
       
 

 

Møteinnkalling     
 

 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 

Dato: 16.12.2015 

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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Fra: Jenssen, Bjørn Åge (baaj@lom.kommune.no)
Sendt: 01.07.2015 12:53:48
Til: Beiarn kommune (post@beiarn.kommune.no); Postmottak Dovre Kommune; Engerdal 
Kommune (postmottak@engerdal.kommune.no); Folldal Kommune 
(postmottak@folldal.kommune.no); Gausdal Kommune (postmottak@gausdal.kommune.no); 
Grane Kommune (post@grane.kommune.no); Hol kommune (postmottak@hol.kommune.no); 
Postmottak Lesja kommune; Lierne Kommune (postmottak@lierne.kommune.no); Postmottak 
Lom kommune; Luster Kommune (postmottak@luster.kommune.no); Midtre-Gauldal Kommune 
(postmottak@midtre-gauldal.kommune.no); Målselv Kommune 
(postmottak@malselv.kommune.no); Norddal Kommune (post@norddal.kommune.no); Post 
Nordreisa; Nore- og Uvdal kommune (postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no); Odda 
Kommune (postmottak@odda.kommune.no); Rana Kommune (postmottak@rana.kommune.no); 
Rauma Kommune (post@rauma.kommune.no); Røyrvik Kommune 
(postmottak@royrvik.kommune.no); Saltdal Kommune (postmottak@saltdal.kommune.no); 
Postmottak Sel kommune; Postmottak Skjåk kommune; Snåsa Kommune 
(postmottak@snasa.kommune.no); Sunndal Kommune (post@sunndal.kommune.no); Tinn 
Kommune (postmottak@tinn.kommune.no); Vadsø Kommune (postmottak@vadso.kommune.no); 
Vardø Kommune (postmottak@vardo.kommune.no); Vevelstad Kommune 
(post@vevelstad.kommune.no); Vinje Kommune (postmottak@vinje.kommune.no); Postmottak 
Vågå Kommune
Kopi: Fasteraune, Bengt; Eli Hovd Prestegården (eli.hovd.prestegarden@nore-og-
uvdal.kommune.no); Tony A. Kjøl (tony-arild.kjol@hol.kommune.no); Elisabeth Wesenlund 
Hauge; Lidvart Jakobsen; Tor Helge Flaato (Tor.Helge.Flaato@tinn.kommune.no); Monika Sande 
(monika.sande@beiarn.kommune.no)

Emne: Ekstraordinært årsmøte i Rådet for nasjonalparkkommuner
Vedlegg: image002.jpg;RFN XO Årsmøte 19. juni 2015.pdf
Hei,

Finn vedlagt protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Rådet for nasjonalparkkommuner gjennomført. 19. 
juni 2015.

Med dette er Rådet for nasjonalparkkommuner oppløst.

Med vennlig hilsen

Bjørn Åge Jenssen
Daglig leder
Tlf 97 42 24 61

Side 1 av 1

14.08.2015file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_P_NORDREISA/12157_FIX.HTM
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TROMS fylkeskommune Kulturetaten
ROMSSA fylkkasuohken

Kommunene i Troms

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
13/2281-22 Birgit Larsen 060&31 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
23567/15 77 78 82 18 22.06.2015

FOLKEBIBLIOTEK I TROMS I KOMMUNEREFORMEN

Troms fylkesting behandlet i sak 44/15 status og utfordringer for folkebibliotekene i Troms.
Saka framhever folkebibliotekenes rolle og potensial med hensyn til leseferdigheter,
utdanning på alle nivåer, digital kompetanse i befolkninga og integrering. Den reviderte
biblioteklovens økte forventninger til biblioteket som sosial møteplass påpekes også. I 2014
ble det lånt ut drøye 22 000 flere bøker til barn i Troms enn i 2010, det er en økning på nesten
10%. I hovedtrekk er bibliotekene i fylket i positiv endring, men utviklingsarbeidet er i stor
grad finansiert av eksterne prosjektmidler og halvdelen av kommunene har hatt stillstand eller
nedgang i beløpet til innkjøp av bøker og andre media siden 2010.

Fylkeskommunen skal i følge Lov om folkebibliotek ivareta regionale bibliotekoppgaver og
regional bibliotekutvikling, herunder gi råd til lokale myndigheter, yte bibliotekfaglig
veiledning og assistanse, og arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. For å framheve
betydninga av gode bibliotektjenester i kommunene gjorde fylkestinget slikt vedtak:

1. Fylkestinget oppfordrer kommunene til at de i arbeidet med kommunereformen
ivaretar hensynet til at befolkninga generelt og barn spesielt skal få gode og
tilgjengelige bibliotektjenester.

Med vennlig hilsen

Ellen Østgård
fylkeskultursjef Birgit Larsen

fylkesbiblioteksjef/avd.leder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

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-�10�-



Vedlagg: Saksframlegg med protokoll
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Kopi: Folkebibliotekene i Troms
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UTROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

SAKSPROTOKOLL

Utvalg:
Motedato:
Utvalgssak:

Resultat:

Arkivsak:
Tittel:

Fylkestinget
16.06.2015
44/15

13/2281-24
FOLKEBIBLIOTEK I TROMS 2014 - STATUS OG
UTFORDRINGER

Behandling:
Votering (37 representanter til stede):
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I. Fylkestinget oppfordrer kommunene til at de i arbeidet med kommunereformen

ivaretar hensynet til at befolkninga generelt og barn spesielt skal få gode og
tilgjengelige bibliotektjenester

2. Fylkestinget anmoder kulturdepartementet om at de i arbeidet med en bibliotekstrategi
særlig vektlegger

Allmennhetens tilgang til oppdatert informasjon og kompetanse. I Troms er det
etablert et formalisert samarbeidet mellom kommunale bibliotek og universitet,
og et utprøvingsprosjekt med nasjonale lisenser kan starte her.
Bibliotekbuss er et tiltak som bidrar til at flere barn leser mer og dermed blir
bedre lesere. Statlig tilskudd til bokbuss er ønskelig.

Bibliotekene har et stort potensial som lavterskel møteplass og læringsarena og
må inkluderes i integreringspolitikken.

Bibliotekenes rolle i arbeidet med å øke befolkningas digitale kompetanse og
deltakelse må styrkes.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600 9296 TROMSØ

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
nostmottakCtromsMke.no

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no-�12�-



TROMS fylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

SAKSPROTOKOLL

Utvalg:
Møtedato:
Utvalgssak:

Resultat:

Arkivsak:
Tittel:

Næring, kultur og helsekomiteen
15.06.2015
3/15

13/2281-21
FOLKEBIBLIOTEK I TROMS 2014 - STATUS OG
UTFORDRINGER

Behandling:
Fylkesråd Sandberg orienterte i saken. Komiteen gir ros til en samlet bibliotektjeneste i fylket.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Næring, kultur og helsekomiteens innstilling iftlkestingsak 44/15:

Fylkestinget oppfordrer kommunene til at de i arbeidet med kommunereformen
ivaretar hensynet til at befolkninga generelt og barn spesielt skal få gode og
tilgjengelige bibliotektjenester
Fylkestinget anmoder kulturdepartementet om at de i arbeidet med en bibliotekstrategi
særlig vektlegger

Allmennhetens tilgang til oppdatert informasjon og kompetanse. I Troms er det
etablert et formalisert samarbeidet mellom kommunale bibliotek og universitet,
og et utprøvingsprosjekt med nasjonale lisenser kan starte her.

Bibliotekbuss er et tiltak som bidrar til at flere barn leser mer og dermed blir
bedre lesere. Statlig tilskudd til bokbuss er ønskelig.

Bibliotekene har et stort potensial som lavterskel møteplass og læringsarena og
må inkluderes i integreringspolitikken.

Bibliotekenes rolle i arbeidet med å øke befolkningas digitale kompetanse og
deltakelse må styrkes.

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-�13�-



SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET

Sak 44/15 Arkivsaksnr.: 13/2281- 20
Løpenr.: 19267/15
Arkiv: 060&31 SAKSARKIV
Ansvarlig fylkesråd: Line M. Sandberg

FOLKEBIBLIOTEKI TROMS2014- STATUSOG UTFORDRINGER

Innstillingtil vedta k:

Næring kultur - og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn som vedlegg til saken når
saksprotokollen er klar.

Vedleggtil saken:
- Næring kultur - og helsekomiteens innstilling.

Saksutredning:

Lovendring,bibliotekstrategi og plan
Bibliotekenes virksomhet er hjemlet i Lov om folkebibliotek. 2014 er første år under revidert
formålsparagraf som trådte i kraft fra 1.1.2014. Revisjonene innbar endring i
formålsparagrafen som nå har ordlyden (endringer i kursiv): «Folkebibliotekene skal ha til
oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv
formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og en arenafor offentlig samtale og
debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet,
allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem». Lovendringa innebærer ei styrking
av det fysiske biblioteket som møteplass, samtidig som kravet til en aktiv samfunnsrolle
forsterkes.

Kulturdepartementet satte i 2014 i gang et arbeid for å utvikle en bibliotekstrategi knyttet til
statens ansvar og oppgaver for utvikling av fremtidsrettede folkebibliotek. Målet er gode
bibliotektjenester for befolkningen. Strategien skal drøfte og ta stilling til hva som bør inngå i en
nasjonal infrastruktur på bibliotekfeltet. Tiltak for å bidra til utviklingen av folkebibliotekene som
relevante og aktuelle møteplasser og kultur - og debattarenaer skal være en del av strategien.
Resultatet er forventet presentert høsten 2015.
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Bibliotekplan for Troms 2011-2014 er et styringsdokument for fylkeskommunen, mens det
ligger i planforutsetningene at kommunene og andre samarbeidsparter har som intensjon å
arbeide i henhold til planen». Planen hadde som målsetting å

bidra til at alle innbyggerne i fylket har tilgang til et bibliotektilbud av god kvalitet
bidra til en bedre utnyttelse av de samlede bibliotekressursene
legge et godt grunnlag for bibliotekutvikling og samarbeidsløsninger for bibliotekene i
fylket
legge til rette for at statlige utviklingsmidler kan utløses til bibliotek i fylket.

Fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket ivaretar fylkeskommunens lovpålagte ansvar for regionale
bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, i dette inngår rådgivning til lokale
myndigheter, bibliotekfaglig veiledning og assistanse og kompetansehevende tilbud.

En intensjon med bibliotekplanen var å utløse eksterne midler til bibliotek i fylket.
Fylkesbiblioteket, inkludert Bok- og kulturbussen i Sør-Troms, mottok i 2014 ekstern
finansiering på til sammen kr 1 701 000 i 2014. Hoveddelen av dette kom fra
Nasjonalbiblioteket (NB) og Sametinget. Fylkesbiblioteket mottok utviklingsmidler til
prosjektene Psykisk helse for barn og ungdom, Folkebibliotek som litteraturhus og
Bibliotekrom i Troms. Det siste innebar oppgradering av biblioteklokaler i Bardu, Skånland,
Salangen, Lavangen, Nordreisa, Tromsø, Målselv, Berg, Karlsøy og Sørreisa. Psykisk helse
for barn og unge ble avslutta i 2014, og videreføres som drift i samarbeidskommunene
Tromsø og Lenvik. Litteraturhusprosjektet er treårig og omfatter alle kommuner i Troms.

Formidling av tjenester og aktiviteter generelt og av digitale tjenester spesielt forutsetter bruk
av digitale verktøy som nettsider og sosiale medier. Dette er ei stor utfordring for de små
bibliotekenhetene med begrensede tidsressurser. Fylkesbiblioteket har derfor satt i gang et
arbeid for å etablere et samarbeid mellom bibliotekene om nettsider.

Utlåns - og besøksstatistikk i folkebibliotek
Kommuner og fylkeskommuner rapporterer årlig statistikk til Nasjonalbiblioteket.
Torsken, Sørreisa og Gratangen mangler statistikkrapportering for 2014.' Torsken har ikke
levert statistikk på mange år.

Totaltutlån pr innbygger.Biblioteki Tromsog landsgjennomsnitt

Sørreisa og Gratangen er her registrert med stipulerte økonomitall, tilsvarende 2013, utlånstall for disse kommunene er hentet direkte fra
biblioteksysternet, og ikke kvalitetssikret.
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Etter at utlånet fra bibliotekene i Troms over tid lå langt under gjennomsnittet for landet
endret tendensen seg i Troms da Tromsø bibliotek tok i bruk sitt nye hovedbibliotek i 2005.
Utlånet økte jevnt og kom opp på landsgjennomsnitt fra 2008, og er nå høyt i flere kommuner
enn bare i Tromsø.

Fra 2009 har det vært en nedadgående tendens både på landsplan og i Troms. Nedgangen er
større i Troms enn landsgjennomsnittet. På nasjonalt nivå blir dette sett dels i sammenheng
med økonomiske nedskjæringer, dels i sammenheng med endrete medievaner.
Kulturutredningen 2014 omtalte bibliotekene som en kulturell grunnmur som var «systematisk
nedprioritert og underfinansiert».

Totalt utlån pr innbygger og kommune 2014. Folkebibliotek i Troms

8

7

6

5

4

3

2 11

0 i

'6

m

*>,.
17'5,QJcorx5,s,tioo cuti o 7.1 .1 12cu > co.`L.)..%c.5.5v>. '11.'4=.c cuC1.03.- fl3 ••—•cjju,6-=, Ccu>, ,7 Lr, ,.-CCU""

—I—I-C1
—

F3ru
2 - 0)Lil

z

z.-.
cE .., ori, .JJes.

- cf
cns_I

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

Troms

—E—Landsgjennomsnittet

OID Cfl en
0 e-
0

esi esi

-�16�-



4
Utlån av bøker for barn pr. barn

Bøker til barn omfatter her også e-bøker. Skravert søyle er kommuner med bokbusstilbud til barn. Også Karlsøy har bibliotekbusstilbud,
men utlånstallene inngår i statistikk for Tromsø. Utlån pr barn er beregnet ut fra antall barn i aldersgruppa 0-14 år pr 1.1.14.

Utlånet av bøker til barn i folkebibliotek Troms er over landsgjennomsnittet. Med unntak av
Harstad har alle kommuner med tilgang til bibliotekbuss et utlån av bøker til bam på eller
over snittet for fylket.

Utlån e-bøker i Troms 2013-2014
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Som første fylke i landet etablerte Troms i samarbeid med Tromsø kommune et
fylkesomfattende tilbud av e-bøker i mars 2013. Alle kommuner unntatt Balsfjord og Torsken
har tilgang til tilbudet, i tillegg er også Longyearbyen med. Troms deltok fra starten i
KultulTådets prøveordning for distribusjon av innkjøpt norsk skjønnlitteratur som e-bøker.
Ordninga er fra 2015 etablert som et tilbud for hele landet, og omfatter nå alle Kulturrådets
innkjøpsordninger. E-bøker er et godt virkemiddel for å tilby bibliotektjenester til de som har
vanskelig tilgang til et fysisk bibliotek, og derfor svært godt egnet for Troms. I 2014 ble det
gjennomført flere markedsføringstiltak for e-bøker, blant annet med plakater på Troms
fylkestrafikk sine busser og båter fra i juni. Utlånsstatistikken viser at kampanjen hadde en
viss effekt, men bruken er fortsatt for liten.
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Besok_pr innbygger i folkebibliotek i Troms 2012-2014
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Arrangement i bibliotek - frammøtte 2014. Troms uten Tromsø
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Besøkstallene er et mål på om det fysiske biblioteket brukes. Den nye formålsparagrafen
legger større vekt på biblioteket som møteplass og arrangør. Stor bruk av Tromsø bibliotek
gjør at også gjennomsnittlig besøkstall på fylkesnivå er høyt i Troms. Siste år er det likevel for
første gang økning i gjennomsnittstallet for fylket selv om besøkstallet for Tromsø gikk litt
ned. Det er særlig den sterke økninga i bruken av Lenvik bibliotek med nye lokaler i
Kunnskapsparken som bidrar til økt fylkesgjennomsnitt. Berg kommune peker seg positivt,
noe som er resultat av utviklingsarbeid og bibliotekets rolle i et aktivt integreringsarbeid. De
fleste Nord-Tromskomtnunene har også høye besøkstall, det samme gjelder Harstad, Målselv
og Salangen. I Salangen er de mange asylsøkerne ei stor brukergruppe, det samme er tilfelle i
Kåfjord.

Tromsø bibliotek har hatt en omfattende arrangernentskalender i flere år, i 2014 hadde de
totalt over 14 000 frammøtte på sine arrangementer, noe som er langt mer enn i de andre
kommunene. De fleste større bibliotek har hatt regelmessige tilbud for barn, de siste årene er
arrangementsaktiviteten i flere bibliotek økt også for andre grupper i tråd med ny lov. Berg
kommune hadde særlig høy aktivitet med mange frammøtte og mange arrangementer. Også i
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6
Nordreisa, Målselv oz Lenvik var det forholdsvis stor aktivitet. Våren 2014 ble prosjektet
Folkebibliotek som litteraturhus etablert, prosjektet omfatter alle kommuner og
fylkesbiblioteket har prosjektledelsen. Tiltaket har gjort detmulig å gjennomføre flere
arrangement.

Ressurstilgang i kommunene
Personalressurser og tilgang til bøker og andre medier er begge grunnleggende størrelser for
bibliotekenes tilbud. De siste årene har flere kommuner både redusert innkjøpsbudsjettene og
skåret ned i stillingsressursene. Kulturutredninga (NOU 2013:4) viste at bibliotekene hadde
vært underfinansiert og nedprioritert i forhold til det øvrige kulturfeltet de siste årene. Dette
har også vært tilfelle i noen kommuner i Troms.

Medieregnskap pr. innbygger Troms og landsgjennomsnitt 2009-2014
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Utgiftene til innkjøp av bøker og andre medier til folkebibliotek i Troms ble redusert etter
2010. De siste par årene har trenden snudd noe, men i 2014 hadde likevel over halvdelen av
kommunene mindre til innkjøp av bøker og andre medier pr innbygger enn de hadde i 2010.
Av de større kommunene gjelder dette Tromsø og Nordreisa. Balsfjord hadde i 2014, kr 5,40
pr innbygger til innkjøp av bøker, mot et fylkesgjennomsnitt på kr 27,60.

I tillegg til de kommunale ressursene til bibliotekvirksomheta kommer fylkesbibliotekets
ressurser til innkjøp og utvikling og eksterne utviklingsmidler.
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Et hovedtrekk er at gjennomsnittlige årsverk er noe høyere i Troms enn landsgjennomsnittet,
noe som er forventet i små enheter. Balsfjord og Tranøy hadde forholdsvis minst
stillingsressurser i 2014, men Tranøy inngår i et samarbeid med Lenvik, slik at den totale
stillingsressursen de har tilgang til er større. Også i små kommuner kreves det et visst
minimum av stillingsressurs for å lede og drive en faglig god bibliotektjeneste i tråd med
nasjonal politikk, og det stilles store krav til bredde i kompetanse i små enheter med bare en
ansatt. Bibliotekloven hjemler krav til kompetanse i biblioteksjefstillinger, men med mindre
enn ei hel stilling tilgjengelig er dette kompetansekravet nesten umulig å innfri. I 2014 hadde
12 kommuner, eller halvdelen, mindre enn ei stilling til bibliotek.

Studiebibliotek
Både Nord-Tromsbibliotekene og bibliotekene i Midt-Troms legger til rette for voksne under
utdanning. Dette innebærer både tilgang til arbeidsplass og innlån av litteratur og samarbeid
med utdanningstilbyder. Det er etablert et formalisert samarbeid mellom
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Lenvik bibliotek, og Studiesenteret Finnsnes. Nord-
Tromsbibliotekenes tilbud til studenter er en del av Nord-Troms studiesenter. Tilgang til
lisensiert litteratur utenfor utdanningsinstitusjoner er ei utfordring.

Analyse
Nedgangen i utlån på nasjonalt nivå blir sett som en konsekvens av nedgang i ressurser til
bibliotekene. Tilsvarende mønster er synlig i Troms med hensyn til utlån og økonomi, men
nedgangen er større i Troms. Den store nedgangen etter 2010 er særlig en konsekvens av
endringer i Tromsø kommune. Tromsø bibliotek er viktig for resten av fylket, både som
fyrtårn, men også som fellesressurs for lånesamarbeid, tilbud til besøkende og faglig utvikling.
Det er derfor viktig for resten av fylket at Tromsø opprettholder et godt bibliotektilbud.

Årsverk pr 1000 innbyggere. Folkebibliotek i Troms
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Mange kommuner er involvert i eksternt finansierte utviklingsprosjekter. Til sammen mottok
bibliotek i Troms kr 720 000 i utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket i 2014. Det er også
tildelt RUP-midler til Vertskommuneprosjektet i Senjakommunene, prosjektet Framtidas
kunnskapsarena Nord-Tromssamarbeidet og til Kunnskapsparken på Finnsnes. Uten eksterne
midler ville bibliotektilbudet i fylket vært betraktelig dårligere. De gode resultatene særlig i
Nord-Troms og Berg har sammenheng med eksternt finansiert utviklingsarbeid.

De seks Nord-Tromskommunene har i perioden 2011-2015 gjennomført et
prosjekt der de i samarbeid med skoler og barnehager skulle utvikle bibliotekene til gode
kunnskaps- og læringsarenaer for barn og unge. Prosjektet har omfattet systematisk
litteraturformidling for barn og foreldre i samarbeid med skoler, barnehager og helsesøstre I
fem av de seks kommunene lånte barna forholdsmessig mer bøker enn snittet for fylket, og
fem av seks kommuner hadde gjennomført arrangement. Nordreisa kommune har hatt
utfordringer i nasjonale prøver i skolen, men i 2014 hadde elevene på mellomtrinnet
leseferdigheter over landsgjennomsnitt. Det er sannsynlig at det er en sammenheng mellom
dette og det systematiske lesearbeidet som er gjennomført av skole og bibliotek.

I Senjakommunene Lenvik, Berg og Tranøy har det vært gjennomført et forsøk med Lenvik
som vertskommune og med utvikling av de små bibliotekenhetene i forlengelse av skolen.
Særlig i Berg er det utviklet et utadretta samarbeid mellom bibliotek og lokalsamfurmet for
øvrig. Dette har gitt gode resultater. Også i Tranøy har aktivitet og utlån økt i perioden.
Vertskommunemodellen går over fra prosj ekt til drift i 2015.

Den sterke økninga i bruken av Lenvik bibliotek må sees som en konsekvens av nye og
sentralt beliggende lokaler i Kunnskapsparken. Prosjektet Bibliotekrom i Troms har i 2014
medført oppgradering av biblioteklokaler i Bardu, Skånland, Salangen, Lavangen, Tromsø,
Målselv, Berg, Karlsøy og Sørreisa. De fleste av disse har hatt stengt i forbindelse med
arbeidet, og helårsvirkning av arbeidet kommer ikke før i 2015. Skånland bibliotek har tatt i
bruk sentralt plasserte renoverte lokaler i 2014. Til tross for bare3/4driftsår i 2014 økte både
besøks- og utlånstall i forhold til tidligere.

Noen av kommunene som ikke deltar i utviklingsarbeid har ekstremt små ressurser til
bibliotek og minimale tilbud til innbyggerne. Torsken har ikke levert statistikk på flere år, og
har i praksis ikke et bibliotektilbud. Balsfjord har hatt en kontinuerlig nedgang i ressurser til
bibliotektjenester og tjenesteproduksjon de siste årene. I 2014 lånte Tromsø bibliotek ut mer
til folk i Balsfjord enn det Balsfjord bibliotek gjorde.
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9
Utfordringer og behov
Økonomi
Budsjettene for innkjøp av bøker og andre medier til bibliotekene i Troms har bare urmtaksvis
holdt tritt med prisøkninga de siste årene. Statistikken tyder på at det er en sammenheng
mellom bruk og økonomi. Uten mulighet til å vedlikeholde samlingene opphører bibliotekene
å være bibliotek, og går i beste fall over til å være lokale møteplasser uten selvstendig
innhold. Bibliotekenes innkjøpsbudsjetter er i utgangspunktet så små at nedskjæringer som er
relativt små i kommunesammenheng kan rasere tilbudet og gjøre det uinteressant for
innbyggerne. På samme måten som innkjøpsbudsjettene er også tilgang til relevant
kompetanse avgjørende for om tilbudet kan defineres som et bibliotektilbud.

Bibliotekbusstjenester til barn er en enkel måte å bidra til at flere barn leser mer og dermed
blir bedre lesere. Å avklare muligheten for å etablere bokbuss i Midt-Troms for å kompensere
for utfordringer med små enheter og lange avstander var et tiltak i bibliotekplanen. Tiltaket
har irmgått i økonomiplanen, men har ikke latt seg gjennomføre. Bokbuss er et særlig effektivt
virkemiddel i formidling av litteratur for barn. Sametinget har ei tilskuddsordning for samiske
bokbusser, Bok- og kulturbussen får støtte fra ordninga til den samiske virksomheta ved
bussen, mens den generelle statlige tilskuddsordninga ble borte på 1990-tallet. Innkjøp av buss
kan inngå i tilskuddsordning for kulturhus, mens ei tilskuddsordning til drift av bibliotekbuss
er antakelig det enkelttiltaket som i øyeblikket kan bidra mest til barns lesing.

Kommunereform
De fleste kommunene i Troms er for små til at det har vært mulig å etablere bibliotekfaglige
miljøer, halvdelen har mindre enn ei stilling til bibliotekformål, Biblioteksektoren i Troms er
derfor i stor grad organisert i større enheter gjennom samarbeid. De regionale fellesskapene
medfører større fagmiljøer og felles planverk. Innenfor regionene er det utviklet
fellestjenester, felles rutiner og standarder og gjennomført felles arrangementer og turneer.
Samarbeidene holdes i stor grad i gang ved hjelp av eksterne prosjektmidler, noe som bidrar
til utviklingsarbeid, men som på sikt er en krevende måte å holde organisasjonen gående på.
Kommunereformen innebærer en risiko for at bibliotektjenesten kan bli rasert til et minimum
med henvisning til loven. Det er mye kunnskap i de etablerte samarbeidene som kan vise
hvordan man kan opprettholde lokale tjenestetilbud ved kommunesammenslåinger.

Integrering
Bibliotek har i politiske styringsdokumenter vært framhevet som en lavterskelarena som er
velegnet for integrering. NOU-en om Bedre integrering fra 2011 framhevet bibliotekets aktive
og positive rolle i integreringen, og viste at det finnes et potensial til å utvikle tilbudene ytterligere
med de nødvendige ressursene tilgjengelig. Bibliotekene i Berg, Salangen, Kåfjord og Tromsø
kommuner har en rolle i integreringsarbeidet. I Salangen var det en del av
bibliotekromprosjektet å tilrettelegge for den store gruppa asylsøkere som bruker biblioteket
mye, dette ble løst med spesialdesignet inventar som bl.a. tilrettelegger for skyping. I Kåfjord
er biblioteket en viktig lokal møteplass for asylsøkerne, og biblioteket inngår i kommunens
opplæringsprogram for denne gruppa. Tromsø bibliotek har lang erfaring med å utvikle
integreringstiltak i samarbeid med voksenopplæringa.

Digitalkompetanseog deltakelse
Kommunal - og moderniseringsdepartementet har i 2015 lagt fram en rapport om tiltak som
bidrar til å øke befolkningas digitale deltakelse og kompetanse. Rapporten er basert på ei
kartlegging av aktører i Sverige, Danmark og Norge. Den og viser at det er et stort potensial i
samarbeidet mellom frivillige og offentlige aktører, men at det er behov for mer ressurser og
styrket organisering. En av hovedkonklusjonene i rapporten er at økt formalisering og
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10
tydeliggjøring av bibliotekenes rolle kan bidra til å understøtte viktig arbeid og styrke
tilbudssiden.

Tilgang til oppdatert kunnskap og informasjon
Fylkestinget uttalte i sak 13/12 bekymring for at fag- og forskningsbibliotekenes overgang til
lisensierte digitale ressurser medfører begrensninger i tilgangen til oppdatert faglitteratur og
informasjon utenfor fag- og forskningsinstitusjonene. Dette medfører at den nyeste kunnskapen ikke
er tilgjengelig for offentligheta utenfor de store institusjonene. Dette er ei demokratisk utfordring og

ei utfordring for kompetansesamfunnet. Når Kulturdepartementet skal lage en strategi for statens
ansvar for bedre folkebibliotek, er bidrag for å gjøre lisensiert faglitteratur mer tilgjengelig for
flere et godt tiltak. Nasjonale lisenser bør prøves ut.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Saka har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Fylkesrådet tilrår ftlkestinget åfatte slikt vedtak:

Fylkestinget oppfordrer kommunene til at de i arbeidet med kommunereformen
ivaretar hensynet til at befolkninga generelt og barn spesielt skal få gode og
tilgjengelige bibliotektjenester
Fylkestinget anmoder kulturdepartementet om at de i arbeidet med en bibliotekstrategi
særlig vektlegger

Allmennhetens tilgang til oppdatert informasjon og kompetanse. I Troms er det
etablert et formalisert samarbeidet mellom kommunale bibliotek og universitet,
og et utprøvingsprosjekt med nasjonale lisenser kan starte her.

