentanter 

Hilde Nyvoll (Ap)    1. Marit F. Aarsand 

Ole Morten Pedersen (Ap)   2. Brynjulf Blixgård (Ap) 

Aina K. Hagen (Ap)    3. Mary Ann Andersen (Ap) 

      4. Øyvind Evanger (Ap) 

      5. Wanja Bjerkmo (Ap) 

 

Samarbeidsutvalget for barnehager og skoler - Styret ved Reisa montessoriskole 

Fast representant    vara representant 

Aina K. Hagen (Ap)    Mary Ann Andersen (Ap) 

 

Heimevernsnemnd 

Fast medlemmer    Vara representanter 

Harald Erik Johannessen (H)   Terje Å. Nilsen (Krf) 

Aina K. Hagen (Ap)    Bjørn Båtnes 

 

Rikke Gausdal Larsen (Frp) søker om permisjon fra alle sine verv som vararepresentant i 

utvalgene. Hun grunngir i sin søknad at hennes tid ikke strekker til å møte i de utvalgene som 

hun innkalles på kort varsel. 

Rikke Gausdal Larsen (Frp) er vararepresentant i følgende utvalg: 

 2. vara representant i administrasjonsutvalget  

 Personlig vara i brukerutvalget 

 2. vara representant i formannskapet 

 2. vara representant i valgstyret 

 2. vara representant i helse- og omsorgsutvalget 

 1. vara i oppvekstutvalget 

 Personlig vara i valgnemnd 

 

Administrasjonsutvalget 

Faste medlemmer   Vararepresentant 

Birger Solbakken (Frp)  1.Ragnhild Hammari 

2. Rikke G. Larsen 

3. John Karlsen (Frp) 

Brukerutvalget 

Faste representanter   Personlig varamedlem 

Harald W. Henriksen (Frp)  Rikke G. Larsen 

 

Formannskapet 

Faste medlemmer   vararepresentant 

John Karlsen (Frp)   1. Ragnhild Hammari (Frp) 

     2. Rikke G. Larsen (Frp) 

Valgstyret 

Faste medlemmer   vararepresentant 

John Karlsen (Frp)   1. Ragnhild Hammari (Frp) 

     2. Rikke G. Larsen (Frp) 

 

 

Helse- og omsorgsutvalget 

Faste medlemmer   vararepresentanter 

Else Marie Myrheim (Frp)  1. Jonny Henriksen (Frp) 

     2. Rikke G. Larsen (Frp) 

     3. Harald W. Henriksen (Frp) 
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Oppvekstutvalget 

Fast medlemmer   vararepresentanter 

Johanne Olaussen (Frp)  1. Rikke G. Larsen (Frp) 

     2. Jonny Henriksen (Frp) 

     3. Rolf Jensen (Frp) 

 

Valgnemnd 

Faste representanter   personlig vara 

Bjørn Garden (Frp)   Rikke G. Larsen (Frp) 

 

Bjarne Jensen (Ap) har gått bort. Han har verv som fast medlem i kontrollutvalget og 

vararepresentant nr 7. i kommunestyret.  

Nordreisa arbeiderparti foreslår at Laila Bjerke (Ap) får fast plass i kontrollutvalget. Harald 

Nyvoll rykker opp som 1.vara og Knut Morten Pedersen (Ap) settes inn som 3.vara i 

kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget    Varamedlemmer 

Bjarne Jensen (Ap)    1. Laila Bjerke (Ap) 

Tone C. Henriksen (H)   2. Terje Å. Nilsen (Krf) 

      3. Harald Nyvoll (Ap) 

      4. Asveig Hasselberg (H) 

 

Kommunestyret 

Arbeiderpartiet 

Faste medlemmer    Vararepresentanter 

Lidvart Jakobsen    1. Jeanette Veibakken 

Sigrund Hestdal    2. Lill Harriet Bakke 

Øyvind Evanger    3. Sissel Gulbrandsen 

Hilde A. Nyvoll    4. Steinar Toresen 

Ida O. B. Musum    5. Wanja Bjerkmo 

Trond Bjerkmo    6. Marit Fredriksen Aarsand 

Aina K. Hagen    7. Bjarne G. Jensen 

Ole Morten Pedersen    8. Mary Ann Andersen 

Kari Silvana Wara    9. Brynjulf Blixgård 

      10. Morten Risto 

      11. Trond Ove Holmgren 

      12. Rodner Nilsen 

 

 

 

Valgoppgjør kjørt: 14/09-11 kl. 08:06:25 

RESULTATER – KANDIDATKÅRING 
Det norske Arbeiderparti 
01 x Jakobsen, Lidvart Agnar VALGT 

02 x Hestdal, Sigrund VALGT 

03 Evanger, Øyvind VALGT 

05 Nyvoll, Hilde Anita VALGT 

10 Musum, Ida 0 Bakkejord VALGT 

06 Bjerkmo, Trond Harald VALGT 

04 Eriksen, Aina Karoline VALGT 

09 Pedersen, Ole Morten VALGT 

08 Wara, Kari Silvana VALGT 
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11 Veibakken, Jeanette VARA 

07 Bakke, Lill Harriet VARA 

16 Gulbrandsen, Sissel VARA 

14 Toresen, Steinar VARA 

24 Bjerkmo, Wanja Elisabeth VARA 

13 Aarsand, Marit Fredriksen VARA 

12 Jensen, Bjarne Georg 1946 VARA 

21 Andersen, Mary Ann 1962 VARA 

17 Blixgård, Brynjulf Steinar VARA 

15 Risto, Morten VARA 

19 Holmgen, Trond-Ove VARA 

22 Nilsen, Rodner 1963 VARA 

18 Johansen, Sylvi  

23 Pedersen, Knut Morten  

20 Kristiansen, Harry  

25 Johansen, Gunnar Johannes  

 

 

Vurdering 

Fritak fra tjeneste i verv på grunnlag av søknad er regulert i kommunelova § 15 nr. 2 som lyder: 

”§ 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.” 

 

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. 

 

Om innholdet i denne regelen uttaler departementet i Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) (valgloven): 

”Fritak på grunn av «uforholdsmessig vanskelighet eller belastning» i henhold til 

kommuneloven § 15 nr. 2 vil i første rekke være aktuelt der søkerens arbeidsforhold, 

dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefylt å oppfylle de plikter 

vervet medfører. Avgjørelsen vil nødvendigvis være skjønnsmessig. Forhold som politisk 

motgang, endret politisk oppfatning eller utilfredshet med organets arbeid, vil imidlertid 

som utgangspunkt ikke være grunnlag for fritak. Etter at uttrykket «belastning» kom inn i 

loven som alternativ til «vanskelighet» kan en ikke helt utelukke slike forhold som 

fritaksgrunn i situasjoner hvor de har ført til helsemessige eller sosiale belastninger for et 

medlem. I NOU 1990:13, Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner, s. 184, 

heter det om dette at 

«utvalget vil vise til at det kan være usikkert hvor langt begrepet «uforholdsmessig 

vanskelighet» rekker og foreslår derfor formuleringen...»den som ikke uten 

uforholdsmessig vanskelighet eller belastning...» for å klargjøre at det også kan være 

andre forhold enn de som er nevnt ovenfor som kan gjøre det svært vanskelig for en 

representant å fortsette i vervet, og hvor det derfor kan være rimelig å frita 

vedkommende.» 

--------------- 

Selv om det er tale om «uforholdsmessighet» er det dessuten ikke gitt at vedkommende har krav 

på fritak, jf. lovens uttrykk «kan». Departementet understreker at det uansett skal mye til for at 

fritak skal kunne innvilges. Det antas således at de tilfelle hvor fritak kan forsvares ikke vil by 

på tvil.” 
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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. 

 

I søknad om fritak fra politiske verv pga. lederstilling vil kommunelovens vil bestemmelser om 

inhabilitet og om uttreden, opprykk og nyvalg gjeldende: 

Om inhabilitet sier kommuneloven: 

§ 40. (…) Inhabilitet. (…). 
(…) 
3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler: 

a. (…) 
b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket 

ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse 

i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt 

organ. Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional 

planstrategi og regional plan gjelder ikke første punktum. 

(…) 
 
I veileder «Habilitet i kommuner og fylkeskommuner» (KRD 2011), utdypes kommuneloven § 

40 b slik: 

«Inhabilitet på grunn av tidligere befatning med saken i egenskap av ansatt 

Et medlem av et folkevalgt organ skal alltid anses som inhabil dersom hun eller han i 

egenskap av ansatt i kommunen «har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget 

for en avgjørelse» eller medvirket ved en «tidligere avgjørelse i samme sak», jf. § 40 

nr. 3 bokstav b. Regelen fastslår at denne rollekombinasjonen automatisk fører til 

inhabilitet. Bestemmelsen er dermed strengere enn forvaltningsloven § 6, som ikke 

har noen absolutt regel om inhabilitet i tilsvarende situasjoner. 

 

Begrunnelsen for denne strenge inhabilitetsregelen er at det kan svekke tilliten til 

kommunens behandling av saker dersom en ansatt gjennom behandlingen i 

folkevalgte, politiske organer skal kunne overprøve sin egen, og eventuelt 

overordnetes, tilretteleggelse av saken i egenskap av administrativt ansatt. 

(…) 
For å bli inhabil må den ansatte ha «medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for 

en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak». Generelt skal det relativt 

lite til før en saksbehandler som har vært involvert i saken, kan sies å ha «medvirket» 

ved tilretteleggelsen av saken. Hvis den ansatte har deltatt i 

saksbehandlingsprosessen, for eksempel med innsamling av informasjon om den 

aktuelle saken eller med vurderinger, vil det bli regnet som medvirkning. 

Saksbehandleren trenger ikke å ha spilt noen sentral rolle i saksforberedelsen. For 

eksempel kan en tjenestemann som er rådgiver eller veileder for en annen, bli inhabil 

etter regelen.» 

 

Det uttrykkes klart at bestemmelsen om inhabilitet er «streng», og at det skal «relativt 

lite til før en saksbehandler som har vært involvert i saken, kan sies å ha «medvirket» ved 

tilretteleggelsen av saken.» Hvis en leder i kraft av sin stilling blir spurt til råds enten av sin 
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leder eller av en saksbehandler i avdelingen i en sak som skal til politisk behandling i 

kommunestyret, vil det være nok til at hun/han vil bli inhabil ved den politiske behandlingen. 

 

«Etiske retningslinjer 

Folkevalgte og ansatte er forvaltere av samfunnets fellesmidler og de skal være bevisste på sin 

rolle fordi de danner grunnlag for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Det stilles 

derfor høye krav til den enkeltes etiske verdier og holdninger i sin virksomhet for kommunen. 

Nordreisa kommune vektlegger ærlighet og åpenhet i hele virksomheten og de folkevalgte, 

likesomme ansatte, har ansvar å etterleve disse prinsippene. Alle plikter å overholde lover, 

forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også å 

forholde seg lojale til de politiske vedtak som fattes. 

 

Det har ikke vært praksis i kommunen at avdelingsledere gis fritak pga. deres stilling i 

kommunen. Ansatte i Nordreisa kommune plikter å forholde seg lojale til de politiske vedtak 

som fattes, og er det saker som skal behandles i kommunestyret der medlemmer mener seg 

ugild, skal det i god tid sies ifra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende ugild, jf. 

reglement. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/276-12 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 

Synnøve Henriksen 

 Dato:                 09.03.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

13//15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Søknad om skjenkebevilling - Reisa friluftsenter AS 

Henvisning til lovverk: 

Alkoholloven 

Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol. 

 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling - sladdet versjon 

2 Tegning lavvo 

3 Tegning veranda 

4 Søknad om fritak fra kravet om stedfortreder ved skjenking av 

alkohol 

 

Rådmannens innstilling 

 Reisa friluftsenter AS v/Terje Nordberg gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 

og 3 i lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg. 

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Reisa friluftsenter AS har et fullverdig 

mat/menytilbud. 

 Reisa friluftsenter AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 (øl og vin) utendørs, 

på området beskrevet i søknad med vedlegg.  Serveringsområdet skal adskilles fysisk.  

Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 

 Skjenkebevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til 31. desember 2015. Det gis 

skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 11.00 til kl. 02.00 alle 

ukedager/søndag/helligdag med unntak av de dager stedet drives som leirskole.  Det gis 

skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 til kl. 02.00 alle 

ukedager/søndag/helligdag med unntak av de dager stedet drives som leirskole. 

