
       
 

 

Møteinnkalling     
 

 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 10.04.2015 

Tidspunkt: 10:00 

 

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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TI L KOMMUNEN

:
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Informasjon om bostøtteordningen i 201 5

Dette brevet inneholder informasjon om bostøtte for 2015. Vi ønsker samtidig å takke kommunene
for god innsats og godt samarbeid. Detarbeides godt med bostøtte for tiden, og kvaliteten på
saksbehandlingen ute i kommunene er generelt god!

Deter mye aktivitet rundt bostøtteordningen, og det vil det fortsatt være i 2015. Vi oppfordrer derfor
alle som arbeider med bostøtte om å følge godt med på informasjonen vi legger ut både påvåre
internettsider og på ekstranettet.

Nye satser som gjelder fra januar 2015
For2015 har Stortinget bevilget2 810 millioner kroner til bostøtte. Dette er en nedgang på 190
millioner kroner fra 2014. Deter ventet at 108 500 husstander vil motta i gjennomsnitt 25 700
kroner i bostøtte i 2015.

Deter ingen endringer i satsene for egenandel. For øvrig er det endringer i disse satsene:

Øvre grense for boutgifter øker med 1 000 kroner for alle perår.
Dekningsprosenten for beboere i kommunale boliger reduseres fra 80 prosent til 76,8
prosent. Dekningsprosenten for andre økes fra 70 prosent til 71,9 prosent. Fra2016 skal
dekningsprosenten være 73,7 prosent for alle.
Formuetillegget øker fra 16 til 65 prosent.

Kommentarer til noen av satsene
Nårdekningsprosenten øker til 71,9 prosent, får søker noe mer bostøtte. Tilsvarende vil søkere
som bor i kommunale boliger få noe mindre bostøtte nårdekningsprosenten blir redusert til 76,8.
Kommuner som bruker transport i saker med kommunal utleie må derfor påregne noe mindre
utbetalt i år.

Økt prosentsats for formuetillegg gjør at ca. 3 000 søkere får redusert bostøtte ellerat bostøtten
faller helt bort. Departementets begrunnelse er at «det er ikke rimelig at husstander med betydelig
formue skal kunne få bostøtte. Departementet foreslår derforå skjerpe behovsprøvingen av
bostøtten ved å redusere utbetalingene til mottakere med høy formue.» Enkelte av disse søkerne
har så høy likningsverdi av egen bolig at likningsverdien alene kan føre til bortfall av bostøtte. Vi
har sendt brev til alle som blir berørtav endringen.

Ny overgangsordning som følge av uførereformen
Fra2015 blir uføretrygden skattlagt som arbeidsinntekt. Forat mottakerne skal sitte igjen med
tilnærmet det samme utbetalt som tidligere, så harden skattbare uføretrygden økt. Endringer i

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr.
Grønland 1 815 33 370

tlf. Drammen Org.nr.
post@husbanken.no www.husbanken.no 942 114 184
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uføres skattbare inntekt vil som regel ikke få betydning for beregningen av bostøtte før
skatteoppgjøret for 2015 blir tatt i bruk.

Det er vedtatt en overgangsordning for å forhindre at eksisterende søkere skal falle ut av
bostøtteordningen som følge av reformen. Overgangsordningen gjelder kun for husstander med én
eller flere uføre og i tillegg må de ha mottatt bostøtte i desember 2014.

Søkere skal melde fra hvis forventet inntekt i inneværende år øker til over en gitt grense
(meldepliktsgrensen). For å ta høyde for økning i skattbar uføretrygd i 2015, har
meldepliktsgrensen økt fra 50 000 kroner til 95 000 kroner over øvre inntektsgrense for
søkere i overgangsordningen.

For husstander som i desember hadde faktisk inntekt som inntektsgrunnlag, vil økningen i
skattbar uføretrygd gjøre at disse får en vesentlig høyere faktisk inntekt i januar. I disse
sakene vil det bli gjort et trekk i inntekten i beregningen som tilsvarer økningen i skattbar
trygd som følger av reformen.

Trekket følger den uføre personlig, og den uføre beholder trekket selv om han eller hun
flytter og selv om han eller hun er ute av bostøtteordningen i perioder. Vilkåret er at den
uføre har vært med i en husstand som har fått beregnet bostøtte i desember 2014 med
faktisk inntekt lagt til grunn.

Overgangsordningen gjelder til og med juni 2016. Regjeringen vil legge fram forslag for Stortinget
hvordan disse sakene skal behandles etter det.

Nytt i bostøttesystemet

I løpet av våren 2015 vil saksbehandlere få online oppslag mot NAV. Det betyr at saksbehandler i
kommunen kan se de statlige ytelsene fra NAV når en søknad blir registrert. Det vil gjøre det
enklere for kommunen å vurdere inntektsopplysningene og inntektssituasjonen i en husstand. Vi
håper dette kan bidra til at søkere får lagt riktige inntektsopplysninger til grunn allerede i vedtaket,
og at vi får redusert antall klager på inntektsgrunnlaget.

Husbanken jobber også med å endre registreringsflyten i systemet, slik at den i større grad følger
rekkefølgen på feltene i søknadsskjemaet.

Om elektronisk bostøttesøknad

I dag er det i underkant av 10 prosent av nye søkere som søker elektronisk, og andelen vokser
hver måned. Med eSøknad får søkere en enklere og mer smidig søkeprosess, mens kommunen
sparer tid på saksbehandlingen. I dag kan ca. 80 prosent søke elektronisk. Regjeringen har varslet
at kravet om samtykke skal bortfalle, og vi forventer at fra høsten 2015 så kan alle søke
elektronisk.

Registrering av inntektsopplysninger

I mange søknader mangler det opplysninger om inntektssituasjonen i husstanden. Vi har laget en
veiledning til hvordan kommunen skal kvalitetssikre inntektsopplysningene og hvordan saker med
mangelfulle opplysninger skal registreres i systemet. Veiledningen ligger i en artikkel på
kommunesiden på husbanken.no.

Spesielt om anslått forventet inntekt

Vi ber søkere om å anslå forventet årsinntekt i søknaden. Hvis inntekten er over
meldepliktsgrensen, er ikke søker berettiget til bostøtte i inneværende år. Dette er også grensen
som gjelder for når vi krever tilbake bostøtte som følge av den årlige etterkontrollen.
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Det er viktig at kommunen ikke «gjetter» på søkers forventete inntekt. I helt spesielle tilfeller kan
imidlertid kommunen være rimelig sikre på hva som blir årets forventete inntekt. I slike saker kan
kommunen registrere inntekten, men søker må da underrettes om hva som er registrert og få
informasjon om at konsekvensene av å oppgi for lav forventet inntekt, kan være at de får
tilbakekrav når etterkontrollen blir gjort i påfølgende år.

Husbanken tar i bruk digital kommunikasjon og digital postkasse

Digital kommunikasjon med innbyggerne er nå hovedregelen, og fra 2016 skal offentlig sektor ha
tatt i bruk sikker digital post. Husbanken er tidlig ute, og allerede i løpet av 1. halvår 2015 vil
bostøttesøkere motta vedtakene sine digitalt.

Vedtakene vil da enten bli sendt til søkers digitale postkasse eller så får søker et varsel om at
han/hun må logge seg på husbanken.no for å lese vedtaket sitt. Søkere som ikke har e-ID eller
som har reservert seg mot digital kommunikasjon, vil fortsatt motta vedtaket på papir.