Bibliotekbuss er et tiltak som bidrar til at flere barn leser mer og dermed blir
bedre lesere. Statlig tilskudd til bokbuss er ønskelig.

Bibliotekene har et stort potensial som lavterskel møteplass og læringsarena og
må inkluderes i integreringspolitikken.

Bibliotekenes rolle i arbeidet med å øke befolkningas digitale kompetanse og
deltakelse må styrkes.

Tromsø, den 27. 05.2015

Knut Werner Hansen
Fylkesordfører
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Departementet har mottatt flere henvendelser fra fylkesmannsembeter vedrørende hvilken 

kommune det skal føres tilsyn med ved vertskommunesamarbeid om krisesentertilbud. Det 

har blitt stilt spørsmål ved om det er motstrid mellom veileder som Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet har gitt ut Fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet (Q-1177B 

av oktober 2010) og kommuneloven § 28 -1k Statlig tilsyn med vertskommune.  

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har forelagt problemstillingen for 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet som forvalter kommuneloven. På bakgrunn av 

dette ser vi behov for å komme med noen presiseringer når det gjelder hvilken kommune det 

skal føres tilsyn med ved vertskommunesamarbeid.    

 

Organisering av krisesentertilbudet og tilsyn ved vertskommunesamarbeid  

Kommunene står i utgangspunktet fritt ved organiseringen av egen virksomhet. De bestemmer 

også som hovedregel selv om oppgavene skal utføres i egne etater, kommunale foretak, 

selskaper eller i samarbeid med andre.  

 

I praksis skjer samarbeid kommuner imellom på mange ulike måter, fra samarbeid innenfor 

en definert organisasjonsform til samarbeid etter avtale og uten formelt organisatorisk 

rammeverk. Når en kommune ønsker å inngå et samarbeid, vil valget av samarbeidsmodell 
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ofte avhenge av oppgavens innhold og karakter. Der det er snakk om oppgaver som inkluderer 

offentlig myndighetsutøvelse, begrenser dette valgfriheten.   

 

Flere kommuner har inngått et interkommunalt samarbeid om krisesentertilbud som et 

vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven kapittel 5A.  

 

I veileder for fylkesmennene fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

Fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet (Q-1177B) heter det:  

 

Ved valg av en vertskommunemodell overlater kommunen deler av den 

lovpålagte tjenesten til en annen kommune. Kommunene må da inngå en 

skriftlig samarbeidsavtale om dette. Avtalen kan bare gjelde fordeling av 

oppgaver, ikke ansvaret. Dette innebærer at fylkesmannens tilsyn fremdeles 

må rette seg mot den enkelte kommune.  

 

Departementet ser at denne tolkningen av regelverket er upresis og egnet til å misforstå.  

Nedenfor redegjøres det derfor for gjeldende regelverk knyttet til tilsyn med 

krisesentertilbudet ved vertskommunesamarbeid.    

 

Vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven kapittel 5 A   

Vertskommunesamarbeid innebærer at en kommune (samarbeidskommunen) delegerer 

bestemte oppgaver og beslutningsmyndighet til en annen kommune (vertskommunen).  

 

Et hovedmål med kapittel 5 A er å etablere forsvarlige rammer for at kommuner skal kunne 

delegere beslutningsmyndighet til andre kommuner, også på områder som innebærer offentlig 

myndighetsutøvelse. Dette vil legge til rette for å etablere og styrke fagmiljøene. En samling 

av oppgaveløsning vil også kunne gi rasjonaliseringsgevinst.  

 

Selv om en kommune overlater til en vertskommune å utføre en oppgave, har 

samarbeidskommunen fortsatt det formelle ansvaret for at oppgaven utføres forsvarlig og i 

overensstemmelse med lover og regler. Kommuneloven § 28 1b nr. 5 og nr. 6 sikrer at 

kommunen oppgavene gjelder, har instruksjons- og omgjøringsmyndighet på de aktuelle 

områdene. Det følger av kommuneloven § 28-1k at der en samarbeidskommune har overlatt 

utførelsen av lovpålagte oppgaver til en vertskommune, skal statlige tilsynsetater rette pålegg 

eller andre sanksjoner til vertskommunen. Vertskommunen er også ansvarlig for at pålegg 

eller andre sanksjoner etterkommes.  

 

Lovens ordning er dermed at tilsyn og eventuelle sanksjoner skal rettes mot den kommunen 

der aktiviteten som det føres tilsyn med, utøves, dvs. vertskommunen. Regelen er ikke til 

hinder for at tilsynsmyndigheten fører tilsyn med samarbeidskommunen i et 

vertskommunesamarbeid.  Et slikt tilsyn vil imidlertid være begrenset til tilsyn med avtalen 

om vertskommunesamarbeidet, og om/- hvordan samarbeidskommunen følger opp at 

vertskommunen utfører oppgavene som er tildelt dem etter avtalen.  

 

Hvorvidt fylkesmannen skal føre tilsyn med den enkelte kommune eller med en 

vertskommune når det gjelder krisesentertilbudet, vil også avhenge av i hvilken grad 
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kommunene har delegert alle eller kun deler av pliktene etter krisesenterloven til en 

vertskommune. I tilfeller hvor kun deler av pliktene er overført til en vertskommune, må det 

føres tilsyn med både vertskommune og med den enkelte kommune.     

 

Det er oppgaver etter krisesenterloven som kan være vanskelig å delegere fullt og helt til en 

vertskommune. Dette gjelder for eksempel § 2 d) Oppfølging i reetableringsfasen og § 4 

Samordning av tjenester. Paragraf 4 pålegger kommunene et "sørge for"- ansvar når det 

gjelder samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. 

Dette er oppgaver som vil være vanskelig for en vertskommune å ivareta fullt ut.  

 

 

Konklusjon og tilråding når det gjelder tilsyn ved vertskommunesamarbeid 

 

I tilfeller hvor samarbeidskommune har overlatt utførelsen av pliktene etter krisesenterlova til 

en vertskommune, skal Fylkesmannens tilsyn og eventuelle pålegg og sanksjoner rette seg 

mot vertskommunen, jf. kommuneloven § 28-1 k. I tilfeller hvor kommunene kun har delegert 

deler av pliktene til en vertskommune, må tilsyn også rette seg mot den enkelte kommune.     

 

Ettersom samarbeidskommunen ved vertskommunesamarbeid fortsatt har det formelle 

ansvaret for at oppgaven utføres forsvarlig og i overensstemmelse med lover og regler, ser 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet det som naturlig at Fylkesmannen også 

vurderer å gjennomføre et tilsyn med samarbeidskommunen. Et slikt tilsyn vil være begrenset 

til tilsyn med avtalen om vertskommunesamarbeidet, og om/- hvordan samarbeidskommunen 

følger opp at vertskommunen utfører oppgavene som er tildelt dem etter avtalen.  

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil også understreke at det er viktig at 

kommunene ved utforming av samarbeidsavtaler er seg bevisst på hvilke type oppgaver som 

ev. delegeres til en vertskommune. Etter departementets vurdering vil oppgaver knyttet til 

oppfølging i reetableringsfasen, (jf. § 2 d i krisesenterlova) og kommunenes ansvar for 

samordning av tjenester (jf. § 4 i krisesenterlova) påhvile den enkelte kommune og være lite 

egnet til å inngå i avtale om vertskommunesamarbeid.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Bodhild Fisknes (e.f.)  

spesialrådgiver  

 Kari Framnes 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 03.08.2015 2015/2454 - 5  334 
   Deres dato Deres ref. 
  01.07.2015 2015/115-11 

 

                                                                    
 

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

kommunalavdelingen 
www.fylkesmannen.no/troms 

 

 

          

Nordreisa kommune   

Postboks 174  

9156 Storslett 

 

 

 

 

Godkjenning av kommunal garanti - Nordreisa IL 
 

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 1. juli 2015 med søknad om 

godkjenning av kommunal garanti.  

 

Nordreisa kommunestyre vedtok 24. juni 2015, under sak 24/15, å stille garanti i form av 

simpel kausjon overfor Nordreisa Idrettslag for byggelån på 9,6 mill. kr. og langsiktig lån på 

6,79 mill. kr. Byggelånet skal være innfridd innen utgangen av 2016, mens det langsiktige 

lånet skal være nedbetalt i løpet av 20 år.  

 

Etter kommuneloven § 51 nr. 1 skal vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti 

for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, godkjennes av departementet. Dette 

gjelder uavhengig av om kommunen er oppført i ROBEK eller ikke. Myndighet til å 

godkjenne eller ikke godkjenne kommunale garantier er delegert til Fylkesmannen. Nærmere 

regler om kommunale garantier er gitt i garantiforskriften. 

 

Nordreisa Idrettslag har søkt om kommunal garanti i forbindelse med utvikling av Saga 

skianlegg med blant annet nytt skihus, nytt skiskytteranlegg, ny skistadion og rulleskiløype til 

skiskytteranlegget. Til dette må idrettslaget ta opp lån, og for å oppnå best mulige 

rentebetingelser ønsker Nordreisa IL at kommunen stiller kommunal garanti.  

 

I følge saksopplysningene vil det langsiktige lånet være på 1 mill. kr. når bygget er ferdig og 

Nordreisa IL har mottatt alle tilskudd, midler fra sponsorer og merverdiavgiftskompensasjon. 

De årlige utgiftene vil da være på ca. 90 000 kr.  

 

Fylkesmannen har kontrollert vedtak om garantistillelse overfor Nordreisa IL opp mot 

kommuneloven § 51 nr. 2 som setter forbud mot å stille kommunal garanti overfor 

næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv. Fylkesmannen kan ikke se at 

vedtaket er i strid med denne bestemmelsen.   

 

Fylkesmannen skal også vurdere risikoen for at garantien må innfris, og Fylkesmannen kan 

nekte godkjenning dersom garantien kan medføre vesentlige ulemper for kommunen.  

 

Det er sparsomt med vurderinger av dette fra kommunens side i saksfremlegget til 

kommunestyrets vedtak. Fylkesmannen ba i e-post av 28. juli 2015 til kommunen om å få 
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oversendt regnskap for de tre siste årene for Nordreisa IL. Regnskapene viser at idrettslaget 

har hatt positive resultater i 2012, 2013 og 2014, på hhv. 31 217 kr., 383 971 kr. og 418 842 

kr. Idrettslaget virker å ha en sunn økonomi som vil kunne tåle de økte rente- og 

avdragsutgifter som låneopptaket medfører. Risikoen knyttet til en kommunal garanti fremstår 

derfor som liten.  

 

Nordreisa kommune har en meget krevende økonomisk situasjon, og har vært i ROBEK siden 

2004. Kommunen har fremdeles et underskudd til inndekning, og må arbeide for en varig 

tilpasning av utgiftene til inntektene. Lånegjelden er høy og økende. Fylkesmannen forutsetter 

at kommunestyret har vurdert garantistillelsen opp mot andre forpliktelser den har i dag og 

ønsker å påta seg i fremtiden.  

 

Etter en samlet vurdering finner Fylkesmannen at en garanti overfor Nordreisa idrettslag ikke 

vil kunne medføre vesentlige ulemper for kommunen, og vi godkjenner derfor kommunens 

søknad.  

 

Vi minner om garantiperioden etter garantiforskriften § 3 ikke kan strekke seg utover 2 år fra 

forfall for fordringen mot hoveddebitor, og at det ikke kan stilles garantier med varighet over 

40 år. 

 

Fylkesmannen forutsetter at garantiansvaret nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet, og 

at tilskudd som Nordreisa IL mottar direkte går til reduksjon av lånebeløp og kommunens 

garantiansvar.  

 

Med hjemmel i kommuneloven § 51, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i rundskriv H-8/01, fatter Fylkesmannen følgende 

 

 

vedtak: 

 

Fylkesmannen godkjenner søknad knyttet til vedtak om simpel kausjon for byggelån 

på 9,6 mill. kr. og langsiktig lån på 6,79 mill. kr. som Nordreisa idrettslag opptar til utvikling 

av Saga skianlegg. Garantitiden for byggelånet er ut 2016, mens garantitiden for det 

langsiktige lånet er maksimalt 22 år. Det forutsettes at garantiansvaret nedtrappes i takt med 

nedbetalingen av lånet, og at tilskudd som Nordreisa IL mottar, direkte går til reduksjon av 

lånebeløp og kommunens garantiansvar.  

  

 

           ***** 
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Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet innen seks uker. 

 

 

 

Etter fullmakt 

 

Marianne Hovde 

fung. kommunaldirektør 

 

 Asle Tjeldflåt 

seniorrådgiver 

 

Kopi til: 

KomRev NORD Sjøgata 3 9405 HARSTAD 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Fra: Tjeldflåt, Asle[fmtratj@fylkesmannen.no]
Dato: 04.08.2015 10:29:31
Til: Rita Toresen; Christin Andersen; Anne-Marie Gaino; Post Nordreisa
Tittel: Godkjenning av kommunal garanti

Hei
Vedlagt ligger brev med godkjenning av kommunal garanti. Brevet sendes også som ordinær post.

Med vennlig hilsen

Asle Tjeldflåt
Seniorrådgiver
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 1 av 1

04.08.2015file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_P_NORDREISA/13406_FIX.HTML
-�32�-



H E R O

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

7 DE S201 5
Hero Norge as
Postboks 459, 4002 Stavanger
Besøksadresse: Jernbanev. 9
Tel: +47 51 51 74 70
Faks: +47 51 51 74 71
hero@hero.no
Org.nr. 876 785 722

Att.: Rådmann Anne Marie Gaino

Stavanger 3. desember 2015

Informasjon om konkurranseutsetting av asylmottak

Utlendingsdirektoratet lyste 16. november ut anbud på kjøp av ordinære mottaksplasser
(Doffinreferansenr: 15/09648). Vi ønsker med dette å orientere Nordreisa kommune skriftlig
om at Hero Norge AS (Hero) vil tilby UDI en avtale om et mottak i Nordreisa på drift av 120
faste plasser og 30 variable plasser. For å ha beredskap til å håndtere en moderat endring
av behovet for mottaksplasser vil også tilbudet inneholde mulighet for opsjon på 30 tilleggs-
plasser.

Vi viser til god dialog mellom vår regionsjef Marita Thomassen og ordfører Øyvind Evanger.
Vi har som kjent etablert drift av midlertidig akuttinnkvartering, men ønsker å etablere en mer
varig ordinær mottaksdrift. Vi vurderer kommunen som svært godt egnet også som
vertskommune for ordinært asylmottak både med hensyn til det innkvarteringstilbudet
beboere skal gis, de kommunale tjenestene og den politiske ledelsen.

Om mottaket
Storslett mottakssenter vil bli etablert som et sentralisert mottak og tilknyttet enkelte mindre
boenheter for familier. Dette er en driftsmodell som gir beboere en tilnærmet normal
bosituasjon og er spesielt godt tilrettelagt for barnefamilier. Kontorer og fellesareal for
informasjonsmøter og andre aktiviteter vil være lokalisert på Storslett hotell.

Vi tar sikte på å rekruttere bemanning lokalt i kommunen. For å sikre god oppstart og at
mottaket drives godt fra dag en vil vårt eget oppstartsteam med erfarne kolleger bistå i den
første perioden. Leder ved mottaket vil rapportere til regionsjef Marita Thomassen.

Tilskudd til vertskommune
Som det fremgår av rundskriv fra UDI vil en vertskommune motta et tilskudd som skal dekke
gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med at det
drives et asylmottak. Dette tilskuddet skal sette kommunen i stand til å dimensjonere
tjenesteapparatet i tråd med nye oppgaver. Tilskudd til skoletilbud for barn gis gjennom
utdanningsmyndighetene. Det er også verdt å merke seg at beboere som får oppholds-
tillatelse folkeregistreres i kommunen og teller med ved beregning av innbyggertilskuddet.
For mer informasjon om tilskudd og gjeldende satser, se vedlegg.

Om Hero
Hero er landets største driftsoperatør med 28 års erfaring med mottaksdrift. Vår visjon er å
være ledende i mangfold og våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. Vi har
utviklet en dynamisk driftsorganisasjon og en svært solid fagkompetanse på mottaksdrift.

Vi har vært og er i dag en pådriver i utviklingen av det faglige arbeidet i mottaksbransjen og
vil spesielt trekke fram vårt arbeid med beboermedvirkning, krisehåndtering i mottak, arbeid
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med barn og unge, arbeid med sårbare grupper og returarbeid som våre styrker. Hero har i
dag 70 mottak over hele landet og driver både ordinære mottak, mottak for enslige
mindreårige (EM), transittmottak og akutte mottaksplasser. Ved tre av våre mottak driver vi
også barnehager.

Vi har en landsdekkende tolketjeneste, Hero tolk, som også vil sikre at vertskommunen vil
kunne motta tolketjenester med høy kvalitet dersom de ønsker å benytte seg av Hero tolk
som leverandør. Vi har også egne kurssentre gjennom Hero kompetanse, som primært
driver kurs og opplæring av arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn.

45 prosent av våre over 1050 ansatte har selv bakgrunn som innvandrere, noe som gir oss
en verdifull spisskompetanse på de tjenester vi leverer. Vi har ordnede lønns og
arbeidsforhold, med tariffavtale for ansatte. Vårt arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet er
anerkjent også utover bransjen og sikrer ansatte gode og trygge arbeidsforhold.

Godt samarbeid med vertskommunen
Hero har lang erfaring og samarbeider godt med de kommunene hvor vi driver mottak.
Gjennom profesjonell og god faglig drift av mottak i 28 år jobber vi for gode resultater
sammen med vertskommunene.

Mottaket vil legge opp til en tett og god dialog med helsetjenesten om alle saker som
vedrører beboere med spesielle behov for oppfølging og tiltak. Mottaket vil ha rutiner for
samarbeid med barnevernet for å sikre at de enslige mindreårige blir godt ivaretatt.

Det er også viktig å ha god kontakt med naboer, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv.
Vi inviterer på nyetablerte mottak alle i lokalsamfunnet inn på mottaket for å bli kjent med
både hva som foregår på mottaket og hvem beboerne er.

Kommunen og andre samarbeidspartnere vil holdes godt orientert om viktige forhold som
angår mottaket. Vi ønsker åpenhet rundt mottaksdriften i forhold til lokalmiljøet og andre
interesserte og at beboernes ressurser brukes også utenfor mottakets aktivitetstilbud.

For mer informasjon, ta kontakt med undertegnede eller se på www.hero.no.

Med vennlig hilsen
Hero Norge AS

Kjartan Dirdal
Utviklingsdirektør

Vedlegg:
RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter
RS 2011-025V1 Satser for tilskudd til kommuner som har statlig mottak eller omsorgssenter
for enslige mindreårige asylsøkere

Kopi: Ordfører Øyvind Evanger
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UDI rundskriv

Snarvei til vedlegg

Dokument-ID : RS 2011-025

Saksnummer : 10/4235-74
Sist endret : 25.02.2015
Dokumentdato : 09.05.2011
Mottakere : Asylmottakene

Driftsoperatører for asylmottak
Kommunene
Region- og mottaksavdelingen

UDI

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter
Innledning

Målsetting

Vertskommunens ansvar

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

Tilskudd til vertskommuner for barnevernets omsorgssentre

Helsetjenester

6.1 Personer under 18 år

Barnevernstjenester

7.1 Særtilskudd til vertskommuner ved omsorgsovertakelse

7.1.1 Hvem kan søke

7.1.2 Hva kan det søkes om

7.1.3 Søknadens utforming

7.1.4 Tilskuddsbeløp

7.1.5 Søknadsfrist

7.1.6 Behandlingsinstans

Tolketjenester

Skoletilbud

Barnehagetilbud og foreldrebetaling

10.1 Utbetaling og rapportering

Administrasjon

Klageadgang

1. Innledning

Utlendinger som søker asyl i Norge har lovfestet rett til et statlig innkvarteringstilbud, jf. lov om
utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 95. Utlendinger som har
fått endelig avslag på søknad om beskyttelse, kan gis tilbud om innkvartering i påvente av
utreise, jf. utlendingsloven § 95 første ledd, 2. punktum.
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Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for å gi enslige mindreårige
asylsøkere under 15 år et tilbud om opphold i omsorgssenter for mindreårige.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for alle andre grupper som innkvarteres i statlige
mottak for asylsøkere.

Målsetting

Dette rundskrivet fastsetter kriteriene for virkeområde og beregning av
vertskommunetilskuddet, herunder tilskudd til barnehagetilbud til barn av asylsøkere, og skal
sikre et enhetlig og forutsigbart tjenestetilbud til beboere i asylmottak og omsorgssentre.

Vertskommunens ansvar

Kommuner med asylmottak og omsorgssentre har ansvar for lovpålagte tjenester til beboerne.
For å sikre beboere de tjenester de har krav på, er det nødvendig med et tett og strukturert
samarbeid mellom vertskommune og innkvarteringstilbudet. Vertskommunene vil motta et
tilskudd som skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og
administrasjon i forbindelse med at det drives et asylmottak eller omsorgssenter i kommunen.

Fra 1. januar 2011 vil kommunene også motta barnehagetilskudd for asylsøkerbarn i alderen 4
-5 år som tilbys barnehageplass. Tilskuddet inkluderer foreldrebetalingen.

Vertskommunetilskuddet skal sette kommunene i stand til å dimensjonere tjenesteapparatet i
tråd med oppgavene som skal løses. I tillegg til vertskommunetilskuddet kan et asylmottak ha
innvirkning på rammetilskuddet til kommunen. Beboere som har fått oppholdstillatelse kan bli
folkeregistrert i kommunen og vil da telle med ved beregning av innbyggertilskuddet.

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

Ordinært vertskommunetilskudd består av en grunnsats for kommunen og en sats per plass
og type plass. For satser, se vedlegg 1.

Det foretas egne beregninger for kommunenes gjennomsnittlige utgifter som vertskommuner
for statlige mottak. Denne beregningen dokumenterer kommunenes gjennomsnittlige utgifter til
helse, barnevern, tolk og administrasjon og er tilstrekkelig bakgrunnsmateriale for fastsettelse
av de ulike satsene som inngår i vertskommunetilskuddet. UDI setter ikke krav til rapportering
fra vertskommuner på det ordinære vertskommunetilskuddet.

Kommunen trenger ikke søke om utbetaling av det ordinære vertskommunetilskuddet.
Tilskuddet utbetales kvartalsvis av UDI når det er inngått kontrakt med asylmottakets
driftsoperatør. Tilskudd beregnes etter asylmottakets kapasitet og utbetales først når mottaket
har fysisk startet opp. I en eventuell oppstartsfase beregnes det etter antall tilgjengelige
plasser.

Tilskudd til vertskommuner for barnevernets omsorgssentre

Fordi barnevernet har små institusjoner samt at det på grunn av plassmangel har vært
nødvendig å plassere mindre grupper beboere i flere kommuner, beregnes tilskuddet etter en
sats per plass. For sats, se vedlegg 1.

Bufdir sender melding om tidspunkt for oppstart og størrelse av omsorgssentre til UDI som
utbetaler tilskuddet kvartalsvis. 1en oppstartsfase beregnes tilskuddet etter antall tilgjengelige
plasser inntil senteret er i full drift. For enkeltplassering utenfor omsorgssenter, vil UDI utbetale
tilskuddet basert på kvartalsvise oversiktslister fra Bufdir. Tilskuddet beregnes per person per
nærmeste hele måned.

Helsetjenester

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av
2. juni 1999 nr. 61 og lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr.63 gjelder for
beboere i statlig asylmottak og omsorgssentre.

Vertskommunetilskuddet skal bidra til at kommunen kan legge til rette for at beboere i statlige
asylmottak også gis et tilbud innen forebyggende helsetjeneste, spesielt når det gjelder
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psykososiale lidelser, oppfølging av vaksinasjonsprogrammer, rådgivning innen kosthold og
ernæring, samt mor/barn kontroll.

Utførlig informasjon om retningslinjer for helsetjenestetilbudet til innvandrere og asylsøkere er
beskrevet i Helsedirektoratets veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og
familiegjenforente 1S-1022(2010). Utførlig informasjon om tannhelsetjeneste er å finne i
daværende Sosial- og helsedepartementets (nåværende Helse- og Omsorgsdepartementet)
rundskriv 1-23/99Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig
mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger.

6.1 Personer under 18 år

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket (FOR 2011-
12-16 nr 1255) § 4 gir barn under 18 år rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra
vertskommunen selv om barna bor i eller har tilbud om opphold i statlige mottak (§6).

I henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 har asylsøkende barn
under 18 år krav på følgende tjenester:

helsetjenester i hjemmet

personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,

plass i institusjon, herunder sykehjem og

avlastningstiltak

7. Barnevernstjenester

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn i Norge uavhengig av asylsøkerstatus.
Asylsøkerbam har, som alle andre barn i Norge, rett til å motta tjenester og tiltak etter lov om
barneverntjenester, dersom barnet har et særlig behov for hjelp. Utlendingsmyndighetene vil
fortsatt ha ansvar for behandlingen av barnets asylsak, selv om det fattes vedtak etter lov om
barneverntjenester. Utførlig informasjon om dette er å flnne i Barne-, likestillings —og
inkluderingsdepartementets rundskriv 0-06/2010 Barnevernstjenestens ansvar for enslige
mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og
kommuner.

Dersom barnevernet tar over omsorgen blir utgiftene refundert av fylkeskommunen på vanlig
måte. Det gis statsrefusjon for kommunale utgifter til barnevemtiltak for enslige mindreårige
asylsøkere og flyktninger, se Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets rundskriv 0-05/2004
Om statsrefusjon for kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige aEvlsøkere og
flyktninger.

Ekstraordinære utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelse kan utløse særtilskudd til
vertskommuner, se punkt 7.1

7.1 Særtilskudd til vertskommuner ved omsorgsovertakelse

7.1.1 Hvem kan søke

Vertskommuner som blir påført urimelig store kostnader til barnevern i forbindelse med
omsorgsovertakelse kan søke om tilskuddet. Dette tilskuddet erstatter tidligere ordning for
etterskuddsvis og delvis dekning av vertskomrnuners ekstraordinære utgifter knyttet til
barnevern. Kostnadene må være av en viss størrelse for at kommunen skal kunne søke om
tilskudd. Særtilskuddet skal ikke være en utjevningsordning for et eventuelt avvik mellom
vertskommunetilskuddet og kommunens faktiske kostnader.

Kommunene kan ikke søke om dette særtilskuddet fra UDI for saker som kvalifiserer for
"særskilt tilskudd ved omsorgsovertakelse" fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI), se
IMDis rundskriv 03/15: Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige. Kommunene
kan heller ikke søke om særtilskuddet fra UDI dersom kostnadene kan dekkes av andre
offentlige refusjonsordninger, jf. punkt 7.

7.1.2 Hva kan det søkes om
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Tilskuddsordningen omfatter kun plasseringer utenfor hjemmet etter Lov om
barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6, 4-24, 4-25 og 4-26.

Plasseringer under tre måneder kvalifiserer ikke til tilskudd, med unntak for søskengrupper,
mor og barnplassering, eller dersom tiltaket gjelder grupper av barn i transittmottak. Det skal
regnes fra vedtaksdato.

7.1.3 Søknadens utforming

Kommunen skal sende inn søknad på fastsatt skjema (vedlegg 2), vedlagt kopi av
barnevernsvedtak og grunnlag for dette (se søknadsskjema for detaljer). Søknader uten
vedlegg vUbli avslått.

Merk: økonomi og kostnadsoversikter skal IKKE legges ved søknad.

Dersom kommunen søker på feil grunnlag vil kommunen få to måneders frist til å utforme
søknaden på nytt.

7.1.4 Tilskuddsbeløp

Satsene er per barn per måned. I forhold til enslig mindreårige er satsen lavere enn for
medfølgende barn. Arsaken til differensieringen av er at kommunene betaler halv egenandel
ved omsorgsovertakelse av enslig mindreårige asylsøkere. For satser, se vedlegg 1.

7.1.5 Søknadsfrist

Tilskuddsbeløpet utbetales løpende etter søknad. Søknadsfrist for det enkelte år er 1. mars
det påfølgende år. Søknader mottatt etter denne søknadsfristen vil bli avslått, med unntak for
søknader ved avsluttet tiltak.

7.1.6 Behandlingsinstans

Vertskommuner for statlige mottak skal sende søknad til mottaksansvarlig regionkontor/enhet.
Vertskommuner for bamevernets omsorgssentre skal sende søknad til UDI sentralt.

Tolketjenester

Bruk av tolk er en nødvendig forutsetning for å sikre at beboere i statlig mottak får reell nytte
av kommunale tjenester. Kommunene har alminnelig rettlednings- og informasjonsplikt, og må
benytte kvalifisert tolk når det er nødvendig. Den instansen som trenger tolk, bestiller og
betaler for tjenesten. Ansvarsforhold vedrørende tolkeutgifter i forbindelse med helsetjenester
omtales i Helsedirektoratets veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og
familiegjenforente IS-1022 (2010).