 Terje Nordberg, Lilandveien 78, 9151 godkjennes som styrer.  Reisa friluftsenter AS gis 

fritak fra bestemmelsen om stedfortreder. 

 For øvrig vises det til bestemmelsene i Alkoholloven og forskrift om salgs- og 

skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune. 

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

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 
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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 

Reisa friluftsenter AS v/Terje Nordberg, Lilandveien 78, 9151 Storslett søker om alminnelig 

skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra Reisa friluftsenter AS, Sappen, 9151 Storslett. 

Det søkes om bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. 
 
Reisa friluftsenter AS driver i samme lokaler som tidligere Sappen leirskole, ferie- og 

fritidssenter.  

Reisa friluftsenter AS er gitt tillatelse til å drive på tidligere eiers bevilling i en 

overgangsperiode på 4 måneder. 

 

Skjenkestedets åpningstid er ikke oppgitt i søknaden. 

 

 

Reisa friluftsenter AS ønsker følgende skjenketid: 

Gruppe 1 og 2 (øl og vin) alle ukedager/søndag/helligdag innendørs og utendørs fra kl. 11.00 – 

02.00. 

Gruppe 3 (brennevin) alle ukedager/søndag/helligdag innendørs fra kl. 11.00 – 02.00. 

Det søkes om skjenking av gruppe 3 (brennevin) utendørs mandag – torsdag fra kl. 11.00 – 

02.00. 

 

Skjenkeareal innendørs: 

Spisestue 1.etg. ca. 60 m2
 - 58 gjesteplasser. 

Stue 2. etg. ca. 54 m2
 - 40 gjesteplasser. 

 

Skjenkeareal utendørs: 

Veranda er 60 m2
 . 

Lavvo er 36 m2.  Lavvo er plassert like ved hovedbygning. 

Antall gjesteplasser på skjenkeområde utendørs er oppgitt til 96. 

 

Beskrivelse av skjenkestedet: 

Stedet drives som leirskole i ukedagene og i skoleperioden. 

Overnatting og matservering utenom leirskoleperioden. 

Turisme og andre tilstelninger utenom leirskoleperioden (bursdager, julebord og lignende) 

Ved arrangement hvor det skjenkes alkoholholdig drikk vil det være eget vakthold. 

 

Terje Nordberg, Lilandveien 78, 9151 Storslett søkes godkjent som styrer.  

 

Reisa friluftsenter AS søker i brev av 11.02.2015 om fritak fra kravet om stedfortreder på grunn 

av liten omsetning.  Forventet omsetning av alkoholholdig drikk gruppe 1 oppgis til ca. 120 

liter, gruppe 2 ca. 30 liter og gruppe 3 ca. 5 liter pr. år. 

I alkohollovens § 1-7c kan det gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 

urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse. 

Styrer har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. 

 

Ny bevillingsperiode vil gjelde fra kommunestyrets vedtak og til 31. desember 2015. 
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Vurdering 

Stedet drives som leirskole i ukedagene i skoleperioden. Utenom leirskolevirksomhet drives det 

overnatting og matservering for turister og diverse tilstelninger som julebord, bursdager og 

lignende. 

Det er ved tidligere behandling av søknad om skjenkebevilling til Sappen leirskole avklart at 

i den tiden leirskolen ikke har elever og ikke driver leirskolevirksomhet, men driver 

annen næringsvirksomhet, er leirskolen ikke å betrakte som skole.  

 

Opplæringsloven regulerer muligheten for å bruke lokalene som nyttes til leirskole også til 

annen virksomhet. 

 

Opplæringsloven § 9-5: 

På grunnskolar og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikkje kunne serverast 

alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som privat regi. I 

kombinerte anlegg for skole og andre formål kan det i særlege høve gjerast unntak når desse 

anlegga vert nytta til kulturelle og sosiale føremål utanom skoletida. 

 

Bevillingshaver følges opp med minst tre kontroller pr år. 

Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 

Nordreisa. I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 

overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket. 
 
Gruppe 1 og 2 (øl og vin) kan skjenkes fra kl. 11.00 til kl. 02.00 alle ukedager/søndag/helligdag 

og gruppe 3 (brennevin) alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 til kl.02.00. 

Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 

Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Reisa friluftsenter AS har et fullverdig 

mat/menytilbud. 

Det er innhentet uttalelse fra politiet og rustjenesten. 

 

Uttalelse fra politiet: 

Politiet har ingen bemerkninger. 

Hege Nordberg, godkjennes som skjenkestyrer for Reisa friluftsenter AS. 

Terje Nordberg, godkjennes om stedfortreder for skjenkestyrer for Reisa friluftsenter AS. 

 

Uttalelse fra rustjenesten: 

I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015, har kommunen som målsetting at 

rus og 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. Det norske 

drikkemønster innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. 

Når det gjelder tap av friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste 

risikofaktor etter tobakksbruk i høyinntektsland sett under ett. Alkohol er ofte også 

inngangsport til utprøving av andre rusmidler (kilde Sirus-rapport nr 3/2011). 

 

Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i 

Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. 
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Rus- og psykisk helsetjenestens 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. 

Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011. 

 

Reisa Friluftsenter a/s skal drive leirskolevirksomhet i ukedagene i skoleperioden. Det er 

søkt om skjenkebevilling for alle dager fra kl 11-02 som omfatter alle alkoholholdige grupper. 

Det anbefales ikke å innvilge skjenkebevilling i perioder der det er leirskoledrift. Skjenking av 

alkohol og skolevirksomhet er ikke forenelig med kommunens rusforebyggende arbeid. 
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• 1

Virksomheten er overdratt
Dato

.„".. Ny bevillingEndring

rt--Navn,i_.,

i r . i ,-,1 )-5 54-,.1 -f-c ,,---4A
Org.nr,

ci i
, ,--) ,

i.?4) -> 3
,,.,.
`75,,:'

AdresseIPostnr.I Posiste..,_

C k1q i 6 iC--) t../1 ,.. / 6--

Telaim,...,,:).-c, ..1
4//

E-post

(11 Gt--i. 1 C.- i''' , ' Sek- l• r ' i fft-1-1-S6e'11 •`.‹.-- /1- C,

Har bevillingssøker andre bevillin ger fra formed hjemmel i alkoholloven? ,.>< Nei Ja

I tilfelle ja, hvilke?

Bevillingssøker er en privatperson

Navn,----- Fodselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse.A.i

'i 461 2::4-1—£:'-'-C si-7
Po27r. ,,.._l Poststed,_/,.

) ."- ' p-g/C Ci

1Skattekommune R,

_I' -•“.,,c.... - ...-t-_,,,.
,1 1 E-post ___/„---_

I 61/6'sCr's; 2.25.—.i —74.-)

Beviliingssøker eret foretak, lag eller forening

Firmanavn--i-",,

_e\_,_fr-‘tu t---- --)se ‘- (--e‘--
Organisasjonsnummer_

q fq 2-?)
Kontoradresse

PI Pos ted

c'stnCir 151 51 -ccs4
SkattekornmuneI i

Jc.. Jecilce_sck_
Telefor_.,

1 -7-bi 55c, k
E-post

ma-? I Q__ r ck' 56,...4\ Iu (4-35er\ 4-(7-c-.h
Daglig leder/kontaktperson 6

s‘-'- Lioraberci
Fodselsnummer (11 siffer)

A. Reelt, underliggende eierforh old

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.
Eiers navni 1 [-tecj- e_,\KA-c, b-ecy

-

Por.

s&f51

j Fodselsnr. (11 siffer) /org.nr_ (9 siffer)

/ctlet253b
Eierandel

51 90
Adresse u i a rtct Poststed

5 k r5/ e)-1 -
Telefon

q845.76-ct
E-post i

ler3e cl. 2-.5.1 1 .,
Eiers navni iI Faciselsy(11,siffer)/org.nr. (9 siffer)I Eierandel _

r•Ctt r inc,_Aj o ed be‘-9, __/ qi(-1 35,zÅ, 1 2,(-1 ,5
Adresse, Posinr.I Poststed

cit5i
Telefon 1,,.;

(8 i t 9(i,"

E-post'i'),

r'v_t_c;<-\£,...,nuf-Cibeccict-:'q r-Y\ck.11•
Eiers navn1 • _1, ,_.--'odeefsnr • (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

He3e_ Ai L,x-\_ii-9-i--9 -, Ktg-1 2.536se
Derandel

2. (-i,
Adresse • Postn

t5i
1 Poststed

Telefon

q -1 -q5-
E-postN

Y\e r. 7-)-d (a. hcyy,03)1
Elers navn P'edselsnr. (11 siffer) I org_nr. (9 siffer)1 Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Nr.702431 Fortag: Sem& Stenersen Prokom AS. Oslo 2-2011

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

oknadom skje nkebevll!ii Lig
koholloven av 2. juni 1'.p8 9nr. 27) I F B
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13. Andre enn formelle eiere av virks omheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

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

Adresse Postnr.I Poststed

E-post Slekts-fiamilietilknytning

Navn Fodselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr.I Poststed

E-post Slekts-ffarnilietilknytning

Benytt ev.eget ark

Styr er må være en fysisk person1
Navn................./

A IA , FE,c1„..i.r.riuner (11 alf,ferk ,
kdi 0 i' -'r.-£b-e--,,,, _ i'

Bostedsadresse

/4._,,},r_e- ,t 7
Pos tnr I Poststed

115Ic_• (_) rt,- / 5 /
Skattekommune

Telefon _ ,ii j

Ci/.- (./- 7‘;q
E-post/,„7. ,.....

.-- z---,-,--,,
Sted fortreder må være en fysisk person

Navn Fodselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

Postnr.I Poststed Skattekommune

Telefon E-post

Navn ,,-)•
/P.Sei-,,/

StedsadresseI Gnr. I Bnr.i, -
?, C /-5», 1

Telefon/

-- 7-7.7‘--;--)—c/
Postnr.I,Potsted ,---
Beskrivelse av skjenkestedets driftsko nsept

Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

.,
l e f -

C 7)r/ 1k‘."---t— —:,,-.L.-.'", S 1ie —......,• ,,)' , ,• C,Cf-6/1- &:',,-1-z

J. e .
,I

"--i---- - '.-1,- t i ._,, 1-1 k ,Ck.„ i/l. c 1 i—e .--F'- /5/ e / /-i/ ,r t Cit.:-.--)----(..(_4e / / c, ,
...,,( -tt--

0 ,»—-.(le- - ii,, (. . ,-. . ,,. :_
, J''''

vo-kni ct.)-_-eci(

Benytt ev. eget ark
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Det søkes om slik bevilfing (sett kryss

Alkoholhoidig drikk
gruppe 1

(over 2,5 voLprosent
og hoyst 4.7 vol.prosent)

Tfsvarer ol

Alkohalhokfig dr:kkAlkoholhoIdiQ dri.,:k
aruppe 2I ,gruppe 3

(over 4.7oI.prosenti(mellom 22 vol.prosen.t
og under 22 vol.prosent)1oa 63 voLprosent)

Tilsvarer vin1 Tilsvarer brennevin
i

Alminnelia
beviWng 1 ,',.1 .

!

'X

Bevilling tbr
i_ikket.selskai:

i

Skjenkeareal

!nnendors i folgende rom (oppgi hvert enke(t rom)

Benevnelse l Ant. ajesteplasser

':::-/' e
,- •

,)L,-
,- (---•<_...,_

,

•(---(.=>

, ,L ---),„/
i <-1 .. r -k-4'..-' f C;,(1 ̀,._.:

,_
' --)

)

Utendors (beskrivelse av området)
Hale ornrade: skal beskrives. so som adkornsi :errasse plassering i iorhoId ti; novecib':gnino ce:,-...

lil,(..;'r-r....

7,/.--...";-,...

,' L ''''L '-',.'&). 1 -- 1iLe-.C.-

1Ing'..".,,,;IIUteII
Areal i m2i i'''.-(-:-. tii

i „

Totalt Eenyit ev, eget ark/planskisse

Mandag - torsdac Fredag – ;ordagSondag/hellicIdag

Fra kl.Til kl. Fra kl.1 Til kl. Fra kl.TiI kl.

Skjenkestedets åpningstid
I

ønsket
skjenke-

tid for:

Alkoholholdig drikk gruppe i

X ? (over 2.5 vol.prosent og
— hoyst 4,7 vol.prosent)

Inne (fra kl.): Inne (til kl.)