Det er mange gevinster med digital kommunikasjon både for søkere, kommunen og Husbanken.
Bl.a. vil søkere får raskere tilgang til vedtaket sitt, og vil alltid ha det tilgjengelig. Husbanken sparer
portokostnader, og samtidig åpner det seg muligheter for en mer tilpasset kommunikasjon med
søkere. Dette vil gjøre at kommunen får færre henvendelser.

Norge.no er hovedkanalen for all informasjon rettet mot innbyggerne, så den primære oppgaven er
å lede innbyggerne dit. Vi oppfordrer nå alle til å gjøre seg kjent med informasjonen på Norge.no,
slik at de kan bidra i arbeidet med å motivere innbyggerne. Benytt også anledningen til å opprette
en digital postkasse til deg selv! Husk at du kan når som helst reservere deg.

Nye brev i 2015

Samtidig som vi setter i gang med digital kommunikasjon, vil vi også lansere nye vedtaksbrev og
klagevedtak. De nye brevene er utformet etter prinsipper for klart språk.

Varslede endringer i bostøtteloven
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil etter planen sende et lovforslag til Stortinget
våren 2015. Der vil det bli foreslått at dagens ordning med samtykke skal bortfalle, og at
behandling av personopplysninger i stedet blir hjemlet i bostøtteloven. Samtidig blir det foreslått
hjemler for å styrke Husbankens og kommunenes kontrollarbeid.

Vi vil komme tilbake til dette når endringer i loven er vedtatt.

Mulig bruk av nyere inntektsopplysninger fra 2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Husbanken om å utrede bruk av inntekt
som arbeidsgivere innrapporterer etter a-opplysningsloven. På denne måten vil vi kunne få
fortløpende ferske inntektsdata til bruk for beregning av bostøtte. Supplert med trygdeopplysninger
fra NAV vil vi ha oppdaterte inntektsopplysninger på de aller fleste bostøttemottakere.

Ordningen vil tidligst kunne bli iverksatt sommeren 2016. Vi kommer tilbake med mer informasjon
etter hvert.

Lurer du på noe?

Du finner mer informasjon på husbanken.no. Der finner du også en oppdatert versjon av
veilederen. Ta kontakt med oss dersom noe er uklart eller du har spørsmål.

Med vennlig hilsen

HUSBANKEN
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STATENS
Vol PENSJONSKASSE

Nordreisa Kommune Vår dato 19.2.2015
Sentrum 17
9151 Storslett

Beregnet årspremie for 2015

Dere har i brev av 3. febmar mottatt en prognose for samlet årspremie fra Statens pensjonskasse.
I brevet informerte vi om at dersom det ikke har skjedd større endringer i lonns- og
stillingsdataene, vil ikke den endelig beregnede premien avvike vesentlig fra prognosen.

Vi benytter sist mottatte lønns- og stillingsdata for å fastsette den forventede pensjonsgivende
årslonnen. Det vil derfor kunne være avvik mellom prognosen og den beregnede årspremien.

Arspremien for 2015 er beregnet til kr 5 131 611

Årspremien fordeles på 6 terminer.

Første termin faktureres i uke 9.

Spørsmål?
Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 02775, dersom du har sporsmål.

,Med vennlig hilsen

Direktør kunder og marked
Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse, postboks 5364 Majorstuen, 0304 Oslo

Telefon: 02775 Telefaks: 22 24 1501 Internett: www.spk.no E-post: postmottak@spk.no
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Statens vegvesen

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region nord Lars Christensen - 75552836 2015/019029-001 13.02.2015

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner
- invitasjon til å søke om midler for 2016

I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2014, jf Innst.
260 S (2013-2014), ble det opprettet en tilskuddsordning til tiltak for økt sykkelbruk i
kommuner og fylkeskommuner. Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i
oppdrag å administrere ordningen.

Kommuner og fylkeskommuner inviteres med dette til å søke om tilskudd fra ordningen for
2016. Det tas forbehold om budsjettmessig tildeling.

Målsetting og innretning
Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader er ett av hovedmålene i Nasjonal
transportplan 2014-2023. Til hovedmålet er det knyttet et etappemål om at
framkommeligheten for gående og syklende skal bedres.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere gjennomføring av tiltak som øker
framkommeligheten for gående og syklende, gjennom å stimulere kommuner og
fylkeskommuner til å prioritere tiltak for økt sykkelbruk.

Hvem kan søke?
Alle kommuner og fylkeskommuner kan i utgangspunktet søke. Kommuner og
fylkeskommuner som har inngått forpliktende avtale om økt sykkelsatsing vil imidlertid bli
prioritert.

Kriterier for tildeling fra tilskuddsordningen
Ordningen kan finansiere inntil 50 pst av godkjente kommunale og fylkeskommunale
tiltak/prosjekter og det kreves en lokal egenandel på minst 50 pst av tiltakets totale kostnad.
Forpliktende politiske vedtak for en lokal egenandel og dokumentasjon på dette, skal følge
søknaden. I egenandelen kan også kostnader til reguleringsplanarbeid og prosjektering inngå.
Dette må da evt. presiseres i søknaden og fremkomme i kostnadsoverslaget.

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Dreyfushammarn 31/33 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8002 BODØ Landsdekkende regnskap

Postboks 1403

8002 Bodø Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Telefon:

Telefaks:-�8�-
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Generelle føringer
Det kan bare gis tilskudd til tiltak på fylkeskommunalt og kommunalt vegnett, ikke til
tiltak som er statens ansvar å finansiere.
Statens vegvesen tildeler midler til de ulike tilskuddsmottakerne og følger opp
tilskuddsmottakerne underveis i gjennomføringen av tiltaket.
Det skal legges til grunn en egenandel på 50 pst.
I egenandelen kan også kostnader til reguleringsplanarbeid og prosjektering inngå
Innsatsen konsentreres —med et begrenset antall tilskuddsmottakere hvert år.
Det skal være vedtatt reguleringsplan for prosjektet på søknadstidspunktet (dersom
tiltaket krever reguleringsplan)

Prioriteringskriterier
Prioritet vil bli gitt til:

De kommuner og fylkeskommuner som har forpliktende avtale med Statens vegvesen
om økt sykkelsatsing (særskilt utvalgte sykkelbyer)
Kommuner med vedtatt plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk
Prosjekter som inngår i et sammenhengende gang- og sykkelvegnett
Prosjekter i sykkelbyer som har en plan for samlet innsats med henhold til
investeringer, drift, vedlikehold, informasjon, og bilrestriktive tiltak
For å sikre skoleveger vil prosjekter som bygges innenfor en radius på fire km fra
skoler prioriteres, da først de som ligger nænTlest skolene
Det kan søkes tilskudd til gang- og sykkelanlegg - infrastrukturtiltak inkludert
sykkelparkering, skilting og oppmerking

Statens vegvesen legger avgjørende vekt på at tiltakene det søkes om tilskudd til, skal være
realistiske å gjennomføre i tildelingsåret.

Vegeier selv bærer økonomisk risiko ved økte kostnader, og beholder hele tilskuddet til andre
gang- og sykkeltiltak hvis prosj ektet blir billigere.

Reglement for økonomistyring i staten skal følges
Det forutsettes at midlene forvaltes i samsvar med bestemmelsene i reglement for
økonomistyring i staten
(http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/Reglement for okonomistyring i

staten.pdf ).

Kommuner og fylkeskommuner som mottar tilskudd fra ordningen vil være byggherre for
prosjektet det gis midler til. Byggherre er ansvarlig for overskridelser utover søknadens
kostnadsoverslag. Videre er byggherre ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i henhold til
søknaden og at hensikten med tiltaket oppnås.