Skoletilbud

Barn og unge i grunnskolealder (6-15 år) i ordinære asylmottak og omsorgssentre har rett og
plikt til grunnskoleopplæring. Kommunen kan søke om tilskudd til ordinær
grunnskoleopplæring, jf. UDIR-5-2008 Rett til grunnskoleopplæring for barn og unge i
asylmottak.

Tilskuddet skal også dekke særskilt norskundervisning, tospråklig fagopplæring og
morsmålsopplæring. Disse elevene har også rett til spesialundervisning og tilrettelagt
undervisning jf. opplæringsloven § 1-3, jf.§ 5-1. Tilskuddene administreres av
Utdanningsdirektoratet.

Mindreårige asylsøkere i alderen 16-18 år har rett til 250 timers norskopplæring på linje med
voksne asylsøkere, jf. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv A-20/2007
Gjeninnføring av norskopplæring for asylsøkere i mottak. I henhold til rundskrivet er det
asylmottakene som er ansvarlig for å organisere skyss til og fra opplæringen. Se også IMDIs
rundskriv 4/2015: Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
og norskopplæring for asylsøkere i mottak.

Asylmottakene får skyssutgiftene refundert i henhold til pengereglementets punkt 5.6 når
reiseavstanden er minst 6 km hver vei.

Rett og plikt til grunnskoleopplæring i henhold til opplæringslovens § 2-1 gjelder barn i
skolepliktig alder. Asylsøkere som er over 16 år, men under 18 år, og som har lovlig opphold i
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Vedlegg

RS 2011-025V1 Satser for tilskudd til kommuner som har statlig mottak eller omsorgssenter
for enslige mindreårige asylsøkere

RS 2011-025V2 Søknadsskjema, særtilskudd for vertskommuners utgifter ved
omsorgsplassering av barn av asylsøkere

RS 2011-025V3 Rapportering på bruk av bamehageplass for asylsøkerbarn i alderen 4-5 år
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RS2011-025

Dokument-ID : RS 2011-025V1
Saksnummer : 10/4235-81
Sist endret : 25.02.2015
Dokumentdato : 03.05.2011

U D I
Satser for tilskudd til kommuner som har statlig mottak eller omsorgssenter
for enslige mindreårige asylsøkere
Vertskommunetilskuddet skal dekke kommunensgjennomsnittlige utgifter til helse, barnevem,
tolk og administrasjon i forbindelse med atdetdrives et statlig mottak i kommunen. Satsene
fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet.

Følgende satser gjelder fra: 1.1.20121.1.20131.1.2014 1.1.2015

Grunnsats per kommune per år 447 740 462070 477 318 492 592

Sats perordinær/transittmottaksplass perår 4 800 4 955 7 326 7 560

Sats per plass for enslige mindreårige perår 12690 13100 13532 13965

Sats per forsterket plass perår 116700 120430 124404 128 385

Sats per plass i omsorgssenter per år 31 310 32310 33 376 34 444

Barnehagetilskudd pr barn prmåned 10 104 10425 10769 11 114

Særskilt tilskudd permåned for medfølgende barn 22 887 23620 24 399 25 180

Særskilt tilskudd permåned for enslige mindreårige 11 443 11 810 12200 12590

Utbetaling av vertskommunetilskudd skal foretas i samsvar med Bevilgningsreglementet,
Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelsene om økonomistyring istaten, jf.
instruks fra departementet til UDI, generelle budsjettfullmakter for JDsunderliggende
virksomheter i 2015 og de til enhver tid gjeldende rundskriv fra Finansdepartementet.

Utbetaling skal belastes post60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere
og flyktninger.

httn://udireaelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-025/rs-2011-025v1/?nrint=1 02 ("1'7015-�41�-



Fra: Nyheim Beate (Beate.Nyheim@unn.no)
Sendt: 03.07.2015 11:35:40
Til: 'Eva.t.olsen@tromso.kommune.no'; 'Inger.linaker@bardu.kommune.no'; Sjøvegan 
Legekontor; 'Rita.Johnsen@malselv.kommune.no'; 'postmottak@malselv.kommune.no'; 
'AnnKristin.Trondsen@Sorreisa.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no'; 
'erla.sverdrup@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@dyroy.kommune.no'; 
'alf.rorbakk@tranoy.kommune.no'; 'postmottak@tranoy.kommune.no'; 
'lena.hansson@torsken.kommune.no'; 'postmottak@torsken.kommune.no'; 
'postmottak@berg.kommune.no'; 'helen.marie.henriksen@lenvik.kommune.no'; 
'postmottak@lenvik.kommune.no'; 'karin.berger@balsfjord.kommune.no'; 
'post@balsfjord.kommune.no'; 'Alf.lorenzen@karlsoy.kommune.no'; Kjellaug Grønvoll; Post 
Lyngen; Trond-Roger Larsen; Post Storfjord; Helse- og omsorgsetaten; Post Skjervoy; Anne-
Marie Gaino; Post Nordreisa; Frank Pedersen; Post Kvænangen
Kopi: Jørgensen Kjetil; Strand Robert; 'Magne Nicolaisen'

Emne: Samarbeidsforum mellom UNN Tromsø og lokalsykehuskommuner
Vedlegg: Følgebrev.pdf;Agenda møte 27.08.15.pdf
Hei
Med dette inviteres en representant fra din kommune til første møte i Samarbeidsforum mellom UNN 
Tromsø og lokalsykehuskommuner.
Se vedlagt informasjon og forslag til agenda.

Med vennlig hilsen
Beate Nyheim
Seniorrådgiver
------------------------
Sekretariat overordnet samarbeidsorgan - OSO
Samhandling, NST
Universitetssykehuset Nord Norge HF
Mob. 97 54 30 10
OSO sekretariatet

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
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Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen 
 

UNN HF Kontonr: Org nr: Telefon UNN HF: 07766 Internett: 

9038 Tromsø 1503.27.08703. MVA 983 974 899 NO  E-post: OSO-sekretariat@unn.no www.unn.no/oso 

 
 

Fast representant fra din kommune til: 
Samarbeidsfora mellom UNN Tromsø og 

lokalsykehuskommuner  
 
 
 
Overordet Samarbeidsorgan (OSO) mellom Universitetssykehuset i Nord- Norge og 
lokalsykehuskommunene har opprettet åtte samarbeidsfora, hvorav tre er innenfor den somatiske 
helsetjenesten og fem innenfor fagområdet psykisk helse og rus. 
 
Denne innkallingen gjelder Samarbeidsfora innenfor den somatiske helsetjenesten mellom UNN 
Tromsø og alle lokalsykehuskommunene, med unntak av de kommuner som sokner til UNN 
Harstad og UNN Narvik. 
 
Vi ber med dette om at kommunen utpeker en representant til Samarbeidsforumet. I tillegg til en 
fast representant kan kommunene stille med flere deltakere ”fra gang til gang” ut i fra de tema 
som skal gjennomgås og diskuteres.  
 
Fast representant og evt. andre som stiller til møtet 27.august meldes til OSO sekretariatet: OSO-
sekretariat@unn.no innen 11.august. 
Spørsmål kan også rettes til: Seniorrådgiver Beate Nyheim, Sekretariat for Overordnet 
Samarbeidsorgan – OSO . E- post: beate.nyheim@unn.no eller avdelingsleder Magne 
Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen, UNN. E- post: Magne.Nicolaisen@telemed.no 
 
Vedlagt forslag til agenda. Innspill på andre saker tas i mot med glede. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Seniorrådgiver Beate Nyheim 
Sekretariat overordnet samarbeidsorgan - OSO 
Samhandling, NST 
Universitetssykehuset Nord Norge HF 
Mob. 97 54 30 10 
OSO sekretariatet 
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Samarbeidsforum mellom UNN 

Tromsø og 
lokalsykehuskommuner 

 
Tidspunkt: 27.august kl. 10:30 -15:00  
Sted: LINKEN møterom Blåmann, Forskningsparken 

Sykehusveien 23, Tromsø 
Forslag til agenda 
Kl. 10.30 - 11. 00 Bakgrunn for opprettelsen av Samarbeidsforum 

v/ avdelingsleder Magne Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen UNN  
 
Kl. 11.00 -11.40 Behandlingshjelpemidler  

Hva er og hva er ikke behandlingshjelpemidler med forbruksmateriell som 
UNN har ansvar for? Rutiner og prosedyre, v/spesialsykepleier Geir Kristian 
Gotliebsen, seksjon for Behandlingshjelpemidler UNN  

 
Kl. 11.40 - 11.50 Beinstrekk 

 
Kl. 11.50 – 12.40 Samhandlingsavvik mellom UNN og kommunene – 

Samhandlingsstatistikk og analyseavvik og o-ppfølging av 
tjenes v/rådgiver Robert Strand, Samhandlingsavdelingen UNN 
teavtalVoppfølging av tjenesteavtalene. Veiledningsbehov 

Kl. 12.40 – 13.40 Oppfølging av tjenesteavtalene  
v/ avdelingsleder Magne Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen UNN 
 

Kl. 13.40 – 14.00 Beinstrekk 
 
Kl. 14.00 - 14.30 KAD- senger i kommunene 

Hva er utfordringen? 
v/ avdelingsleder Magne Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen UNN  
           

Kl. 14.30 - 15.00 Nyttig redskap for kommunene og UNN, 
”Samhandlingsbarometeret”  
Demonstrasjon v/ fagkonsulent Kjetil Jørgensen, Samhandlingsavdelingen 
UNN. 

  

Kl. 15.00 - 15. 10 Forslag til møteplan for 2015 og 2016 
 v/seniorrådgiver Beate Nyheim, Samhandlingsavdelingen UNN 
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Denne rapporten er unntatt offentlighet fram 

til offentliggjøring av fellespresentasjonen 

for alle kommuner i Helseforetak-området 

på «rusdagen» 
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BrukerPlan 
 

Troms Fylke 

Kartlegging 2015 

 

Brukere av helse- og velferdstjenester 

Veiledning: For å få fram veiledning i denne presentasjonen, aktiver makroer  

           og velg Lysbildefremvisning fra menyen øverst (eller trykk [F5]-tasten) 

 

Øverst til høyre på sidene kan forekomme to ikoner. Den første [?] 

gir for forklaring på tallene og den andre en landsoversikt 
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Kommune

Antall innbyggere 

16 år og eldre

Antall brukere 

kartlagt

Antall brukere pr 

1000

Balsfjord 4629 37 8,0

Harstad 19892 43 2,2

Karlsøy 1990 16 8,0

Kvæfjord 2556 13 5,1

Kvænangen 1031 6 5,8

Målselv 5430 34 6,3

Nordreisa 3929 28 7,1

Storfjord 1590 22 13,8

Tromsø 57571 383 6,7

Totalt 98618 582 5,9

Norge 2014 2346704 17526 7,5

Prevalens 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune

Antall innbyggere 

16 år og eldre

Antall brukere 

kartlagt

Antall brukere pr 

1000

Karlsøy 1990 14 7,0

Kvænangen 1031 9 8,7

Målselv 5430 35 6,4

Nordreisa 3929 20 5,1

Storfjord 1590 41 25,8

Tromsø 57571 232 4,0

Totalt 71541 351 4,9

Prevalens 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune

Andel med kun 

rusproblem

Andel med kun 

psykisk problem

Andel med både rus- 

og psykisk problem

Balsfjord 14 % 0 % 86 %

Harstad 2 % 0 % 98 %

Karlsøy 13 % 0 % 88 %

Kvæfjord 15 % 0 % 85 %

Kvænangen 17 % 0 % 83 %

Målselv 29 % 0 % 71 %

Nordreisa 11 % 0 % 89 %

Storfjord 23 % 0 % 77 %

Tromsø 41 % 0 % 59 %

Totalt 32 % 0 % 68 %

Norge 2014 26 % 0 % 74 %

Brukerkategorier 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune

Andel med kun 

rusproblem

Andel med kun 

psykisk problem

Andel med både rus- 

og psykisk problem

Karlsøy 0 % 100 % 0 %

Kvænangen 0 % 100 % 0 %

Målselv 0 % 100 % 0 %

Nordreisa 0 % 100 % 0 %

Storfjord 0 % 100 % 0 %

Tromsø 0 % 100 % 0 %

Totalt 0 % 100 % 0 %

Brukerkategorier 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Antall brukere Kognitiv problem

Kun rusproblem 185 5,4 %

Kun psykisk problem 0 0,0 %

Både rus- og psykisk problem 397 13,6 %

Sum 582 11,0 %

Andel brukere som har kognitiv problem 

Kognitiv problem er ny fra 2015 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Antall brukere Kognitiv problem

Kun rusproblem 0 0,0 %

Kun psykisk problem 353 14,2 %

Både rus- og psykisk problem 0 0,0 %

Sum 353 14,2 %

Andel brukere som har kognitiv problem 

Kognitiv problem er ny fra 2015 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune

Helse- og 

omsorgstjeneste NAV Barnevern Fastlege

Balsfjord 100 % 0 % 0 % 0 %

Harstad 84 % 16 % 0 % 0 %

Karlsøy 100 % 0 % 0 % 0 %

Kvæfjord 100 % 0 % 0 % 0 %

Kvænangen 100 % 0 % 0 % 0 %

Målselv 82 % 18 % 0 % 0 %

Nordreisa 100 % 0 % 0 % 0 %

Storfjord 95 % 5 % 0 % 0 %

Tromsø 97 % 3 % 0 % 0 %

Totalt 95 % 5 % 0 % 0 %

Andel brukere pr kartleggingsinstans 

Kartleggingsinstans er ny fra 2015 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune

Helse- og 

omsorgstjeneste NAV Barnevern Fastlege

Karlsøy 100 % 0 % 0 % 0 %

Kvænangen 100 % 0 % 0 % 0 %

Målselv 100 % 0 % 0 % 0 %

Nordreisa 100 % 0 % 0 % 0 %

Storfjord 83 % 12 % 5 % 0 %

Tromsø 94 % 6 % 0 % 0 %

Andel brukere pr kartleggingsinstans 

Kartleggingsinstans er ny fra 2015 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune Norge

Norden utenom 

Norge

Vest-Europa 

utenom Norden Andre land Ukjent

Balsfjord 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Harstad 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Karlsøy 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Kvæfjord 92 % 0 % 8 % 0 % 0 %

Kvænangen 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Målselv 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Nordreisa 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Storfjord 95 % 5 % 0 % 0 % 0 %

Tromsø 97 % 1 % 0 % 2 % 0 %

Totalt 98 % 1 % 0 % 2 % 0 %

Brukerens fødeland 

Fødeland er ny fra 2015 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune Norge

Norden utenom 

Norge

Vest-Europa 

utenom Norden Andre land Ukjent

Karlsøy 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Kvænangen 78 % 11 % 11 % 0 % 0 %

Målselv 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Nordreisa 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Storfjord 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Tromsø 91 % 2 % 1 % 6 % 0 %

Brukerens fødeland 

Fødeland er ny fra 2015 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune Andel menn Andel kvinner

Balsfjord 54 % 46 %

Harstad 67 % 33 %

Karlsøy 75 % 25 %

Kvæfjord 77 % 23 %

Kvænangen 100 % 0 %

Målselv 94 % 6 %

Nordreisa 68 % 32 %

Storfjord 86 % 14 %

Tromsø 71 % 29 %

Totalt 72 % 28 %

Norge 2014 69 % 31 %

Brukere fordelt på kjønn 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune Andel menn Andel kvinner

Karlsøy 21 % 79 %

Kvænangen 11 % 89 %

Målselv 54 % 46 %

Nordreisa 40 % 60 %

Storfjord 54 % 46 %

Tromsø 44 % 56 %

Totalt 44 % 56 %

Brukere fordelt på kjønn 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Aldersfordeling Norge 2014

16-23 år 11 % 10 %

24-29 år 11 % 14 %

30-39 år 21 % 24 %

40-49 år 26 % 24 %

50-59 år 18 % 18 %

60-69 år 11 % 7 %

70 år og eldre 3 % 3 %

Aldersfordeling 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Aldersfordeling Norge 2014

16-23 år 18 % 10 %

24-29 år 11 % 14 %

30-39 år 14 % 24 %

40-49 år 26 % 24 %

50-59 år 16 % 18 %

60-69 år 10 % 7 %

70 år og eldre 4 % 3 %

Aldersfordeling 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune

Andel brukere 

under 24 år

Balsfjord 0 %

Harstad 5 %

Karlsøy 0 %

Kvæfjord 15 %

Kvænangen 0 %

Målselv 12 %

Nordreisa 4 %

Storfjord 0 %

Tromsø 14 %

Totalt 11 %

Norge 2014 10 %

Brukere under 24 år 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune

Andel brukere 

under 24 år

Karlsøy 0 %

Kvænangen 0 %

Målselv 26 %

Nordreisa 10 %

Storfjord 17 %

Tromsø 19 %

Totalt 18 %

Brukere under 24 år 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune

Andel brukere 60 

år og eldre

Balsfjord 19 %

Harstad 21 %

Karlsøy 19 %

Kvæfjord 15 %

Kvænangen 33 %

Målselv 12 %

Nordreisa 32 %

Storfjord 45 %

Tromsø 8 %

Totalt 13 %

Norge 2014 10 %

Brukere 60 år og eldre 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune

Andel brukere 60 

år og eldre

Karlsøy 14 %

Kvænangen 44 %

Målselv 11 %

Nordreisa 15 %

Storfjord 29 %

Tromsø 11 %

Totalt 15 %

Brukere 60 år og eldre 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune IP Tiltaksplan Kriseplan

Ansvars- 

gruppe

Balsfjord 19 % 8 % 0 % 51 %

Harstad 26 % 5 % 2 % 9 %

Karlsøy 50 % 6 % 0 % 69 %

Kvæfjord 23 % 0 % 0 % 0 %

Kvænangen 0 % 17 % 0 % 0 %

Målselv 0 % 3 % 0 % 38 %

Nordreisa 7 % 18 % 11 % 39 %

Storfjord 5 % 18 % 0 % 41 %

Tromsø 23 % 24 % 9 % 45 %

Totalt 20 % 19 % 7 % 41 %

Norge 2014 14 % 29 % ny 44 %

Planer/ansvarsgruppe 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune IP Tiltaksplan Kriseplan

Ansvars- 

gruppe

Karlsøy 29 % 0 % 0 % 36 %

Kvænangen 0 % 22 % 0 % 0 %

Målselv 6 % 0 % 0 % 26 %

Nordreisa 20 % 40 % 10 % 55 %

Storfjord 5 % 20 % 10 % 46 %

Tromsø 15 % 18 % 8 % 43 %

Totalt 13 % 17 % 7 % 41 %

Planer/ansvarsgruppe 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Brukere med deltager Norge 2014

Fastlege 90 % 77 %

Helse og omsorgstjeneste 91 % 98 %

NAV 62 % 61 %

Spesialist helsetjeneste 61 % 66 %

Pårørende/verge 25 % 17 %

PPT/OT 1 % 1 %

Barnevernstjenester 8 % ny

Andre 15 % 49 %

Sum 352 % 369 %

N = 239, antall brukere som har ansvarsgruppe

Andel brukere med deltager i ansvarsgruppe 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Brukere med deltager Norge 2014

Fastlege 89 % 77 %

Helse og omsorgstjeneste 87 % 98 %

NAV 43 % 61 %

Spesialist helsetjeneste 59 % 66 %

Pårørende/verge 34 % 17 %

PPT/OT 3 % 1 %

Barnevernstjenester 4 % ny

Andre 20 % 49 %

Sum 341 % 369 %

N = 143, antall brukere som har ansvarsgruppe

Andel brukere med deltager i ansvarsgruppe 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune Fengsel

Balsfjord 0 %

Harstad 0 %

Karlsøy 6 %

Kvæfjord 0 %

Kvænangen 17 %

Målselv 6 %

Nordreisa 4 %

Storfjord 0 %

Tromsø 11 %

Totalt 8 %

Norge 2014 9 %

Fengselsopphold 

Har vært i fengsel siste året eller er i fengsel nå 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune Fengsel

Karlsøy 0 %

Kvænangen 0 %

Målselv 0 %

Nordreisa 0 %

Storfjord 0 %

Tromsø 2 %

Totalt 1 %

Fengselsopphold 

Har vært i fengsel siste året eller er i fengsel nå 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Barn 
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Kommune

Andel brukere 

som har barn

Andel brukere 

som har omsorg

Andel brukere 

som har samvær

Balsfjord 24 % 8 % 16 %

Harstad 16 % 0 % 14 %

Karlsøy 31 % 6 % 13 %

Kvæfjord 8 % 0 % 8 %

Kvænangen 33 % 17 % 0 %

Målselv 26 % 9 % 6 %

Nordreisa 36 % 4 % 25 %

Storfjord 18 % 5 % 14 %

Tromsø 26 % 6 % 15 %

Totalt 25 % 6 % 14 %

Norge 2014 30 % 8 % 15 %

Brukerens barn 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune

Andel brukere 

som har barn

Andel brukere 

som har omsorg

Andel brukere 

som har samvær

Karlsøy 29 % 21 % 7 %

Kvænangen 22 % 22 % 0 %

Målselv 23 % 17 % 9 %

Nordreisa 5 % 5 % 0 %

Storfjord 29 % 24 % 2 %

Tromsø 20 % 9 % 9 %

Totalt 21 % 12 % 8 %

Brukerens barn 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune Andel brukere

Andel 

hjelpetiltak

Andel under 

omsorg Andel meldinger

Balsfjord 0 % 0 % 0 % 0 %

Harstad 0 % 0 % 0 % 0 %

Karlsøy 0 % 0 % 0 % 0 %

Kvæfjord 0 % 0 % 0 % 0 %

Kvænangen 0 % 0 % 0 % 0 %

Målselv 0 % 0 % 0 % 0 %

Nordreisa 0 % 0 % 0 % 0 %

Storfjord 0 % 0 % 0 % 0 %

Tromsø 4 % 3 % 2 % 1 %

Totalt 3 % 2 % 1 % 1 %

Bruker under 24 år som får barnevernstjenester 

Brukere under 24 år med barnevern er ny fra 2015 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune Andel brukere

Andel 

hjelpetiltak

Andel under 

omsorg Andel meldinger

Karlsøy 0 % 0 % 0 % 0 %

Kvænangen 0 % 0 % 0 % 0 %

Målselv 0 % 0 % 0 % 0 %

Nordreisa 0 % 0 % 0 % 0 %

Storfjord 5 % 5 % 0 % 0 %

Tromsø 3 % 2 % 1 % 0 %

Bruker under 24 år som får barnevernstjenester 

Brukere under 24 år med barnevern er ny fra 2015 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune LAR

Balsfjord 8 %

Harstad 9 %

Karlsøy 13 %

Kvæfjord 8 %

Kvænangen 0 %

Målselv 12 %

Nordreisa 7 %

Storfjord 0 %

Tromsø 22 %

Totalt 18 %

Norge 2014 21 %

Brukere i LAR 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Funksjonsvurdering 
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Kommune Grønn Gul Rød

Balsfjord 73 % 24 % 3 %

Harstad 72 % 16 % 12 %

Karlsøy 69 % 25 % 6 %

Kvæfjord 38 % 62 % 0 %

Kvænangen 67 % 17 % 17 %

Målselv 71 % 26 % 3 %

Nordreisa 68 % 29 % 4 %

Storfjord 82 % 14 % 5 %

Tromsø 66 % 18 % 16 %

Totalt 68 % 20 % 12 %

Norge 2014 74 % 16 % 10 %

Funksjon bolig 

Grønn - Permanent, tilfredsstillende 

Gul      - Ikke permanent, ikke tilfredsstillende 

Rød     - Bostedsløs 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune Grønn Gul Rød

Karlsøy 93 % 7 % 0 %

Kvænangen 100 % 0 % 0 %

Målselv 91 % 9 % 0 %

Nordreisa 90 % 10 % 0 %

Storfjord 90 % 7 % 2 %

Tromsø 80 % 13 % 6 %

Totalt 84 % 11 % 5 %

Funksjon bolig 

Grønn - Permanent, tilfredsstillende 

Gul      - Ikke permanent, ikke tilfredsstillende 

Rød     - Bostedsløs 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune Grønn Gul Rød

Balsfjord 16 % 35 % 49 %

Harstad 5 % 23 % 72 %

Karlsøy 6 % 25 % 69 %

Kvæfjord 0 % 92 % 8 %

Kvænangen 0 % 17 % 83 %

Målselv 41 % 44 % 15 %

Nordreisa 7 % 29 % 64 %

Storfjord 73 % 18 % 9 %

Tromsø 25 % 37 % 38 %

Totalt 23 % 36 % 41 %

Norge 2014 28 % 31 % 41 %

Funksjon arbeid/aktivitet/utdanning 

Grønn - Nok/tilstrekkelig 

Gul      - Litt 

Rød     - Ingen 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune Grønn Gul Rød

Karlsøy 7 % 43 % 50 %

Kvænangen 33 % 33 % 33 %

Målselv 74 % 9 % 17 %

Nordreisa 35 % 45 % 20 %

Storfjord 88 % 10 % 2 %

Tromsø 25 % 39 % 36 %

Totalt 37 % 33 % 30 %

Funksjon arbeid/aktivitet/utdanning 

Grønn - Nok/tilstrekkelig 

Gul      - Litt 

Rød     - Ingen 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune

I arbeid eller 

student Annen aktivitet

Balsfjord 14 % 81 %

Harstad 0 % 9 %

Karlsøy 6 % 81 %

Kvæfjord 23 % 23 %

Kvænangen 17 % 17 %

Målselv 9 % 41 %

Nordreisa 4 % 68 %

Storfjord 23 % 41 %

Tromsø 24 % 38 %

Totalt 19 % 41 %

I arbeid, er student, annen aktivitet 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune

I arbeid eller 

student Annen aktivitet

Karlsøy 14 % 57 %

Kvænangen 11 % 56 %

Målselv 9 % 40 %

Nordreisa 35 % 85 %

Storfjord 46 % 24 %

Tromsø 26 % 50 %

I arbeid, er student, annen aktivitet 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 

-�83�-



Kommune Grønn Gul Rød

Balsfjord 68 % 19 % 14 %

Harstad 51 % 35 % 14 %

Karlsøy 38 % 44 % 19 %

Kvæfjord 0 % 92 % 8 %

Kvænangen 67 % 33 % 0 %

Målselv 88 % 6 % 6 %

Nordreisa 21 % 50 % 29 %

Storfjord 68 % 23 % 9 %

Tromsø 52 % 40 % 8 %

Totalt 53 % 37 % 10 %

Norge 2014 47 % 40 % 13 %

Funksjon økonomi 

Grønn - Orden i fast inntekt/stønad 

Gul      - Delvis orden i inntekt/stønad 

Rød     - Stor uorden 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune Grønn Gul Rød

Karlsøy 57 % 36 % 7 %

Kvænangen 89 % 11 % 0 %

Målselv 97 % 3 % 0 %

Nordreisa 65 % 25 % 10 %

Storfjord 85 % 12 % 2 %

Tromsø 75 % 22 % 4 %

Totalt 77 % 19 % 4 %

Funksjon økonomi 

Grønn - Orden i fast inntekt/stønad 

Gul      - Delvis orden i inntekt/stønad 

Rød     - Stor uorden 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune Grønn Gul Rød

Balsfjord 38 % 49 % 14 %

Harstad 47 % 44 % 9 %

Karlsøy 50 % 44 % 6 %

Kvæfjord 23 % 54 % 23 %

Kvænangen 50 % 50 % 0 %

Målselv 65 % 29 % 6 %

Nordreisa 39 % 36 % 25 %

Storfjord 36 % 50 % 14 %

Tromsø 58 % 37 % 5 %

Totalt 53 % 39 % 7 %

Norge 2014 51 % 41 % 8 %

Funksjon fysisk helse 

Grønn - Vanlig god 

Gul      - Noen fysiske plager 

Rød     - Alvorlige fysiske plager 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune Grønn Gul Rød

Karlsøy 50 % 29 % 21 %

Kvænangen 44 % 56 % 0 %

Målselv 51 % 40 % 9 %

Nordreisa 60 % 35 % 5 %

Storfjord 66 % 32 % 2 %

Tromsø 57 % 34 % 9 %

Totalt 57 % 35 % 8 %

Funksjon fysisk helse 

Grønn - Vanlig god 

Gul      - Noen fysiske plager 

Rød     - Alvorlige fysiske plager 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune Grønn Gul Rød

Balsfjord 24 % 51 % 24 %

Harstad 2 % 77 % 21 %

Karlsøy 25 % 44 % 31 %

Kvæfjord 15 % 77 % 8 %

Kvænangen 33 % 67 % 0 %

Målselv 47 % 41 % 12 %

Nordreisa 14 % 64 % 21 %

Storfjord 27 % 41 % 32 %

Tromsø 44 % 43 % 13 %

Totalt 36 % 48 % 16 %

Norge 2014 26 % 61 % 13 %

Funksjon psykisk helse 

Grønn - Vanlig god 

Gul      - Noe funksjonssvikt 

Rød     - Alvorlig funksjonssvikt 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune Grønn Gul Rød