„`"i-'.-`---;•--:-,.,
t•,,--- --,,

Inne (fra kL)1 Inne (til kl.)

',,--:,--/- ,,:-
/ [ -(-4-

Inne (fra kl.)I Inne (tilk1.)_
,,.,,...,-

/ /1.--'(
Ute-,(fra k'.1 : jte (til i i.)
i ......,•.-.,-•-;---;,-...--z-,,-,

Ute (fra ki.)i Ute (til ij

i :.-, :--- ,--
i / C ,-,..,.”-

Ute (fra I:I Ute1.fl kI,)

/ /
;-,

Alkoholholdig drikk gruppe 2
...›.' I (over 4.7 vol.prosent og

under 22 voI.pmsent)

lAnel (fra kl )1 Inne (til kl.)
.-1i ' /--,..--,..,_:- ..._

'..

Inne (fra kl.)1 Inne (til kl.)
...,...:::, r

[ [(-)-2

Inne (fra kl.)I Inne (til kl.),,
0 cc.

/ (C -.1.
Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)

I [t' '---:-- 4' ':

Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)
i ‘ M_C

Ute (fra kl)1 Ute (til kl.)_
---.

Alkoholholdia drikk gruppe 3
----'om 22 (mel)vol.prosent og

Inne (fxa F.I.1 Inne (tii kl.)
..,.-,,-
,,"-;•-

I,:••,,.

Inne (fra ki.)1 Inne (ti! kl.)
.,

'I•..•

Inne (fra kl.)I Inne (til kj
,

'-,, ••,,

'60 vol.prosent)
Ute (fra kl.)1 Ute (til kl.)

,,-- ‘-(..:
Ute (fra I.-..I.)1 Ute (til kI.) Ute (M'akl.)I Ute (tii kl.)

Eiers navn

---„...-
‘..../

1 Fodselsnr. (11 siffer)/org.nr. (9 siffer)

Bostedsadresse- .)
I,..,/..

;_:-- t".,..-ic,,•":->

Postnr.Poststed,-,-.

'-;/'-'-')''.,...

"F&efon

L, i 5.,.. 1 ,-...-"‹ri

E-pos':

C% ',:' ---.,.4.\- --‘,
I

Eiers navn Fodselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Bostedsadresse Postrr.I Poststed

Telefon E-post
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_
Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.

Foretakn_nayn_.—. ,)10r.

A,' ,-..) ir.,: i—eKti1 .i C1: Z.; L':;iiNrsonel.§.1,riavn 1 ,
t e ,1.4. ‘,., k"c:LCY.,.5

Posjsjordstilling! Fociseisnr.(11siffer)

L.:t.C.:. -1/cl. c...ti I(•.C(

Foretakets Avn Org.nr.

Personens navn PosisjonistillingFødselsnr.(11 siffer)

,
Foretakets navnOrg.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fodselsnr.(11 siifer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn ' Posisjon/stilling Fodselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon!stilling Fodselsnr.(11 siffer)

Benytt ev.eget ark

I Antall liter,...„
Alkoholgruppe 1 - alkoholhoidig drikk gruppe 1•=/Z. N.

- / ,. -". C
l Anta3 liter,

,Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2Lx#...

I Antajlliter,
Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3C‹,1....

.

.

6.

.

.

7.W

al

><

,

‘ i
X

!

;
;
i

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsproven).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Bekreftelse fra M VA-manntallet (Fyikesskattekontoret).

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i NAV arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeids-
kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (NAV).

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drrfts- og likviditetsbudsjett

Rutiner for internkontroll

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besorge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter bliroverholdt.

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

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

Sted, datoI Bevillingssekers underskrift, ev. firmastempel

Ufullstendige søknader vilblireturnert
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Fra: Reisa Friluftssenter (mailgreisafriluftssenter.no)
Sendt: 11.02.2015 23:30:10
Til: Post Nordreisa
Kopi:

Emne: fritak stedsfortreder
Vedlegg:

Reisa Frilufssenter as.

Sappen

9151 Storslett

McQ,ju_lk

Sappen. 2015.02.11

Reisa Friluftssenter as vil med dette søke om fritak for stedfortreder ved skjenking av alkohol, dette på
grunn av liten omsetning.

Mvh

Terje Nordberg.

SCL>=1

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/GetDoc.aspx?JP_ID=1998&JP HDOKTYPE G=... 16.02.2015
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14//15 Nordreisa kommunestyre 26.03.2015 

 

Økonomireglement Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

- Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992  

- Lov om offentlige anskaffelser mv av 16.07.1999  

- Forskrift om årsbudsjett – jf. kommuneloven § 46 nr 8  

- Forskrift om årsregnskap og årsberetning – jf. kommuneloven § 48 nr 6  

- Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner – jf. kommuneloven § 49 

nr 2  

- Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning – jf. kommunelovens § 

52 nr 2  

- Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier - jfr kommuneloven § 51 nr 3  

- Forskrift til lov om offentlige anskaffelser – jf. lovens § 11  

- Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 

- Reglement for politiske utvalg Nordreisa kommune   

 

Vedlegg 

1 Økonomireglement Nordreisa kommune 

 

Rådmannens innstilling 

Økonomireglement for Nordreisa kommune vedtas slik den foreligger.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune har retningslinjer gjennom delegasjonsreglement, reglement for politiske 

utvalg og rådmannens delegasjon innad i organisasjonen, oppsummeringer og dialog med 

revisjon samt ulike lover og forskrifter som styrer prosessen for økonomisaker i Nordreisa 

kommune. Revisjon har tidligere tatt opp behovet for et reglement på området. Rådmann mener 

det er nødvendig og viktig å ha et eget reglement om økonomisaker som skal gjelde for 
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kommunen, og det fremmes derfor sak om og forslag til økonomireglement for Nordreisa 

kommune.  

 

Økonomireglementet som ligger til behandling skal:   

- Beskrive kommunens økonomi- og regnskapssystem 

- Bidra til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen 

- Bidra til bedre økonomistyring 

- Dokumentetere viktige økonomirutiner 

- Bidra til å avklare ansvarsforholdet mellom politisk og administrativ ledelse  

Forslag til økonomireglement er bygget opp fra budsjett- og regnskapsteori sammen med rutiner på 

hvordan kommunen løser de viktigste spørsmålene i egen økonomiforvaltning.  

 

Forslag til reglement, er bygget opp etter NKK (Norges Kemner- og kommuneøkonomers forbund) 

normalreglement og tilpasset vår kommunes spesielle behov.  

 

 

 

Vurdering 

Nordreisa kommunestyre gir gjennom dette reglementet nærmere regler for hvordan arbeidet 

innenfor økonomisaker skal ivaretas. Til grunn for bestemmelsene i økonomireglementet ligger 

bl.a. følgende:  

 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992  

 Lov om offentlige anskaffelser mv av 16.07.1999  

 Forskrift om årsbudsjett – jf. kommuneloven § 46 nr 8  

 Forskrift om årsregnskap og årsberetning – jf. kommuneloven § 48 nr 6  

 Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner – jf. kommuneloven § 49 nr 2  

 Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning – jf. kommunelovens § 52 nr 

2  

 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier - jfr kommuneloven § 51 nr 3  

 Forskrift til lov om offentlige anskaffelser – jf. lovens § 11  

 Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 

 Reglement for politiske utvalg Nordreisa kommune   

 

Etter administrasjonens vurdering er forslaget til økonomireglement først og fremst en tilpasning 

til dagens praksis og arbeidsdeling, og vil i liten grad endre dagens praksis. Administrasjonen 

foreslår likevel overgang til tertialrapportering pga tidsperspektivet for når tid saker legges frem 

til politisk behandling, for å unngå rapporter som ligger langt tilbake i tid. De fleste andre 

kommuner rapporterer pr tertial av samme årsak. I tillegg er der en skriftliggjøring i 

reglementsform, av ansvar ute i organisasjonen, noe som vurderes som viktig og nødvendig.      

 

-�597�-



Nordreisa kommune  Økonomireglement 
__________________________________________________________________________________ 
 

1 
 

   

Økonomireglement 
 

NORDREISA KOMMUNE  
Vedtatt av Nordreisa kommunestyre 26.03.2015, sak 14/15 

Ajourført 17.03.2015 
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1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET  

 

1.1 Bakgrunn  

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter av desember 2000 

bærer preg av at staten oppfordrer kommunene til å drive mål- og rammestyring. Stortinget vedtok 

endringer i kommuneloven i juni 2000 og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har med 

bakgrunn i lovendringene fastsatt nye forskrifter på økonomiområdet  

 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjetter - jfr kommuneloven § 46 nr 8  

 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning - jfr 

kommuneloven § 48 nr 6  

 Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner - jfr kommuneloven § 49 nr 2  

 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier - jfr kommuneloven § 51 nr 3  

 Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning - jfr. kommunelovens § 52 nr 

2  

 

1.2 Formål  

Formålet med økonomireglementet er:  

• Å beskrive kommunens økonomi og regnskapssystem  

• Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen  

• Å bidra til en bedre økonomistyring  

• Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag  

• Å dokumentere noen viktige økonomirutiner  

 
Økonomireglementet er bygget opp med budsjett- og regnskapsteori sammen med 

fremgangsmåter (rutiner) for hvordan vi løser de viktigste spørsmålene i vår egen 

økonomiforvaltning.  

Økonomireglementet er bygget opp etter NKKs normalreglement som grunnlag og tilpasset vår 

kommunes spesielle behov.  
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2. ØKONOMIMODELLEN, ØKONOMISYSTEMET OG 

KONTOPLANEN  

2.1 ØKONOMIMODELLEN OG ØKONOMISYSTEMET  

 

2.1.1 Økonomisystemet  

Økonomistyring er bl.a å ha kontroll over verdiskapningen og pengestrømmene slik at ressursene 

utnyttes så effektivt som mulig. For å bedre økonomistyringen har kommunen utarbeidet 

hensiktsmessige økonomimodeller som benyttes i et økonomisystem.  

Et økonomisystem består hovedsakelig av følgende moduler:  

• Hovedregnskap/budsjett  

• Lønns- og personalsystem  

• Faktureringssystem  

• Innkjøp og logistikk  

 
I tillegg er det en rekke fagsystemer (forsystemer -  feks pleie og omsorgssystem, sosialdata, 

forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystem for bygninger mv.) som benyttes av kommunens ulike 

avdelinger/virksomheter. Disse systemene avgir data til de 4 hovedmodulene som utgjør 

økonomisystemet. I den løpende økonomistyring er fagsystemene et viktig supplement til 

økonomisystemet.  

Hovedregnskaps- og budsjettsystemet er sentralt i oppbyggingen av en økonomimodell, fordi her 

samles og presenteres data fra alle modulene i økonomisystemet og fra de ulike fagsystemer.  

 

2.1.2 Økonomimodellen  

I økonomimodellen har vi logisk uavhengige styringsbegreper, som kalles for dimensjoner. 

Ansvar, art/konto og funksjon er eksempler på dimensjoner. Når dimensjonene settes sammen gir 

de relevant data for økonomistyring.  

Det er hovedsakelig funksjon (hva som gjøres/skal gjøres) og ansvar (hvem som gjør) som 

påvirker ressursinnsatsen (utgifts- og inntektstyper) og dermed også muligheten for å skape 

resultater og realisere målene. Det er derfor logisk å bygge opp økonomimodellen med basis i:  

• Ansvar (hvem som gjør og måten ting gjøres på)  

• Art/konto (ressursbruk, inntekts- og utgiftstyper)  

• Funksjon (hva som gjøres)  

 
som obligatoriske dimensjoner. I en del tilfeller er det også nødvendig å vise spesielt hva vi gjør 

noe med (objekt/anlegg) eller hvem vi gjør noe for (målgruppe) og dette kan enten ivaretas i 

prosjektdimensjonen, eller i en av de frie dimensjonene.  
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Hovedinndelingen av regnskap og budsjett  

En kommune må inndele regnskap og budsjett i følgende deler: 

 

 

 

Bevilgningsregnskap/budsjett (drifts og investeringsregnskapet) vil benytte flere dimensjoner, 

feks ansvar, art/konto, funksjon og prosjekt. Balansen kan benytte en egen dimensjon eller en 

spesialutgave av ansvarsdimensjonen. Det kan benyttes flere dimensjoner i balansen, feks for å 

spesifisere anleggsmidler (bygninger, maskiner mv.) eller andre diverse poster (feks. 

tidsavgrensning i årsoppgjøret eller uidentifiserte poster).  