Tilskuddsmidlene utbetales i tråd med framdriften for prosjektet. Sluttbetaling (30 pst av
tilskuddsbeløpet) utbetales først når tiltaket er ferdigstilt og rapporteringsskjema er utfylt og
oversendt Statens vegvesen.

Framdrift
Statens vegvesen legger vekt på realistiske framdriftsplaner.
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Det forutsettes at de prosjektene som får tildeling, gjennomføres i 2016.

Rapportering
Det bes om at Statens vegvesen holdes orientert om oppstart og under gjennomføringen av
tiltaket. Søker som mottar tilskudd for 2016 skal rapportere om fremdrift pr 30. april, 31.
august samt pr. 31. desember til aktuelt regionvegkontor. Rapporteringen skal vise fremdrift i
gjennomføringen av tiltaket og om dette er i tråd med opprinnelig fremdriftsplan. Eventuelle
avvik fra denne må beskrives.

Dersom tilskuddsmottaker unnlater å rapportere, kan tildelte midler trekkes tilbake og
omfordeles til andre tiltak.

Utbetaling
Tilskuddsmidlene utbetales i sin helhet når tiltaket er ferdigstilt, rapporteringsskjema for
ferdige tiltak er utfylt og ferdigbefaring er gjennomført i samarbeid med Statens vegvesen.

Vedlegg (bilder, beskrivelser, kart med mer) skal utformes slik at de kan publiseres på
www.vegyesen.no eller i annen egnet format.

Prosess - tidsfrister
For å sikre at tiltakene blir gjennomført i tildelingsåret er det fastlagt følgende framdriftsplan:

Søknaden fra kommuner og fylkeskommuner må være mottatt elektronisk hos Statens
vegvesens Region nord, senest 1. mai 2015.
Statens vegvesen utarbeider et samlet forslag til prioritering. Tildeling fra
tilskuddsordningen for budsjettåret 2016 vil foreligge når Stortinget har behandlet
budsj ettet for 2016 i desember 2015.

Søknadsskjema
Søknadsskjema følger vedlagt. Skjemaet kan også lastes ned her:
http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Miljovennlig+transport/Sykkeltrafikk/tilskuddsor

Dersom en søker ønsker å søke om midler til flere ulike tiltak, skal det fylles ut ett
søknadsskjema pr tiltak (for eksempel infrastrukturtiltak og oppmerking).

Kontaktinformasjon og adresse for innsending av søknader
Spørsmål om ordningen og søknader kan stilles til regionvegkontoret. Søknad fylles ut
elektronisk og sendes Statens vegvesen pr e-post med nødvendige vedlegg.

Fylke Hit sendes søknaden elektronisk:
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Østfold Statens vegvesen Region øst

Finnapost-ost cn)ve2-,vesen.no
Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder,
Vest-Agder

Statens vegvesen Region sør
Firmapost-sorQ),ve2Nesen.no

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Statens vegvesen Region vest
Firmapost-vestvvegvesen.no

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag

Statens vegvesen Region midt
Firmapost-rnidtvegvesen.no

Nordland, Troms, Finnmark Statens vegvesen Region nord
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Finnapost-nord(d)veLwesen.no

Statens Vegvesen, Region nord
Med hilsen

Torbjørn Naimak
Regionvegsjef

Lars Christensen

1 vedlegg

Kopi: Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
Pb 8112 Dep
0032 Oslo

Klima- og Miljødepartementet
postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Samferdselsdepartementet
Pb 8010 Dep
0030 Oslo

Kommunesektorens organisasjon (KS)
pb 1378 Vika
0114 Oslo
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Statens vegvesen

Tilskuddtil tiltakforøktsykkelbruki kommunerogfylkeskommuner

SØ K N AD S S K J E M A 201 6
(Alle punktene skal fylles ut. Ett skjema pr tiltak)

Søker
Navn:
Adresse:
Postnummer:
Administrativkontaktpersonhossøker
Navn: Telefon:
E-post: Mobil:

Type tiltak Kostnad Søknadsbeløp Ansvarsområde/vegeier Planavklaring Område Fremdrift Egenandel

Hvilke tiltakskategori
tilhører tiltaket?
-Gang- og

sykkelanlegg
Sykkelparkering

-Skilting
oppmerking

Hvaer
tiltakets
totale
kostnad i
mill, kr
(inkl. mva)

Det kan søkesom inntil
50 pst av tiltakets totale
kostnad.
Hvaer søknadsbeløpet
for tiltaket imill. kr (inkl.
mva)

Påhvilket ansvarsområde
ligger tiltaket?

-Kommunalt
-Fylkes-

kommunalt

Dersom tiltaket krever
reguleringsplan, skal
denne foreligge ved
søknadstidspunktet.

Krever tiltaket
reguleringsplan?
(ja/nei)

Foreligger godkjent
reguleringsplan?
(Ja/nei)

Ligger tiltaket innen
-Tettbygd strøk

Byområde

Skoleveg

Når kan tiltaket startes opp?
(dd.mm.åååå)

Når skal tiltaket være ferdig?
(dd.mm.åååå)

Egenandelen skal være avklart. Erden:
-Budsjettert

Vedtatt
Ikke avklart
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Beskrivelseavtiltaket
Typetiltak,tekniskspesifikasjon,navnpå strekning/vegreferanse.Angivelseav omtiltaketmåreguleres(tiltaksomkreverreguleringsplanmåha dennevedtattpåsøknadstidspunktet),
omgrunnmåerverves,om byggeplan,anbudmå lages,elleromtiltaketkangjennomføresumiddelbart.

Oversiktskart(eksempelvisM=1:50.000).Situasjonskart/detaljer.

2
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Byggherrelansvadigaktørfor gjennomføringavtiltaket

Navn:
Kontaktperson:Telefon:
E-post:Mobil:
Tidsrammeog prosessfor gjennomføring

Kanpåbegynnes:(åååå-mm-dd)
Beregnetavsluttet:(åååå-mm-dd)

13Måreguleres(tiltaksomkreverreguleringsplanmåha dennevedtattpå søknadstidspunktet)
13Måervervesgrunn
0 Målagebyggeplan
O Målageanbud
0 Kangjennomføresumiddelbart

Leggvedskissetil fremdriftsplan.
Finansiering(allebeløpoppgisi mill.kr)

Totaltkostnadfor tiltaket

Egenfinansiering(minimum50 pst):
Søknadsbeløp(inntil50 pstav tiltaketstotalekostnad):

Egenandelener:
0 Budsjettert
0 Vedtakforeligger
0 Ikkeavklart.Beskrivevt. hvordansikkerhetskalstilles:

Det bekreftes at søker har lest og godtatt vilkårene for tilskuddsordningen, jf. invitasjonsbrev.

Dato/sted Underskrift ansvarlig søker

3
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Mars 2015 

 

 

Skatteinngangen pr. januar 2015  

 

 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. 

Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014.  

 

 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 

mrd. kr., hvilket innebærer at en forutsetter en vekst i skatteinntektene på 5,6 % fra faktisk 

nivå i 2014 (128,883 mrd. kr). Med andre ord har det vært en svak start på skatteinngangen 

i 2015 sett opp mot anslaget i statsbudsjettet. 