Karlsøy 0 % 79 % 21 %

Kvænangen 44 % 44 % 11 %

Målselv 46 % 49 % 6 %

Nordreisa 5 % 65 % 30 %

Storfjord 15 % 76 % 10 %

Tromsø 13 % 63 % 25 %

Totalt 16 % 63 % 21 %

Funksjon psykisk helse 

Grønn - Vanlig god 

Gul      - Noe funksjonssvikt 

Rød     - Alvorlig funksjonssvikt 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Alvorlighetsgrad

Mild og kortvarig 15 %

Kortvarig alvorlig/langvarig mildere 56 %

Alvorlig og langvarig 29 %

Sum 100 %

N = 397. Antall med psykisk problem

(med eller uten rusproblem i tillegg)

Psykisk helse - alvorlighetsgrad 

Grønn - Milde og kortvarige 

Gul      - Kortvarige alvorlige/langvarige mildere 

Rød     - Alvorlige og langvarige 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Alvorlighetsgrad

Mild og kortvarig 17 %

Kortvarig alvorlig/langvarig mildere 57 %

Alvorlig og langvarig 26 %

Sum 100 %

N = 351. Antall med psykisk problem

(med eller uten rusproblem i tillegg)

Psykisk helse - alvorlighetsgrad 

Grønn - Milde og kortvarige 

Gul      - Kortvarige alvorlige/langvarige mildere 

Rød     - Alvorlige og langvarige 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Selvmord

Selvmordsforsøk siste år 2 %

Aktuell selvmordsproblematikk 5 %

Begge deler 2 %

Psykisk helse - selvmord 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Selvmord

Selvmordsforsøk siste år 1 %

Aktuell selvmordsproblematikk 6 %

Begge deler 3 %

Psykisk helse - selvmord 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune Grønn Gul Rød

Balsfjord 30 % 51 % 19 %

Harstad 16 % 44 % 40 %

Karlsøy 19 % 50 % 31 %

Kvæfjord 0 % 77 % 23 %

Kvænangen 50 % 33 % 17 %

Målselv 26 % 71 % 3 %

Nordreisa 29 % 50 % 21 %

Storfjord 23 % 41 % 36 %

Tromsø 41 % 46 % 13 %

Totalt 35 % 48 % 17 %

Norge 2014 40 % 48 % 12 %

Funksjon rusmiddelbruk 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Betydelig eller svært omfattende bruk

Antall brukere Norge 2014

Alkohol 35 % 52 %

Cannabis 21 % 38 %

Heroin 4 % 17 %

Sentralstimulerende 19 % 27 %

Illegale LAR 5 % *

Illegale legemidler 8 % 38 %

Annet rus 5 % 6 %

Doping midler 1 % ny

Sum 97 % 178 %

* I 2014 var illegale LAR inkludert i heroin

Betydelig eller svært omfattende bruk av rusmidler 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Andel brukere Norge 2014

Injiserer 22 % 16 %

Har tatt overdose siste år 3 % ny

Aktuell fare for overdose 9 % ny

Injisering og overdose 
Brukere 

med 

rusproblem 

-�96�-



Kommune Grønn Gul Rød

Balsfjord 27 % 35 % 38 %

Harstad 14 % 67 % 19 %

Karlsøy 50 % 6 % 44 %

Kvæfjord 8 % 85 % 8 %

Kvænangen 50 % 50 % 0 %

Målselv 35 % 59 % 6 %

Nordreisa 11 % 68 % 21 %

Storfjord 36 % 45 % 18 %

Tromsø 42 % 49 % 9 %

Totalt 37 % 50 % 13 %

Norge 2014 40 % 51 % 9 %

Funksjon sosial fungering 

Grønn - God 

Gul      - Begrenset 

Rød     - Dårlig 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune Grønn Gul Rød

Karlsøy 43 % 43 % 14 %

Kvænangen 44 % 44 % 11 %

Målselv 49 % 51 % 0 %

Nordreisa 10 % 65 % 25 %

Storfjord 66 % 22 % 12 %

Tromsø 28 % 53 % 20 %

Totalt 34 % 49 % 17 %

Funksjon sosial fungering 

Grønn - God 

Gul      - Begrenset 

Rød     - Dårlig 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune

Utsatt for 

vold/trusler

Utsetter andre 

for vold/trusler Begge deler Totalt

Balsfjord 3 % 16 % 5 % 24 %

Harstad 26 % 9 % 14 % 49 %

Karlsøy 6 % 38 % 0 % 44 %

Kvæfjord 8 % 8 % 8 % 23 %

Kvænangen 17 % 0 % 17 % 33 %

Målselv 15 % 6 % 15 % 35 %

Nordreisa 7 % 18 % 14 % 39 %

Storfjord 14 % 9 % 9 % 32 %

Tromsø 11 % 9 % 10 % 30 %

Totalt 12 % 11 % 10 % 32 %

Norge 2014 7 % 6 % 7 % 20 %

Vold/trusler 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune

Utsatt for 

vold/trusler

Utsetter andre 

for vold/trusler Begge deler Totalt

Karlsøy 7 % 0 % 0 % 7 %

Kvænangen 33 % 0 % 0 % 33 %

Målselv 3 % 0 % 0 % 3 %

Nordreisa 5 % 20 % 0 % 25 %

Storfjord 15 % 5 % 0 % 20 %

Tromsø 8 % 6 % 1 % 15 %

Totalt 9 % 6 % 1 % 15 %

Vold/trusler 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune Grønn Gul Rød

Balsfjord 30 % 46 % 24 %

Harstad 9 % 63 % 28 %

Karlsøy 6 % 69 % 25 %

Kvæfjord 8 % 92 % 0 %

Kvænangen 50 % 50 % 0 %

Målselv 3 % 97 % 0 %

Nordreisa 0 % 89 % 11 %

Storfjord 14 % 64 % 23 %

Tromsø 31 % 59 % 10 %

Totalt 25 % 63 % 12 %

Norge 2014 30 % 61 % 9 %

Funksjon nettverk 

Grønn - God kontakt 

Gul      - Begrenset kontakt 

Rød     - Ingen/dårlig kontakt 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune Grønn Gul Rød

Karlsøy 57 % 36 % 7 %

Kvænangen 33 % 56 % 11 %

Målselv 49 % 51 % 0 %

Nordreisa 10 % 50 % 40 %

Storfjord 61 % 29 % 10 %

Tromsø 26 % 54 % 20 %

Totalt 33 % 50 % 17 %

Funksjon nettverk 

Grønn - God kontakt 

Gul      - Begrenset kontakt 

Rød     - Ingen/dårlig kontakt 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Kommune Grønn Gul Rød Blodrød

Balsfjord 0 % 41 % 41 % 19 %

Harstad 0 % 16 % 65 % 19 %

Karlsøy 0 % 25 % 56 % 19 %

Kvæfjord 0 % 0 % 100 % 0 %

Kvænangen 0 % 33 % 67 % 0 %

Målselv 3 % 68 % 26 % 3 %

Nordreisa 0 % 11 % 71 % 18 %

Storfjord 9 % 45 % 36 % 9 %

Tromsø 9 % 39 % 44 % 8 %

Totalt 7 % 37 % 47 % 10 %

Norge 2014 8 % 39 % 43 % 10 %

Samlet vurdering 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Kommune Grønn Gul Rød Blodrød

Karlsøy 0 % 36 % 64 % 0 %

Kvænangen 11 % 56 % 33 % 0 %

Målselv 31 % 51 % 17 % 0 %

Nordreisa 0 % 50 % 40 % 10 %

Storfjord 15 % 73 % 12 % 0 %

Tromsø 5 % 45 % 46 % 4 %

Totalt 9 % 49 % 39 % 3 %

Samlet vurdering 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Antall tjenester +/- økning

NAV 1003 255

Kommunal boligtildeling 207 72

Fastlege 489 -19

Helse og omsorg 1339 140

Barnevern 81 -14

Barnevern for brukeren 20 -11

1.linje tjenester og forventet endring 

Antall tjenester 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Antall tjenester +/- økning

NAV 587 12

Kommunal boligtildeling 94 10

Fastlege 305 -18

Helse og omsorg 859 45

Barnevern 19 -5

Barnevern for brukeren 9 -3

1.linje tjenester og forventet endring 

Antall tjenester 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Antall tjenester +/- økning

LAR 93 1

Akutt 40

Poliklinisk 131 30

Ambulant 28 2

ACT, FACT 18 4

Dagbehandling 22 13

Døgnbehandling 124 18

Tvang 10-2 7

Tvang 10-3 3

Tvang 10-4 0

Spesialist helsetjenester rus 

og forventet endring - antall tjenester 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Antall tjenester +/- økning

Akutt 62

Poliklinisk 91 31

Ambulant 42 -1

ACT, FACT o.l. 18 4

Dagbehandling 13 4

Døgntilbud 82 9

Tvang observasjon 13

Tvang døgnopphold 22

Tvang uten døgnopphold 27

Spesialist helsetjenester psykisk helsevern 

og forventet endring - antall tjenester 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Antall tjenester +/- økning

Akutt 50

Poliklinisk 113 -2

Ambulant 59 -3

ACT, FACT o.l. 8 0

Dagbehandling 17 -3

Døgntilbud 70 -4

Tvang observasjon 12

Tvang døgnopphold 15

Tvang uten døgnopphold 17

Spesialist helsetjenester psykisk helsevern 

og forventet endring - antall tjenester 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Antall tjenester +/- økning

Akutt 93

Poliklinisk 129 3

Ambulant 37 -9

Spesialist helsetjenester somatikk 

og forventet endring - antall tjenester 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Antall tjenester +/- økning

Akutt 30

Poliklinisk 84 -7

Ambulant 22 9

Spesialist helsetjenester somatikk 

og forventet endring - antall tjenester 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 

-�111�-



Antall tjenester +/- økning

PPT/OT 2 -1

Friomsorgen/Fengsel 48 -2

Tannlegetjenester 182 76

Frivillige organisasjoner 41 35

Bruker- /selvhjelpsorganisasjoner 30 50

Annet 14 1

Andre tjenester og forventet endring 

Antall tjenester 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Antall tjenester +/- økning

PPT/OT 5 2

Friomsorgen/Fengsel 5 -1

Tannlegetjenester 96 6

Frivillige organisasjoner 8 7

Bruker- /selvhjelpsorganisasjoner 8 17

Annet 10 -1

Andre tjenester og forventet endring 

Antall tjenester 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Krysstabeller 
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Norge 2014

Antall Antall Andel Andel

Aldersgruppe brukere rød + blodrød rød + blodrød rød + blodrød

16-23 år 62 27 44 % 54 %

24-29 år 62 42 68 % 55 %

30-39 år 123 73 59 % 57 %

40-49 år 154 88 57 % 56 %

50-59 år 103 60 58 % 52 %

60-69 år 63 31 49 % 45 %

70 år og eldre 15 9 60 % 37 %

Totalt 582 330 57 % 54 %

Samlet vurdering pr aldersgruppe 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Norge 2014

Antall Antall Andel Andel

Aldersgruppe brukere rød + blodrød rød + blodrød rød + blodrød

16-23 år 62 19 31 % 54 %

24-29 år 39 19 49 % 55 %

30-39 år 50 25 50 % 57 %

40-49 år 92 46 50 % 56 %

50-59 år 57 20 35 % 52 %

60-69 år 36 16 44 % 45 %

70 år og eldre 15 4 27 % 37 %

Totalt 351 149 42 % 54 %

Samlet vurdering pr aldersgruppe 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Samlet vurdering

Grønn Gul Rød Blodrød Sum

IP 1 % 7 % 10 % 2 % 20 %

Andre planer 0 % 7 % 10 % 2 % 19 %

Kriseplan 0 % 2 % 4 % 1 % 7 %

Ansvarsgruppe 2 % 14 % 20 % 5 % 41 %

Planer og ansvarsgrupper mot samlet vurdering 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Samlet vurdering

Grønn Gul Rød Blodrød Sum

IP 1 % 4 % 6 % 2 % 13 %

Andre planer 0 % 6 % 10 % 1 % 17 %

Kriseplan 1 % 1 % 5 % 0 % 7 %

Ansvarsgruppe 1 % 17 % 20 % 2 % 41 %

Planer og ansvarsgrupper mot samlet vurdering 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Samlet vurdering

Bolig Grønn Gul Rød Blodrød

Grønn 7 % 32 % 26 % 3 %

Gul 0 % 5 % 13 % 3 %

Rød 0 % 0 % 8 % 4 %

Bolig mot samlet vurdering 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Samlet vurdering

Bolig Grønn Gul Rød Blodrød

Grønn 8 % 46 % 28 % 1 %

Gul 0 % 3 % 9 % 0 %

Rød 0 % 0 % 2 % 2 %

Bolig mot samlet vurdering 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Betydelig eller svært omfattende Norge 2014

Alkohol 15 % 22 %

Cannabis 30 % 51 %

Heroin 8 % 40 %

Sentralstimulerende 26 % 35 %

Illegale LAR 9 % *

Illegale legemidler 15 % 67 %

Annet rus 6 % 8 %

Doping midler 1 % ny

* I 2014 var illegale LAR inkludert i heroin

LAR og rusmiddelbruk 
Brukere 

med 

rusproblem 

-�121�-



Grønn Gul Rød Sum

Andel i LAR 37 % 45 % 18 % 100 %

Norge 2014 44 % 42 % 14 % 100 %

N = 102, antall i LAR

LAR og funksjon rusmiddelbruk 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Grønn Gul Rød Blodrød Alle

Andel i LAR 2 % 40 % 50 % 8 % 100 %

Norge 2014 12 % 36 % 41 % 11 % 100 %

N = 102, antall i LAR

LAR og samlet vurdering 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Alvorlig ROP definisjon 

Rusmiddelbruk Psykisk helse

Rød Rød

Rød Gul

Gul Rød

Grønn Rød

Målgruppe for ACT-team og FACT 
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Grønn Gul Rød Blodrød Alle

Alvorlig ROP 0 % 1 % 65 % 35 % 100 %

De øvrige 8 % 47 % 42 % 2 % 100 %

Sum 7 % 37 % 47 % 10 % 100 %

Alvorlig ROP og øvrige mot samlet vurdering 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Tjenester 
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Grønn Gul Rød + blodrød Alle

NAV 0,1 0,7 1 1,7

Øvrige 1.linje tjenester 0,1 1,3 2,3 3,7

Spes.helsetjenester 0 0,6 1,2 1,9

Sum 0,2 2,5 4,6 7,3

Norge 2014

Grønn Gul Rød + blodrød Alle

NAV 1,9 2 2,3 2,1

Øvrige 1.linje tjenester 2,2 2,7 3,1 2,9

Spes.helsetjenester 1,5 1,9 2,2 2,1

Sum 5,6 6,6 7,6 7,1

Snitt antall tjenester mot samlet vurdering 
Brukere 

med 

rusproblem 
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Grønn Gul Rød + blodrød Alle

NAV 0,1 0,8 0,7 1,7

Øvrige 1.linje tjenester 0,2 1,7 1,7 3,6

Spes.helsetjenester 0 0,5 0,8 1,4

Sum 0,4 3 3,3 6,7

Norge 2014

Grønn Gul Rød + blodrød Alle

NAV 1,9 2 2,3 2,1

Øvrige 1.linje tjenester 2,2 2,7 3,1 2,9

Spes.helsetjenester 1,5 1,9 2,2 2,1

Sum 5,6 6,6 7,6 7,1

Snitt antall tjenester mot samlet vurdering 
Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Spesialist helstetjeneste rus + psykisk helsevern

Grønn Gul Rød + blodrød

Har spes.tjen. 3 % 39 % 58 %

Har ikke spes.tjen. 10 % 35 % 55 %

Spesialist helstetjeneste somatikk

Grønn Gul Rød + blodrød

Har spes.tjen. 3 % 37 % 60 %

Har ikke spes.tjen. 12 % 36 % 52 %

Norge 2014

Spesialist helstetjeneste rus + psykisk helsevern

Grønn Gul Rød + blodrød

Har spes.tjen. 5 % 36 % 59 %

Har ikke spes.tjen. 10 % 41 % 49 %

Spesialist helstetjeneste somatikk

Grønn Gul Rød + blodrød

Har spes.tjen. 4 % 34 % 62 %

Har ikke spes.tjen. 9 % 40 % 51 %

Andel brukere som har spesialist helsetjenester 

mot de som ikke har, fordelt på samlet vurdering 

Brukere 

med 

rusproblem 
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Spesialist helstetjeneste rus + psykisk helsevern

Grønn Gul Rød + blodrød

Har spes.tjen. 5 % 46 % 50 %

Har ikke spes.tjen. 11 % 51 % 38 %

Spesialist helstetjeneste somatikk

Grønn Gul Rød + blodrød

Har spes.tjen. 5 % 47 % 48 %

Har ikke spes.tjen. 12 % 51 % 37 %

Norge 2014

Spesialist helstetjeneste rus + psykisk helsevern

Grønn Gul Rød + blodrød

Har spes.tjen. 5 % 36 % 59 %

Har ikke spes.tjen. 10 % 41 % 49 %

Spesialist helstetjeneste somatikk

Grønn Gul Rød + blodrød

Har spes.tjen. 4 % 34 % 62 %

Har ikke spes.tjen. 9 % 40 % 51 %

Andel brukere som har spesialist helsetjenester 

mot de som ikke har, fordelt på samlet vurdering 

Brukere 

med kun 

psykiske 

lidelser 
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Renate Kristiansen

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 63 16.10.20152015_

Deres datoDer ref,1
01 07.2015201I1 Q241L.

3 OK 2015
Pt)
151_1(O.

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Klage over kommunestyrets vedtak i sak 5/15 —egengodkjenning av
reguleringsplan for Sokkelvikkrysset snuplass og parkering

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 1.7.2015, samt
etterfølgende korrespondanse i saken, senest ved vår e-post av 13.10.2015 om forventet
saksbehandlingstid.

Saken gjelder gyldigheten av kommunens vedtakelse av reguleringsplan for
Sokkelvikkrysset snuplass og parkering, vedtatt i medhold av plan- og bygningsloven
(pb1.)§ 12-12. Fylkesmannen stadfester kommunestyrets vedtak. Reguleringsplanen er
behandlet i samsvar med bestemmelsene i pbl., og Fylkesmannen finner at kommunen
har vurdert alle sakens sider og utvist et saklig skjønn.

Sakens bakgrunn
Fylkesmannen forutsetter at klager er kjent med sakens dokumenter, og gir derfor ikke et
fullstendig saksreferat. Vår avgjørelse bygger på de opplysninger som fremkommer i det
skriftlige materialet som er oversendt fra kommunen, samt plandokumenter tilgjengelig på
kommunens sine nettsider.

Nordreisa kommunestyre egengodkjente i møte 26.3.2015, under sak 5/15, reguleringsplan for
Sokkelvikkrysset snuplass og parkering, plan ID 194222014 005. Reguleringsplanen er en
detaljplan med plankart og tilhørende reguleringsbestemmelser.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for snuplass for buss og brøytebil. Dette
henger sammen med arbeidet med tunnel gjennom Sørkjosfjellet og en fremtidig stengaing av
Sørkjosfjellet vinterstid. Det vil ved vinterstenging av veien over fjellet være behov for
snuplass for brøytebil og buss innenfor planområdet. I tillegg skal det legges til rette for
utfartsparkering.

Vedtaket ble påklaget av Randi Henriksen med familie, grunneier i planområdet, i brev datert
29.4.2015. Av klagen fremgår at familien har sterke personlige interesser i området, da
Henriksens avdøde ektemann er oppyokst på eiendommen hvor hoveddelen av parkerings- og
snuplassen ønskes anlagt. Han skal ha vært interessert i skogplanting og skogvern, og
anleggelse av parkerings- og snuplass på eiendommen vil innebære at flere trær Henriksen har

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
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plantet må fiernes. Kjell Henriksen var samtidig en kjent forsker, blant annet innenfor
nordlysforskning, og familien opplever av og til at andre ønsker å besøke dette stedet. I
klagen vises til «[d]et vi i hans familie ønsker er at trærne han har plantet og jorda hans tas
vare på, ikke at den fylles opp med stein og blir en parkeringsplass. Vi, familien hadde ikke
tenkt noe slikt. Dessuten har vi fra tid til annen besøk av folk som ønsker å se det stedet.»

Det vises for øvrig til klage med vedlegg i sin helhet.

Nordreisa kommune v/ kommunestyret underinstansbehandlet klagen i møte 24.6.2015, under
sak 42/15. Klagen ble ikke tatt til følge, og saken er etter dette oversendt til Fylkesmannen for
endelig klagebehandling.

Fylkesmannen har mottatt tilleggsopplysninger fra klager i brev datert 21.7.2015. Vedlagt
brevet fulgte utskrift av en avisartikkel, hvor kommunens utbygging av dypvannskai ved
Hjellneset omtales. Like sør for dette planområdet gikk det et undersjøisk ras i mai 2015, og i
følge artikkelen er det sannsynligvis kvikkleire i området. Vi har ikke funnet grunn til å
oversende opplysningene til kommunen for uttalelse, da disse ikke har hatt avgjørende
betydning for vårt vedtak, jf. forvaltningsloven (fv1.) § 17 annet ledd bokstav c).

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannens myndighet
Klagene behandles imedhold av plan- og bygningslovens § 12-12 jf § 1-9 og delegasjon av
avgjørelsesmyndighet fra Miljøverndepartementet i rundskriv T-2/09.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av reguleringsvedtaket, herunder ta hensyn til nye
omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fv1.) § 34. Ved klage over reguleringsvedtak kan
Fylkesmannen likevel ikke treffe et vedtak som medfører en bruk av arealer som ikke har
vært gjenstand for høring under planbehandlingen. Fylkesmannen kan heller ikke foreta
endringer som medfører at reguleringsplanen endres i hovedtrekkene, og dersom
Fylkesmannen finner at reguleringsplanen bør endres uten at kommunen har sagt seg enig i
endringen, skal klagen sendes departementet for avgjørelse, jf. O.J. Pedersen m.fl. Plan- og
bygningsrett, 2. utgave, side 299 flg.

Ved utarbeiding av reguleringsplaner må kommunen på bakgrunn av skjønnsmessige
vurderinger fastlegge slik utnytting av areal som totalt sett antas å være mest hensiktsmessig.
Det ligger i sakens natur at det må foretas avveininger av ulike og ofte motstridende interesser
og resultatet vil kunne skade eller oppleves som mindre tilfredsstillende for enkelte av de
berørte. Denne skjønnsmessige vurderingen vil fylkesmannen normalt ikke overprøve dersom
reguleringsvedtaket er i overensstemmelse med de krav som følger av plan- og bygningsloven
og alminnelige forvaltningsmessige prinsipper, jf. fyl. § 34 annet ledd.

Saksbehandlingen
Fylkesmannen har gjennomgått planprosessen, og finner at denne har skjedd i henhold til de
saksbehandlingsregler for utarbeidelse av reguleringsplan som følger av plan- og
bygningslovens og forvaltningslovens bestemmelser.
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Planen har vært lagt ut til høring, og har vært gjort til gjenstand for medvirkning fra offentlige
og private interesser i tråd med bestemmelsene i pb1. §§ 12-8 og 12-10. Det har også blitt
avholdt åpent informasjonsmøte 16.2.2015 ved Reisafjord Hotel, Sørkjosen. Ved planoppstart
inngikk reguleringsarbeidet med Sokkelvikkrysset snuplass og parkering som en del av
prosessen for områdereguleringen av Hjellnes industripark og havn. I ettertid valgte
administrasjonen å dele det varslede planområdet inn i to planområder, blant annet fordi
snuplassen/ parkeringen ikke har direkte tilknytning til de øvrige planformålene i
reguleringsplanen for Hjellnes industripark og havn.

Det er, slik saken er opplyst for oss, ikke fremmet innsigelser til planen. Nordreisa kommune
har videre vurdert planen etter forskrift om konsekvensutredning (KU), og konkludert med at
planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 2 og 3 vedlegg
I og II.

Planens utforming
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-1 er det kommunestyret som er
reguleringsmyndighet. Det er da opp til kommunestyret ut i fra en helhetsvurdering å avgjøre
hvilke arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal brukes til, herunder
hvordan planen skal utformes.

Kommunestyret må i slike saker veie de offentlige hensyn opp mot eventuelle ulemper som
reguleringsplanen kan medføre for nærmiljøet, og denne vurderingen ligger innenfor
kommunens frie skjønnsutøvelse. Sivilombudsmannen uttaler generelt om dette
vurderingskriteriet at:

Ved utarbeidelsen av reguleringsplanen vil det måtte foretas brede
skjønnsmessige vurderinger av den grunnutnyttelsen som totalt sett finnes
mest formålstjenelig og ønskelig for vedkommende område. Det ligger i
sakens natur at det må foretas en avveining av ulike og motstridende
interesser, og at lokalpolitiske vurderinger må tillegges stor vekt.

Reguleringsplanen er en detaljplan som skal legge til rette for snuplass og parkering i
Skokkelvikkrysset ved E6. Planområdet er i dag et naturområde mellom dagens E6 og
Sokkelvikveien, som er naturlig avgrenset av hhv. E6 og Sokkelvikveien i vest, sør og øst.
Området omfatter gar. 47 bnr. 25 og gnr. 47 bnr. 494, og er på 8,5 dekar. I kommuneplanens
arealdel for Nordreisa kommune er området avsatt til parkeringsplass.

For klager knytter det seg sterke personlige interesser til området, og det har en spesiell
betydning for familien. Det vises her klagers redegjørelse i klage med vedlegg.

Fylkesmannen har forståelse for at klager ønsker å beholde området slik det er i dag.
Kommunen har imidlertid i sin vurdering sett hen til forhold som taler for og mot den aktuelle
reguleringen, og de avveininger som Nordreisa kommune her har gjort ligger innenfor
kommunens skjønnsmessige myndighet.

I planprosessen har kommunen vurdert alternative plasseringer for snuplass og parkering. Av
kommunens saksfremlegg ved underinstansbehandling av klagen vises til at:
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Alternative plasseringer ble vurdert i planprosessen, men kommunen kom
frem til at dette er den plasseringen som gir størst samfimnsnytte. Dette
begrunner vi med behov for etablering av snuplass for brøytebil. Etter at
tunellen gjennom Sørkjosf.jellet er ferdigstilt, vil høyst sannsynlig
strekningen over Sørkjosfjellet fra Jubelen 24 til Veibrink vinterstenges.
Kommunen vil være pliktig å brøyte opp til adkomsten til Jubelen 24, og det
må derfor etableres snuplass i tilknytning til denne avkjøringen. For å
ivareta trafikksikkerhet, må snuplassen være av en slik størrelse at brøytebil
og buss kan snu uten å måtte rygge.

En løsning som ble vurdert i planprosessen er å kun etablere snuplass, da
dette vil kreve et noe mindre areal, og parkeringsplass et annet sted i
nærheten. En slik todelt løsning vil gi økte kostnader spesielt ved vinterdrift.
Vinterstid vil veienden bli utgangspunkt for skiutfart. Det vil være gunstig å
ha parkering i direkte tilknytning til fremtidig løypestart dersom dagens
trasé for E6 blir brukt til skiløype. Parkeringsplassen vil også være en viktig
tilrettelegging for de som benytter nærområdet til øvrig friluftsliv og
rekreasjon.

Det er også sett på å etablere tiltakene nærmere Sokkelvik-krysset, evt. på
andre siden av krysset, men dette vil ikke være tilfredsstillende så lenge
adkomsten til Jubelen 24 ligger der den gjør. Å flytte adkomsten til Jubelen
24 er ugunstig på grunn av terrengets utforming på stedet.

Kommunen har videre forsøkt å ivareta klagers interesser i noen grad, ved å redusere
størrelsen på planområdet. På bakgrunn av merknader fra klager i høringsprosessen, ble
planområdet redusert fra 13,9 daa til 8,5 daa.

Vi legger etter dette til grunn at kommunen har foretatt en avveining av ulike
alternativer, og valgt den løsningen man mener best kan ivareta de kryssende interessene i
saken. Fylkesmannen finner at de forhold som ligger til grunn for denne vurderingen er
innenfor de rammer som kommunestyret har til å vedta reguleringsplaner.

Når det gjelder klagers anførsler knyttet til fare for ras, viser Fylkesmannen til at
avisartikkelen ikke omtalte planområdet Sokkelvikkrysset. For Sokkelvikkrysset ble disse
forholdene vurdert i planprosessen, og av pkt. 4.14 i planbeskrivelsen redegjøres det slik for
grunnforholdene:

Det er lite løsmasser i området. Det er i NGU sitt løsmassekart definert som
et område med bart f.jell stedvis tynt dekke. Vest for planområdet er det et
område med tynt morenedekke. Sør for planområdet er berggrunnen dekket
med et tynt humus-/ torvdekke. Det er ikke lokalisert marine avsetninger og
fare for kvikkleire i eller i nærheten av planområdet.

I vurdering av risiko og sårbarhet (planbeskrivelsens pkt. 4.17 flg.) vurderes det som mindre
eller lite sannsynlig at ras som steinskred, kvikkleire mv., skal forekomme i planområdet.

Fylkesmannen mener etter dette at klagen ikke bør føre til endringer av planen, eller at
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Nord-Troms Regionråd DA
twoyai 5m1kr1 1CMt Salef •• ,ordrehr.