Drifts- og investeringsdelen benytter de samme dimensjonene. I økonomimodellen kan skillet 

mellom drifts- og investeringsdelen gjennomføres i en av de dimensjonene som er obligatorisk 

(f.eks ansvar, art/konto eller tjeneste/funksjon). Mange kommuner gjennomfører skillet i art, slik 

at første siffer i art angir investering eller drift (0=investeringsdelen og 1=driftsdelen). Andre 

benytter ansvar eller tjeneste/funksjon for å skille mellom investering og drift. Vår kommune 

bruker første siffer i art/konto til å skille mellom drift og investering.  

Eksempel på byggeklosser i en økonomimodell  

 

ANSVAR  
Ansvar defineres som den instans/person som har ansvar for at resultatene skapes og 

budsjettene holdes (hvem har ansvar for ressursbruk/inntekter). Ansvarsdimensjonen viser 

organiseringen av virksomheten og dermed hvem som har ansvaret for de enkelte ledd i 

ansvarskjeden.  

 

ART/KONTO  
-Ressurs/inntektstype (lønn, utstyr, salgsinntekter mv)  

-Beløp, kvantum  

-Budsjett pr måned, år, flere år tilbake/fremover (HP)  

-Regnskap pr uke, måned, år, flere år tilbake  

 

TJENESTE/FUNKSJON  
Tjeneste skal vise hvorfor vi har disse utgiftene/inntektene og hva som gjøres/skal gjøres 

(hvilke tjenester inntekter/utgifter kan henføres til). Tjenestestrukturen viser de ting som er 

aktuelle å utføre for å realisere målene. Innenfor et ansvarsområde er det et hierarki av tjenester 

som det skal skapes resultater på, for å oppfylle virksomhetens mål.  
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PROSJEKT  
Prosjektdimensjonen vil stort sett inneholde tidsbegrensede aktiviteter. I første omgang er det 

aktuelt å benytte prosjekt i forbindelse med oppføring av bygg og anlegg, tiltak i forbindelse 

med handlingsprogrammet/økonomiplan, tilskudd som krever eget regnskap osv. Prosjekt er 

årsuavhengig, dvs at flere år kan til enhver tid ses i sammenheng.  

 

 
 

 
 

RENDYRKING AV LOGISK UAVHENGIGE STYRINGSBEGREPER  

OBLIGATORISKE DIMENSJONER:  
ANSVAR,  

ART/KONTO  

TJENESTE/FUNKSJON  

 

FRIE DIMENSJONER:  

FRI BYGGEKLOSS  

FRI BYGGEKLOSS  
 

Innenfor de ulike dimensjoner er det egne kontoplaner, dvs f.eks. en kontoplan for ansvar, art, 

tjeneste og prosjekt, som i spørring og rapportering kobles sammen for lettere å presentere 

økonomisk informasjon. I økonomisystemet kan det legges opp til konteringsregler som 

effektiviserer input og kontrollfunksjonene i det daglige bruk.  

Administrativ styring og oppfølgning vil være fokusert på ansvar, mens politisk styring og 

prioritering vil være mest opptatt av tjenester/funksjoner.  

Eksempel på registreringsnivå for drift og investering:  
Med registreringsnivå forstås den kontospesifikasjon (kontostreng) som benyttes ved anvisning av 

regninger og lønn for registrering i datasystemene.  

DRIFT  

Kontostrengen består av følgende komponenter: 

Art/konto Ansvar Funksjon Prosjekt 

5 siffer 3 siffer 3 siffer 5 siffer 
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ART/KONTO 

Art/konto beskriver type ressursinnsats som benyttes (hovedgrupper av inntekter og utgifter).  

Art/konto er bygget opp etter samme mal som Kostra-art.  

Eks.  

10100 Lønn i faste stillinger  (Under Kostra-art 010)  

I driftsregnskapet/budsjettet er første siffer alltid 1. 

2 – 4 siffer er kostra-arten.  

 

 

TJENESTE/FUNKSJON  

Kode og betegnelse på konkrete tjenester som kommunen yter ovenfor innbyggerne. Hele sifferet 

er den obligatoriske Kostra-funksjonen.  

Eks. 215 Skolefritidstilbud  

 

ANSVAR  

Ansvar er administrativt ansvar (hvem som har anledning til å disponere en bevilgning og sørge 

for at bevilgningen ikke overskrides) og er hierarkisk oppbygd. 1. siffer angir sektor. Siffer 2-3 

velges fritt innenfor den enkelte sektor.  

Eks. 330 Kjøkken Sonjatun (3 for helse og omsorg).  

 

PROSJEKT 

Prosjekt kan benyttes fritt som underspesifikasjon innenfor den enkelte ansvar. Eks. for å føre 

regnskap for et spesifikt prosjekt.  

Eks.  

93159 Pårørendeskolen 

9 står for prosjekt, 3 for helse og omsorg og resten av sifferet er fritt. 

 

 

INVESTERING  

Kontostrengen består av følgende komponenter: 

Art/konto Ansvar Funksjon Prosjekt 

5 siffer 3 siffer 3 siffer 5 siffer 
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ART/KONTO 

Art/konto beskriver type ressursinnsats som benyttes (hovedgrupper av inntekter og utgifter).  

Art/konto er bygget opp etter samme mal som Kostra-art.  

Eks.  

02000 Inventar og utstyr (Under Kostra-art 200)  

I investeringsregnskapet/budsjett er første siffer er alltid 0  

2 – 4 siffer er kostra-arten.  

 

TJENESTE/FUNKSJON  

Kode og betegnelse på konkrete tjenester som kommunen yter ovenfor innbyggerne.  

Hele sifferet er den obligatoriske Kostra-funksjonen.  

Eks. 215 Skolefritidstilbud  

 

ANSVAR  
Alle ansvar i investeringsregnskapet/budsjettet begynner med sifferet 9. 

Eks. 911 Halti II 

 

PROSJEKT  
Alle investeringsprosjekter skal ha et nummer i investeringsregnskapet.  

 

 

MERVERDIAVGIFTSKODER 

 

Nedenfor beskrives momskodene kommunen benytter. 

 

De vanligste momskodene i drift: 

MVA-sats Momskode Forklaring 

0 % 0 Ingen mva  

8 % 53 NRK-lisens og transport (fly, buss, ferger, tog etc)  

15 % 52 Matmoms 

25 % 51 Den mest vanlige mva 
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De vanligste momskodene i investering: 

MVA-sats Momskode Forklaring 

0 % 0 Ingen mva 

8 % 63 NRK-lisens og transport (fly, buss, ferger, tog etc)  

15 % 62 Matmoms 

25 % 61 Den mest vanlige mva 

  

Det skal være momskode 70 på fakturaer der vi ikke får momsen kompensert.  Dette gjelder for alle 

mva-satsene. 

 

Kontoer/funksjon som ikke gir kompensasjon selv om fakturaen har MVA. 

Konto/fun Kontonavn Momskode Refusjon 

Konto 11153 Bevertning/representasjon 0 Ingen kompensasjon 

Konto 11213 Gaver til ansatte 0 Ingen kompensasjon 

Konto 11700 Drivstoff 0/51/5 Kun komp. på egne biler og VAR 

Konto 11701 Vedlikehold biler 0/51/5 Kun komp. på egne biler og VAR 

Konto 12100 Leasing kjøretøy 0/5 Kun komp. på VAR 

Konto 12200 Leasing kontormaskiner 0 Ingen kompensasjon 

Fun 265 Kommunale boliger 0 Ingen kompensasjon 

Fun 281 Sosialhjelp 0 Ingen kompensasjon 

 

 

2.1.3 Forholdet til Nasjonal rapportering (KOSTRA)  

Målet med KOSTRA er å koble sammen tjenesteproduksjonsdata (type tjenester, antall produserte 

enheter, personellinnsats, årsverk/timer, brukere mv.) med økonomidata (utgifter og inntekter p.r. 

funksjon). Sammenstillingen vil gi informasjon om prioritet, produktivitet og dekningsgrader i 

forhold til kommunens ulike brukergrupper. Gjennom denne rapporteringen produseres nøkkeltall 

i tre nivåer. Nøkkeltallene er relevante for kommunens egen styring.  

 

Rapporteringen av økonomidata baseres på arter/konto og funksjoner iht. en egen 

rapporteringsforskrift. Kommunens økonomimodell må ta hensyn til rapporteringskravene i 

rapporteringsforskriften.  

 

Arter og funksjoner i KOSTRA er levende begreper i kommunens økonomimodell  

Dette er en løsning som hovedsakelig bygger på at arts og funksjonsbegrepene i KOSTRA inngår 

i kommunens økonomimodell og de kontoplanene som er utledet av denne. Dette betyr i korthet at 
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KOSTRA´s arter og funksjoner opptrer i kommunens registrerings-, spørre- og rapporterings-

ordninger, som «levende begreper». 

 

2.1.4 Intern rapportering  

Rapportering og spørring vil foregå ved at det velges ut en eller flere dimensjoner i 

økonomimodellen som skal inngå i et søk. Hvilke nivåer som skal presenteres avhenger av 

målgruppen. En rapport til et hovedutvalg kan f.eks. bestå av alle ansvar innenfor hovedutvalgets 

ansvarsområde og tjeneste/funksjon på et mer detaljert nivå (f.eks. funksjon 254 Pleie, omsorg, 

hjelp i hjemmet), koblet med art/konto (lønnsutgifter, forbruksvarer og tjenester mv.). 

Beløpskolonnene kan være regnskap per dato, regulert budsjett, prosentvis forbruk, rest 

disponibelt.  

 

De som er benyttet i rapportering til politisk og administrativ styring er følgende:  

RAMMEOMRÅDE  

Kommunen er delt inn i 9 rammeområder. Disse er igjen delt inn i ansvarsområder. 

Rammeområde er således også en gruppering av tjenester.  

Eks.  

2 Oppvekst og kultur er sum av tjenestene for skoler, barnehager, SFO, voksenopplæring og 

kultur.  

 

ANSVARSOMRÅDE  

Ansvarsområde angir sum av tjenester og brukes i handlingsplanen. Ansvarsområde er del av 

rammeområdet.  

Eks.  

21* er sum av tjenestene innen skolen. 

 

ANSVAR  

Ansvar er benevnelsen av ulike kostnadssteder, og er hierarkisk oppbygd. 1. siffer angir sektor. 

Siffer 2-3 velges fritt innenfor den enkelte sektor.  

Eks. 212 Moan skole 

 

HOVEDPOSTNIVÅ  

Beskriver nivået på budsjettet. Hovedpostnivå er en sum av arter/kontier og brukes oftest sammen 

med rammeområde, ansvarsområde, funksjon og ansvar.  

Eksempel:  

0 Lønn   Sum arter 0000 – 0999  

55 Avs. bundne fond  Sum arter 5500 – 5599  
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POSTNIVÅ  

Med postnivå menes at budsjettet viser sum pr. konto.  

Eksempel:  

10100 Lønn i faste stillinger  

 

2.1.5 Endringer i kontoplanen 

Når behov for endringer i kontoplanen oppstår skal økonomisjef kontaktes. Det er kun 

økonomisjef som kan opprette/slette konti. Endringer kan gjelde endring/sletting av eksisterende 

konti eller opprettelse av nye i både driftsbudsjett/regnskap, investeringsbudsjett/regnskap og 

balanse.  

 

 

3. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, 

DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG 

ØKONOMIPLAN  

 

3.1 Kommunens plan- og økonomisystem  

Det kommunale økonomisystemet består av 5 hovedelementer:  

1. Kommuneplanens langsiktige del  

2. Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet/økonomiplanen)  

3. Årsbudsjettet  

4. Kvartals- og/eller tertialrapporter  

5. Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering  

 

Kommuneplanens langsiktige del  
Kommuneplanens langsiktige del trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for kommunen. 

Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og rulleres hvert fjerde år, dvs i hver kommunestyre-

periode.  