 

 Dersom denne utviklingen fortsetter vil det kunne innebære at inntektene fra 

inntektsutjevningen blir lavere enn budsjettert. På grunn av ordningen med løpende 

inntektsutjevning er det generelt viktig at kommunene gjør regelmessige vurderinger av 

egen skatteinngang og ikke minst følger med på skatteinngangen nasjonalt.  
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Om inntektsutjevningen 

 

Kommunene har ulike forutsetninger for å tilby tjenester, og skatteinntektene er ujevnt fordelt 

mellom kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes 

forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av 

rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) 

og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). 

 

Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere 

og naturressursskatt fra kraftforetak. Utjevningen er et nullsumspill som fungerer på følgende vis: 

 

 Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet (målt i kr. pr innbygger) får 

kompensert 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. På 

samme måte vil kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 % 

av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.  

 

 Kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent blir i tillegg kompensert for 35 % av 

differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Finansieringen av 

denne tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per 

innbygger. 

 

 I inntektsutjevningen benyttes det innbyggertall pr 1. januar i budsjettåret. Når 

årsbudsjettene utarbeides i kommunene, er ikke disse tallene kjent. Derfor benyttes det, 

både fra statlig hold og i KS sine prognosemodeller, innbyggertall pr 1. juli eller 1. januar året 

før budsjettåret ved beregning av inntektsutjevning høsten før budsjettåret. Det er derfor 

viktig å være oppmerksom på eventuelle endringer i folketallet i egen kommune og 

utviklingen nasjonalt mellom de nevnte datoer.  

 

Systemet med inntektsutjevning innebærer at utviklingen i egne skatteinntekter vil ha liten 

betydning i skattesvake kommuner, dvs. kommuner med skatteinngang på under 90 % av 

landsgjennomsnittet. For disse kommunene er det utviklingen i samlet skatteinngang for 

kommunene som har mest betydning.  

 

De fleste kommunene i Troms har vanligvis en skatteinngang pr. innbygger på under 90 % av 

landsgjennomsnittet.  

 

På grunn av den store omfordelingsmekanismen vil en kommune med skatteinngang på under 90 % 

av landsgjennomsnittet kun få beholde seg 5 % av en økning i egne skatteinntekter, alt annet likt. 

Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i egne skatteinntekter.  

 

Kommuner med skatteinntekter på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet, eller over 

landsgjennomsnittet, vil beholde 40 % av en økning i egne skatteinntekter. Tilsvarende gjelder ved en 

reduksjon i skatteinntektene.  
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Skatteinngangen pr. januar 2015 

 

Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr, jf. 

tabellen under. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014.  

 

 

 

Kommune

Skatteinngang 

januar 2015 

(1000 kr.)

Prosentvis 

endring 

skatteinngang jan. 

2014-2015

Skatteinngang pr. 

innbygger i januar 

2015 i % av 

landsgj.snittet

Tromsø 236 498 4,8 % 103,5 %

Harstad 71 327 5,4 % 91,9 %

Kvæfjord 7 184 2,9 % 74,3 %

Skånland 7 394 2,1 % 78,7 %

Ibestad 3 795 2,7 % 85,6 %

Gratangen 2 418 2,7 % 67,6 %

Lavangen 1 997 2,6 % 63,0 %

Bardu 11 657 1,6 % 90,9 %

Salangen 5 207 5,1 % 74,6 %

Målselv 20 450 -0,5 % 97,2 %

Sørreisa 9 299 3,8 % 85,7 %

Dyrøy 2 699 4,9 % 74,4 %

Tranøy 3 747 8,7 % 77,2 %

Torsken 2 168 -0,6 % 78,0 %

Berg 2 457 10,0 % 86,3 %

Lenvik 32 336 5,6 % 89,1 %

Balsfjord 12 801 1,7 % 71,2 %

Karlsøy 5 167 -5,2 % 71,8 %

Lyngen 7 445 -2,5 % 81,0 %

Storfjord 5 176 11,4 % 86,7 %

Kåfjord 4 886 2,5 % 71,2 %

Skjervøy 7 224 1,5 % 79,3 %

Nordreisa 11 736 -1,5 % 76,4 %

Kvænangen 2 758 -19,9 % 71,5 %

Troms 477 826                  3,9 % 93,0 %

Troms u/ Tromsø 241 328                  2,9 % 84,5 %

Landet 16 245 300 1,7 % 100,0 %

Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt pr 31. januar 

2015 - kommunene i Troms
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Tabellene under viser utviklingen i akkumulert skatteinngang pr. måned sammenlignet med 

tilsvarende måned i tidligere år, og utviklingen i den enkelte måned.   

 

 

 

 

 

Veksten i skatteinngangen pr. januar 2015 på 1,7 % er klart lavere enn pr. januar 2014 (3,5 %) og 

januar 2013 (6,8 %).  

Januar 6,8 % 3,5 % 1,7 %

Februar 3,1 % 2,8 %

Mars 6,9 % 2,9 %

April -1,3 % 2,4 %

Mai 3,5 % 1,5 %

Juni 3,6 % 2,3 %

Juli 3,9 % 2,1 %

August 3,7 % 2,0 %

September 4,0 % 2,0 %

Oktober 4,8 % 1,8 %

November 6,9 % 1,9 %

Desember 6,7 % 1,9 %

Årsanslag iht. statsbudsjettet 5,1 % 3,7 % 5,6 %

Årsanslag iht. RNB 5,0 % 3,0 %

 Årsanslag iht. statsbudsjett for 

påfølgende år 6,2 % 2,4 %

 Akkumulert skatteinngang pr. 

måned - prosentvis endring fra 

tilsvarende måned i tidligere år 2013 2014 2015

Utvikling pr. måned 2013 2014 2015

Endring 

2013-2014

Endring 

2014-2015

Januar 15 431 166            15 970 498            16 245 300         3,5 % 1,7 %

Februar 1 041 195               965 074                  -7,3 %

Mars 20 979 566            21 606 501            3,0 %

April 1 403 703               1 233 449              -12,1 %

Mai 24 620 796            24 680 883            0,2 %

Juni 684 196                  1 161 936              69,8 %

Juli 14 750 333            14 926 899            1,2 %

August 1 423 679               1 394 575              -2,0 %

September 21 860 479            22 287 456            2,0 %

Oktober 947 895                  744 289                  -21,5 %

November 22 446 541            22 968 749            2,3 %

Desember 831 232                  942 757                  13,4 %

Hele året 126 420 781          128 883 066          1,9 %
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Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136, 152 mrd.

kr. , hvilket innebærer en vekst i skatteinntektene på 5,6 % fra faktisk nivå i 2014. Med andre ord

har det vært en sv ak s tart på skatteinngangen i 2015 sett opp mot a nslaget i statsbudsjettet .

Dette innebære r at inntektene fra inntektsutjevningen vil kunne bl i lavere enn budsjettert. På

grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning er det generelt viktig at kommunene gjør

regelmessige vurderinger av egen skatteinngang og i kke minst følger med på skatteinngangen

nasjonalt.

Det nasjonale skatteanslaget

I kommuneproposisjonen for 2015 ble det signalisert at skattørene for 2015 skal fastsettes ut fra et

mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. I

statsbuds jettet blir det laget et skatteanslag basert på endringer i skatteopplegget og uendrete

skattører. Budsjettavtalen for 2015 mellom regjeringen og støttepartiene innebærer en økning i

overføringene til kommunesektoren på om lag 1,6 mrd. kr. Når de samlede i nntektene øker så vil

skatteandelen isolert sett bli redusert. For å opprettholde en skatteandel på 40 % må derfor

skatteanslaget økes. Dette gjøres ved å øke skattøren til kommunene med 0,1 0 pr osentpoeng fra

11,25 % til 11, 35 %.