PROTOKOL L FRA MØTE

N ORD-TROM S REGI ON RAD DA

EMNE: Møte nr 03-2015

STED: Gildetun, Kvænangen

TIDSPUNKT: 22. - 23. juni 201 5

DELTAKERE:

Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord

Sølvi jensen, Lyngen

Torgeir johnsen, Skjervøy

Lidvart jakobsen, Nordreisa

jan Helge Jensen, Kvænangen

Bjørn Inge Mo, Kåfjord (deltok 23.06.15)

Rådmenn: Anne-Marie Gaino, Nordreisa

Leif Lintho, Lyngen

Frank Pedersen, Kvænangen

Einar Pedersen, Kåfjord

Cissel Samuelsen, Skjervøy

Trond-Roger Larsen, Storfjord

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder

Program:

Mandag 22.06.15

KI 1100 Møte i rådmannsutvalget (egen innkalling og saksliste)

KI 1100 Møte i NUNT (næringsarbeidere i Nord-Troms, egen innkalling)

KI 1600 Møte Nord-Troms Regionråd

KI 1900 Møteslutt

Tirsdag 23.06.15

KI 0830 Møtestart- regionrådsmøte (MINT avholder eget møte etter behov)

KI 1215 Lunsj

KI 1300 Møte for ordførere og rådmenn i Nord-Troms 4 vedr sykestuesenger

Møtestart Nord-Troms Regionråd 22.06.15 kl 1600

Merknad til sakslisten:

Det var enighet om å ta opp følgende saker i tillegg til utsendte saksliste:

Diskusjonssak: Arbeidsform i regionrådet vedr høringer (politisk)

Uttalelse vedr utbyggingstilskudd til sauebruk

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: reqionrad@halti.no
www.nordtrornsportalen.no DERKON TRASTERFORMERFOLK

NORD-TROMS
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Nord-Troms Regionråd DA
Srr,r~ Kiljurd

I tillegg til ordførere og rådmenn deltok Lisbeth Holm og jan Fjære fra Nord-Troms

Studiesenter og følgende representanter fra NUNT på møtet mandag;

Beate Brostrøm, Nordreisa

Einar Eriksen, Kåfjord

Magnar Solbakken, Skjervøy

Willy Ørnebakk, Storfjord

Alle skolene i Nord - Troms som miljøfyrtårn! Signering av avtale med Avfallsservice

ved nestleder i styret Sigrun Johansen og Øyvind Mikalsen. Ordførerne signerte på

vegne av kommunene.

Nærings - og utviklingsplan for Nord - Troms (Troms fylkeskommune sin satsing på

Nord-Troms). Status og plan for videre framdrift innen satsingsområdene;

Kompetanseløft orientering ved Lisbeth Holm og Jan Fjære

(presentasjon vedlagt)

Boligutviklingsprosjekt - status ved Willy Ørnebakk

Alle kommuner gjort positive vedtak om deltakelse med

unntak av Nordreisa. (Representantskapet i regionrådet har

oppfordret Nordreisa kommune om å revurdere sin

deltakelse i prosjektet. Saken skal diskuteres i

kommunestyre 24.juni)

Prosjektleder engasjert i 70 % og prosjektsekretær i 30 %

Rådmannsutvalget er styringsgruppe

Prosjektgruppe 1 fra hver kommune

Utarbeidet milepælsplan

Næringsutvikling ved Beate Brostrøm og Berit Fjellberg

Entreprenørskap - delprosjekt A, B og C

Delprosjekt A - alle kommuner deltar, søknad under

behandling i fylkeskommunen

Delprosjekt B - oppstartsmøte avholdt, finansiering

noe avkortet i forhold til søknad (større krav til

egenfinansiering enn først fått signaler om) - fokus

havbruk og helse

Delprosjekt C - for unge grUndere, jobba fram

prosjektet i samarbeid med Halti næringshage. Holder

på å jobbe med prosjektlederbestillingen. NUNT har

gjort vedtak om at Halti næringshage skal være

prosjektleder. Kommer ny næringssjef i Lyngen fra 1.

august. Vedtak fra næringsutvalget i Lyngen om at

2
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Nord-Troms Regionråd DA
K.jurd F4,4/, N•Yd.

Møtet hevet kl 1915.

Berit Fjellberg

referent

Møtestart Nord-Troms Regionråd 23.06.15 kl 0830

Deltakere: ordførere, rådmenn og daglig leder

ORIENTERING FRA RÅDMANNSUTVALGETS MØTE 22. jUNI;

Det ble informert om ulike vedtak/endringer vedr samarbeidsordninger;

Videreføring av plankontoret: Kåfjord gjort vedtak om at de ikke vil videreføre

samarbeidet etter årsskiftet (saken behandles i alle k-styrer i løpet av uka)

Lyngen trekker seg ut av IT-samarbeidet

Storfjord ønsker ikke videre samarbeid vedr skogbrukssjef

Øvrige vedtak fra rådmannsutvalget ble referert i møte.

Orientering fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste: «sykefraværsoppfølging» ved

Bjørn Klubnes

Planlegges seminar høsten 201 5 på Storslett om sykefravær - våre roller,

ansvar og plikter

Momenter fra diskusjon;

Erfaringer fra kommunene - viktig med god dialog med fastlegen (eks fra

Kåfjord)

Sykefravær varierer - omstillinger/endringer i organisasjonen påvirker

sykefraværet

Se mønster i sykefraværet - viktig å ansvarlig-gjøre ansatte

Må tørre å snakke om arbeidsmoral

Bruk av vikar - bør være bevisst

REFERATSAKER:

4
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Nord-Troms Regionråd DA

Om Nord-Troms Regionråd skal etablere samme arkivløsning som kommunene må

det inngås egen avtale med Evry om egen database, da regionrådet er en egen

juridisk enhet, og dokumentarkivene skal bygges opp i forhold til organisasjonskart.

Dette vil medføre kostnader til investering og drift, og merarbeid for å følge opp et

slikt system.

Vurdering:

Daglig leder har hatt møte med arkivansvarlig i Nordreisa kommune for å diskutere

mulige arkivløsninger for å imøtekomme ønsket fra kommunene om tilgang til

regionrådets dokumenter og behovet for å synliggjøre regionrådets virksomhet inn i

kommuneorganisasjonene. Samtidig som det er behov for en oppgradering og

digitalisering av dagens arkivløsning.

Innkjøp av eget arkivsystem (ePhorte) vil medføre store kostnader som ikke står i

forhold til behov og aktivitet i regionrådet. I tillegg er det en krevende

administrasjon som skal til for å følge opp dette systemet, noe vi pr i dag ikke har

på plass i regionrådet.

Det som kan være et alternativ er å opprette en egen «avdeling» under ordfører i

hver enkelt kommune. Her vil det være mulig å arkivere innkallinger, protokoller,

årsmeldinger, regnskap mm for hele regionrådets virksomhet (sekretariat,

studiesenter, ungdomssatsingen RUST, næringsarbeiderforumet NUNT og

prosjekter). Ordførerne er styret i regionrådet, det gjør at det formelle skulle være

ivaretatt med en slik ordning.

En løsning med avdeling under ordfører vil ikke medføre noen

investeringskostnader for regionråd eller kommuner. For regionrådet vil en slik

løsning ikke medføre særlig ekstra arbeid, men omlegging/tilpasning av rutiner

(innkallinger og protokoller sendes også pr i dag til kommunene). En slik løsning

forutsetter god opplæring av ordførerne slik at systemet blir brukt og fungerer godt.

For de arkiv-ansvarlige i kommunene vil det bli noe mer tilsendt post å handtere.

Om regionrådet også kommer over på «nordtroms-domene» og deler samme

datanettverk som kommunene, vil dette lette arbeidet/overgangen til ny

arkivløsning.

7
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Nord-Troms Regionråd DA

Saksopplysninger:

Dette arbeidet har sitt utspring i bolystarbeidet Omdømmebygging i Nord-Troms,

som er forankret i regionrådets styringsdokument «Nord-Troms Strategier», hvor

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

Familie (Tilbakeflytterne)

Sted/miljø

Arbeid

Mål, plan og organisering for prosjektet

Hovedmål: Boligutvikling i et bolyst-perspektiv - «Nord-Troms-modellen».

Vi skal utvikle nye samarbeidsformer 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.

GMvla«.
Iqn S.-frrd KSCP.
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Nord-Troms Regionråd DA
Smrlicui dram

Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner,

som for eksempel base for kommunale tjenester,

kompetanseutvikling, arbeidsutprøving, opplæringsarena m.v.

Målgrupper: Potensielle innflyttere/tilbakeflyttere

Regionens innbyggere

Hybelboere

Næringsliv (entreprenører)

Tidsplan: 3-årig prosjekt med oppstart 1.mars 2015.

Storfjord kommune skal ha prosjektlederansvaret.

Alle kommunene har gjort positive vedtak om deltakelse i prosjektet, foruten

Nordreisa. Dersom Nordreisa kommune opprettholder sitt nei er det selvfølgelig

veldig beklagelig, noe både Husbanken og Troms fylkeskommune uttrykker, da

forankring i Nord-Troms regionråd var positiv. Det var forutsatt at kommunene i

etterkant av regionrådet hadde behandlet dette i egen kommune.

Vurdering:

Konsekvensene er likevel små, i hovedsak er det i dette tilfellet kun Nordreisa

kommune som taper på det. Prosjektet kan gjennomføres i de øvrige kommunene.

Husbanken har bevilget kr 500 000 år 1 og Troms fylkeskommune har bevilget kr

500 000 pr år i 3 år. Det er en liten egeninnsats for kommunene, kun 10-15 %

stilling som allerede finnes i organisasjonen.

Boligutviklingsprosjektet inngår i fylkeskommunens ekstra satsing på Nord-Troms,

hvor «Kompetanseløft» og entreprenørskapssatsingen er de to andre

hovedområdene. Prioriteringen av disse innsatsområdene er forankret i

oppstartsseminaret med bred deltakelse fra hele regionen, og politisk prioritering i

eget møte mellom ordførerne og fylkesråden. Dette er en helhetlig satsing fra

fylkets side basert på behov og innspill fra regionen. I et slikt lys er det også uheldig

at ikke alle kommunene deltar på alle satsinger. Dette var også begrunnelsen for

uttalelsen fra representantskapet i regionrådet hvor man oppfordret Nordreisa

kommune til å revurdere sin deltakelse i prosjektet.

Det er behov for en endelig avklaring av Nordreisa kommunes deltakelse i

12
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Nord-Troms Regionråd DA

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

gjennom videregående skole til voksen alder, skal vi skape griJnderkultur 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:

6-1 6 år (Grunnskole)

16-1 9 år (Videregående opplæring)

19-35 år (Unge gründere)

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

delprosjekt A og C, og Halti Næringshage i delprosjekt B.

Vurdering:

SATSING MOT GRUNNSKOLENI NORD-TROMS

I den vedtatte prosjektplanen er det satt opp følgende organisering:

Prosjekteier Nord-Troms Regionråd DA

Styringsgruppe: Rådmannsutvalget, RUST, Nord-Troms Næringsutvalg, Skolesjefer,

nærings- og arbeidsliv.

Prosjektledelse: Regionkontoret for Nord-Troms i samarbeid med Ungt

Entreprenørskap

Alle kommunene har sagt ja til å delta i satsingen og søknad om tilskudd fra Troms

fylkeskommune ligger til behandling i fylket. Det har ikke kommet noen

tilbakemeldinger fra kommunene i forhold til forutsetningene i prosjektplanen,

derfor bør prosjektplanen følges. Så snart tilsagn fra Troms fylkeskommune

foreligger bør styringsgruppe oppnevnes og prosjektleder engasjeres i henhold til

innvilget tilskudd fra Troms fylkeskommune. Slik saksbehandler vurderer prosjektet

bør prosjektledelse legges til Regionkontoret slik at ansvaret ikke blir utydelig. Så

kan Ungt Entreprenørskap levere tjenester etter bestilling/avtale. Daglig leder i

regionrådet og leder av Regionkontoret har ansvaret for å følge opp saken videre.

SATSING MOT VIDEREGÅENDEOPPLÆRING

Følgende organisering er satt opp i vedtatt prosjektplan:

Prosjekteier Halti Næringshage AS

14
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Nord-Troms Regiouråd DA
' tgar S,rard Pana,n

Styringsgruppe: VGS,NUNT, RUST, RKNT, 2 fra lokalt/regionalt næringsliv

Prosjektledelse: Halti Næringshage AS

Status pr i dag er at Troms fylkeskommune har bevilget støtte til delprosjektet

(mindre enn omsøkt). Kommunene har ingen egenandel i denne satsingen.

Prosjektet er i oppstartsfasen.

C: SATSING MOT UNGE GRONDERE

Nord-Troms næringsutvalg (NUNT) har valgt dette som ett av sine satsingsområder,

i tillegg er dette et av hovedomådene som Halti Næringshage arbeider med. NUNT

og Halti næringshage vil være en viktige samarbeidspartnere i denne satsingen.

Prosjekteier vil være Nord-Troms Regionråd.

Følgende organisering er satt opp i prosjektplanen:

Prosjekteler Nord-Troms Regionråd DA

Prosjektansvar: Nord-Troms Næringsutvalg

Styringsgruppe: Representanter fra NUNT, Halti næringshage repr for næringsfiv og

Innovasjon Norge.

Prosjektledelse: Halti Næringshage

Pr i dag har 5 av 6 kommuner sagt ja til deltakelse i prosjektet, og bevilget

egenandel i henhold til prosjektplanen. Skjervøy kommune har utsatt sin behandling

av saken til 29. juni 2014, og etterspurt mer informasjon om satsingen. Det er

oversendt utfyllende informasjon fra leder av NUNT Beate Brostrøm.

Lyngen kommune har gjort positivt vedtak om deltakelse men satt noen

forutsetninger i forhold til prosjektledelse. Dette skal følges opp/diskuteres i møte i

NUNT 22.06.15. NUNT vil i fellesmøte samme dag presentere et forslag til

organisering av prosjektet.

Så snart alle kommuner har behandlet saken, sendes søknad om medfinansiering til

Troms fylkeskommune.

Innstilling til vedtak vedrørende organisering av delprosjekt C legges fram i møte av

NUNT (næringsarbeiderne i Nord-Troms).

15
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Fra: Solfrid Kristoffersen Wiggen (solfrid@komopp.no)
Sendt: 30.06.2015 13:36:16
Til: post@skanland.kommune.no; post@berg.kommune.no; Odd Harald Fagerli; Post Lyngen; 
'postmottak@salangen.kommune.no'; 'postmottak@bardu.kommune.no'; 
'post@balsfjord.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no'; Post Skjervoy; 
'postmottak@sorreisa.kommune.no'; 'postmottak@dyroy.kommune.no'; Post Storfjord; 
'postmottak@gratangen.kommune.no'; 'postmottak@harstad.kommune.no'; 
'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 
'postmottak@kvafjord.kommune.no'; Post Kvænangen; 'postmottak@lenvik.kommune.no'; 
'postmottak@malselv.kommune.no'; Post Nordreisa; 'postmottak@torsken.kommune.no'; 
'postmottak@tranoy.kommune.no'; Postmottak UNN; postmottak@tromsfylke.no; 
post@harstadkulturhus.no; Riibe, Karianne; firmapost@mitras.no; 
finn.m.spjelkavik@karrieretroms.no; nlm-heimly@barnehage.no; nav.troms@nav.no; 
tromsfylkestrafikk@nets.eu; Bjørkli private barnehage
Kopi: 

Emne: Protokoll fra KomOpps Generalforsamling 2015
Vedlegg: image003.png;Protokoll fra KomOpp's Generalforsamling 2015.pdf
Att: Ordfører, daglig leder i KomOpps medlemsbedrifter

Vedlagt følger protokoll fra Generaforsamlinga i 2015

Med vennlig hilsen
Solfrid Kristoffersen Wiggen
Konsulent

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms

Telefon/Mobil 777 88 350/900 30 977
www.post@komopp.no
solfrid@komopp.no
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

SaksbehandlerTelefonVår datoVår ref.Arkivkode
Asle Tjeldflåt77 64 20 45 24.06.20152013/4293 - 186331.2

Deres datoDeres ref.
I

Kommunene Storfjord, Skjervøy og Nordreisa (jf. adresseliste)

1 9•;•
Vt-rVI\

CAM
' “-3

Omdisponering av tidligere tildelte prosjektskjønnsmidler aksepteres

Det vises til vårt brev av 30. april 2015 med svar på søknad om omdisponering av tidligere
tildelte prosjektskjønnsmidler til arbeid med kommunereformen.

Av brevet gikk det frem at Fylkesmannen ga sin tilslutning til at kr. 200 000,- av de kr.
300 000,- som Storfjord konmiune ble tildelt i 2014 til utredning av interkommunalt
samarbeid om økonomitjenester i kommunene i Nord-Troms kunne omdisponeres og brukes
til arbeidet med kommunereformen i de seks kommunene i Nord-Troms, med kr. 50 000,-
hver til kommunene Lyngen, Kåfjord, Storfjord og Kvænangen.

Når det gjaldt overføring av kr. 50 000,- til Skjervøy kommune og kr. 50 000,- til Nordreisa
kommune var det Fylkesmannens vurdering at det ennå ikke var grunnlag for tildeling av
midler, ettersom det var uavklart om utredningen med Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og
Kvænangen (K4) skulle gjennomføres. Storfjord kommune fikk derfor ibrev av 30. april
2015 beskjed om å avvente overføring avmidler til disse to kommunene til det var avklart om
den nevnte utredningen skulle gjennomføres.

Fylkesmannen viser til møte 20. mai på Skjervøy der det ble besluttet å sette i gang K4-
utredningen. Vi anser med dette at vilkårene for tildeling er oppfylt, og Storfjord kommune
kan nå overføre kr. 50 000,- hver til Skjervøy kommune og Nordreisa kommune.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Asle Tjeldflåt
seniorrådgiver

Adresseliste:
Storfjord kommune, 9046 Oteren
Skjervøy kommune, Postboks 145-G 9189 Skjervøy
Nordreisakommune,Postboks1749156 Storslett

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 776420 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 6421 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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Fra: Trond-Roger Larsen (Trond-Roger.Larsen@storfjord.kommune.no)
Sendt: 03.07.2015 13:52:41
Til: Post Kafjord; Post Lyngen; Post Nordreisa; Post Skjervoy
Kopi: Sigmund Steinnes; Willy Ørnebakk; Viggo Døhl

Emne: Opphør av interkommunalt samarbeid - felles skogbrukssjef 
Vedlegg: 9556_READONLY.pdf;image003.png
Vedlagt følger brev fra Storfjord kommune til samarbeidende kommuner.

Med vennlig hilsen

Trond Roger Larsen
Konst Rådmann

Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta 
Telefon: 77 21 28 11 / 982 89 062
E-post: trond-roger.larsen@storfjord.kommune.no
www.storfjord.kommune.no

Årets UKM-kommune 2012
Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
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Storfjord kommune  

Rådmannen 

 

 

 

 

 

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 21 28 00 

Oldersletta 1 Oldersletta 1, Hatteng Telefaks: 77 21 28 01 
9046 OTEREN   

E-post: post@storfjord.kommune.no Internett: www.storfjord.kommune.no  Organisasjonsnr:  
 

«MOTTAKERNAVN»  

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 

«REF» 2015/1049-7 5371/2015 026 03.07.2015 

 

Interkommunalt samarbeid om felles stilling som skogbrukssjef - opphør av 

samarbeid fra Storfjord kommune 

 

Storfjord kommunestyre har i møte 25.06.15, drøftet situasjonen rundt kommunens landbruks-, 

skogbruks-, og utmarkstjeneste.  Det ble fattet slikt vedtak: 

 

Forvaltningen av oppgavene innenfor natur, skog, jordbruk og miljø løses i egenregi gjennom 

oppretting av 100%-stilling fra 01.01.16. 

 

 

På dette grunnlag opphører for Storfjord kommunes vedkommende, det interkommunale 

samarbeidet og avtalen om felles stilling som skogbrukssjef fra 01.01.16.  Det vises til inngått 

avtale i 1994. 

 

Vi benytter anledningen til å takke for samarbeidet gjennom mange år. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Roger Larsen (s.) 

Konst rådmann  

tlf.: 77 21 28 11 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.  
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KOMREV

N ORD

14"skaper4ygghet
Interkommunalt selskap

KomRev NORD

Nordreisa kommune
Styret for P. B. Lunds legat
Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
517/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 1.7.2015

Emely.bertelsengkomrevnord.no

OVERSENDELSE REVISJONSBERETNING 2014 FOR P. B. LUNDS LEGAT

Vedlagt oversendes revisjonsberetningen for 2014 og revisjonsbrev nr 2.

Med vennlig hilsen

u s

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Vedlegg

Besoks- og postadresse:Avdelingskontor:Telefon:
Sjøgt3Tromsø, Finnsnes, Narvik77 04 1400
9405 HARSTADSortland, Storslett
www.kontrevnord.nopost@kontrevnord.no

Organisasjonsnummer:
986 574689
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

KOMREV

N O RD
Viskaperbygghet

Til styret i P. B. Lunds legat

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
/DG Doris Gressmyr 77 60 05 28 1.7.2015

doris.gressmyr@komrevnord.no

REVISJONSBREV NR 2 (2014)

Vi viser til revisjonsberetning datert 1.7.2015. Revisjonsberetningen er avlagt med et forbehold, og vi
vil redegjøre nærmere for dette.

KONKLUSJON MED FORBEHOLD OM UTDE LINGE R OG FORVALT NING

Formålet med stiftelsen er følgende: sitat fra statutter; "..anvendessom supend tilpersoner fra Nordreisa
kommune som tar utdanning innen helse- og sosialsektoren", sitat slutt.

Det har ikke vært utdelinger i perioden 2006 —2014. Vi tar derfor forbehold om stiftelsen forvaltes i
samsvar med formål og vedtekter.

Med hilsen

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Stiftelsestilsynet

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon:
Sjøgata3Tromsø, Finnsnes, Narvik77 04 1400
9405 HARSTADSortland, Storslett
post@komrevnord.nowww.komrevnord.no

Organisasjonsnummer:
986574689
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"Ampillgip

KomRev NORD
Interkommunalt selskap

KOMREV

N ORD
skaper »ygghet

Til styret for P. B. Lunds legat

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for P. B. Lunds legat, som består av balanse per 31. desember 2014,
resultatregnskap som viser et overskudd på kr 2 526,-, noteopplysninger og årsmelding for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge avmisligheter eller feil.

Revisors oppgaver ogplikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om
de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konldusj on.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til P. B. Lunds legat per 31. desember 2014 og av resultatet for regnskapsåret
som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:

Sjøgt 3 Tromsø, Firmsnes, Narvik 7704 1400 986 574689
9405 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord no post@komrevnord.no -�165�-



Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og

er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon med forbehold om utdelinger og forvaltning

Formålet med stiftelsen er følgende: sitat fra statutter; "..anvendes som stipend til personer fra

Nordreisa kommune som tar utdanning innen helse- og sosialsektoren", sitat slutt.

Det har ikke vært utdelinger i perioden 2006 —2014. Vi tar derfor forbehold om stiftelsen forvaltes i

samsvar med formål og vedtekter.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi, med
unntak av forholdene beskrevet i avsnittet ovenfor, at stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov,

stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Tromsø, 1. juli 2015.

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
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Kri teriedata til inntektssystemet for kommunene 2016 Side 1 av 3

Regjeringen. no

Kri teri edata ti l i n n tektssystem et for
kommu n en e 201 6
Artikkel I Sist oppdatert: 02.07.2015 I Kommunal- og moderniseringsdepartementet

(http://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/1d504/)

Vi viser til vedlegg 1 og 2 for kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av

rammetilskuddet til kommunene i 2016. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte

data.

Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til

kommunene, inkludert beregningen av korreksjonsordningen for statlige og private

skoler. Oppdaterte innbyggertall 1.7.2015 blir lagt ut på departementets

internettsider så snart disse foreligger. Dette vil bli varslet med en e-post til

kommunenes postmottak.

Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i

verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk

fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som

innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. For kriteriet psykisk utviklingshemmede

over 16 år benyttes tall som kommunene selv har rapportert inn til Helsedirektoratet.

Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor

gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall.

Merknader til kolonne 13 kan rettes til Helsedirektoratet, ved kontaktperson Elin S.

Kitmitto, avdeling for omsorgstjenester, senest 21. august

(tlf.: 810 20 050/ e-post: elin.synnove.kitrnitto@helsedir.no

(mailto:elin.synnove.kitmitto@helsedir.no)).

https://www. regjeringen. no/no/tema/kommuner-o g-regioner/kommune okonomi/inntekts s... 26.08.2015
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Vedlegg 1: Tabellforklaring lii vedlegg 2 —Kriteriedata for kommunene 2016

Vedlegg2 viserkriteriedatasomvilblibenyttetvedberegningenavrammetilskuddettil
kommunenei 2016.Talleneer absolutte,ikkeandeler.Andelervilbliregnetut i forbindelse
medden endeligeberegningenavrammetilskuddetfor2016.

Kolonne 1:
Innbyggertallper 1.januar2015.StatistikkfraSSB.

Kolonne 2:
Reiseavstandinnensone (ikm)per 1.januar2015.Reiseavstandberegnesforalleinnbyggernei
sonentil sonesenteret,summertforallekommunensinnbyggere.En soneer et geografisk
sammenhengendeområdebeståendeavgrunnkretser.StatistikkfraSSB,utarbeidetfor
Kommunal-ogmoderniseringsdepartementet.

Kolonne 3:
Reiseavstandtilnabokrets(ikm)per 1.januar2015.Beregnetavstandforgrunnkretsens
innbyggerefrasenteri egengrunnkretstilsenteri nærmestenabogrunnkretsinnenforsamme
sone,summertforallekommunensinnbyggere.StatistikkfraSSB,utarbeidetforKommunal-
ogmoderniseringsdepartementet.

Kolonne 4:
Innvandrere6-15år fralandutenomSkandinaviaper 1.januar2015.Innvandrereer personer
somer fødti utlandetavtoutenlandskfødteforeldre,ogsompå et tidspunkthar innvandrettil
Norge.StatistikkfraSSB.

Kolonne 5:
Norskfødtepersoner6-15år medforeldremedinnvandringsbakgrunnfralandutenom
Skandinaviaper 1.januar2015.StatistikkfraSSB.

Kolonne 6:
Beregnetantalldødei kommuneni løpetet år,hvisdødelighetsmimsteretvarsomi perioden
2010-2014ogaldersstruktureni kommunenvar somaldersstrukturenforNorgei 1981.

StatistikkfraSSB,utarbeidetforKommunal-ogmoderniseringsdepartementet.

Kolonne 7:
Barn0-15årmedensligforsørgerper desember2014.Ensligeforsørgereblirberegnetpå
grunnlagavmottakereavbarnetrygdmedutvidetstøtte.TallfraNAV.Verdierliktre eller
mindreer prikket.

Kolonne 8:
Personermedlavinntekti 2013.StatistikkfraSSB,utarbeidetforKIVID.Kriterietinngårogsåi
opphopningsindeksen,sombeståravkriterieneskilte/separerte,arbeidsledigeogpersoner
medlavinntekt.Forå beregnetalletpåpersonermedlavinntekttas detutgangspunkti
husholdningsstatistikkforinntektetter skatteksklusivsosialhjelp-Deter benyttet

Postadresse: Kontoradresse: Telefon * Saksbehandler:
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 / «Soa Tlf» Melissa Edvardsen
0032 OSLO Org. nr.: 22 24 72 16

972 417 858
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regionsspesifikke lavinntektssgrenser for å kunne ta hensyn til boligpriser og de økonomiske
kostandene ved å delta i samfunnslivetavhengig avbosted. Personer med lav inntekt er definert
som personer med inntekt som er lavere enn halvparten avmedioaninntekten i de ulike
regionene. Studenter og personer med høy formue er holdt utenom. Kriteriet er nærmere
omtalt i rapporten Sammenligningav simultane ogpartielleanalyserav kommunens økonomiske
adferd (Langørgen m. fl. 2005)).

Kolonne 9:
Antalluførepensjonister 18-49 år i kommunen per desember 2014.Tall fra SSB.Verdier lik tre
eller mindre er prikket.

Kolonne 10:
Flyktninger per 1.januar 2015med botid 6-30år. Med "flyktninger"menes personer som har
hatt flukt som årsak til første innvandring, de som har fått en flyktningtillatelseetter hvert, og
de som kom sammen med en flyktning eller ble gjenforent med dem som familiemedlemmer.

Kolonne 11:
Skilte og separerte 16-59år per 1.januar 2015.Statistikkfra SSB.

Kolonne 12:
Arbeidsledige 16-59år. Som grunnlag for kriteriet blir det benyttet et gjennomsnitt for
registrerte arbeidsledige under 60 år i 2014.Statistikkfra SSB.

Kolonne 13:
Personer med psykisk utviklingshemming 16år og eldre per 1.januar 2015.
Innrapporterte tall fra kommunene til Helsedirektoratet. Tallene inkluderer ikke psykisk
utviklingshemmede personer som bor i vertskommuneinstitusjoner.