 

Kommuneplanens kortsiktige del  
Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet/økonomiplanen) har et 4 årig perspektiv 

og rulleres hvert år. Økonomiplanen utarbeides slik at den tilfredsstiller kravene til 

handlingsprogrammet, slik at disse to dokumentene samsvarer med hverandre. Årsbudsjettet er 

identisk med første året i økonomiplanen. Prioriteringene i kommuneplanens langsiktige del 

konkretiseres i økonomiplanen, handlingsprogrammet og årsbudsjettet.  

Økonomiplanen og årsbudsjettet behandles parallelt med vedtak i kommunestyret i desember.  

 

I løpet av året er det 3 hovedrapporteringer til kommunestyret, regnskapet per 30.mars, 30. juni og 

30. september. Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. 

Hovedutvalgene behandler sektorrapporter utarbeidet av sektorleder, mens formannskapet og 

kommunestyret behandler rådmannens regnskapsrapport for hele kommunen. I bestemmelsene om 

fullmakter i budsjettsaker fremgår hovedutvalgenes fullmakter til å regulere budsjettet i løpet av 
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året. I forbindelse med rapportene foretas det budsjettreguleringer etter behov i de folkevalgte 

organer.  

 

Kommunen er pålagt å avgi løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteproduksjon til bruk i 

nasjonale informasjonssystemer, jfr kommuneloven § 49 og forskrift om rapportering per 15. 

februar hvert år. For videre prosedyre se kapittel 6.  

 

Kommunestyret er pålagt å behandle årsregnskapet innen 30. juni det påfølgende år, jfr 

kommuneloven § 48 og regnskapsforskriftens § 10. For videre prosedyre se kapittel 5. 

 

Rådmannen skal utarbeide årsberetning i hht kommuneloven § 48 og regnskapsforskriftens § 10. 

For videre prosedyre se kapittel 6. 

 

Det kommunale styringssystemet kan fremstilles slik: 
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 3.2. Årsbudsjett og økonomiplan  
 

FORMÅL  
Formålet med utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan er å realisere målsetninger fastsatt i 

kommuneplanens langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunens 

ressurstilgang og ressursbruk. Budsjettarbeidet vil også avdekke kommunens ressurser og tilgang 

på ressurser og gi informasjon om virkningene av fortsatt drift på dagens nivå.  

 

ANVENDELSESOMRÅDE  
I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende 

økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som 

juridisk person. Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 

virksomhet. Sektorplaner skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides 

i økonomiplanen, jfr kommuneloven § 44, nr 5. Økonomiplan og årsbudsjett danner grunnlaget 

for kommunens økonomistyring.  

 

ANSVAR  
Formannskapet har ansvaret for å utarbeide en innstilling til kommunestyret i økonomiplan- og 

årsbudsjettsakene, jfr. Kommunelovens § 44 nr. 6. Innstillingen skal bygge på en samlet 

framstilling utarbeidet av administrasjonen.  

Ansvaret for at det utarbeides en helhetlig økonomiplan/årsbudsjett ligger hos rådmannen.  

 

3.2.1 Utarbeidelse  

Kommuneplanens langsiktige del benyttes som grunnlag for utarbeidelse av økonomiplan og 

årsbudsjett. I tillegg benyttes følgende:  

 

• kommunedelplaner  

• konsekvensjustert budsjett  

• årsregnskap  

• årsmelding  

• evaluering av drift og vedtatte mål  

• nasjonal rapportering  

 

3.2.1.1 Konsekvensjustert budsjett  

For å få en bedre oversikt over den økonomiske handlefriheten i økonomiplanperioden utarbeider 

rådmannen en konsekvensjustert budsjettoversikt. Med utgangspunkt i inneværende års budsjett 

vises konsekvensene av å opprettholde dagens driftsaktiviteter gjennom hele perioden.  

 

Konsekvensjustert budsjett er grunnlaget for det videre budsjettarbeidet. 
 

 

3.2.1.2 Økonomiplanen og årsbudsjettet  

Rådmannen sender i juli ut budsjettrundskriv for utarbeidelse av økonomiplanen og årsbudsjettet 

med vedtak i desember, jfr. økonomisystemets årshjul.  

 

Tidsplanen for arbeidet fremstilles slik: 
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Rundskriv fra rådmannen                                         Medio juli  

Administrativ behandling i sektorene/ 

virksomhetene  

Juli - september  

Frist sektorer  Ca 15. september  

Statsbudsjettet legges frem medio  

Rådmannens forslag presenteres  Ca 10. november  

Behandling i hovedutvalgene fom 10. november 

til 20. november 

Formannskapets innstilling  Ca 20.november  

Kommunestyret  Ca 15.desember  

 

 
Eksakte frister settes opp i det årlige møteprogrammet.  

 

Tillitsvalgte skal involveres i hele budsjettprosessen. 
 

Økonomiplanen skal: 

• gjelde for fire år  

• angi prioriteringer av rammeområder og investeringer  

• danne grunnlaget for årsbudsjettene  

• følge opp og videreføre satsingsområder som er trukket opp i kommuneplanens langsiktige del 

og sentrale vedtak som er gjort.  

 
Sektorene utarbeider sine forslag til økonomiplan på postnivå innenfor sine respektive 

rammeområder. Det skal knyttes kommentarer til tiltakene i form av angitte mål og premisser på 

de områder dette anses nødvendig for å klargjøre hva en vil oppnå med tiltaket.  

 

Årsbudsjettet skal: 

• utgjøre økonomiplanens 1. år og gjelder for ett år  

• bygge på prioriteringer i økonomiplanen  

• være bevilgningsdokument, dvs. at vedtatt budsjett angir hvilke netto rammer kommunestyret 

har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året. Rammene er bindende for ramme-

områdene.  

 

Sektorene utarbeider sine forslag til årsbudsjett på postnivå (2.1.1) innenfor sine respektive 

rammeområder etter gjeldende budsjettforskrifter. Det skal knyttes kommentarer til 

bevilgningene/tiltakene i form av angitte mål og premisser på de områder dette anses nødvendig 

for å klargjøre hva en vil oppnå med bevilgningen. 

 

3.2.2 Oppstilling og fordeling  

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal utarbeides etter en fastsatt mal og lages med utgangspunkt i 

forrige års opprinnelige budsjett. Det korrigeres for:  

 

- Forventede endringer i perioden (bortfall av inntekter, økte utgifter, politiske 

vedtak ol.) 

- Målsettinger for sektorenes virksomhet  

- Resultater som forventes nådd i planperioden  

- Endringer i stillinger (nye/omgjøringer/reduksjoner) 
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Kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet på rammeområder iht 

obligatorisk oppstilling, jfr budsjettforskriften vedlegg 1a, 2 og 4.  

I henhold til kommuneloven § 44 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet, være 

realistisk og settes opp på en oversiktlig måte. Kommunestyret bestemmer selv hvordan 

økonomiplanen skal fremstilles. Økonomiplanen skal vedtas på netto rammeområde på lik linje 

med budsjettet.  

 

Kommunen opererer med følgende rammeområder:  

1. Administrasjon  

2. Oppvekst og kultur 

3. Helse- og omsorg 

4. Utviklingsenheten 

5. Selvkost  

6. Bygg, eiendom og anleggsdrift 

7. Skatter og rammetilskudd 

8. Renter, avdrag og avsetninger  

9. Investeringer  

 

Innenfor hvert rammeområde sorterer flere ansvar fastsatt i den interne kontoplanen.  

 

3.2.3 Behandling  

Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til kommunelovens §§ 44 og 

45, og budsjettforskriften §§ 3 og 4. 

 

 

 3.3 Fullmakter i budsjettsaker  
Kommunestyret kan vedta budsjettet som brutto utgifter og brutto inntekter eller gi en 

nettoramme. Avhengig av detaljgraden på nettorammen i bevilgningsbudsjettet skal 

kommunestyret i tillegg gi mål og premisser for tildelingen. Kommunestyret må selv avgjøre 

hvilket detaljnivå de vil vedta bevilgningsbudsjettet på gjennom bestemmelser i 

økonomireglementet. Det nivå kommunestyret vedtar budsjettet på er med på å bestemme når 

kommunestyret selv må foreta budsjettjusteringer. Er bevilgningene gitt netto pr ansvarsområde 

skal kommunestyret selv foreta budsjettjusteringer når nettorammen for det gitte ansvarsområde 

er overskredet. Er bevilgningen gitt brutto inntekt og brutto utgift, må kommunestyret få seg 

forelagt budsjettjustering dersom enten bruttoinntekten har avvik eller at bruttoutgiften har avvik.  

 

I dette økonomireglement tas det utgangspunkt i at kommunestyret vedtar nettorammer pr 

rammeområde. Dette medfører at man gjennom budsjettrapportene gjennom året må periodisere 

budsjettet for å kunne vurdere om nettorammen på et gitt tidspunkt er overskredet eller om man er 

innenfor de vedtatte bevilgninger. Kommunestyret ser altså ikke på brutto inntekter/utgifter, men 

på nettoutgiften. Har en sektor overskredet det periodiserte budsjettet (nettoutgiftene) må 

rådmannen vurdere om overskridelsene er av en slik art at det er fare for at kommunestyrets 

bevilgning på årsbasis ikke er tilstrekkelig. Kan ikke overskridelsen, etter rådmannens vurdering, 

pr dato dekkes inn i løpet av året, legger rådmannen fram sak om budsjettendring til 

kommunestyret. En budsjettendring medfører som regel at andre rammeområder må redusere sin 

netto ramme for å dekke overforbruket. 
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ANVENDELSESOMRÅDE  
Prosedyren for fullmakter i budsjettsaker skal benyttes når  

• Nettorammen fra kommunestyret skal fordeles  

• Det skal foretas budsjettendringer i løpet av året  

 

ANSVAR  
Rådmannen har overfor kommunestyret ansvar for at økonomireglementet følges. Sektorledere 

har tilsvarende ansvar overfor rådmannen at reglementet blir fulgt i egen sektor.  

 

BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING  
Økonomireglementets pkt. 3.3.1. – 3.3.4 kommer til anvendelse når det er nødvendig å endre 

kommunestyrets vedtatte årsbudsjett eller hovedutvalgenes fordelinger av rammeområdene gitt av 

kommunestyret. 

 

 

 

 

3.3.1 Kommunestyrets kompetanse  

 

Drift:  
Kommunestyret skal fatte vedtak i årsbudsjettsaken iht kommuneloven § 45 og budsjettforskriften 

§ 4.  

 

Kommunestyret skal selv vedta et budsjett satt opp iht budsjettskjemaene 1 og 2. Av 

budsjettvedtaket skal nettobevilgning pr rammeområde fremgå. Rammeområdene er sammensatt 

av flere ansvarsområder, som igjen er splittet opp pr. ansvar, i henhold til den interne 

kontoplanen.  

 

Kommunestyret skal i tilknytning til den økonomiske rammen gi mål og premisser for tildelingen, 

jfr kommuneloven § 46, nr 4. Mål og premisser skal utarbeides i den grad de er nødvendige for å 

klargjøre hva kommunestyret ønsker å oppnå med bevilgningen. Dette fremgår av budsjett-

dokumentet som årlig behandles av kommunestyret.  

 

Kommunestyret må selv foreta endringer i de komponenter som hører innunder  

- sum frie disponible inntekter  

- finansutgifter netto  

- avsetninger netto  

- til finansiering av utgifter ført opp i investeringsbudsjettet, jfr budsjettskjema 1a.  

 

Kommunestyret selv skal foreta budsjettjusteringer dersom bevilgningen til et rammeområde er 

overskredet, jfr budsjettskjema 2. Dette kan medføre reduksjoner på andre rammeområder.  

 

Kommunestyret skal selv foreta endringer i driftsbudsjettet dersom det oppstår merinntekter på 

over kr 200 000,- innenfor en sektor. (Gjelder ikke for eksterne prosjektinntekter eller refusjoner 

fra NAV) . 

Dette for at kommunestyret skal ha mulighet til å kanalisere ekstra inntekter til sektorer som har 

større behov enn den sektoren som skaper inntekten.  
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Investering:  
Kommunestyret skal vedta investeringsbudsjettets inntektsside og fordele rammen på de enkelte 

prosjekt, jfr budsjettskjema 4.  

Kommunestyret skal selv foreta fordeling av rammen til de ulike rammeområder. 

 

Kommunestyret selv skal foreta endringer i investeringsbudsjettet på samme nivå som dette ble 

vedtatt på budsjettstadiet, jfr budsjettskjema 4, dvs dersom inntekts- eller utgiftsposter på et 

prosjekt må økes.  