Ø kningen i skattøren betyr at skatteanslaget har økt med netto 622 mill. kr. i forhold til anslaget

som ble gitt i forsla g til statsbudsjett for 2015 , dvs. fra 135,53 mrd. kr. til 136,152 mill. kr .

T abellen under viser ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter for kommunene samlet for

årene 2011 - 2015.
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Fra: Rita Toresen[rita.toresen@nordreisa.kommune.no] Dato: 10.03.2015 12:03:46 Til: Post 
Nordreisa Tittel: FW: Svak start på skatteinngangen i 2015 
Hei

Kan dere sette vedlegget i mailen opp som referatsak til Formannskapet.

Vennlig hilsen

Rita Toresen
Økonomisjef
Nordreisa kommune
Tlf 77 77 07 43

From: Tjeldflåt, Asle [mailto:fmtratj@fylkesmannen.no] 
Sent: Wednesday, March 04, 2015 1:56 PM
To: Alf.rorbakk@tranoy.kommune.no; Anne-Marie Gaino; AnnKristin.Trondsen@sorreisa.kommune.no; 
Arne.Nysted@bardu.kommune.no; bjorn.fredriksen@berg.kommune.no; Bjørn Inge Mo; Cissel 
Samuelsen; Dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no; Einar.aune@skanland.kommune.no; Einar 
Pedersen; Elin.wilsgard@gratangen.kommune.no; Ellen-Beate Jensen Lundberg; 
erling.bratsberg@lavangen.kommune.no; erling.hanssen@lavangen.kommune.no; Frank Pedersen; 
fred.flakstad@torsken.kommune.no; Frode.skuggedal@salangen.kommune.no; 
geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no; Guttorm.nergard@berg.kommune.no; 
Hanny.ditlefsen@karlsoy.kommune.no; hege.walor.fagertun@bardu.kommune.no; 
Helene.rognli@malselv.kommune.no; Helge.hove@ibestad.kommune.no; 
Hogne.eidissen@balsfjord.kommune.no; hugo.thode.hansen@harstad.kommune.no; Inger Heiskel; jan 
Helge Jensen; jan-hugo.sorensen@karlsoy.kommune.no; jens.johan.hjort@tromso.kommune.no; Leif 
Lintho; Lena.hansson@torsken.kommune.no; Lidvart Jakobsen; 
Margrethe.hagerupsen@lenvik.kommune.no; Marianne.bremnes@harstad.kommune.no; 
Merete.hessen@kvafjord.kommune.no; odd.arne.andreassen@tranoy.kommune.no; ole-
johan.rodvei@balsfjord.kommune.no; Oyvind.hilmarsen@tromso.kommune.no; 
paul.dahlo@sorreisa.kommune.no; randi.lillegard@dyroy.kommune.no; 
Rita.johnsen@malselv.kommune.no; Roe Jenset; Ronny.Grindstein@gratangen.kommune.no; Sigmund 
Steinnes; Sigrun Wiggen Prestbakmo; Sølvi Gunn Jensen; Torbjorn.larsen@kvafjord.kommune.no; 
torbjorn.simonsen@skanland.kommune.no; Torgeir Johnsen; Øystein Rørslett; 
angelika.strobel@tranoy.kommune.no; Bjørn Tore Sørensen; Bjørn-Helge Aune (bjorn-
helge.aune@lavangen.kommune.no); cato.mikkelsen@sorreisa.kommune.no; 
dag.sandvik@kvafjord.kommune.no; Espen Li; Geir-Henning Iversen 
(geir.henning.iversen@lenvik.kommune.no); Håkon Jørgensen; Hanne Romarheim; Heidi Aasen; Heidi 
Jacobsen; Helga Alver; Hilde Grønaas; Iversen, Lene Somby; Johansen, Thomas 
(thomas.johansen@tromso.kommune.no); John G. Rørnes; Karl Fredrik Normann; 
lars.borge.rognlid@tromso.kommune.no; Lill Leirbakken; pal.mathisen@malselv.kommune.no; Rita 
Kristensen (Rita.Kristensen@harstad.kommune.no); Rita Toresen; Rune Stifjell 
(rune.stifjell@karlsoy.kommune.no); Rune Stifjell; Steffen Kvien; Tom Jarle Isaksen; Tore Li; 
tore.antonsen@lenvik.kommune.no; Viggo Døhl; Viktor K Olsen; Øystein Strand; Åse Sund
Cc: Andreassen, Jan-Peder; Riise, Marianne Winther; Pedersen, Bård; Hernes, Ingrid
Subject: Svak start på skatteinngangen i 2015

Hei
Notat om skatteinngangen i januar er lagt ut på vår hjemmeside: 

http://fylkesmannen.no/Troms/Kommunal-styring/Kommuneokonomi/Svak-vekst-i-skatteinntektene-i-
januar-2015/

Side 1 av 2
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Med vennlig hilsen

Asle Tjeldflåt
Økonomirådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Justis- og kommunalavdelingen
----------------------------------------------------------------------
Telefon: 77 64 20 45 / 41 20 82 60
E-post: fmtratj@fylkesmannnen.no
Kommuneøkonomi - Fylkesmannen i Troms

Side 2 av 2
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Storfjord kommune

Personal- og serviceavdelingen

Nordreisa kommune

Melding om vedtak

Deres ref: Vår ref Arkivkode Dato
2015/727-6 L71 16.03.2015

Godkjenning av prosjekt "Boligutvikling i Nord-Troms"

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 12.02.2015

Vedtak:

Storfjord kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-Troms
Regionråd DA. Storfjord er administrasjonskommune på vegne av Nord-Troms kommunene.
Prosjektet er et interkommunalt samarbeidsprosjekt med alle kommunene i Nord-Troms
region.
Prosjektet organiseres som prosjektorganisasjon, som fremlagt i saksutredningen.
For prosjektets eksistens forutsettes det ekstern finansiering fra Husbanken og Troms
fylkeskommune. Prosjektlederstilling som skal koordinere arbeidet dekkes av eksterne
midler.
Storfjord 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.

Med hilsen

Ellen-Beate Jensen Lundberg Rita Bruvold Bergland
Rådmann Sekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

Kopi til:
Trond-Arne Hoe

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:77 21 28 00
Hatteng Hatteng Telefaks:77 21 28 01
Q(1z16 flTFP FN
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Lyngen kommune
Rådmannen

Nord-Troms regionråd DA
Hovedveien 2
9151 STORSLETT

Melding om vedtak

Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2015/935-3 3009/2015 026 17.03.2015

Prosjekt "Boligutvikling i Nord-Troms"

Lyngen formannskap behandlet saken i møte 10.03.2015, sak 23/15 og gjorde flg.

vedtak:

Lyngen kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-Troms
Regionråd DA. Storfjord er administrasjonskommune på vegne av Nord-Troms kommunene.
Prosjektet er et interkommunalt samarbeidsprosjekt med alle kommunene i Nord-Troms
region.
Prosjektet organiseres som prosjektorganisasjon, som fremlagt i saksutredningen.
For prosjektets eksistens forutsettes det ekstern finansiering fra Husbanken og Troms
fylkeskommune. Prosjektlederstilling som skal koordinere arbeidet dekkes av eksterne midler.
Lyngen 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.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til vår saksbehandler Hilde Grønaas tlf. 40028555.