Kolonne 14:
Ikke-gifteover 67 år per 1.januar 2015.Definisjonav ikke-gifte:aldri tidligere gift, skilt, separert
(inkl, skilt, separert, gjenlevende partner), enker og enkemenn.

Kolonne 15:
Antall innbyggere over 16år med universitets- og høyskoleutdanning, per 1.oktober 2014.
Statistikk fra SSB.

Kolonne 16:
Barn 1 år med kontantstøtte etter full sats i kommunen. Gjennomsnittfor 2014.Statistikkfra
NAV.

Kolonne 17:
Barn 1 år med kontantstøtte etter redusert sats i kommunen. Gjennomsnitt for 2014.Statistikk
fra NAV.

Kolonne 18:
Antall elever i statlige og private grunnskoler, vanligundervisning, elevtallper 1.oktober 2014.
Statistikk fra Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.

Side2

-�171�-



Kolonne 19:
Antallelever ved statlige spesialskoler og private skoler for funksjonshemmede, elevtallper 1.
oktober 2014.Statistikk fra Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.

Kolonne 20:
Antallelever ved statlige spesialskoler og private skoler for funksjonshemmede som er
innlosjert på skolen, elevtallper 1.oktober 2014.Statistikkfra
Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.

Kolonne 21:
Jordbruksareal i drift 2014.Omfatter fulldyrka areal, overflatedyrkaareal og innmarksbeite.
Km2.Statistikk fra SSB.

Kolonne 22:
Antalljordbruksbedrifter i 2014.Antalljordbruksbedrifter omfatter søkere av
produksjonstilskudd i jordbruket pr 31.7.2014og med tilleggfor enheter som ikke søker
tilskudd. Statistikk fra SSB.

Kolonne 23:
Antalllandbrukseiendommer i 2014.Landbrukseiendommer i Landbruksregisteret pr.
desember 2014.Omfatter alle landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal
og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. Statistikk fra SSB.

Kolonne 24:
Kommunenes totalareal (landareal og ferskvann). Km2.Datakilde:Digitaltkartverk for Norge, i
målestokk 1:50000 (N50),data per 1.1.2015/Kartverket.

Side 3
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Kriteriedata for kommunene 201 6

Kommune Antall ikke-
gifte, 67 år

Innbyggere

over 16 år m

høyere
uldanning

Barn 1 år med
full ko ntantst.

Barn 1 år med
red. kontantst.

Eleve r vanlig
underv.

Elever spesial-

skoler

Elever med
oppho ld (2014

2015)

Jordbruksareal i

drift (per 2014)

Antall
jo rdbruks-

bedrifter

Antall landbruks-

eiendommer
Kommunens

areal
14 15 16 17 18 1 9- 20 1 22 23 24

1940 Kariord 233 308 10.8 0 0 10.1 51 451 991.2
1941 Sk1ervoy 247 390 8.3 19 0 0 0,8 3 151 473.7
1942 Nordreisa 449 839 10,1 1,0 123 0 0 17.0 55 485 3 437.5
1943 Kv(enangen 133 179 2,7 1.3 0 2.5 10 275 2 109,5
2002 VardO 236 316 3.7 0 0 1,5 4 37 600,6
2003 Vadsrs 414 I 348 7,3 1.11 0 0 7,5 18 233 1 257.6
2004 Hammerfest 575 2 173 22,3 11.0 0 0 0 1,2 5 41 848.2
2011 Kautokeino 184 614 12.5 (k0 0 0 0 2,4 12 96 9 707.3
2012 Alla 975 4 358 85,3 2.0 97 0 0 24.8 90 892 3 849,4
2014 Loppa 118 136 3,1 1,0 0 110 688.9
2015 Hasvik 105 116 5.3 0 0 0 0,1 I 63 555.6
2017 Kvalsund 136 155 2,4 0.0 0 0 0 0.9 6 121 I 844.3
2018 I Vkisoy 160 154 2,7 0.0 30 1 135.8
2019 Nordkapp 311 488 4,2 0,0 0 . 9 925.7
2020 Porsanger 330 729 9,3 0 8,7 36 370 4 872,6
2021 Karasjok 220 636 3,1 1.5 0 0 6.8 29 216 5 453,0
2022 Lebesby 134 202 5,4 0,0 0 1,6 8 82 3 459.4
2023 Garnyik 102 129 4.3 1.5 0 0 0 0,2 4 50 1 416.3
2024 Berlevilg 120 122 1.3 0.0 0 0,1 I 9 I121,8
2025 Tana 278 515 5,7 1.11 46 (1 25.4 66 548 4 051,4
2027 Nesseby 126 158 2.8 1,0 0 0 4,1 12 212 1 436,9
2028 Biiisljord 151 224 8,3 1,0 0 8 I 434.7
2030 SOr-Varanger 729 2 092 27.8 0,0 0 0 9.2 35 316 3 971.6
SUM 328 412 I 241 076 20 911,6 433.9 18 309,0 124,0 1,6 9 859,4 42 876 181 020 323 771,7

-�173�-



-�174�-



-�175�-



-�176�-



-�177�-



-�178�-



-�179�-



-�180�-



-�181�-



-�182�-



-�183�-



-�184�-



-�185�-



-�186�-



-�187�-



-�188�-



-�189�-



-�190�-



-�191�-



-�192�-



Post Nordreisa ~1

Fra: Rydland Lars Tore <Lars-Tore. Rydland@kmd.dep.no>
Sendt: 26. august 2015 11:24

Til: Post Nordreisa
Emne: Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2016 - Befolkningstall per

1.7

Hei

Departementet har nå lagt ut resterende kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2015 på våre

nettsider. Dataene viser oversikt over innbyggertall per 1.7.2015 fordelt i aldersgrupper, og kan lastes ned frå denne

siden:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-

og-fylkeskommunerl/kriteriedata/id547025/

Kriteriene vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2016. Tallene bygger på statistikk

fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger i den vedlagte statistikken.

Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med frist 10.

september 2015. Kontaktperson i departementet er Lars Tore Rydland (telefon 22246880 / lars-

tore.rydland@kmd.dep.no).

Tabellene blir ikke sendt til kommunene som vedlegg.

Vennlig hilsen

Lars Tore Rydland

seniorrådgiver

Kommuneøkonomiseksjonen, Kommunalavdelingen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tlf. 22 24 68 80

E-post lars-tore.rydland@kmd.dep.no
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Nord-Troms Regionråd DA
4SF.,-uJ

4erfir. brei 54ene, Wird. etrzea,--.

4t.

P ROTOKOL LF RA MØTE

N ORD-TROM S RE GI ON RÅD D A

EM N E: Møte nr 04-2015

STE D: Hotell Maritim, Skjervøy

TI D SP U N KT: 1.september 2015

D E L TAKE R E:

Ordførere: Arvid Lilleng, Storfjord

Sølvi Jensen, Lyngen

Torgeir Johnsen, Skjervøy

Halvard Wahlgren, Nordreisa

Svein 0. Leiros, Kåfjord

Rådmenn: Anne-Marie Gaino, Nordreisa

Frank Pedersen, Kvænangen

Einar Pedersen, Kåfjord

Cissel Samuelsen, Skjervøy

Trond-Roger Larsen, Storfjord

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder

Forfall: Jan Helge Jensen, Kvænangen

Leif Lintho, Lyngen

Merknad til innkalling: ingen

Merknad til sakslisten:

Det var enighet om å ta opp følgende saker i tillegg til utsendte saksliste:

Sak 32/15 Representant til styringsgruppe - prosjekt «Vekslingsmodellen»

Nord-Troms videregående skole

Sak 33/15 Henvendelse til fylkesråd for samferdsel og fylkestingets

gruppeledere vedr FV 868

Sak 34/15Uttalelse vedr forslag om eiendomsskatt verker og bruk

Sak 35/15 Uttalelse til fylkesmannen i Troms vedr administrasjon av

skadefellingslag

R EF E R ATSAKE R:

Adr.: Hovedveien 2, 91 51 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
www.nordtromsportalen.no KO N TR ASTE RFOR M E RF OL K

N ORD-TROM S
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Nord-Troms Regionråd D A

Fra Fylkesordføreren i Troms: Uttalelse «nærpolitireformen må gi kortere

utrykningstid»

Vedtak: referatsaken tas til orientering.

VE D TAKSSAK ER:

Sak 27/15 Regnskap pr 30.06.15

Saksdokumenter:

Totalregnskap og delregnskaper pr 30.06.15

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Regnskapet består av totalregnskap og delregnskaper for 4 avdelinger;

Avdeling 1 drift (inkl ungdomssatsingen RU ST)

Avdeling 2 Nord-Troms Studiesenter

Avdeling 3 Omdømmeprosjektet

Avdeling 4 Kompetanseløft Nord-Troms

Perioderegnskapet pr 30. juni viser et overskudd på kr 328.594. Overskuddet

skriver seg fra avdeling 1 «drift» og skyldes i hovedsak budsjetterte aktiviteter som

ikke er gjennomført i første halvår (ca 70.000), og fra avdeling 2 «Nord-Troms

Studiesenter» som har stor prosjektaktivitet og har et overskudd på ca 250.000

første halvår. Deler av prosjektinntektene inngår som egenfinansiering i prosjekt

«Kompetanseløft».

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den

enkelte kommunene.

Delregnskap avdeling 1 Drift:

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST viser et

positivt resultat for 1. halvår 2015 på kr 74.818,-. Regnskapet er satt opp mot

budsjett. Driftstilskuddet fra kommunene er periodisert likt pr mnd for hele

perioden. Dette medfører et overskudd for perioden, da flere av de avsatte midler i

budsjettet ikke er benyttet første halvår (for eksempel data/hjemmeside, digitale

verktøy, annonser/info, mastergradsstipend). Kostnader er forventet å påløpe andre

halvår. Når det gjelder posten «husleie, telefon m.v» bør den ses i sammenheng med

posten «diverse kostnader»

2
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Nord-Troms Regionråd DA

Delregnskap avdeling 2 Nord-Troms Studiesenter:

Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 253.775,- for perioden.

Det gode resultatet skyldes høg prosjektaktiv itet i perioden, og at prosjektinntekter

fra høsten 2014 er periodisert i 2015.

For 201 5 bidrar eierkommunene med 500.000 og Troms fylkeskommune med

500.000 til driften av studiesenteret, dette er samme beløp som foregående år.

Delregnskap avdeling 3 Omdømmeprosjektet:

Omdømmeprosjektet ble formelt avsluttet 31.12.14. I 2015 er det påløpt ekstra

kostnader (ikke dekning i prosjektet) i forbindelse med rapportering og

regnskapsavslutning. Dekning av merforbruk er vedtatt dekt over drifta i

regionrådet (sak 21/15).

Delregnskap avdeling 4 Kompetanseløft:

Kompetanseløft i Nord-Troms er en 5-årig satsing, finansiert med RDA-midler

tilsvarende 75 % av kostnadene (5 mill) og 25 % egeninntjening. Utviklingsprosjektet

startet opp høsten 2014. Tilskuddsmidler og egeninntjening dekker kostnadene.

Forslag til vedtak:

Nord - Troms Regionråd DA tar regnskapet pr 30.06.15 til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 28/15 Budsjett 2016

Saksdokumenter:

Regnskap 2013 og budsjett 2014-2015 (i samme dokument)

Forslag til budsjett drift regionrådet 201 6

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på

eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i

selskapsavtalen/vedtektene). Representantsk apet i regionrådet har fastsatt en

kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 %

etter folketall.

sttrrg. Kfflunl SrAirr.,

3
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Budsjettoppbygging

Dagens budsjett for regionrådet består av 3 hovedområder;

Drift av sekretariatet i regionrådet

Drift av ungdomssatsingen RU ST

Drift av Nord-Troms Studiesenter

Drift av sekretariatet i regionrådet

Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling

som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal N TRR ha et sekretariat med

permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune.

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for

representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale

myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser

til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man

representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med statlige myndigheter eller i

utvalg/styrer hvor regionrådet oppnevner.

Drift av ungdomssatsingen R U ST

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling, med kontorsted

Kåfjord. Budsjettet dekker personalkostnader (Kåfjord kommune dekker husleie og

deler av kontorholdet). I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms ungdomsråd

og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til tiltak årlig

(tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, 16. mai, skolering av ungdomsråd og evt andre

regionale arrangement). Det søkes også om tiltaksmidler fra andre (for eksempel

Troms fylkeskommune).

Drift av Nord-Troms Studiesenter

Fra 201 3 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- i driftstilskudd fra Troms

fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel.

I 201 4 ble studiesenteret/satsing på kompetanse prioritert av ordførere og fylkesråd

som ett av de viktigste satsingsområdene for regionen. Det har resultert i ett 5-årig

utviklingsprogram «Kompetanseløft i Nord-Troms», som er organisert som en egen

avdeling (4) i regnskapet på grunn av størrelsen på prosjektet.

Troms fylkeskommune vil fortsatt bidra med driftstilskudd på kr 500.000,- under

forutsetning av at kommunene bidrar med like stor andel.

SLIkr.n. tierdreln Igumar{re

4
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Vurdering:

Ved en vurdering av de siste års budsjettram mer mot regnskap i 201 4 og

halvårsregnskap 201 5 ser det ut til at budsjettrammen kan holdes på samme nivå

for 2016 som for 2014 og 2015, det vil si en ramme på kr 2.145.000,-.

Saken er diskutert i arbeidsutvalget.

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenn er det framlagte forslaget til budsjett og

fastsetting av kommunale driftstilskudd for 201 6 etter tidligere vedtatte

fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 29/15 Ansettelse av leder Nord-Trom s Studiesenter (unntatt off.)

Saksopplysninger:

Det er oppnevnt et eget ansettelsesråd som avgir sin innstilling til møte 1.

september. Tiltredelse er satt til 1. novembe r.

Vedtak: innstillingen fra ansettelsesrådet ble enstemmig bifalt.

Sak 30/15 Oppdatering av handlingsplan Nord-Troms Strategier

(Utsatt sak 24/15)

Saksdokumenter:

Handlingsplan 2014-15 vedtatt 21.10.14

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Nord - Troms Strategier 2007 - 2016 har følgende visjon:

"Nord - Troms skal være attraktiv og nytenkende!"

Plangrunnlaget peker på 3 hovedutfordringer for vår region;

Demografiutfordringen

Kompetanseutfordringen

Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon)

5
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Med disse utfordringene har vi valgt å beholde grunnsatsene for arbeidet samt

nøkkelfaktorene kompetansesatsingog samarbeid/nettverksbygging.Det samme

gjelder fokusområdene ungdom og kvinner. Følgende stedskvaliteter er våre

fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for utviklingsarbeidet:

På lag med elementene - naturen: spektakulær, rå og urørt

Samarbeid og sameksistens - kulturen: «eksotisk eventyrlig», tre stammers

møte

Gjennomføringsevne - folket: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne

For å møte disse utfordringene er fokus satt på bolyst, kompetanse og regional

utvikling i handlingsplanen.

Handlingsplanen har følgende innsatsområder:

Kompetanse

Regional utvikling

Infrastruktur

Tjenestetilbud

Profilering

Følgende aktiviteter er gjennomført i denne perioden:

2011: Nytt plangrunnlag ble utarbeidet (bistand fra Halti Næringshage)

2012: Rapport vedrørende interkommunalt samarbeid ble utarbeidet (Kjetil

Hallen var engasjert til arbeidet).

2013:

Rapport Interkommunalt samarbeid Nord-Troms ble sendt alle

kommuner til høring - frist juni 2013

Rapport og høringssvar ble behandlet i regionrådet i august

Rådmannsutvalget fikk i oppdrag å utrede de økonomiske

konsekvensene av samlokalisering av tjenester. Dette ble presentert på

regionrådsmøte september 2014

2014: oppdatering strategidokument og vedtak handlingsplan 201 4-201 5

Vurdering:

Handlingsplanen ble sist oppdatert 21.10.2014. Siden vi er i slutten av denne

valgperioden er det naturlig med en oppsummering av de ulike innsatsområdene,

og statusgjennomgang for de ulike tiltakene.

6
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Nerdrein Madao,

Arbeidsutvalget foreslår overfor styret at man i regionrådsmøte tar en gjennomgang

av status for alle tiltak og skriver dette inn i dokumentet, som da vil utgjøre en

samlet statusrapport. Dette vil bli et nyttig verktøy for arbeidet med handlingsplan

for regionrådet etter valget.

Innstilling til vedtak:

Nord-Troms Regionråd tar til orientering statusgjennomgangen av handlingsplanen.

Vedtak: innstillingen ble enstemmig bifalt.

Sak 31 /15 Uttalelser til Nasjonal Transportplan

Saksdokumenter:

• Tidligere høringsuttalelse fra regionrådet 24.04.12 til Nasjonal transportplan

201 4-202 3

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

I gjeldende NTP 2014-2023 korridor 8,- Bodø - Kirkenes, er de viktigste

prioriteringene knyttet til utbedring av flere strekninger på E6:

«E6 vest for Alta ferdigstilles i perioden. Videre flernes en flaskehals for

tungtransporten når utbyggingen av E6 ved Sørkjos(jellet står ferdig. Utbygging av

tunnel på E6 gjennom Nordnes(jellet prioriteres for å unngå skredfaren på dagens

veg. På jernbanen prioritereres tiltak for kapasitetsutvidelse for gods på Ofotbanen.

Innsedingen til Tromsø havn og Polarbase, Hammerfest, vil bli utbedret.»

Arbeidet med Nasjonal Transportplan 201 8-202 7 er startet opp. Analyse- og

strategifasen er avsluttet og arbeidet med planforslaget igangsatt.

Transportetatene anbefaler ett overordnet mål og tre hovedmål for Nasjonal

transportplan 2018-2027.

Overordnet mål: Et transportsystem for framtiden.

Hovedmål og delmål er vist i figur 1.1. 6

7
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Framkommelighet
fledreframkommelighet

forpersoneroggods

Transportsystemet skal bli mer

robust og pålitelig
. Transportkostnader for godstrans-

port skal reduseres og de ulike

transportmidlenes fortrinn utnyttes

Persontransporttilbudet skal bedres

utfra de reisendes behov og de ulike
transportmidlenes fortrinn

Persontransportveksten i de større

byområdene skal tas av kollektiv-

transport, sykkel og gange

Hele reisekjeder skal være universelt

utformet

Transportsikkerhet
Envlsjonom Ingenulykker

meddrepteellerhardt
skadde,ellerulykkermed

akutt forurensnIng

Halvere antall drepte og hardt

skadde i vegtrafikken innen 2024

, Opprettholde og styrke det hoye

sikkerhetsnivået i jembanetransport,

luftfart og sjotransport

Klimaog miljø
Redusertekllmagassutsllpp

ogmiljeskadeligevirkninger

Redusere klimagassutslippene i

transportsektoren i tråd med

Norges klimamål

Oppfylle nasjonale mål for ren luft
og stoy langs transportnettet

Redusere tapet av naturmangfold,

nasjonalt viktige kulturminner og

kulturmiljo samt dyrket jord

Med utgangpunkt i målene anbefaler transportetatene følgende strategiske

hovedsatsingsområder i neste planperiode:

Miljøvennlige, sikre og tilgjengelige byområder

Robuste regioner og effektive korridorer

Sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport

Vedlikehold av infrastruktur for pålitelighet og sikkerhet

Vurdering:

Selv om det er tidlig fase i arbeidet med neste N TP, er det viktig å komme med

innspill og prioriteringer som Nord-Troms står samlet bak for å sikre at disse

kommer med i de pågående prosesser. Transportetatene og Avinor skal levere sitt

forslag til N TP innen 01 .03.2016 til Stortinget. Forslaget (Stortingsmelding om

Nasjonal Transportplan) vil samtidig ble sendt fylkeskommuner og de største

kommunene til høring, med frist senest 01 .07.2016.

I forhold til stamveinettet i Nord-Troms har vi stor aktivitet i utbedringsarbeidet for

tiden. Likevel må det jobbes for å sikre prioritering av blant annet;

E6 Kvænangsfjellet (utbedring/ombygging hele strekningen)

E8 utbedring/ombygging av flaskehals som gjenstår (mål om oppstart 201 7-

2018) og utbedring av eksisterende veg (mål om oppstart 2018)

E6 Nord-Troms - utbedring til vegnormalstandard

E6/E8 - trafikksikkerhetstiltak

8
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I tillegg har Storfjord kommune meldt om at reguleringsplanarbeidet for E6

Hatteng-Nordkjosbotn er ferdigstilt, og det er ønskelig at denne strekningen tas

med i prioriteringene som gjøres fra regionrådet i innspill til NTP.

Etter saksbehandlers vurdering bør det oppnevnes en arbeidsgruppe som utarbeider

et forslag til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd til NTP 2018-2027 (29) basert på

prioriteringer som gjøres i møte 1. september. Uttalelsen bør sendes

fylkeskommunen og transportetatene som et innspilldokument i planprosessen. Det

er signaler om at fylkestinget vil ha denne saken på dagsorden i sitt møte 13.

oktober 2015.

Innstilling til vedtak:

Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe (ordfører i Storfjord og

Nordreisa, samt rådmann i Kåfjord) som får i oppdrag å utarbeide et forslag

til uttalelse som innspill til Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Forslaget til uttalelse sendes styret i regionrådet til godkjenning.

Uttalelsen sendes Troms fylkesting og transportetatene innen 10. september

2015.

Vedtak: innstillingen ble enstemmig bifalt.

Oppfølgingssaker:

Status Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms

Kompetansestrategi - igangsatt

Boligutvikling - igangsatt

Entreprenørskap - 3 delprosjekt;

Prosjekt A mot grunnskolen - til behandling i fylkeskommunen

Prosjekt B mot videregående skole - igangsatt

Prosjekt C mot unge grundere - til behandling i fylkeskommunen

Status i arbeidet med kommunereformen i Nord-Troms

Lyngen og Storfjord:

Tromsøområdet - utredning ferdig

Lyngenfjord-alternativet: utredning ferdig medio oktober

Kåfjord:

Lyngenfjord-alternativet: utredning ferdig medio oktober

9
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NT 4 alternativet

Kvænangen:

NT 4 alternativet

Finnmarksalternativet

Nordreisa og Skjervøy

NT 4 alternativet

N T 4 alternativet - det er utarbeidet et forslag til videre prosess. Dette bør

behandles politisk, gjerne før valget, slik at man får engasjert prosjektleder.

Status i arbeidet med videreføring av sykestuesenger Nord-Troms etter 201 5

Saken var oppe på regionrådsmøte 23.06.15

Det var avholdt et eget møte i aksjonsgruppa i juni (etter regionrådsmøte)

Det arbeides med å få til møte med Statsråden

Det kreves strategier for videre arbeid

Tilleggssaker/vedtakssaker:

Sak 32/15 Oppnevning av representant til styringsgruppa for «Vekslingsmodellen

ved Nord-Troms videregående skole»

Forslag til vedtak fremmet i møte:

Nord-Troms Regionråd utsetter saken til konstituerende møte i november. Det er

ønskelig at det oppnevnes en politiker til styringsgruppen fra regionrådet.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Sak 33/15 Henvendelse til fylkestingets gruppeledere og fylkesråden for

samferdsel

Forslag til vedtak fra Storfjord fremmet i møte:

Nord-Troms Regionråd ber om et snarlig møte med fylkestingets gruppeledere og

fylkesråden for samferdsel for å sette fokus på fylkesvei 868 og Pollfjelltunnelen.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Sherl SArrw, Nwrdre. lownaqm

10
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Sak 34/15 Høringsuttalelse vedrørende forslag om innføring av eiendomsskatt på

verker og bruk

Forslag til vedtak fremmet i møte:

Svein Leiros utarbeider et forslag til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd innen

høringsfristen 18. september 2015.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Sak 35/15 Uttalelser til Fylkesmannen i Troms vedr interkommunalt

skadefellingslag

Forslag til vedtak fremmet i møte:

Ordfører i Kåfjord utarbeider et forslag til uttalelse på vegne av Nord-Troms vedr

viktigheten av å opprettholde ordningen med interkommunalt skadefellingslag.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Styret i Nord-Troms Regionråd oppfordrer det «nye» regionrådet til å invitere til

årlige muter med fylkestingsrepresentantene fra Nord-Troms!

Møtet hevet kl 1410.

Rett protokollutskrift bevitnes

1.september 201 5

Berit Fjellberg

Referent

11
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Eksempel på begrunnelse ved midlertidig dispensasjon ved etablering av 

akuttovernatting/ankomstsenter/asylmottak for flyktninger 

Ved vurderingen av midlertidig dispensasjon fra arealplan må det tillegges vekt at staten har 

et akutt behov for raskt å få etablert flere nye mottak. Justisdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, ved sine respektive statsråder, har i et felles brev av 

xx.10.2015 til kommunene understreket at det et viktig å få etablert et tilstrekkelig stort antall 

asylmottak her i landet så raskt som mulig. Det er fremhevet som et aktuelt scenario at Norge 

må ta høyde for mottak av inntil 60 000 asylsøkere i 2016. Det er i den forbindelse pekt på at 

søknader om bruksendring og dispensasjoner skal avgjøres så raskt som mulig. Det er videre i 

brevet vist til at det ved avveiningen av de ulike interessene som gjøre seg gjeldende i 

dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven, normalt må legges avgjørende vekt på 

respektere de humanitære forpliktelser Norge har påtatt seg gjennom flyktningkonvensjonen 

samt hensynet til en mest mulig verdig behandling av flyktninger under ekstraordinære 

forhold. 

 

Kommunen viser videre til punkt 8 i rundskriv H-4/15 Kommuners saksbehandling av 

asylmottak etter plan- og bygningsloven. Her understrekes det at samfunnsmessige 

interessene kan tillegges  avgjørende vekt ved behandlingen av søknader om etablering av 

mottak: 

 

"Det er generelt viktig for Norge å overholde nasjonale og internasjonale 

forpliktelser. Det vil derfor kunne være nødvendig å tillegge dette hensynet betydelig 

vekt ved behandlingen av søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Som 

utgangspunkt bør derfor bygningsmyndighetene kunne vise til omfattende negative 

konsekvenser for lokalmiljøet, eventuelt omfattende tekniske hindringer, for å kunne 

vektlegge slike konsekvenser sterkere enn de samfunnsmessige interesser som ligger i 

at Norge kan følge sine forpliktelser til å ta imot og innkvartere asylsøkere. Og jo 

nærmere opp til tidligere bruk driften av et mottak ligger, desto mer bør det kreves av 

begrunnelsen for å avslå en søknad om bruksendring eventuelt søknad om 

dispensasjon." 

 

Kommunen kan imidlertid ikke se at det i dette tilfellet foreligger "omfattende negative 

konsekvenser for lokalmiljøet". Kommunen har forståelse for at beboerne nærområdet til det 

planlagte asylmottaket har motforestillinger til etableringen., men kan samtidig ikke se at 

dette kan tillegges avgjørende vekt i forhold til de samfunnsmessige og regionale hensyn. 

Etter vår vurdering tilsier hensynet til å avverge en humanitær krise er av en slik karakter at 

ulempene for naboene og andre må vike. Det er ved  vurderingen lagt vekt på at det er tale 

om en midlertidig dispensasjon, jf. pbl. § 19-3. Hensynet til naboer og andre berørte ved 

ulempevurderingen vil derfor kunne tillegges mindre vekt når det er tale om midlertidige 

dispensasjoner enn når det varige bruksendringer. Det samme gjelder ved vurderingen av 

byggtekniske krav. 

 

Tillatelse er gitt på følgende vilkår  

 

- støyskjerming,  

- sikringskrav etter byggteknisk forskrift som brannsikring og lignende. 
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Bolig- og 

bygningsavdelingen 

Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Else-Karin Øvernes 

22247158 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  

 

 

 

 

Eidsvoll kommune 

v/Leif Magne Lye 

       

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 15/4533-2 12.10.2015 

 

Tilbakemelding på henvendelse om muligheten for å unnta fra krav om ansvarsrett ved 

etablering av asylmottak 

 

Vi viser til din e-post og telefonhenvendelse av 8. oktober.   

 

I forbindelse med bruksendring av sykehus til asylmottak, stiller du spørsmål om kommunen 

kan/bør frita fra krav om ansvarlige foretak for blant annet prosjektering av brannsikkerhet, 

kontroll av denne, samt eventuell utførelse. Det er opplyst at formålet med å frita fra kravet 

om ansvarsrett er å sikre hurtigere behandling av søknaden.  

 

Ansvaret for å behandle saker etter plan- og bygningsloven er gjennom plan- og bygningsloven 

delegert til kommunene. Vi gjør derfor oppmerksom på at vi ikke har anledning til å gå inn i 

vurderinger av saker som ligger til behandling i kommunen, herunder hvordan en konkret 

byggesak skal løses. Vi vil i det følgende gi noen generelle merknader til henvendelsen. 

 

Kommunen har adgang til å unnta fra krav om ansvarsrett der dette er "unødvendig". 

Utgangspunktet etter plan- og bygningsloven er at søknadspliktige tiltak skal forestås av 

foretak med ansvarsrett, se pbl. § 20-3. Det er ikke mulig å gi dispensasjon fra kravet om 

ansvarlige foretak ettersom dette er en saksbehandlingsregel., jf. pbl. § 19-2 andre ledd.  