 

3.3.2 Begrensinger i fullmaktsbestemmelsene  

Fullmakten etter dette reglement er begrenset til budsjettsaker som ikke omfatter:  

- tiltak som antas å påføre kommunen økonomiske forpliktelser utover 

økonomiplanens rammer  

- tiltak som strider mot de mål, premisser og prioriteringer som er lagt til grunn for 

kommunestyrets vedtak 

 

 

 

3.3.3 Fullmakter til formannskapet  

Med de begrensninger som følger av ovenstående, samt budsjettforskriftene, gjelder følgende 

fullmakter:  

A. Formannskapet gis fullmakt i drifts- og investeringsbudsjettet til å fordele kommunestyrets 

nettoramme til ansvar innenfor rammeområdene 1 - administrasjon, 7 – skatter/rammetilskudd 

og 8 – renter/avdrag og avsetninger.  

 

B. Formannskapet gis fullmakt til å disponere merinntekter på inntil kr 200 000,- (med unntak av 

prosjektinntekter og refusjoner fra NAV) innenfor rammeområdene 1 - administrasjon, 7 – 

skatter/rammetilskudd og 8 – renter/avdrag og avsetninger. Merinntekter utover dette 

disponeres av kommunestyret. Unntaket er refusjoner hvor fullmakten begrenser seg til den 

faktiske refusjon.  

   

C. Formannskapet kan foreta budsjettregulering innenfor rammeområdene  

1 - administrasjon, 7 – skatter/rammetilskudd og 8 – renter/avdrag og avsetninger når det er 

behov for det. Det kan ikke overføres midler mellom rammeområdene. 

Det er en forutsetning at netto budsjettramme ikke overskrides.  

 

D. Formannskapet gis fullmakt til å foreta endringer i investeringsbudsjettet når slik endring 

gjelder økning i bevilgning til et prosjekt og dekning skjer ved at bevilgning til et annet 

prosjekt reduseres tilsvarende. Beløpsgrense for slik omprioritering er kr. 200 000. 

 

E. For øremerkede statstilskudd er fullmakten begrenset til statstilskuddet dersom det ikke finnes 

kommunal bevilgning på området allerede. Foreligger det kommunal bevilgning på området, 

vurderer formannskapet om statstilskuddet skal komme i tillegg til den kommunale 

bevilgning, eller erstatte denne. Bestemmelsen gjelder for alle rammeområder.  

 

F. Sak om evt. tilleggsbevilgninger må til kommunestyret. Sak skal først fremmes når det ikke er 

mulighet for omdisponering innen eget rammeområde.  
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Avsetninger:  
Formannskapet får fullmakt til å foreta avsetning av ledige driftsmidler til disposisjonsfond. Dette 

gjelder for alle rammeområder.  

 

Disposisjonsfond er et fond som kan brukes til finansiering av utgifter i både drifts- og 

investeringsregnskapet. Midlene er etter lov eller forskrift ikke øremerket for bestemte drifts- eller 

investeringsformål, og kan benyttes fritt i senere budsjettår.  

 

Bruk av avsetninger:  
Formannskapet gis fullmakt til å disponere avsetninger fra disposisjonsfond når avsetningen er 

gjort på ansvar innenfor eget rammeområde. Disponering av midlene skal i utgangspunktet ikke 

benyttes til å øke driftsnivået på rammeområdet, men brukes til å finansiere ekstraordinære tiltak.  

 

Formannskapet gis fullmakt til å disponere bundet driftsfond innenfor forutsetningene for bruk av 

midlene innenfor eget rammeområde. 

 

3.3.4 Fullmakter til hovedutvalg  

Med de begrensninger som følger av ovenstående, samt av budsjettforskriftene, gjelder følgende 

fullmakter:  

a)  Hovedutvalget gis fullmakt til å fordele kommunestyrets nettoramme til ansvar innenfor 

utvalgets rammeområde.  

b)  Hovedutvalget gis fullmakt til å disponere merinntekter på inntil kr 200 000,- innenfor 

eget rammeområde. Merinntekter utover dette disponeres av kommunestyret.  

 
c)  Hovedutvalget gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom ansvar 

innenfor rammeområdet for sektoren, forutsatt at nettorammen ikke overskrides.  

d)   For øremerket statstilskudd er fullmakten begrenset til statstilskuddet dersom det ikke 

finnes kommunal bevilgning på området. Dersom det foreligger kommunal bevilgning, 

skal saken forelegges formannskapet. Formannskapet vurderer om statstilskuddet skal 

komme i tillegg til den kommunale bevilgning, eller erstatte denne.  

f)  Sak om evt. tilleggsbevilgninger må til kommunestyret. Sak skal først fremmes når det 

ikke er mulighet for omdisponering innen eget rammeområde. Formannskapet skal 

innstille til kommunestyret i slike saker.  

 

Avsetninger:  
Det er kun formannskapet som har myndighet til å avsette midler til disposisjonsfond.  

 

Bruk av avsetninger:  
Det er kun formannskapet som kan disponere avsetninger fra disposisjonsfond  

Disponering av midlene skal i utgangspunktet ikke benyttes til å øke driftsnivået på 

rammeområdet, men brukes til å finansiere ekstraordinære tiltak.  
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3.3.5 Fullmakter til rådmannen  

Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettet på de ulike ansvar på postnivå når formannskapet 

og hovedutvalgene først har fordelt det på hovedpostnivå. Denne myndighet kan videredelegeres 

ett ledd.  

 

Rådmannen gis også fullmakt til å budsjettregulere poster innen samme sektor. Denne myndighet 

kan videredelegeres ett ledd.  

 

Rådmannen gis videre fullmakt til overføring av budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følge 

av forskyvning av prosjektenes framdrift, ved at budsjettbeløp reduseres i regnskapsåret og 

overføres til påfølgende budsjettår. Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres.  

 

3.3.6 Oppfølging av budsjett  

Det kan ikke foretas endring av årsbudsjettet etter 31.12, jfr budsjettforskriften § 15.  

 

4. ATTESTASJON OG ANVISNING  
Alle kommunale innkjøp skal skje i henhold til gjeldende lover og regler, samt inngåtte 

innkjøpsavtaler. En oversikt over disse får man ved å henvende seg til kommunens 

innkjøpsansvarlig (ass rådmann). Rutine ved kjøp og salg av varer og tjenester fås ved 

henvendelse til økonomikontoret.  

 

Begreper 

 

*Bestillingsfullmakt: Fullmakt til å rekvirere varer og tjenester etter nærmere angitte rammer fra                    

overordnede med attestasjonsfullmakt.  

 

*Attestasjon: Bekreftelse av riktigheten av et krav (faktura) med hensyn til pris, mengde,                            

betalingsvilkår, varetype, varemottak etc. Kontering vil oftest skje av person med            

attestasjonsmyndighet. Attestasjon godkjenner samtidig budsjettbelastning. 

 

* Anvisning: Utbetalingsordre.  

 

* Utbetalingsfullmakt: Disposisjonsrett over bankkonti. 

 

Personer som har anvisningsfullmakt kan ikke ha utbetalingsfullmakt. 

 

4.1 Attestasjon  

Rådmannen har ansvar for å etablere en tilfredsstillende intern kontroll.  

 

Samtlige fakturaer/regninger skal attesteres.  

Det skal foreligge en ajourført oversikt over hvem som har bestillings-/attestasjonsfullmakt. Den 

som har attestasjonsfullmakt skal påse at varer/tjenester er mottatt, og at det er overensstemmelse 

mellom faktura/regning og avtalt mengde og pris, samt at kontonummer og andre data er riktig 

påført. Attestasjon innebærer også en bekreftelse på at fakturaen/varen ikke er betalt/behandlet 

tidligere. 
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Bekreftelse på at varene/tjenestene er mottatt og at det er samsvar mellom faktura/regning og 

avtalt mengde og pris, kan foretas av andre (ledere og/eller andre med bestillingsfullmakt).  

 

Den som har attestasjonsfullmakt har ansvar for at timelister og lignende er etterregnet og i h.h.t. 

utført arbeid og i samsvar med gjeldende tariffavtale. 

 

Den som attesterer, må forsikre seg om at det er budsjettmessig dekning for beløpet, og at det for 

øvrig er sikkert grunnlag for å anbefale utbetaling.  

 

Feilaktige innkjøp og utbetalinger som skyldes uaktsomhet fra den som attesterer, vil kunne 

medføre økonomisk ansvar.  

 

Den som attesterer, kan ikke attestere egne regninger.  

 

Alle som innehar anvisningsmyndighet, innehar samtidig attestasjonsmyndighet, men de kan ikke 

både attestere og anvise på samme bilag. Attestasjonsmyndigheten skal gis skriftlig og kopi 

sendes rådmann, økonomisjef og revisor. Den som innehar anvisningsmyndighet kan utstede 

attestasjonsmyndighet til en eller flere av sine medarbeidere.  

 
 

 

 

4.2 Anvisning  

 

Generelt om anvisning  
Før utbetaling skjer, skal det foreligge anvisning, dvs. utbetalingsordre fra den som har myndighet 

til å gi slik ordre. Ordren skal vise utbetaling av et bestemt beløp til en bestemt mottaker, og angi 

den budsjettpost beløpet skal belastes av, samt korrekt momskode/momskompensasjonskode og 

evt. prosjekt. Anvisningsordren gis til økonomikontoret for hvert beløp som skal utbetales. Faste 

lønninger, andre uforanderlige årsutgifter, renter og avdrag på kommunens gjeld kan utbetales 

etter såkalte «stående anvisninger», dvs. anvisninger som gjelder til annen ordre gis.  

 

Rådmannens anvisningsmyndighet  
Rådmannen er av kommunestyret gitt anvisningsmyndighet for hele den kommunale forvaltning.  

Rådmannen kan foreta intern delegering av sin anvisningsmyndighet som en høvelig myndighets- 

og arbeidsfordeling. Anvisningsmyndigheten skal gis skriftlig med kopi til økonomisjef og 

revisor.  

 

Anvisningsmyndigheten kan delegeres til sektorledere, som igjen kan videredelegere denne til 

virksomhetsledere. 

 

Videredelegering av anvisningsmyndighet skal gis skriftlig med kopi til rådmannen, økonomisjef 

og revisor.  

 

Det skal fremgå hvem som har anvisningsmyndighet på de ulike ansvar.  
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Utøvelse av anvisningsmyndighet  
Anvisningsmyndighet og budsjettansvar følger samme stilling.  

Anvisningsmyndighet kan trekkes tilbake av den som har delegert myndigheten.  

 

Underordnede kan ikke anvise overordnedes regninger. Ordfører anviser utbetalinger til 

rådmannen. Rådmannen anviser utbetalinger til ordføreren.  

 

Den som har anvisningsmyndighet kan ikke anvise egne regninger (for eksempel egne 

reiseregninger), eller for familiemedlemmer mv. jfr. Forvaltningslovens habilitetsregler.  

Anvisningsmyndighet kan ikke overdras eller delegeres til økonomisjef.  

 

Feilaktige anvisninger kan medføre økonomisk ansvar for anviseren.  

 

Det skal alltid være kjent hvem som kan opptre som stedfortreder ved ferier og annet fravær med 

rett til anvisning i henhold til delegert fullmakt.  

 

Bruk av anvisningsmyndighet  
Før utbetalingsordre gis skal følgende betingelser påses:  

• at det foreligger gyldig vedtak om bevilgning  

• at det finnes dekning for beløpet  

• at den fakturerte vare eller tjeneste er mottatt i henhold til bestillingen  

• at forskriftene for regnskapsføring følges  

• at innkjøpet er i henhold til anskaffelsesreglementet 

• at anvisningen skjer uten unødig opphold  

• at gyldig attestasjon er utført  

 

 

4.3 Utbetalingsfullmakt. 

Utbetalinger som gjelder utgifter i henhold til kommunens budsjett, foretas av de personer som i 

henhold til fullmaktsskjema sendt bank/post er gitt utbetalingsfullmakt. Det skal også tilsvarende 

utarbeides en liste over disse personer. 

 

Personer som har utbetalingsfullmakt skal hverken ha attestasjons- eller anvisningsmyndighet. 

 

Før utbetaling skjer skal det foreligge en anvisning, dvs. utbetalingsordre fra den som har 

anvisningsmyndighet. 