Med hilsen

Ase enrucsen
sekretær

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77701000 Bankkonto: 4785.07.00059
Strandveien 24 Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET Organisasjonsnr: 840014932
E-post: post@lyngen.kommune.no Internett: www.lyngen.kommune.no
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Kopi:
Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN
Skjervøy kommune Skoleveien 6 9180 SKJERVØY
Kåfjord kommune øverveien 2 9146 OLDERDALEN
Nordreisa kommune Sentrum 17 9151 STORSLETT
Kvænangen kommune Burfjord 9161 BURFJORD

Side2av2
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K-Sekretariatel

0

Nordreisa kommune
v/ordforer
9151 Storslett

Deres ref: Vår ref: Saksbebandler: Telefon: Dato:
51151428.5.5/A1-1 Audun Haugan 77 88 80 43 23.03.2015

E-postadresse: Nlobil:
UI J.1. 1,,, 91 69 1842

KONTROLLUTVALGET - SAK 04/15 - KONTROLLUTVALGETS ÅRS RAPPORT
2014

Kontrollutvalget har i mote 18.02.2015 protokollert folgende under sak 6/15:

Sak 04/15
KO NTRO LLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2014

Iiiiistilling til vedta k:
Kontrollulvalget rar kommuneslyrel å lalle slikI vedla k:

KonfrolluIvalgels arsrapport fir 20141as Ii1 orientering.

Behandling:

innstillingen ens1ennnig ved1a11.

Vedtak:

Kontrollulva1get rar kommuneslyret å slikt v e cli a k:

Kontrollatvalgels arsrapporl Ibr 2014 las til orienfering

Saken oversendes for behandling i kommunestyret og jeg bekalegr samtidig at saken - ved en
inkurie - ikke har blitt oversendt tidligere.

Med vennlig hilsen

f
Audun Haugan
rådgiver
Postadresse: llovedkontor: Avtletingslmntor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisosjonsnr:
K-SekreIatiMet IKS FyIkeshuseI Poslmottak Fossen do Lenvik komnnine 988 064 920

Poslhoks 6600 Suandyn. 13. TROMSO 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSI3LRG 9306 FINNSNES
9296 TROMSO TIF 77 78 80 43 TIC.77 02 61 66 .1.11'.77 71 61 14 TIF 77 87 1065
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KONTROLLUTVALGET
I

NORDREISA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT

201 4
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INNLEDNING

Kommuneloven (lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 ar. 107) gir
bestemmelser vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
Gjeldende forskrift om kontrollutvalg, som trådte i kraft 1.7.2004, sammen med tilhørende
endringer i kommuneloven, gir nærmere bestemmelser om valg og sammensetning av
kontrollutvalget, utvalgets ansvar og oppgaver, og om saksbehandling og sekretariat.

KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING

2.1 Formål

Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning,
jf. § 76.

For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal
"forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. § 77 nr. 1.
Dette er gjentatt i Forskrifi konfrolluNalg i kommuner ogffikeskommuner (av 15.6.04)
§ 2.

2.2 Valg - sammensetning

Kontrollutvalget skal ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll- og
tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive politiske
beslutningsprosessen. For at utvalgsmedlemmene skal få en uavhengig status i forhold til
forvaltningen (underordnede politiske organer og administrasjonen), er det gitt strenge
valgbarhetsregler som innebærer at valgte representanter i utøvende politiske organer (organer
med beslutningsmyndighet) eller ansatte i kommunen ikke kan bekle vervel som
kontrollutvalgsmedlem. I praksis er det kun kommunestyrerepresentanter, som ikke blir tillagt
andre politiske oppgaver, som kan inneha dette vervet, samt valgte personer utenom de
folkevalgte.

Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem også av kommunestyret.

Ett fast medlem er gått bort (Bjarne Jensen) og kontrollutvalget har derfor i dag 4 faste
medlemmer. I tillegg er det personlige varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret.

For inneværende valgperiode (2011-2015) består kontrollutvalget av:

Leder: Bjørn Garden
Nestleder: Heidi Gausdal

Medlem: Asbjørn Fredriksen

Medlem: Tone C Henriksen Johnsen

2
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6

for videre behandling. Kontrollutvalget vil folge rapportens anbefalinger opp i senere
moter.

Forvaliningyrevi.yjonsprayjeklel «Forebyggende arbeid, saksbehandling og iniernkonfroll
i barnevernijenesten»

Kontrollutvalget bestilte i møte 19.11.2014 et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen
barneverntjenesten, hvor hovedmå1settingen er å se på om saksbehandling, internkontroll
og forebyggende arbeid er tilfredsstillende innenfor tjenesten. Bestillingen er oversendt
KomRev NORD for igangsetting.

Gjennoingang avfirmannslwpssaker:

I hvert møte lar kontrollutvalget en gjennomgang av sakslistene til formannskapet og ser
nærmere på saker av interesse.

Andre saker:

Kommunens regler for salg og annen disponering av kommunens eiendeler.
Antikorrupsjonsarbeid og etikk.
Rådmannens internkontroll —betryggende kontroll?
Budsjettramme 2015 for kontrollutvalgets virksomhet

Storslett, 18. f' ruar 2014

C 6 wt
Bjørn Garden

,

fieidi GauSdalAsbjornFieàrik eh Tone C Hemiksen Johnsen Laila Bjerke
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K-Sekretariatet

Nordreisa kommune
v/rådmannen
9151 Storslett

/

Deres ref: Vår ref: Saksbellandler: Telefon: Dato:

4/15/428.5.5/All Audun I laugan 77 88 80 43 23.03.2015

E-postadresse: Mobil:

91 69 18 42

KONTROLLUTVALGET - SAK 06/15 - BANKFULLMAKTER OG AVSTEMMING

Kontrollutvalget har i mote 18.02.2015 protokollert følgende under sak 6/15:

Sak 06/15
REVISJONSBREV 10 —BANKFULLMAKTER OG AVSTEMMING

Iniislilliiig til vedta

I. KontrollutvaIgel viser Iii revisjonsbrev nr. 10, og ber rådmannen svare

kontrollutvalgel innen 13. mars 2015, med gjenpart 111revislonen. Utvalget ser del
som viktig at iilstrekkelige ruliner etableres snarest som sikrer at ikke samme personer

har bankfilllmakt/nellbanktilgang med adgang iii å godkjenne utbetalinger alene,

tilgang til å bokfore i regnskapet og avstemme bankkonti.

2. Når svar .foreligger fra rachnannen, ber kontrollutvalgel om en vurdering av svaret
snarest fra revisjonen.

Behaadling:

Innstillingen enstemmig vedtan.

Vedtak:

I. Kontrollulvalget viser til revisjonsbz«ev nr. 10, og ber rådmannen svare
kontrollutvalget innen 13. mars 2015, med gjenpart Id revisjonen. Utvalget ser del

som viktig at tilstrekkelige ruliner etableres snarest som sikrer at ikke samnzepersoner

hcn« bankfulhnala/nenbanklilgang med adgang til å godkjenne utbetalinger alene,

tilgang til å boklbre i regnskapet og avstemme bankkonti.

2. Når svar fireligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svarel
snarest jrn revi.sjonen.

Postadresse: llovedkontur: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Orgnnisasjonsnr:

K-Sekretarialet IKS Fylkeslitisel Poshnonak Fossen do Lenvik kownione 988 064 920

PosIboks 6600 Strandvn. 13. TROMS0 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 F1NNSNES

9296 TROMS0 TIL 77 78 80 43 TIII 77 02 61 66 TIII 77 71 61 14 TIL 77 87 10 65
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Ved en inkurie har saken dessverre ikke blitt oversendt tidligere.