 

Kommunen har derimot adgang til å unnta fra krav om ansvarsrett dersom dette er 

unødvendig, se pbl. § 23-1 tredje ledd. Dette er en videreføring av § 13 i den tidligere 
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Side 2 

 

saksbehandlingsforskriften. Vi gjør oppmerksom på at ved en feiltagelse står det "klart 

unødvendig" i lovteksten. Det følger imidlertid av forarbeidene at intensjonen var å ta ut ordet 

"klart", slik at lovteksten samsvarer med gjeldende rett, se Prop. 122 L (2009-2010) kapittel 

2.9.  

 

Som eksempler på tilfeller hvor unntaket kan være aktuelt å bruke, nevner forarbeidene bl.a. 

tiltak som ikke omfattes av TEK10, tiltak hvor oppgavene teknisk sett er enkle og 

bruksendring som ikke nødvendiggjør ombyggingsarbeider. 

 

Det følger videre av forarbeidene at adgangen til å unnta fra kravet om ansvarsrett også kan 

omfatte større tiltak, for eksempel bruksendring fra hotell til asylmottak uten 

bygningsmessige endringer. 

 

Tiltakshaver eller ansvarlig søker kan foreslå – og begrunne - i søknaden hvilke oppgaver i 

prosjektet som det ikke er behov med ansvarsrett for.  Det er kommunen selv som må avgjøre 

om ansvarsrett er unødvendig i den konkrete saken. Eventuelt unntak fra kravet om 

ansvarsrett må fremgå av tillatelsen.  

 

Midlertidig tillatelse med vilkår 

Du har videre stilt spørsmål til siste avsnitt i punkt 5 i brevet av 26. februar 2004 om 

kommunenes behandling av asylmottak. Det følger av avsnittet at det er mulig å gi midlertidig 

tillatelse med vilkår. Med "midlertidig tillatelse" siktes det her til midlertidig dispensasjon, jf. 

pbl.85 § 7. Adgangen til midlertidig dispensasjon er videreført i gjeldende lov §§ 19-2 og 19-

3.  

 

Kommunen kan etter søknad innvilge midlertidig dispensasjon fra lovens materielle krav 

(høyde, avstand, visuelle kvaliteter mv.), herunder også krav som følger av TEK10, samt fra 

krav i plan dersom dette er nødvendig. I forbindelse med midlertidig dispensasjon kan 

kommunen stille vilkår. Adgangen til å stille vilkår er nærmere omtalt i punkt 7 i rundskriv H-

4/15.   

 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, så 

krever dette en grunngitt søknad, se pbl. § 19-1. Kommunen kan ikke på eget initiativ innvilge 

dispensasjon uten at slik søknad foreligger, se bl.a. ombudsmannens uttalelse i sak 2011-

2256.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Ole Molnes (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Else-Karin Øvernes 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Tine Larsen

TelefonVår datoVår ref.
77 64 20 59 27.10.20152015/543

Deres datoDeres ref.
30.09.2015

Arkivkode

Advokat Eilert Eilertsen
Postboks 227
1601 FREDRIKSTAD

Krav om dekning av saksomkostninger etter opphevelse av vedtak etter
klage —dispensasjon til omdisponering av Storslett Hotell til asylmottak

Vi viser til krav om dekning av din klients saksomkostninger. Saken gjelder Fylkesmannens
opphevelse av Nordreisa kommunes avslag på søknad om midlertidig dispensasjon fra
reguleringsplan for etablering av asylmottak på Storslett hotell, og hvor du representerte søker
(Norlandia Eiendom AS).

Sakens bakgrunn
Norlandia Eiendom A/S søkte i desember 2013 om midlertidig dispensasjon fra
reguleringsplan for Storslett sentrum, for å etablere av asylmottak på eiendom som i dag
drives som Storslett Hotell. I gjeldende reguleringsplan for Storslett sentrum er eiendommen
satt av til herberge og bevertningssted/hotell.

I vedtak av 23.1.2014 avslo Nordreisa kommune v/driftsutvalget søknaden om midlertidig
dispensasjon. Vedtaket ble påklaget av deg den 17.2.2014 på vegne av Norlandia Eiendom
AS. I underinstansbehandling av klagen imøte 17.2.2015 ble vedtaket opprettholdt, og
klagesaken oversendt Fylkesmannen for avgjørelse.

Nordreisa kommune mente at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 ikke
var oppfylt. Kommunen mente hensynet bak arealformålet ble vesentlig tilsidesatt ved
dispensasjon til dette formålet. Kommunen vurderte det også slik at fordelene ved å gi
dispensasjon ikke veide opp for ulempene.

I vedtak av 8.9.2015 opphevet Fylkesmannen kommunens vedtak, og sendte saken tilbake til
kommunen for ny behandling.

Avgjørende for Fylkesmannens opphevelse av vedtaket var flyktningsituasjonen som hadde
oppstått i løpet av sommeren 2015, og behovet for flere rnottaksplasser. Dette er av vesentlig
betydning for vektleggingen av de samfunnsmessige fordeler ved vurderingen av dispensasjon
til asylmottak.

Fylkesmannen ba i forbindelse med vår klagebehandling Kommunal- og
moderniseringsdepartementet om å klargjøre hvilken betydning føringer gitt i brev fra
departementet i 2004 om vurderingen og vektleggingen av de samfunnsmessige fordelene ved
etablering av asylmottak, skulle ha i 2015. Departementet svarte at føringene fra 2004 stod

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 776420 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 7764 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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tilsa at det forelå behov for nye mottaksplasser i en slik grad at det veide opp for de lokale
ulempene. Vi viser i den forbindelse blant annet til at det så sent som i november 2014 ble
avviklet flere eksisterende asylmottak og tilleggsplasser på grunn av redusert behov for
mottaksplasser (jf. UDIs hjemmesider). Situasjonen er imidlertid vesentlig endret på kort tid.

Fylkesmannen kan ta hensyn til nye omstendigheter i vår 1dagebehandling, og konstaterer at
dagens situasjon med et stort antall ankomne asylsøkere er et tungtveiende hensyn med
relevans for dispensasjonsvurderingen i denne saken. Behovet for å skaffe tilveie tilstrekkelig
antall mottaksplasser er stort, og eventuelle negative konsekvenser for lokalsamfunnet må
være desto mer omfattende for å veie opp for dette behovet. Fylkesmannen mener disse
omstendighetene nå må hensyntas ved dispensasjonsvurderingen i denne saken, og at vilkåret
om at fordelene må være klart større enn ulempene må anses oppfylt i dagens situasjon.

Fylkesmannen opphever på denne bakgrunn kommunens vedtak, da de nye omstendighetene
ikke er blitt tatt i betraktning.

Den ekstraordinære flyktningsituasjonen og mangelen på mottaksplasser var således
avgjørende for Fylkesmannen opphevelse av vedtaket.

Det er i kravet om dekning av saksomkostninger anført at det i premissene for vedtaket
fremgår at kommunens begrunnelse ikke var holdbar, og at saken ikke var grundig nok
utredet til at kommunen kunne avslå søknad om dispensasjon. Fylkesmannen har ikke funnet
at kommunens vedtak lider av slike saksbehandlingsfeil.

Fylkesmannen anser ikke vilkårene for dekning av saksomkostninger for oppfylt, da det er
nye omstendigheter utenfor forvaltningens kontroll som er grunnlaget for opphevelse av
vedtaket.

På bakgrunn av det ovenstående og i medhold av forvaltningsloven § 36 treffer Fylkesmannen
følgende

vedtak:

Søknad om dekning av sakskostnader avslås.

*****

Dette vedtaket kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen tre uker.
En eventuell klage sendes via Fylkesmannen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at
kommunen ikke har klagerett.
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Etter fullmakt

Kristine Sørensen Ødegård
fagansvarlig

Tine Larsen
seniorrådgiver

Kopi til:
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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AS TIRB

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS TIRB

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 02.06.2015 i Cominor sine lokaler på Finnsnes.

Tilstede var 809.255 aksjer av totalt 833.690 aksjer representert ved 3 aliSjonærer.

Fra styret møtte styreleder Kjetil Førsvoll

Fra administrasjonen møtte Hege Pedersen

Til behandling forelå:

Sak 01/15: Åpning
Styrets leder Kjetil Førsvoll ønsket velkommen til årets generalforsamling.

Vedtak:
Som møteleder ble valgt Kjetil Førsvoll

Sak 02/15: Konstituering

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble foreslått og valgt
Margrethe Hagerupsen og Hilde S. Berglund.
Fullmakter og representasjon av til sammen 809.255 aksjer godkjennes.

Sak 03/15: Orienteringer
Det ble orientert om følgende:

Aksjeoverdragelser som har funnet sted i 2014 og hittil i 2015
Vogner i TlRB solgt til Cominor pr. 01.01.2015
Resultat pr. april 2015

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 04/15: Årsberetning for 2014
Beretningen ble referert av styreleder Kjetil Førsvoll. Reiste spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Årsberetning for 2014 tas til etterretning.

Sak 05/15: Revisors beretning for 2014
Beretningen ble referert av styreleder Kjetil Førsvoll.

Vedtak:
Revisors beretning for 2014 tas til etterretning.

Sak 06/15: Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2014

Vedtak:
Revisjonshonorar på kr. 90.000 og revisors konsulenthonorar på kr. 127.909
godkj ennes .
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Postboks446
9305 Finnsnes

Sak07/15: Fastsettelseavmorselskapetsresultatregnskapogbalansepr.31.12.2014,
samtanvendelseavåretsresultat
Regnskapets hovedposter ble referert av adm.dir. Styrets anbefaling mht godkjenning
og disponeringer ble referert avmøteleder. Reiste spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Det fremlagte resultatregnskap og balanse for 2014 godkjennes.
Årets resultat på kr. 1.734.481 disponeres slik:
-Årets resultat: kr. 1.734.481

- Ytet konsembidrag: kr. 226.083
- Fremføring av udekket tap: kr. 1.508.398
- Sum disponeringer: kr. 1.734.481

Sak08/15: Fastsettelseavkonsernresultatregnskapogbalansepr.31.12.2014
Regnskapet ble gjennomgått av adm.dir. Styrets anbefalinger ble referert. Reiste
spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Konsernregnskap med et resultat på 5,337 mill.kr. og en konsernbalanse med en
beskattet egenkapital på 82,630 mill.kr. godkjennes.

Sak09/15: Godkjennelseavprotokollen
Protokollen ble opplest, og enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble hevet k1.13:50, og protokollen underskrevet.

Finnsnes02.06.2015

KjetilFørsvoll Hi&leS. Berglund)

//L4.74,411-. L " AW
Mari.retheH;erur,
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Protokoll fra rovviltnemndsmøte i region 8 den 09. 06.2015 
 
 
 
Sted: Vadsø Fjordhotell 
Tid: 08:00–12:00(4 timer møtetid + 2 timer forberedelse) 
 
 
 
 
Til stede: 
Rovviltnemnda Andre 
John Karlsen (leder) 
Fred Johnsen (nestleder) 
Margit Mathisen 
Per Mathis Oskal 
Widar Skogan 
Trine Nodt 
 

Vibeke Elvenes, Mattilsynet (rein) 
Anne Guttormsen, landbruksavdelinga FMFI  
Thorild Gjølme, Landbruksavdelinga FMFI 
Geir Østereng, miljøvernavdelinga FMFI  
Heidi-Marie Gabler, miljøvernavdelinga FMTR  
Aase Berg, landbruksavdelinga FMTR 
Øystein Ballari, avdeling for plan reindrift og 
samfunnssikkerhet FMTR 
Magne Asheim, SNO (Lync) 
 

 
 
Sakliste 
19/15 Godkjenning av innkalling og sakliste      s. 1 
20/15 Orienteringssaker         s. 1 
21/15 Referatsaker          s. 1 
22/15 Evaluering av prosjektet Dyr i drift og veien videre for prosjektet   s. 2 
23/15 Kadaverdokumentasjon på rein i Finnmark v/Magne Asheim, SNO  s. 5 
24/15 Kvote for lisensfelling av jerv i 2015/2016      s. 6 
25/15 Anmodning om kvote for lisensfelling av bjørn     s. 16 
26/15  Anmodning om tillatelse til å bruke FKT-midler til tilskudd til vertskommuner  
           for interkommunale skadefellingslag (tilført sak på møtet)                                      s.22 
 
19/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  

 
 
 
 

Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt med tilførsel av ny sak: 26/15 
Anmodning om tillatelse til å bruke FKT-midler til tilskudd til vertskommuner for 
interkommunale skadefellingslag 
 
 
Innstilling til vedtak: 
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 9.6.2015 
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20/15 Orienteringssaker 
- Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte 
- Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark 
- Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms 
- Kort orientering fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet 

 
21/15 Referatsaker 
Innhold           Dato 
Administrasjon av interkommunalt skadefellingslag for Tana, Nesseby og Sør-Varanger kommuner 8.5.2015 
Avslag på søknad om skadefelling av to gauper i reinbeitedistrikt 14A, Porsanger kommune  14.4.2015 
Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015       28.4.2015 
Ekstraordinære uttak av jerv i deler av Finnmark og Troms fylker – ny virketid   9.4.2015 
Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 – Finnmark – Gamvik kommune    12.5.2015 
Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 – Tana og Alta kommuner     27.4.2015 
Estimering av antall hekkende par kongeørn basert på kjent forekomst i Norge for perioden 2010–2014 april 2015 
Skadefellingstillatelse på en gaupe i reinbeitedistrikt 14 A      9.4.2015 
Høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementets forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av..10.4.2015 
Høringssvar fra Fylkesmannen i Troms på forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv 19.3.2015 
Høringssvar fra rovviltnemndene i region 8 på forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv 7.4.2015 
Klage på skadefellingstillatelse på en ung kongeørn i deler av kommunene Sørreisa, Salangen og Dyrøy i T..22.5.2015 
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn og gaupe – 2015     1.6.2015 
Ny virketid – ekstraordinære uttak av jerv i region 8 – Troms     30.4.2015 
Ny virketid – ekstraordinært uttak av jerv i region 8 – Alta kommune    12.5.2015 
Nye Troms om temadag om bjørn i Polar park       14.4.2015 
Populasjonsovervåking av brunbjørn, DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2014   24.3.2015 
Selenstatus i beitedyr og fôr i Dyrøy kommune       3.3.2015 
Skadefellingstillatelse på en gaupe i Lyngen, og deler av kommunene Tromsø og Storfjord – anmodning.. 11.5.2015 
Skadefellingstillatelse på en gaupe i reinbeitedistrikt 14 A      9.4.2015 
Tilslutning til interkommunalt skadefellingslag       20.5.2015 
Vedrørende avvikling av interkommunalt skadefellingslag      20.5.2015 
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 – Nordland 2015/2016   22.5.2015 
 
 

22/15 Evaluering av prosjektet Dyr i drift og veien videre for prosjektet 

 
Saksfremstilling  
Prosjekt «Dyr i drift» er et treårig prosjekt i Troms med fokus på å redusere konflikten 
mellom beitedyr, rovvilt og samfunn. Målgruppen for prosjektet er først og fremst 
næringsutøvere med sau og rein, kommuner, organisasjoner og lokalsamfunn som er berørt av 
konflikten. Prosjektet skulle være et virkemiddel for å nå målene i forvaltningsplanen for 
rovvilt i region 8 og ha et nært samarbeid med forvaltningen, spesielt Fylkesmannens miljø- 
og landbruksavdeling. Prosjektet har nå pågått i 2,5 år, og prosjektperioden går ut 2015. I 
møtet i styringsgruppen for prosjektet 29. januar 2015 ble det fattet følgende vedtak:  
 

Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt med merknad til satsingsområde 2 i 
saksfremstillingen: Iverksetting av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak mot 
tap av sau og rein som skyldes kongeørn. Merknad: Dette satsingsområdet bør også 
omfatte havørn for å få mer kunnskap om havørn også forårsaker tap av beitedyr. 
 
Innstilling til vedtak:  
Prosjektet Dyr i drift har hatt god måloppnåelse og lagt et godt grunnlag for å oppnå flere 
gode resultater. Prosjektperioden går ut 2015. Hvis prosjektet videreføres vil det medvirke 
til å nå flere av målene i forvaltningsplan for rovvilt i region 8. Med bakgrunn i dette 
videreføres prosjektet i tre år – til utgangen av 2018. Prosjektet fullfinansieres med FKT-
midler.  
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Styringsgruppen ber Fylkesmannen i Troms legge frem en anbefaling om veien videre 
etter at prosjekt Dyr i drift avsluttes 31.12.2015. Anbefalingen legges frem på møte i 
Rovviltnemnda 9. juni 2015. I tillegg til de 5 satsingsområdene nevnt i saksfremstillingen 
nedenfor ønsker styringsgruppen at det tas med et punkt 6 om tiltak mot tap av beitedyr som 
skyldes kongeørn.   
 
Evaluering av prosjektet 
Fylkesmannen i Troms mener at prosjektet har vært et viktig virkemiddel for å nå målene i 
forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 for Troms fylke. Saksbehandlere på 
miljøvernavdelingen har fått gjennomført mer for FKT-midlene enn det ville vært mulig uten 
denne ressursen. Prosjektet er et viktig mellomledd mellom rovviltforvaltningen hos 
Fylkesmannen og ulike aktører i beitenæring, kommuner og jegermiljø. Prosjektet har 
formidlet rammene til forvaltningsmyndigheten ut til aktørene og aktørenes behov inn til 
forvaltningen. Dette har skapt mer kunnskap og forståelse om forvaltningen av rovvilt, 
effektivisert og initiert FKT, samt gjort det mulig for forvaltningen å ta bedre hensyn til de 
ulike aktørenes behov i forvaltningen av rovvilt.  
 
Prosjektleder har utviklet en unik kompetanse på beitenæring og rovvilt og rovviltjakt, og er 
en viktig diskusjonspartner og rådgiver for saksbehandlere hos Fylkesmannen. Prosjektet har 
en tillit utad og prosjektleder har opparbeidet en autoritet i beitenæringen.  
 
Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til å redusere skader fra rovvilt på beitedyr og på 
den måten bidra til å redusere konflikten mellom næringsutøvelse og forvaltning av rovvilt. 
Selv om det fortsatt er store tap av beitedyr til rovvilt i Troms, har prosjektet likevel 
medvirket til at konfliktene er redusert. Prosjektet har økt kompetansen om FKT og lover og 
forskrifter for rovviltforvaltningen, slik at folk flest vet mer og forholder seg til rammene for 
rovviltforvaltning. Prosjektet har også økt kompetansen på rovviltjakt som medfører at vi er 
bedre rustet til effektivt uttak av kvote for jerv, bjørn og gaupe under lisens- og kvotejakt, og 
uttak av skadevoldende individer når det gis tillatelse til skadefelling. Dette er også 
konfliktdempende.  
 
Prosjektet har fire delmål og under følger en nærmere evaluering av måloppnåelsen i forhold 
til delmålene, samt en vurdering av behov for videreføring. 
 
Delmål 1 
Interkommunale skadefellingslag i hele fylket er ferdig etablert og i drift ved utgangen av 
2013. Grunnleggende opplæring av personell i kommuner og skadefellingslag gjennomført 
innen prosjektslutt (HMS, jaktledelse, administrative rutiner)  
 
Dette målet er oppnådd. Det er etablert fire interkommunale skadefellingslag i Troms med 
hver sin vertskommune som administrerer laget. Grunnleggende opplæring inkludert HMS er 
gjennomført. Vertskommunen er nå nyttig diskusjonspartner for Fylkesmannen under 
behandling av søknader om skadefellinger, også når vi gir skadefellinger på eget initiativ. 
Dette gjør at skadefellinger nå vurderes med lokal forankring og forståelse hos den 
vertskommunen som administrerer fellingslaget.  
 
Det er behov for å utvikle spesialkompetanse i fellingslagene for felling av skadevoldende 
individer av de ulike rovdyrartene. Det er også potensiale for en bedre organisering som gjør 
det mulig å bruke spesialkompetanse på tvers av lagene og i hele fylket. 
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Delmål 2 
Private grunneieres tillatelse til rovviltjakt er avklart i alle viktige rovviltområder og 
informasjon om dette er gjort tilgjengelig på en praktisk måte for jegerne  
 
Dette er oppnådd for deler av Sør-Troms (Gratangen og Lavangen).  Det er satt i gang arbeid i 
Nord-Troms og vi forventer resultater i løpet av 2015 eller 2016. Årsaken til at det ikke er 
oppnådd resultater i Nord-Troms skyldes at samarbeidspartner/nøkkelpersonell i aktuell 
kommune ble sykmeldt. Prosjektet har likevel gjort mye viktig grunnarbeid for å nå dette 
målet. Det er utarbeidet en «oppskrift» for organisering av arbeidet med å innhente 
grunneiertillatelser, og gjøre det tilgjengelig for jegere.  
 
Nå gjenstår rovviltutsatte områder i Midt-Troms og resten av Sør-Troms. Det er bevilget 
midler, og et prosjekt er allerede under etablering. Siden det er lagt ned mye arbeid bør dette 
videreføres og sluttføres, og det er nødvendig med oppfølging med råd og veiledning. 
 
Delmål 3 
Økt evne til bestandsregulering gjennom alminnelig jakt (økt og mer stabilt uttak)  
 
Målet er oppnådd. Prosjektet har organisert flere grunnleggende og veiledende jaktkurs for 
både gaupe, jerv og bjørn samt etablert hundeekvipasjer for sporing av bjørn. Disse 
ekvipasjene er viktige også når Fylkesmannen gir skadefellingstillatelser på bjørn. Det er 
utviklet fasiliteter for en bjørneskytebane. Prosjektet har økt kompetansen på bruk av hund til 
rovviltjakt.  Prosjektet har etablert et jervejaktprosjekt i Troms for å utvikle kompetanse og 
oppnå mål om mer effektivt uttak av jerv under lisensjakt. Jervejaktprosjektet vil inngå som et 
prosjekt som får prøve ut nye metoder i nytt regelverk for effektiv lisensfelling av jerv som 
trer i kraft fra og med jaktsesongen 2015.  Det er holdt HMS-kurs for vinterjakt, og etablert en 
facebookgruppe for rovviltjakt. Sammen har dette gitt en økt og solid kompetanse i 
jegermiljøer i Troms, og en betraktelig økt evne til å oppnå målet om at rovviltbestandene 
skal forvaltes gjennom ordinær jakt.  
 
Det er ikke nødvendig med nye jaktkurs de første årene, men det er behov for koordinering av 
jaktinnsats og utplassering av jervebåser og buer. Det er også behov for ekstra ressurser for å 
drive jervejaktprosjektet.  
 
Delmål 4 
Gjennomført Arena Rovvilt og møte i referansegruppen en gang pr år  
 
«Arena Rovvilt» ble gjennomført i 2013 samt møter i referansegruppa. Erfaringene har vist at 
det er lite oppmøte på «Arena Rovvilt» og vi har vurdert at det er behov for nye arenaer for 
formidling. Prosjektet fikk derfor i oppdrag å organisere en reindriftskonferanse for alle 
reinbeitedistrikt og svenske samebyer med beiterett i Troms i samarbeid med Fylkesmannen.  
Med denne konferansen ønsket vi å legge til rette for kunnskapsdeling og dialog omkring 
forvaltning, bærekraft og miljø og gi reindrifta informasjon og kunnskap som er viktig for å 
løse de faglige utfordringene knyttet til både arealbruk og rovvilt. Konferansen ble holdt over 
to dager i den samiske uka i 2015, og var en stor suksess.  
 

-�222�-



5 
 

Fylkesmannen i Troms ba også prosjektet om å organisere en temadag med fokus på bjørn i 
samarbeid med Polarpark rovviltsenter, Bioforsk Svanhovd og SNO. Dette ble en dag med 
god formidling, godt oppmøte og egne aktiviteter for barn. 
 
Prosjektet har også møtt alle distriktene som ønsket det i Troms reinbeiteområde inkludert 
Kautokeinodistrikt og svenske samebyer med sommerbeiter i Troms. Prosjektet har egen 
hjemmeside som formidler fortløpende aktuelle nyheter. 
 
Med all denne aktiviteten har prosjektet medført økt kunnskap og formidling som er viktig for 
samarbeid og reduserte konflikter i rovviltforvaltningen. Dette er en viktig funksjon som bør 
videreføres. Det er aktuelt å gjenta reindriftsseminaret og arrangere tilsvarende temadager 
med fokus på jerv, gaupe og ørn.  
 
Mål med arbeidet med iverksetting av FKT 
Ett av satsingsområdene til prosjektet var å iverksette effektive forebyggende og 
konfliktdempende tiltak. Dette er gjennomført i stor grad ved at prosjektet har fulgt opp både 
beitelag og reinbeitedistrikt som har fått tilskudd til FKT. Fylkesmannen vurderer at reindrift 
spiller en viktig rolle i rovviltforvaltningen her i region 8 fordi næringen medfører et stort 
antall dyr på utmarksbeite hele året og store tap av dyr på beite. Vi vurderer derfor at det er 
viktig å satse på å utvikle forebyggende og konfliktdempende tiltak som reduserer tap av rein 
på beite, både til rovvilt og annet tap. Dette vil også kunne gi positive virkninger for 
sauenæringen. Reindriftsforvaltningen hos Fylkesmannen vil være en viktig 
samarbeidspartner her.  
 
Prosjektet hadde også en oppgave med å samarbeide og være en støttefunksjon for prosjektet 
”Beitebruk i utmark” Dette har fungert utmerket og prosjektene samarbeider nå om et seminar 
som skal holdes høsten 2015 for å oppsummere resultatene fra begge prosjektene.  
 
 
 
Budsjett 
Prosjektet har holdt seg innenfor budsjettrammene og har med dette vist god styring.  
 
Vi viser til årsrapporter fra prosjektet «Dyr i Drift» og prosjektets hjemmeside 
http://www.dyridrift.no/ for mer detaljerer om prosjektets aktiviteter. Her ligger også 
årsrapportene.  
    
Veien videre 
Prosjektet «Dyr i drift» har vært vellykket, oppnådd viktige mål og lagt et grunnlag for å 
oppnå flere mål. Prosjektet har opparbeidet et godt omdømme og tillit hos aktører i 
beitenæring, kommuner og jaktmiljøer. Fylkesmannen vurderer at prosjektet er et viktig 
virkemiddel for å nå målene i forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 og vil anbefale at 
prosjektet videreføres. Prosjektledelse må avklares. Innholdet i prosjektet bør innarbeide de 
satsingsområdene som ble vedtatt av styringsgruppa for Dyr i drift januar 2015 i tillegg til det 
som er nevnt over i evalueringen. 
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Foreløpige satsingsområder, som kan justeres: 
 

1. Iverksetting av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak med fokus på tiltak 
som reduserer tap av rein. Dette innebærer også å vurdere/igangsette 
kompetanseprogram i reindrifta med fokus på bærekraftig drift, forvaltning, miljø og 
rovviltforliket. 
 

2. Iverksetting av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak mot tap av sau og 
rein som skyldes kongeørn. 

 
3. Legge til rette for rovviltjakt ved å avklare private grunneieres tillatelser til jakt. Følge 

opp og gi råd og veiledning til etablerte prosjekter som jobber med dette. 
 
4. Videreutvikle lokale rovviltjaktmiljøer i områder med bestander av rovvilt med spesiell 

fokus på økt effektivitet i lisensfellingen på jerv samt videreføre prosjekt sporing av 
bjørn. 

 
5. Oppfølging av de interkommunale skadefellingslagene, utvikle kompetanse og 

organisering. 
 

6. Informasjon og formidling. 
 

7. Støttespiller for rovviltforvaltningen hos Fylkesmannen i Troms. 
 
 
23/15 Kadaverdokumentasjon på rein i Finnmark v/Magne Asheim, SNO 
 
Magne Asheim deltok på møtet via Lync men nettkapasiteten var for dårlig til å 
gi overføring av lyd/bilder tilstrekkelig kvalitet. Han inviteres til neste møte hvis 
det passer for ham og det er rom for det i programmet.    
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24/15 Kvote for lisensfelling av jerv i 2015/2016 

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 
28 og 29 og rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal fremsettes for rovviltnemnda i 
region 8 v/Fylkesmannen i Troms, jf. forvaltningsloven § 32. 
 
Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn for sekretariatets saksfremlegg 

- St. meld. nr. 15 (2003–2004) Rovvilt i norsk natur 
- Innst. S. nr. 174 (2003–2004) 
- Lov om viltet (viltloven) av 29.5.1981 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19.6.2009 
- Forskrift om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) av 18.3.2005 
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013 
- Forvaltningsplan for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i region 7 – Nordland, vedtatt 

mars 2011. 
 
Saksfremstilling 
Internasjonale avtaler og rammer 
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på jerv gjennom Bernkonvensjonen som av 
Norge ble ratifisert i 1986. Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i 
deres naturlige leveområder.  
 
Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold. 
Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage 

Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til vedtak: 
Lisensfellingskvote for jerv i Finnmark, Troms og samarbeidsområdet med Nordland settes 
til 55 jerver, derav inntil 33 tisper. Av kvoten kan inntil atten felles i A-områdene, derav 
inntil syv tisper. 
 