 

Utbetalingene gjennom nettbank gjøres ved at en person legger inn transaksjonen, mens en annen 

godkjenner den.  Den som remitterer, skal ikke ha utbetalingsfullmakt. 

 

Bankavstemmingene kontrolleres av en som ikke har utbetalingsfullmakt.  

 
 

5 REGNSKAPSPRINSIPP OG ÅRSAVSLUTNING  

5.1 Årsregnskapet  

Kommunene er pålagt å utarbeide årsregnskap og årsberetning for sin virksomhet iht 

kommuneloven § 48. I tillegg til kommuneregnskapet gjelder bestemmelsen også for kommunale 
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særbedrifter opprettet i medhold av kommuneloven § 11 og interkommunale sammenslutninger 

iht kommuneloven § 27.  

 

Årsregnskapet består av flere dokumenter som benevnes slik:  
1. Bevilgningsregnskap som består av drift- og investeringsregnskap  

2. Balanseregnskap  

3. Økonomiske oversikter, jfr regnskapsforskriften  

4. Noter  

5. Årsberetning  

6. Nasjonal rapportering (KOSTRA)  

 

Økonomisjef (økonomisjef = leder for økonomikontoret) har ansvar for dokumentene som inngår i 

punkt 1-4. Rådmannen har ansvar for årsberetningen og nasjonal rapportering.  

 

 

5.2 Grunnleggende regnskapsprinsipp  

 

5.2.1 Anordningsprinsippet  

 

Definisjon ifølge regnskapsforskriften § 4:  

"Alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i 

bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke, når regnskapene 

avsluttes."  

 

Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal henføres og bokføres på 

riktig år, uavhengig av om inn- eller utbetaling er foretatt. Sentralt i periodiseringen av utgifter er 

om varer/tjenester er mottatt av kommunen og for inntekter om varer/tjenester er levert fra 

kommunen til kundene. For vurdering av om varen/tjenesten er levert/mottatt er det av betydning 

om det har funnet sted en overgang av risiko og kontroll til mottager (kommunen eller kunden).  

 

5.2.2 Bruttoprinsippet 

Regnskapet skal føres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til 

utgiftspostene. I praksis vil dette innebære at alle utgifter/utbetalinger må vises med sine fulle 

beløp. Tilsvarende for inntekter/innbetalinger.  

 

Eksempel:  

Refusjon av sykepenger inntektsføres i kommunene som en egen inntektsart og kan ikke redusere 
lønnsutgiftene.  
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5.2.3 Arbeidskapitalprinsippet  

All tilgang av og bruk av midler skal vises i drifts- og investeringsregnskapet. Registrering kun i 
balansen er ikke tillatt.  

 

5.2.4 Beste estimat  

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger ikke kan fastsettes ved 

tidspunkt for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet for vedkommende 
år.  

 

Beste estimat skal anslås på bakgrunn av den informasjonen som er tilgjengelig når regnskapets 

avlegges. Det innebærer at man også skal ta hensyn til ny informasjon etter balansedagen om 
forhold som eksisterer på balansedagen.  

 

5.2.5 God kommunal regnskapsskikk  

Regnskapsføringen skal innrettes i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. God kommunal 

regnskapsskikk vil være i kontinuerlig utvikling i regi av GKRS (Foreningen for god kommunal 

regnskapssikk), som vil utvikle standarder/normer innenfor regnskapsområdet. Kommunale 

regnskapsstandarder gitt av GKRS har rettslig virkning for kommunens regnskapsføring.  

 

5.2.6 Forsiktighetsprinsippet  

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler 

vurderes til anskaffelseskost og skal gjøres gjenstand for avskrivninger som følge av slit og elde, 

jfr. Regnskapsforskriftenes § 8.  

Avskrivningene gir ikke resultateffekt i driftsregnskapet. Nedskrivning gjennomføres ved varig 

verdifall.  

 

5.2.7 Endring av regnskapsprinsipper 

Som endring i regnskapsprinsipp regnes endringer i retningslinjer for periodisering og måling av 

regnskapsposter.  

Virkninger av endringer i regnskapsprinsipp i 2008 og senere som påvirker arbeidskapitalen skal 

føres direkte mot konto for prinsippendringer fra og med 2008.  

 

5.3 Øvrige bestemmelser  

 

5.3.1 Finansielt orientert regnskap  

Inntekter og utgifter i kommunal sammenheng er finansielt orientert, dvs det er anskaffelsen av 

varer, tjenester og produksjonsmidler, samt finansieringen av dette, som er det sentrale.  
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5.3.2 Regnskapsloven og løsbladforskriftene  

Løsbladforskriftene gjelder også for kommunene. Kommunene er unntatt bestemmelsene om 

regnskapsperioder, jfr § 4-3 og ansvar jfr § 6-1. Den nye regnskapslovens kapittel 2 vedrørende 

registrering og dokumentasjon mv., gjelder også for kommunene fra 1.januar 2002.  

 

5.3.3 Merverdiavgift og investeringsavgift  

Lov om merverdiavgift (MVAL) og lov om investeringsavgift gjelder i prinsippet også for 

kommunene. Imidlertid er det spesialbestemmelser for kommunene i merverdiavgiftslovens §11. 

Kommunene ses på som én avgiftsmessig enhet, unntatt de virksomheter som er avgiftspliktig 

etter MVAL §11.1. Disse skal håndteres som eksterne enheter i forhold til kommunen 

(rettssubjektet), til tross for at de juridisk sett er en del av kommunen. Dette utløser beregning av 

merverdiavgift ved omsetning også mellom kommunale virksomheter.  

Merverdiavgift på omsetning av alle varer unntatt fast eiendom. Merverdiavgift på omsetning av 

de tjenester som loven anviser. Kommunen kan ha fradrag for inngående mva. for virksomheter/ 

bedrifter som driver avgiftspliktig virksomhet. Disse enhetene vil etter nærmere regler også måtte 

beregne og betale investeringsavgift.  

 

5.3.4 Merverdiavgiftskompensasjon for visse typer tjenester  

Gjelder for alle avdelinger/etater/bedrifter som ikke driver avgiftspliktig virksomhet.  

 
Kompensasjonen inntektsføres pr ansvar. 

 

 

5.4 Regnskapsavslutningen, strykninger og tidsfrister 

  

5.4.1 Regnskapsavslutningen  

Forberedelsene til regnskapsavslutningen starter med at økonomikontoret sender ut en arbeidsplan 

til sektorene og virksomhetene i begynnelsen av november. I denne arbeidsplanen fastsettes 

bestemte datoer med utgangspunkt i de ulike fristene som er omtalt nedenfor.  

 

Anviste bilag må leveres til økonomikontoret snarest i denne perioden. I praksis vil bokføring av 

bilag for regnskapsåret skje helt til regnskapet avlegges 15.februar. For å lette arbeidstrykket på 

økonomikontoret i januar og februar skal planlagte innkjøp så langt mulig foretas innen 20. 

november. 

 

Sektorene pålegges å ta ut regnskapsrapport for året den 5. desember. Sektorene går gjennom 

regnskapstallene og sjekker at inntekter, utgifter, lønn, funksjon, funksjon og konto er korrekt. 

Frist for sektorene er èn uke for å gi tilbakemelding til økonomikontoret, og eventuelt lage 

korrigeringsbilag.  
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Frist for 13. lønnskjøring er 15. desember. Denne lønnskjøringen omfatter bare rettelser. Ordinær 

lønn og timelønn skal leveres til vanlig frist for desemberlønn.  

 

Liste med utestående fordringer som ikke går via faktureringssystemet sendes ut til sektorene  

1. desember. Sektorene sjekker om kravene er reelle og om beløpet skal være inntektsført i det 

aktuelle året. Frist til å gi tilbakemelding til økonomikontoret er 15. desember. Refusjonskrav 

kommunen har overfor andre sendes fra sektorene innen 10.desember.  

 

Revisjonsberetning fra forrige års regnskap gjennomgås for å sikre at alle merknader er tatt 

hensyn til. Løpende revisjonsmerknader kontrolleres og sjekkes mot årets regnskap.  

Det foretas kontroll på at alle budsjettkorrigeringer vedtatt i året er ført.  

 

5.4.2 Strykningsbestemmelser  

Driftsregnskapet  
Strykninger ved regnskapsmessig underskudd i driftsregnskapet er også regulert i 

regnskapsforskriftenes § 9. Et regnskapsmessig underskudd skal reduseres gjennom følgende 

prioriterte rekkefølge:  

1. Stryke overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets 

investeringsregnskap i henhold til vedtak i kommunestyret.  
2. Stryke avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere 

års løpende inntekter.  

3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd når dette 

har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter.  

 

Punkt en og to står uprioritert i forskriften og er fastsatt av kommunen selv. Punkt tre skal iht 

forskriften vernes lengst.  

 

Rådmannen gis fullmakt til å prioritere hvilke avsetninger i driftsregnskapet som helt eller delvis 

skal strykes og hvilke utgifter i investeringsregnskapet som skal prioriteres finansiert ved 

overføringer fra drift.  

 

 

Investeringsregnskapet  

En netto merutgift skal først reduseres ved å  

1. Redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet  

2. Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne kapitalfond til prosjekter med manglende 

finansiell dekning  

 

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvilke budsjetterte avsetninger som skal prioriteres og 

hvilke ubundne kapitalfond som skal benyttes.  

Er investeringsregnskapet fremdeles i ubalanse skal merutgiften føres opp til dekning på 

investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges fram.  

 
En netto merinntekt skal føres opp til inntekt på investeringsbudsjettet i det året regnskapet legges 

fram, , jfr. regnskapsforskriftenes § 9. 
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5.4.3 Regnskapsavleggelse  

Økonomisjef leverer ferdig avlagt årsregnskap til revisjonen innen 15. februar i året etter 

regnskapsåret, jf. Regnskapsforskriften § 10. Fra samme tidspunkt er regnskapet offentlig.  

 

Regnskapet underskrives av rådmann og økonomisjef (fagsjef regnskap).  

 

Rådmannen har ansvaret for å utarbeide årsberetningen. Årsregnskapet og årsberetningen skal 

vedtas av kommunestyret senest 6-seks måneder etter regnskapsårets slutt.  

 

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før regnskapet vedtas. 

Kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet før det behandler regnskapet.  

 

Formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
 
 

6 RAPPORTERING  

 

6.1 Periodisk rapportering  
I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter:  

1. Tertialrapport pr. 30. april  

2. Tertialrapport pr. 30. august  

3. Årsregnskapet behandles innen 30. juni.  

 

I tertialrapportene skal det framgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjettrammer. 

Dersom det ikke er tilfelle, må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen.  

 

Ansvar: Økonomisjef, samt sektorledere for sine respektive rammeområder.  

 

 

 

6.2 Årsberetning  
Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kommunelovens § 48 nr.5. Årsberetningen skal 

behandles sammen med årsregnskapet og innen 30. juni året etter. Årsberetningen utarbeides av 

ansvarlig for hvert rammeområde. Hovedvekten legges på å sammenligne oppnådde resultater 

med målene i økonomiplan/handlingsprogram. I tillegg legges det vekt på å vurdere utviklingen i 

kommunen over tid (tidsserieanalyser, bruk Kostra-nøkkeltall der de er tilgjengelige).  

 

Årsberetningen skal i tillegg inneholde:  

• Opplysninger om forhold som ikke fremgår av regnskapet  

• Informasjon om kommunens tjenesteyting  

• Forhold som er viktig for å bedømme kommunens stilling og resultatet av 

virksomheten  

• Forhold vedrørende usikkerhet om regnskapet  

• Ekstraordinære forhold  

• Viktige begivenheter inntrådt etter regnskapsårets utløp  

• Andre forhold av vesentlig betydning  
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Ansvar: Rådmannen  

 

 

6.3 Nasjonal rapportering  
Nasjonal rapportering (Kostra-rapportering) omfatter elektronisk rapportering til SSB av  

1. Regnskap  

2. Data fra fagsystemene Sosial og Barnevern  

3. Tjenesterapportering (elektroniske skjemaer/fra fagsystemer)  

 

Rapporteringsfrist er 15. februar.  

 

Hver sektor utarbeider de skjema som vedrører dem. Skjemaene sendes elektronisk fra 

sektorenene til SSB. Rapporteringen skjer elektronisk, og rapporteringsprogrammene er plassert 

på økonomikontoret.  