Neste kontrollutvalget er imidlertid satt til den 6. mai og det anses tilstrekkelig at svar er
innkommet i lopet av uke 16 for at saken kan komme med til møtet.

Med vennlig hilsen

Äudun Haugan
rådgiver
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KULTURRÅDET
Arts Council
Norway

NORDREISA KOMMUNE

Postboks 174

9156 STORSLETT

Saksbehandler: Rannveig Sjovaag Hervik
Direkte tlf.:

Vår ref: 269107Vår dato: 02.03.2015
Deres dato: 02.12.2014

Vedtak ont bevilgning - Åpningsforestilling Halti

Prosjektnr.: 269107
Søker: NORDREISA KOMMUNE
Kontaktperson: Ruth Uhlving

Vi viser til søknad av 02.12.2014. Søknaden ble behandlet i Musikkutvalget for utover- og
produksjonsstøtte i møte 26.02.2015, som fattel følgende vedtak:

Kr 100 000 bevilges.

Vilkårene for tildelingen framgår av det vedlagte akseptskjemaet. Dersom tildelingen aksepteres,
må du signere akseptskjemaet og returnere det til Norsk kulturråd via post eller e-post
(post@kulturradet.no).

Hvis du mener det har blitt gjort en feil i saksbehandlingen, at rettsanvendelsen er feil, eller at feil
fakta har blitt lagt til grunn for avgjørelsen, har du anledning til å klage, jf. forvaltningsloven § 28.
Det kan imidlertid ikke klages på Kulturrådets kunst- og kulturfaglige skjønn (jf. Lov om Norsk
kulturråd § 6 - Itttpsiloyclata.no1dokunlentlNIJIO \12013 - 06 - 07 - 3 I).

Om du vil benytte deg av din mulighet til å klage er fristen 3 uker fra du har mottatt vedtaket, jf.
forvaltningsloven § 29. For krav til innhold i klagen, se forvaltningsloven § 32. Den eventuelle
klagen skal rettes til Norsk kulturråd. Hvis vilkårene for å klage foreligger vil klagen bli behandlet
her.

Dersom klagen ikke imøtekommes vil den bli oversendt til Kulturdepartementet for endelig
avgjørelse.

NORSK KULTURRAD I ARTS COUNCIL NORWAY

Postboks 8052 Dep. N-0031 Oslo I Tel +47 21 04 58 00 I post@kulturradet.no www kulturradet.no I Org nr 971527412
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KULTURRÅDET
Arts Council
Norway

Etter forvaltningsloven § 18 har du rett til å se sakens dokumenter hvis ikke annet følger av

reglene i §§ 18 og 19. Merk likevel at du ikke har krav på innsyn i dokumenter som Kulturrådet

har utarbeidet for sin egne interne saksforberedelse, jf. § 18a.

Norsk kulturråd ønsker deg lykke til med tiltaket.

Med hilsen

Preben von der Lippe

Fagansvarlig musikkseksjonen Rannveig Sjovaag Hervik

Seniorrådgiver

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: akseptskjema

Tildelingslister publiseres på http://kulturradet.naitildeling.slis[er

Klageblankett finnes her: http://www.Si211rorm.noidssistathle-blanh.etter?view—forru&kl-1004

NORSK KULTURRAD I ARTS COUNCIL NORWAY

Postboks 8052 Dep, N-0031 Oslo I Tel: +47 21 04 58 00 I post@kulturradet.no I www.kulturradet.no I Org.nr 971527412
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NORDEEISA
w•SI

KOMMUNE

STORSLETT
IN•sl
LAN DSBY

Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsgruppaforøkonomiskomstilling i Nordreisakommune
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 12.03.2015
Tidspunkt: 12:00

Følgendefastemedlemmer
Navn
Lidvart Jakobsen
Halvar M Wahlgren
øyvind Evanger
Sigrund Hestdal
John R Karlsen
Gerd H Kristiansen
Hilde Anita Nyvoll
Beate Severinsen
Ola Dyrstad
Heidi Jensen

møtte:
Funksjon
LEDER
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
AP

AP
AP
FRP
KRF
AP—leder av oppvekstutvalget
FAG
UT
HV

Følgendemedlemmerhaddemeldtforfall:
Navn
Olaug Bergset
Geir H. Sagelv

Funksjon
MEDL
MEDL

Representerer
SP
H, leder avdriftsutvalget

Følgendevaramedlemmermøtte:
Navn Møtte for
Olaf Skogmo Olaug Bergset
Mona Solvang Geir H. Sagelv

Representerer
SP
KRF—nestleder av
driftsutvalget

Merknader

Ingen fra ungdomsrådetkanmøte.

Fraadministrasjonenmøtte:
Navn
Anne-Marie Gaino
Rita Toresen
Christin Andersen

Stilling
Rådmann
økonomisjef
Ass. rådmann

L•»c̀,)

ku
c

-

Underskrift:
Vi bekreftermedunderskriftene våre atdet somer ført på de sidene vihar signert imøteboka, er
i samsvarmeddet somble vedtattpåmøtet.
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Christin Andersen
Utvalgssekretær

Lidvart Jakobse
OrdfØrer
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Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Arbeidsgruppa for økonomisk omstilling i Nordreisa kommune kalles innmed dette til møte
12.3.15 kl 12:00 på formannskapssalen.

Eventuell forfall meldes fra snarest til servicetorget: Tlf 77 77 07 10 eller pr e-post til
postmottak@nordreisa.kommune.no

Pkt 6 i budsjettvedtaket av 17.12.14:

Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som fårmandat til å gjennomgå kommunens totale drift,
med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen 2017.
Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre
medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt hovedverneombud. Fra
administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller.
Politisk arbeidsgruppe settes sammen av de av formannskapets medlemmer som frivillig ønsker
å være med i denne, pkt 7 i rådmannens innstilling.

Formannskapet ba i møte 05.03.15 om at formannskapet og hovedutvalgslederne innkalles til
møtet. Hovedverneombudet innkalles også.

Representantene fra fagorg er ikke valgt (velges 11. mars på HTV-møte), men får kopi av denne
innkallingen slik at de er orientert om møtet 12. mars kl. 12.00.

Event. saksdokumenter blir lagt frem under møtet.

Referat

Arbeidsgruppen for økonomisk omstilling videreførte arbeidet fra formannskapsmøtet samme
dag. Formannskapet foreslår en reduksjon og revidering av budsjettet for 2015 med 10mill
kroner.

Nordreisa kommune må redusere driftsnivået kr 4mill innenfor helse i 2016 og påfølgende 26
mill kroner i 2017, totalt kr 30 mill kroner innenfor økonomiplanperioden vedtatt av
kommunestyret desember 2014.

-�38�-



Arbeidsgruppen for økonomisk omstilling jobber videre med prosessen for reduksjon av
driftsnivå. Prosessen fortsetter.

Neste møte i arbeidsgruppen for økonomisk omstilling er satt til 9. april, kl 1200.
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KOMREV

N ORD

KomRev NORD
Interkommunaltselskap

1/1sksp69 i~het

Fylkesmanneni Troms
Postboks6105
9291 TROMSØ

Deres ref:Vår ref:Saksbehandler:Telefon:
2014/2862-21506/EBEmely Bertelsen77 60 05 06
2014/2862-84eb(-a komrevnord.no

Dato:
19.3.2015

REVISORS BEKREFTELSE—RUSPROSJEKTER I NORDREISA KOMMUNE—
AVSETNING AV TILSKUDDSMIDLER TIL2015

Nordreisa kommunehar bedt ossbekrefte avsetningeravubrukte tilskuddsmidler 2014 tilbundet fond.
Avsetningene gjelder tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid som er godkjentoverført til 2015.

Regnskapet er ført i Nordreisa kommunepå følgendeprosjektnummer:
93166 Samhandlingsmodellerpå rusfeltet Tilskuddkr 218 000.
93167 Styrkingav rustjenesten, ruskonsulent Tilskudd kr600000.
93168 Ungdomskontakt Tilskudd kr600000.

Følgende avsetninger til bundet fond ergjort i regnskapet2014:
Prosjekt 93166,avsatt tilbundet fondkr 214419.
Prosjekt 93167,avsatt tilbundet fondkr 556391.
Prosjekt 93168,avsatt til bundet fondkr 600000.

Sidende ovenståendekontrollhandlinger verkenutgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvarmed
revisjonsstandardene, gir vi ikkeuttrykk for noen sikkerhet forat informasjonen ikke inneholder
vesentlige feil. Dersomvihadde utført tilleggshandlingerellerhadde gjennomført revisjon eller
begrenset revisjon i samsvarmed revisjonsstandardene,kunne andre forhold hakommet tilvår
kunnskapogblitt rapportert til dere.

Våruttalelse erutelukkende utarbeidet fordet formålet som erbeskrevet i første avsnitt idenne
rapport og skal ikkebrukes tilnoe annet formål. Uttalelsen erkunment å skulle distribueres til
fylkesmannen i Troms og Nordreisa kommune.

,p7q
Emelygertelsen
revisor
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Wslr~r ~/A91

Fylkesmanneni Troms
Postboks6105
9291 TROMSØ

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
2014/2862-21 506(EB EmelyBertelsen 7760 05 06 19.12015
2014'2862-84 eb(iikomrevnord.no

REVISORS BEKREFTELSE—RUSPROSJEKTER I NORDREISA KOMMUNE—
AVSETNING AV TILSKUDDSMIDLER TIL 2015

Nordreisa kommune har bedt ossbekrefte avsetninger avubrukte tilskuddsmidler 2014 tilbundet fond.
Avsetningene gjelder tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid som er godkjent overført til 2015.

Regnskapet er ført i Nordreisa kommunepå følgendeprosjektnummer:
93166 Samhandlingsmodeller på rusfeltet Tilskuddkr 218000.
93167 Styrking av rustjenesten, ruskonsulent Tilskudd kr 600000.
93168 Ungdomskontakt Tilskuddkr 600000.

Følgende avsetninger til bundet fond ergjort i regnskapet2014:
Prosjekt 93166, avsatt tilbundet fondkr 214419.
Prosjekt 93167, avsatt til bundet fondkr 556391.
Prosjekt 93168, avsatt til bundet fondkr 600000.

Sidende ovenstående kontrollhandlinger verkenutgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvarmed
revisjonsstandardene, gir vi ikkeuttrykk for noen sikkerhet forat informasjonen ikke inneholder
vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger ellerhadde gjennomført revisjon eller
begrenset revisjon i samsvarmed revisjonsstandardene, kunne andre forhold hakommet tilvår
kunnskap ogblitt rapportert til dere.

Våruttalelse erutelukkende utarbeidet for det formålet som erbeskrevet i første avsnitt idenne
rapport og skal ikkebrukes tilnoe annet formål. Uttalelsen erkunment å skulle distribueres til
fylkesmannen i Troms og Nordreisa kommune.

Emelygertelsen
revisor
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1099-1 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  John Arne 

Jensen 

 Dato:                 24.03.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

13/15 Nordreisa formannskap 09.04.2015 

 

Utbedring tak Sonjatun 3.etasje - Lekkasje 

 

Rådmannens innstilling 

Tak Sonjatun 3. etg, fløy A, utbedres for inntil kr 350.000,- eks mva. 

Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler Utbygging Rovdas, der posten reduseres  

fra kr 1.213.012,67 til kr 863.012,67.  

 

 

Saksopplysninger 

Taket på 3. etg på Sonjatun helsesenter har stor lekkasjer. Situasjonen er nærmere beskrevet 

under vurderinger. 

 

Denne saken har vært tatt opp i budsjettarbeidet hver høst i flere år, men har dessverre ikke nådd 

opp i konkurranse med andre gode formål. 

Nå er situasjonen blitt så kritisk at det må gjennomføres tiltak.  Dersom tiltak ikke iverksettes, 

vil deler av bygningen måtte stenges.  Slik konsekvens gir uholdbar situasjon for helse. 

 

Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler Utbygging Rovdas.  

 

Vurdering 

I flere år har smelte- og regnvann trengt gjennom taktekke og passert ned gjennom etasjene. 

Hovedproblemet er i fløy A hvor vann drypper ned i korridorer, inn på laboratoriet og 

legekontorer. Vann renner også ned i søylene og helt ned til 1 etg i korridor. Siden søylene er 

dekt av malerstrie så vil det ta lang tid å tørke opp, med dertil fare for soppdannelse.  

 

Et overslag fra 2014 på taktekking av hele 3 etasje på kr. 615.000,- eks.mva. Alternativt kan 

man spre utgiftene på flere år. Ved kun å ta Fløy A første året vil akuttkostnaden kunne 

reduseres mot 50 %.   

 

Resterende tak 3. etg har også behov for utbedringer, men vi antar at denne delen kan utsettes til  
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2016. 

Det anbefales at det gjøres tiltak for kr 350 000, som finansieres med ubrukte lånemidler. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1117-1 

Arkiv:                655  

Saksbehandler:  Hilde 

Henriksen 

 Dato:                 27.03.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/15 Nordreisa formannskap 09.04.2015 

 

Avhending av Sonjatunbussen 

 

 

Rådmannens innstilling 

«Sonjatunbussen» selges høystbydende i den tilstand den er i.  Salgsinntekt føres på ansvar 650 

Sonjatun Helsesenter. 

Om salg ikke oppnås, vrakes kjøretøyet. 

 

 

 

Saksopplysninger 

«Sonjatunbussen» ble i sin tid kjøpt inn av innsamlede midler og gitt av Sonjatun 

Sykehjemsforening til Nordreisa kommune for bruk til transport av beboere på Sonjatun. 

Kjøretøyet er 1987 modell og ble registrert på Nordreisa kommune i september 2003. 

Vurdering 

«Sonjatunbussen» brukes i dag svært lite, gjennomsnittlig et par ganger i året til formål transport 

av beboere/brukere av helsesenteret Sonjatun og omsorgsentrene. 

Kjøretøyet er 28 år og det er i dag behov for større reparasjoner og utbedringer for at den skal 

være i drift. Det er reparasjonsbehov for bl.a. rullestolheis, bremser, gir, takluke, et par vinduer.  

Det er ikke driftsbudsjett for dette kjøretøyet, og det medfører at kostnadene tas fra øvrig drift av 

ansvar 650 Helsesenteret Sonjatun. 

 

Årlig brukes det rundt 10 000 kroner for årsavgift, kontroller og driftsmidler for å holde 

kjøretøyet i drift.  Kostnadene som skal til for å holde kjøretøyet i fortsatt drift, er det ikke 

innhentet tilbud på. Det vurderes som lite økonomisk å reparere en nær 30 år gammel buss for 

bruk et par ganger i året. 

 

Det foreslås derfor at bussen avhendes eller utrangeres. 
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