 

Økonomisjef (kostraansvarlig) skal ha oversikt over de verktøy som SSB stiller til disposisjon for 

kommunene og sørge for riktig bruk av siste versjon av kvalitetskontrollene.  

 

Ansvar: Økonomisjef  

 

7 REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER  

7.1 Formål  
Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i 

kommunen.  

Alle sektorer skal legge reglementet til grunn for sine bygge- og anleggsprosjekter, uansett 

organisering av det politiske og administrative apparat opprettet for å håndtere prosjektet. 

Instruksens beskrivelse av saksutredningen i forbindelse med byggesaker skal benyttes så langt 

det er praktisk også for alle andre typer investeringer. Det henvises i denne forbindelse spesielt til 

bestemmelsene om hva som skal foreligge av økonomiske data før bygging/ investering 

iverksettes.  

Utbyggingsområder følger egne retningslinjer.  

 

7.2 Definisjoner  
Investeringer gjelder anskaffelse av varige driftsmidler med kostpris over 100 000 kroner og hvor 

investeringsobjektet har en forventet levetid på minst 3 år.  

 

Vanligvis vil investeringene ligge innenfor kategoriene:  

• Bygg  

• Inventar og utstyr inkl. EDB-investeringer, maskiner og kjøretøyer  
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• Anlegg - herunder også park- og idrettsanlegg  

 
Alle investeringer budsjetteres og regnskapsføres i investeringsbudsjettet/regnskapet.  

Avgrensing mot driftsregnskapet:  

Ved større skader, havari o.l. av/på en investering innenfor normal levetid, vil reparasjon/ 

erstatning opp til dagens standard vanligvis regnes som vedlikehold og skal finansieres over 

driftsbudsjettet. Gjenanskaffelse av investeringer som på vanlig vis er utslitt, blir å regne som 

investering dersom de for øvrig tilfredsstiller ovennevnte kriterier.  

 

7.3 Forholdet til kommunens plansystem  
Investeringer fremmes gjennom rådmannen i forbindelse med den årlige rullering av 

økonomiplan/ årsbudsjett.  

• Arbeidet med forprosjekt og detaljprosjektering skal følge utviklingen i økonomiplan/ 

årsbudsjett.  

• Bevilgning til forprosjekt skal være inntatt i årsbudsjett før planlegging igangsettes.  

• Endelig investeringsramme inntas i årsbudsjettet når forprosjektet er avsluttet og klart for 

anbudsinnhenting.  

• Bygging igangsettes i budsjettåret.  

• Bare i rene unntakstilfelle skal investeringsprosjekter kunne fremmes utenom denne rutinen. I så 

fall gjelder egen rutine for saksgang - se nedenfor.  

 

7.4 Investeringsprosjekter utenom økonomiplanen/årsbudsjettet  

Dersom det viser seg nødvendig å fremme forslag om investeringer utenom den vanlige 

planleggingsprosessen, skal behovsutredningen fremmes gjennom rådmannen som avgjør om 

saken skal fremmes for formannskap og kommunestyre.  

 

I de tilfeller hvor kostnader til forprosjekt påløper før bevilgning til forprosjekteringen foreligger 

(hastesak), føres kostnadene i driftsregnskapet. For investeringsforslag som realiseres foretas det 

regnskapsmessig ompostering til investeringsregnskapet når bevilgning foreligger. Ansvarlig for 

ompostering er den samme som er ansvarlig for kostnadsføring av forprosjekt.  
 

Kommunestyret kan vedta igangsetting av investeringer der omfang og kostnad innebærer stor 

grad av usikkerhet. For slike investeringer skal formannskapet løpende få forelagt oppdaterte 

kostnadsoverslag. Bevilgningssak skal forelegges kommunestyret snarest mulig og senest innen 

årets utgang.  
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7.5 Initiativ  

 
Den enkelte sektor har ansvaret for å ta initiativ og redegjøre for behov, lokalisering og 

prioritering, og utarbeider i den forbindelse en samlet behovsutredning.  

Behovsutredningen skal, i den utstrekning det er relevant; inneholde:  

• Behovsanalyse/statistisk materiale.  

• Funksjonsbeskrivelser og romprogram med antatt netto arealbehov.  

• Forslag til lokalisering etter samarbeid med sektorleder (for bygg og anlegg).  

• Kostnadsramme.  

• Driftskonsekvenser.  

• Eventuelle andre rammebetingelser.  

 
I samarbeid med kommunens fagkompetanse vurderer sektoren/virksomheten om det enkelte 

arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller nybygg, eventuelt som del av et større 

byggeprosjekt.  

Fagkompetansen gir uttalelse om fremdrift, kostnader basert på antatt brutto arealramme, samt  
periodisert bevilgningsbehov. Slike kostnadsoverslag kan den enkelte sektor/virksomhet legge til 

grunn ved utarbeidelse av økonomiplan/årsbudsjett.  

 

7.6 Forslag til bevilgning  
Alle investeringer må vedtas av kommunestyret. Bevilgningsforslaget skal inneholde:  

1. Totalbevilgning for hele prosjektet basert på et realistisk kostnadsoverslag. Netto bevilgning 

aksepteres ikke- dvs. at eventuelle tilskudd og gaver skal også innarbeides. Uforutsette tilskudd 

og gaver kan ikke brukes til å øke investeringsrammen uten kommunestyrets godkjennelse.  

2. Fullstendig finansiering.  

3. Ved lånefinansiering utenom økonomiplan/årsbudsjett (enkeltsaker) må avdragstid oppgis.  

4. I bevilgningssaken skal det skilles mellom bygninger/tomtekostnader/fast utstyr etc. og 

inventar/maskiner/transportmidler etc. Summen av disser postene utgjør investeringens 

totalbevilgning.  

5. Fremdriftsplan og likviditet. For alle enkeltinvesteringer med en totalt bevilgning over 5 mill. 

kr. skal det i bevilgningsvedtaket oppgis antatt fremdriftsplan med anslag for periodisert 

utbetalinger.  

6. Ved alle bevilgningssaker må driftsmessige konsekvenser oppgis. For bevilgningssaker utenom 

økonomiplan/årsbudsjett må også finansiering, herunder økte renter og avdrag oppgis.  
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7.7 Vedtatt økonomiplan/årsbudsjett  

 
Når kommunestyret har vedtatt årsbudsjettet, (økonomiplanens 1. år) kan arbeidet med forprosjekt 

settes i gang for de investeringer som har fått bevilgning.  

For investeringer som går over flere budsjettår er det bare gitt bevilgning i forbindelse med de 

enkelte årsbudsjetter. Dersom fremdrift skulle gå raskere enn planlagt må det søkes 

tilleggsbevilgning i det angjeldende år.  

 

7.8 Administrasjon  
Den sektor i kommunen som er byggherre/eier av investeringen har ansvaret for at den 

økonomiske styring og finansiering er i orden. I den grad det er nødvendig innhentes faglig 

bistand.  

Det skal skriftlig avklares hvilken sektor som er eier av investeringen.  

Eier av investeringen er ansvarlig for fremdrift, rapportering og utarbeidelse av sluttregnskap.  

Også for byggekomitéer gjelder instruksen, samt for inventar og utstyr, maskiner, transportmidler 

og anleggsmessige investeringer, så langt det er praktisk mulig.  

 

7.8.1 Forprosjekt  

Når bevilgning til forprosjekt foreligger, opprettes det en byggekomité som utarbeider forslag til 

spesifisert byggeprogram, samt kostnadsoverslag.  

Byggekomitéen vurderer om det skal:  

• Engasjeres arkitekt og konsulenter  

• Alternativt tas stilling til andre prosjekteringsmåter ( arkitektkonkurranse, 

prosjektkonkurranse.m.v.)  

• Opprettes arbeidsgruppe med sekretær. Gruppen kan bestå av representanter fra den 

berørte sektor/virksomhet og brukere.  

 
Det endelige materialet til forprosjektet skal omfatte:  

• Saksfremstilling  

• Forprosjekttegninger, vanligvis i målestokk 1:100  

• Beskrivelse av bygningsmessige standard og tekniske installasjoner.  

• Kostnadsoverslag på grunnlag av erfaringstall, fremlagt i henhold til gjeldende kontoplan. 

Kostnadsoverslag skal omfatte eventuelle tomtekostnader/gebyrer, inventar, 

utenomhusanlegg, antatt prisstigning i planleggings-/byggeperioden, samt beløp til 

kunstnerisk utsmykking.  

• Budsjett for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV -budsjett) etter ferdigstillelse  
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• Fremdriftsplan for den videre prosjektering og bygging.  

 
Forprosjektet fremmes i samsvar med retningslinjer for fullført saksbehandling.  

 

7.8.2 Godkjenning av forprosjekt  

 
Forprosjekt fremmes for politisk godkjenning.  

Når forprosjekt er vedtatt og hele prosjektet ligger innenfor kostnadsrammen vedtatt av 

kommunestyret kan detaljprosjekteringen igangsettes.  

Dersom kommunestyrets vedtatte bevilgningsramme er for lav, må saken igjen forelegges 

kommunestyret fortrinnsvis gjennom oppdatering ved neste rullering av økonomiplan/årsbudsjett. 

Før saken da fremmes for kommunestyret skal prosjektet søkes realisert innenfor opprinnelig 

kostnadsramme ved tilpasninger.  

 

7.8.3 Detaljprosjektering  

Detaljprosjektering kan igangsettes når forprosjekt og kostnadsramme er godkjent.  

Det må påses at:  

• Byggetillatelse innhentes, herunder alle nødvendige godkjennelser fra offentlige 

myndigheter.  

• Nødvendige anbud/tilbud på de planlagte arbeider innhentes, og på dette grunnlag justere 

kostnadsoverslag og fremdriftsplan.  

 

 

7.8.4 Byggestart  

Når investeringsprosjektet er vedtatt i årsbudsjett, kostnadsoverslaget ligger innenfor vedtatt 

ramme og driftsmessige konsekvenser er lagt inn i økonomiplanen, kan arbeidet settes i gang og 

byggeleder engasjeres.  

De enkelte deler av arbeidet skal heller ikke igangsettes før kontrakter med entreprenører og 

leverandører er inngått.  

Melding om kostnadsoverslag og tidspunkt for igangsetting orienteres til kommunestyret. (det 

informeres internt i kommunen etter behov). Når prosjektets fremdrift er endelig klarlagt, 

oversendes også fremdriftsplan som referatsak til kommunestyret.  

Egen utbetalingsplan oversendes til økonomikontoret.  
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7.8.5 Oppfølging i byggetiden  

Det skal påses at byggearbeidene utføres innenfor bevilgningsrammen, samt at byggeregnskapet 

til enhver tid gir full oversikt. 

Byggekomitéen ved prosjektleder skal hvert tertial skriftlig holde rådmannen og formannskapet 

orientert om status i forhold til økonomiske rammer i prosjektet. 

 

7.8.6 Prosjektregnskap  

Det skal utarbeides prosjektregnskap for alle investeringer. Bevilgning som skal dekke flere 

investeringer med eget prosjektnummer bør budsjetteres på det enkelte prosjekt, slik at samsvar 

mellom budsjett og regnskap oppnås. Prosjektregnskap skal jevnlig fremlegges for 

byggekomitéen.  

Alle investeringsprosjekter gjennomgås i forbindelse med den løpende rapportering jfr. kravene til 

rapportering i regnskapsforskriften. For fullførte investeringer skal det foretas en regnskapsmessig 

avslutning - se ellers under SLUTTREGNSKAP.  

 

7.8.7 Tilleggsbevilgning  

Utvidelsen av kostnadsrammen må forelegges kommunestyret før totalbevilgningen overskrides. 

Dersom overskridelse av vedtatt kostnadsramme kan forventes, utarbeider byggekomitén en sak 

om dette med finansieringsforslag til politisk behandling. Rådmannen kan stoppe investeringen 

om nødvendig inntil politisk behandling er sluttført.  

 

 

7.8.8 Overtakelse/Overlevering  

Investeringsprosjektet skal overleveres når det er i bruksferdig stand.  

Det må utarbeides byggedokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold for byggeprosjekter.  

 

 

7.8.9 Sluttregnskap  

Dersom investeringen er finansiert med tilskudd og tilskuddsgiver har bedt om sluttrapport og 

regnskap, skal sluttregnskapet også være attestert av revisjonen.  

Det er byggherren/eier av investeringen som har ansvaret for at sluttregnskap utarbeides.  
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