Kvote for Finnmark settes til 35 jerver, derav inntil 22 tisper. Av kvoten kan inntil åtte 
felles i A-området, derav inntil to tisper.    
 
Kvote for Troms og samarbeidsområdet med Nordland settes til 20 jerver, derav inntil 
elleve tisper. Av kvoten kan inntil ti felles i A-området, derav inntil fem tisper. 
 
For at Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda skal kunne målstyre forvaltningen 
underveis i lisensfellingsperioden settes en utjevningskvote på seks dyr, tre som kan trekkes 
fra kvoten og tre som kan legges til kvoten. Disse kan være hanner eller tisper og kan 
trekkes fra eller legges til der Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda finner dette 
formålstjenlig etter en fortløpende vurdering av bestandssituasjonen for jerv og av 
skadesituasjonen som jerv volder på beitedyr. 
 
Som A-området i samarbeidsområdet regnes området øst for E6 som ikke er prioritert 
beiteområde for sau- eller prioritert kalvingsland for rein, i følge forvaltningsplan for 
gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i region 7 – Nordland, vedtatt mars 2011.      
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nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal 
blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De 
rovviltartene som finnes i Norge, er i vesentlig grad felles bestander med våre naboland 
Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning 
for den norske rovviltforvaltningen. 
 
Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt. 
Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr.169 om urfolks rettigheter nevnes. 
 
Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de 
internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til. 
 
Nasjonale rammer 
Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar 
for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning 
av kongeørn.  
 
Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i 
naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte 
målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. 
 
Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i stortingsmelding nr. 15 (2003–2004), Rovvilt i 
norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling S. nr. 174. Føringene i 
disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i 
naturmangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven – som er Norges første lov om vern 
og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak 
som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Velferden til viktige 
byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om 
dyrevelferd med tilhørende forskrifter. 
 
Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål 
om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt 
for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal 
bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.  
 
Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe 
konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle 
de store rovviltartene i norsk natur. Denne todelte målsettingen støtter seg til 
formålsparagrafene i viltloven, naturmangfoldloven og rovviltforskriften: 
 
Viltloven § 1 (lovens formål) 
 Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik 
at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. 
 
Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv. 
 
Naturmangfoldloven § 1 (lovens formål) 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 
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grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 
grunnlag for samisk kultur. 
 
Rovviltforskriften § 1 Formål 
 Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, 
bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til 
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at 
hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. 
 
Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning 
 
Etter naturmangfoldloven § 1 og § 5 er det et mål at artene, herunder jerven, og dens 
genetiske mangfold ivaretas på lang sikt, og at jerven forekommer i levedyktige bestander i 
sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp 
mot andre viktige samfunnsinteresser jf. naturmangfoldloven § 14 (vektlegging av andre 
viktige samfunnsinteresser og samiske interesser). En slik avveining skal ikke medføre at 
målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte 
eller i et annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet å ta, jf. prinsippet 
om en geografisk differensiert rovviltforvaltning. Beitebruk i utmark gjennom tamreindrift og 
husdyrbeite representerer viktige økonomiske og kulturelle samfunnsinteresser. Samtidig 
opprettholder beitebruk et landskapsmessig mangfold av økosystemer med høy biodiversitet. 
Naturmangfoldloven § 5 og prinsippet om geografisk differensiert forvaltning er konkretisert 
gjennom §§ 3 og 4 i rovviltforskriften, og gjennom forvaltningsplan for rovvilt i region 8.  
 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Dette gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), 
føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning (§ 10), kostnader ved miljøforringelse (§ 11) og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12). Naturmangfoldloven §§ 8 til 10 og 12 er 
omtalt i det videre. Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnader ved miljøforringelse og blir 
ikke sett på som relevant i denne saken. 
 
Kunnskap om rovviltartene, både jerv, gaupe, bjørn og ulv er noe av det beste vi har på 
artsnivå både når det gjelder bestandssituasjon og økologi. Rovviltforvaltningen har hatt høy 
prioritet de siste år, og vi har etter hvert også en god forvaltningskunnskap om hvordan 
rovviltartene reagerer på aktiv forvaltning. Gjennom blant annet omfattende innsats fra 
Statens naturoppsyn ved å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år, og ved å 
kontrollere disse dataene opp mot analyser av DNA fra jerv, har Rovdata sammenstilt mye 
kunnskap om jerv, blant annet i NINA Rapport 1086 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 
2014, i Bestandsovervåking av jerv i 2014, Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia nr. 2 
2014, og i NINA Rapport 732 Järv i Skandinavien – status och utbredning 1996–2010. 
 
Regional forvaltning 
Rovviltregion 8 består av Finnmark og Troms. Rovviltnemnda i region 8 har inngått en 
samarbeidsavtale med rovviltnemnda i region 7, Nordland. I følge samarbeidsavtale mellom 
rovviltnemndene i region 7 og 8 skal nordlige områder av Nordland omfattes av kvotevedtak 
for Troms. Samarbeidsavtalen er som følger: 
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Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 
Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om 
kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv, 
gaupe, bjørn og ulv: 
1. Ved fastsetting av: 

o kvote for jakt på gaupe,  
o kvote for lisensfelling av jerv,  
o kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv  

 
i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av 
kvotevedtak for Troms: 
 
Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik 
kommune som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i 
Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).  
 
2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av 

fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet. 
  
3. Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for 

fastsetting av kvoter, legge vekt på: 
o bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området,  
o fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland,  
o føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland  
o tapssituasjonen for sau og rein i området 

 
4. Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det 

fattes vedtak om slike kvoter.   
 
5. Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms. 

Søknader om skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av 
Fylkesmannen i Troms i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.  

 
6. I de tilfeller der Direktoratet for naturforvaltning har myndigheten til å fastsette slike 

kvoter i en eller begge rovviltregionene, oppfordres det til at DN fatter vedtak i samsvar 
med denne avtalen. Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om 
kvoter i det aktuelle området i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette 
slike kvoter i region 7 er tillagt DN.   

 
7. Denne avtalen gjelder for perioden 6.9.2012–1.6.2015. Ved avtalens utløp skal det 

vurderes evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves umiddelbart 
dersom en av nemndene ønsker dette. 

 
På møte for rovviltnemnda i region 8 den 21.1.2015, sak 4/15 om samarbeidsavtale mellom 
rovviltnemndene i region 7 og 8 ble følgende vedtak fattet: 
 
Rovviltnemnda i region 8 viderefører avtalen inntil en av partene sier opp avtalen. 
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Utdypende om samarbeidsavtale mellom region 7 og region 8 
Rovviltnemnda ønsker å oppklare at samarbeidsavtalen med region 7 ikke rører ved 
bestandsmålene for de ulike regionene, den rører heller ikke ved regiongrensen når en 
beregner hvor mange ynglinger en har i de ulike regionene. Samarbeidsavtalen gir 
rovviltnemnda i region 8 myndighet til å fatte vedtak om kvote for et område nord i Nordland, 
når rovviltnemda gjør dette ser den til bestandssituasjonen for jerv i området, fastsatt 
bestandsmål for jerv i Nordland, føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 
og til tapssituasjonen for sau og rein i området. Jerveynglinger som registreres i 
samarbeidsområdet regnes ikke inn i antall ynglinger i region 8, de telles fortsatt inn i 
antall ynglinger i region 7. Det nye er at kvoten administreres fra region 8, skutte jerver 
belastes kvoten for region 8. En viktig årsak til denne ordningen er at det i dette området, i 
stor grad er de samme jervene som bruker begge regionene, Rombaken–svenskegrensa er en 
mer naturlig forvaltningsgrense. 
 
Bestandsmål 
Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å registrere hvor mange valpekull som blir født 
hvert år, og ved å analysere DNA fra jerv. Statens naturoppsyn kontrollerer fra mars og utover 
våren og sommeren hiplasser hvor det tidligere er registrert at jerv har født valper. Det blir 
også lagt ned en betydelig innsats i å lete etter hiplasser i nye områder. Tips som fører til funn 
av yngling på lokalitet som tidligere ikke er kjent av forvaltningen utløser en dusør på 15 000 
kroner (skattepliktig). Dette forutsetter at lokaliteten blir kontrollert og yngling blir 
dokumentert av Statens naturoppsyn. DNA-analysene, som på landsbasis årlig gjøres fra 
mellom 1 200 og 1 500 prøver av jerveekskrementer, gir grunnlag for sikrere estimater på 
bestandsstørrelsen, og de gir kunnskap om kjønnssammensetning, inn- og utvandring, 
overlevelse, reproduksjon og slektskapsforhold. Det blir også utført DNA-analyser av 
vevsprøver fra alle individene som er felt ved skadefelling eller lisensfelling.  
 
Bestandsmålet for jerv er fastsatt i ”forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR-2005-03-18-
242)”. Siste status for jerv er gitt i NINA Rapport 1086 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 
2014, samt i Bestandsovervåking av jerv i 2014, bestandsstatus for store rovdyr i 
Skandinavia, nr. 2. 2014. I Skandinavia ble det registrert 138 jerveynglinger i 2014, 52 av 
disse i Norge og tolv av dem i region 8. I 2013 og 2012 ble det i Norge registrert henholdsvis 
44 og 68 ynglinger. I Nordland er bestandsmålet for jerv ti ynglinger. I Nord-fylket er 
bestandsmålet for jerv tre ynglinger jf. forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland – 
vedtatt mars 2011. Området i Nordland som omfattes av kvotevedtak fra Troms utgjør 
omkring 10 prosent av «Nord-fylket». Bestandsmålet for jerv i region 8 er ti ynglinger, 
hvorav tre ynglinger skal være i Finnmark og sju ynglinger i Troms. Persson og Brøseth 
(2011) kom frem til at det for hver yngling av jerv er 6,27 jerver i bestanden. Ved å bruke 
dette tallet vil vi finne at bestandsmålet i region 8 er 63 jerv: 19 i Finnmark og 44 i Troms. 
 
Nemndas myndighet for forvaltning av jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data 
om ynglinger de tre siste årene. I følge rovviltforskriften § 10, har rovviltnemnda myndighet 
til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv dersom gjennomsnittlig antall ynglinger av 
jerv de tre foregående år ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen. 
 
Hensikten med kvote for lisensfelling, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av 
jervebestanden samt begrense den skade som jerv påfører bufe- og tamreinnæring. For at den 
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skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at lisensfellingen i sterk grad 
styres mot områder med skadeproblemer på sau og rein. 
 
Hvis jerven i region 8 ikke beskattes vil bestanden sannsynligvis øke og medføre store 
endringer i landskapet. En ytterste konsekvens av en økt jervebestand kan bli opphør av 
reinbeitenæringen og sauenæringen i store deler av Troms og Finnmark, noe som helt klart 
ville ha endret landskapsbildet, og endret på næringsnett der samfunn av planter, dyr, sopp og 
mikroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det ikke-levende miljøet. I den andre 
ytterkanten har en et scenariet hvor jervebestanden i Troms og Finnmark utryddes, noe som 
også ville ha påvirket økosystemet ved at en predator og åtseleter som setter spor i landskapet, 
og påvirker hele næringskjeden ikke lenger hadde vært en del av økosystemet.  
 
Ynglinger av jerv 
Siden 2005 har den registrerte bestanden av jerv i region 8 ligget over bestandsmålet (Tabell 
1). I 2012, 2013 og 2014 var det registrert henholdsvis 28, 11 og 12 ynglinger. Dette gir et 
gjennomsnitt på 17 ynglinger de tre siste årene. I region 7 har det i samme periode blitt 
registrert 12, 9 og 13 ynglinger dette gir et gjennomsnitt på 11,3 ynglinger. I grenseområdene 
mot Troms er det på svensk side en tett bestand av jerv (Figur 1), det ser det også ut til at det 
er i grenseområdene mot Finland (Figur 2). Antall registrerte ynglinger av jerv per 29.5.2015 
er i rovbase 8 (6 dokumentert, 2 antatt) for Troms og syv (alle dokumentert) for Finnmark. I 
Finnmark er fire av ynglinger innenfor A-områdene og tre ynglinger var i B-områdene. I B-
områdene er ynglingene tatt ut, men i Lerresfjord og i Vestertana lyktes man kun med og felle 
valpene. I Nord-fylket i Nordland er det dokumentert to ynglinger, ingen av disse i 
samarbeidsområdet med Troms. I Troms har vi 8 lokaliteter der status for yngling foreløpig er 
usikker, i Finnmark 7. Dersom det ikke blir dokumentert flere ynglinger etter 
barmarkskontroller, som vil bli gjennomført for noen lokaliteter, og at Rovdata ved 
kvalitetssikring av data godkjenner ynglingene som nå ligger i rovbase, blir det altså registrert 
15 ynglinger av jerv i region 8 i 2015.  
 
Innenfor samarbeidsområdet med Nordland følger SNO opp tre kjente ynglelokaliteter. To av 
disse har ikke hatt yngling på over 10 år. Den tredje lokaliteten hadde yngling i 2011, med 
ukjent hiplass. Det er ikke registrert yngling i 2012, 2013, 2014 eller 2015 i dette området.  
 
Indre Ofoten har en del historikk i forhold til jervetap, men ut fra de sist registreringer 
forventes ikke de største tapene i dette området. Siden en betydelig del av området er 
prioritert til sau og rein, mener sekretariatet det er riktig å ha kvote tilgjengelig i dette 
området. Siden forekomsten av jerv i samarbeidsområdet i større grad dreier seg om en felles 
bestand med Troms og med Sverige, enn med resten av Nordland mener sekretariatet at 
kvoten i dette området skal være felles med kvoten for Troms, og at uttak av ett dyr i A-
området (kan være tispe) og av ett dyr i B-området er riktig tillegg til totalkvoten som følge av 
arealet i samarbeidsområdet. 
 
DNA av jerv 
Siden 1. januar 2014 er det analysert DNA-prøver fra jerv i Finnmark hvor det er registrert 29 
hannjerv og 35 tisper som vi ikke har informasjon om at er død. I tillegg til disse kommer 6 
døde hanner og 7 døde tisper. I Troms er det siden 1. januar 2014 funnet DNA fra 20 
hannjerver, hvorav seks er kjent døde, og fra 36 hunnjerver hvorav seks er kjent døde. Av 
DNA-registrerte jerver i Troms er det 19 som det er registrert kun én prøve av. Dette taler for 
at det reelle antallet er høyere. Vi antar antall individer vil øke både i Troms og Finnmark når 
alle DNA-funnene fra vinteren 2015 er analysert. Totalt har vi i region 8 siden 1.1.2014 
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registrert 108 jerver, derav 43 hanner og 65 tisper som vi ikke vet at er døde per 1.6.2015. 
Dette tilsvarer 45,3 jerver over bestandsmålet for regionen. Når vi bruker forhåndstallet 6,27 
gir dette 7,2 ynglinger over bestandsmålet.  
Kjent avgang 
I løpet av rovviltårene (1. juni–31. mai) 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 og 
2014/2015 er det i region 8 registrert en kjent avgang på henholdsvis 29, 35, 43, 24 og 21 
jerver, ekskludert valper ved hiuttak (tabell 2). 
 
Kjent avgang av jerv har hatt en økende trend frem til 2012/2013. Til tross for dette har vi 
ikke sett en nedgang i antall ynglinger før sesongen 2013/2014 hvor antall registrerte 
ynglinger var nede i elleve. Det er usikkerhet knyttet til hvor mange ynglinger som kommer 
til å bli godkjent i inneværende sesong. 
 

 
Figur 1. Kart som viser kvalitetssikrede jerveynglinger i Skandinavia i 2014 
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Figur 2. Beregnet utbredelse av jerv i Finland, 2014, på grunnlag av innmeldte observasjoner. Grønt 
til rødt indikerer henholdsvis få og mange observasjoner. Kilde: 
http://www.rktl.fi/riista/suurpedot/ahma/   
 
 
Tabell 1. Antall registrerte ynglinger av jerv i Finnmark og Troms samt samlet for region 8 i årene 
2005–2014. Tallene viser dokumenterte og antatte ynglinger, og er inkludert hiuttak. 

 
 
 
Tabell 2. Kjent avgang av jerv i region 8 fra og med 1. juni 2010 til og med 31. mai 2015. Symbolene 
♂, ♀ og J indikerer henholdsvis hann, hunn og valp, Ukjent angir valper som er funnet døde. Dataene 
for Troms 2014–2015 inkluderer en tispe skutt i Narvik (Nordland), og dataene for Troms 2011–2012 
inkluderer en tispe skutt ved skadefelling i Evenes (Nordland), begge i samarbeidsområdet med 
Nordland. 

 
 
 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Snitt 2012–2014

Finnmark 10 4 11 5 6 6 6 10 0 5 5
Troms 10 13 9 12 13 17 12 18 11 7 12
Region 8 20 17 20 17 19 23 18 28 11 12 17

1.6.–31.5 Fylke Lisensfelling Skadefelling Hiuttak Ukjent Totalt Avgang Avgang unntatt J

Finnmark 3♂, 2♀ 4♂, 3♀ 1♀, 5 J 7♂, 6♀, 5 J 18 13

Troms 3♂, 4♀ 1♂ 3♂, 5♀ 8 8

Finnmark 2♂, 2♀ 5♂, 3♀ 2♀, 4 J 1J 7♂, 7♀, 4J 19 14

Troms 3♂,4♀ 1♂ 2♀, 2 J 1J 4♂, 6♀, 3J 13 10

Finnmark 2♂, 2♀ 13♂, 9♀ 15♂, 11♀ 26 26

Troms 6♂, 4♀ 3♂, 3♀, 1♀, 2 J 9♂, 8♀, 2J 19 17

Finnmark 1♀ 7♂, 6♀ 1♀, 9 J 7♂, 8♀, 9 J 24 15

Troms 5♂, 4♀ 7♂,  1♀ 3♀, 7 J 1J 12♂, 8♀, 8 J 28 20

Finnmark 4♂, 1♀ 8♂, 2♀ 3♀, 5J 1J 12♂, 6♀, 6J 24 18

Troms 1♂, 1♀ 3♂, 5♀ 1♀, 3J 2J 4♂, 7♀, 5J 16 11

2012–2013

2011–2012

2010–2011

2013–2014

2014–2015
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Analyser har vist at jerven i nord er genetisk forskjellig fra jerv lenger sør. Den genetiske 
variasjonen i Troms og Finnmark er relativt lav sammenlignet med mer jervetette områder i 
Sverige. Dette kan tyde på relativt lave bestander over tid i nord. I NINA rapport 498 fremgår 
det at det likevel er liten grunn til å bekymre seg over nivået av genetisk variasjon på sikt. 
Dette siden jerven i Finnmark og Nord-Finland hører til samme delbestand, og at immigranter 
fra Nord-Finland fra tid til annen potensielt vil kunne ta med seg nytt genetisk materiale fra 
den mer variable bestanden lenger sør i finsk Karelen.  
 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtok i møte den 20. mai 2015, i sak 12/2015, kvote på 
16 jerv, hvorav maksimalt 8 hunndyr, for lisensfelling av jerv i region 7 – Nordland for 
2015/2016. Hvorav kvoten sør for Rombaken i Nord-fylket, jf. forvaltningsplan for gaupe, 
jerv, bjørn, ulv og kongeørn i region 7 – Nordland, vedtatt mars 2011, er to jerv. I tillegg ble 
det gitt en kvote på tre «frie dyr», som ikke fordeles ved starten av lisensfellingsperioden, 
men som kan fordeles senere. 
 
Kunnskap om rovviltartene, herunder jerv er noe av det beste vi har på artsnivå både når det 
gjelder bestandssituasjon og økologi. Rovviltforvaltningen har hatt høy prioritet de siste år, og 
vi har etter hvert også en god forvaltningskunnskap om hvordan rovviltartene reagerer på 
aktiv forvaltning. Kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 vurderes som godt nok til 
at det kan fattes en beslutning om kvote for lisensfelling av jerv.  
 
Lisensjakt vil ikke medføre en økt samlet belastning som kan true artens overlevelse så fremt 
kvote settes på et faglig forsvarlig grunnlag og geografisk avgrensing er i tråd med 
forvaltningsplanene for region 8 og 7. I tråd med prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 bør 
det derfor settes en geografisk differensiert kvote som tar sikte på å nå bestandsmålet for jerv 
mest mulig presist i A-området, unngå etablering av jerv i B området og med dette redusere 
potensialet for skade på beitedyr i både i A- og B-området. 
 
Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer naturmangfoldloven § 9 (føre-
var-prinsippet) til anvendelse. I denne vurderingen ligger en usikkerhet om utfallet for neste 
års registrering dersom et gitt antall jerver tas ut. Denne usikkerheten vurderer sekretariatet at 
i første rekke ligger i årlige variasjoner i ynglesuksess hos jerv, for eksempel avhengig av 
smågnagersvingninger, og ikke i dataene som på nåværende tidspunkt danner 
beslutningsgrunnlaget. Ut fra erfaringer om avgang og bestandssvingninger mellom år legger 
sekretariatet til grunn at tilvekstpotensialet i jervebestanden årlig er på minst ti prosent, disse 
kan altså tas ut uten at dette reduserer bestanden, i denne beregningen har vi også tatt høyde 
for innvandring fra en tett jervebestand i Norrbottes län.  
 
Når bestanden skal reguleres ned til bestandsmålet er det nødvendig både å ta ut tilveksten og 
antallet over bestandsmålet. En naturlig følge av dette er at sekretariatet også må vurdere 
mulige konsekvenser for jervebestanden dersom uttaket skulle medføre at bestanden kom 
under bestandsmålet. NINA rapport 732 viser at den registrerte populasjonsstørrelsen i 
Skandinavia fra 1996 til 2010 økte gjennomsnittlig med 4,3 prosent årlig. Noe av økningen 
kan skyldes bedre registreringer. Mens den skandinaviske jervestammen har en målt 
reduksjon siden 2012, denne var på ca. 3,5 prosent fra 2013 til 2014. Årsaken til reduksjonen 
er sammensatt og det er vanskelig å si hvilke forhold som har størst betydning. Faktisk 
reduksjon i form av større uttak er en forklaring, men variasjoner i registreringsforhold samt 
hvor stor andel av tispene som går til yngling det enkelte år kan påvirke resultatet. Overgang 
til felles skandinaviske rutiner for godkjenning av jerveynglinger kan også tenkes å ha gitt 
utslag. 
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Sekretariatet vurderer at dersom en til tross for et godt prediksjonsgrunnlag for uttak, skulle 
komme under bestandsmålet ved telling neste år, så har bestanden kapasitet til raskt å bygge 
seg opp uten betydelig tap av genetisk materiale. Sekretariatet vil også peke på det 
enstemmige rovviltforliket av 2011 hvor det ble presisert at «rovviltforvaltningen skal skje på 
en slik måte at antallet ynglinger holdes så nær bestandsmålet som mulig», dette jf. 
formålsparagrafene i viltloven, naturmangfoldloven og rovviltforskriften. 
Beslutningsgrunnlaget blir vurdert som godt, føre-var-prinsippet blir dermed ikke tillagt 
vesentlig vekt. Sekretariatet legger til grunn at rovviltnemnda med sin geografiske 
differensiering har ivaretatt de hensyn som er nedfelt i naturmangfoldloven § 12. 
 
Tap av sau og rein til jerv 
Troms 
For beitesesongen 2014 ble det søkt erstatning for 3876 sau og lam. Dette er ca. 600 dyr 
mindre enn innmeldte tap til rovvilt i 2013. I 2014 erstattet Fylkesmannen 1222 sau og lam. I 
2013 ble 1426 sau og lam erstattet. I 2014 ble omtrent 14 prosent erstattet til jerv og 42 
prosent til uspesifisert fredet rovvilt. I 2014 var den prosentvise andelen av de sauer og lam, 
registrert i organisert beitebruk, som slippes på utmarksbeite i Troms som ikke blir gjenfunnet 
i live for sau, lam og totalt (sau og lam) på henholdsvis 3,52 %, 8,26 % og 6,51 %. Dette er 
litt lavere tap enn i 2013. 
 
Fra Troms reinbeiteområde ble det for reindriftsåret 2013/2014 søkt erstatning for 5378 rein, 
dette ut av et totaltap oppgitt av de som har søkt erstatning på 6255 rein. Fylkesmannen 
erstattet 2271 av disse. Omkring 14 prosent av erstattede rein ble erstattet som tatt av jerv, og 
omtrent 14 prosent ble erstattet som tatt av uspesifisert fredet rovvilt.      
 
Finnmark 
For beitesesongen 2014 oppga de som søkte om erstatning et totaltap på 982 sau og lam. Det 
ble i 2014 søkt rovvilterstatning for totalt 791 sau og lam i Finnmark, Fylkesmannen erstattet 
448 dyr, av disse ble 192 erstattet som drept av jerv, noe som utgjør omtrent 43 prosent av 
erstattede rovvilttap av sau.  
 
For reindriftsåret 2013/2014 ble det søkt om erstatning for totalt 64 641 rein som drept av 
fredet rovvilt, 24 856 i Øst-Finnmark og 39 785 i Vest-Finnmark (omfatter også deler av 
Nord-Troms). Det ble i alt erstattet 10 702 rein til fredet rovvilt, derav 3645 til jerv. Dette er 
en nedgang siden i fjor som i all hovedsak skyldes avkortning av erstatning etter retningslinjer 
fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. I Finnmark ble det i 
reindriftsåret 2013–2014 undersøkt 182 reinkadaver der jerv ble dokumentert eller antatt å 
være dødsårsak. Siden 1. april 2014 til i dag (21. mai 2015) er det undersøkt 83 reinkadaver 
der jerv ble dokumentert eller antatt å være dødsårsak i Finnmark. 
 
Konklusjon 
Ut fra en helhetsvurdering av ovenfor nevnte data, antar sekretariatet at vi i region 8 inkludert 
samarbeidsområdet med Nordland, etter uttak, våren 2015 har en bestand tilsvarende omtrent 
17 ynglinger. Om vi forventer at valper fra våren 2015 bidrar med en tilvekst på 10 prosent til 
høstbestanden så blir forventet bestand 17*1,10 = 18,7 ynglinger i 2016. For at bestanden 
etter lisensfelling 2015/2016 skal være på eksakt 10 ynglinger må vi da beregne å ta ut 8,7* 
6,27 = 55 jerv.  
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I Finnmark er det per 21. mai 2015 registrert syv ynglinger, bestandsmålet er tre ynglinger. 
Fire ynglinger er registrert innenfor A-området, i B-området er det registrert tre ynglinger, alle 
er tatt ut foruten to tisper i to av hiene. Etter uttak er det våren 2015 registrerte fire ynglinger i 
A-området for jerv, da er det fortsatt noen flere lokaliteter å undersøke. Vi regner med at 
valper fra ynglingene i 2015 står for en liten tilvekst til lisensfellingsperioden 2015–2016. 
Ved DNA-analyse er det registrert betydelig flere individer enn yngleregistreringene tilsier. 
Sekretariatet mener derfor det bør settes en høy kvote, med en høy tispekvote, spesielt i B-
områdene. Foreslått kvote for Finnmark settes til 35 jerv, derav inntil 22 tisper. Av kvoten kan 
inntil åtte jerver felles i A-område, derav inntil to tisper.  
 
I Troms og samarbeidsområdet med Nordland er det per 1.6.2015 registrert åtte ynglinger, 
bestandsmålet er syv ynglinger. Én yngling er registrert i B-området, ingen er tatt ut. 
Sekretariatet legger til grunn at vi våren 2015 har en bestand tilsvarende omtrent ni ynglinger. 
Vi regner med en høyere faktisk bestand enn foreløpig registrerte ynglinger, dette fordi vi 
med bakgrunn i tidligere års registreringer og kjent avgang, samt DNA-registreringer mener 
bestanden er høyere enn antall registrerte ynglinger til nå indikerer. Ved DNA-analyser er 
registrert tispeandel høy, vi mener derfor det bør settes en høy tispekvote. Foreslått kvote for 
Troms og samarbeidsområdet med Nordland settes til 20 jerver, derav inntil elleve tisper. Av 
kvoten kan inntil ti felles i A-området, derav inntil fem tisper.  
 
Det er betydelig usikkerhet knyttet til hvor mange ynglinger som i region 8 blir registrert i 
2015, det er også betydelig usikkerhet knyttet til hvor mange individer som kommer til å bli 
registrert ved DNA-analyser av ekskrementer og vev. For at Fylkesmannen i samråd med 
rovviltnemnda skal kunne målstyre forvaltningen underveis i lisensfellingsperioden settes en 
utjevningskvote på seks dyr, tre som kan trekkes fra kvoten og tre som kan legges til kvoten. 
Disse kan være hanner eller tisper og kan trekkes fra eller legges til der Fylkesmannen i 
samråd med rovviltnemnda finner dette formålstjenlig etter en fortløpende vurdering av 
bestandssituasjonen for jerv og av skadesituasjonen som jerv volder på beitedyr. 
 
 
25/15 Anmodning om kvote for lisensfelling av bjørn 

 
 
 
 

Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 
Innstilling til vedtak:  
Troms: 
Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-området i Troms. Det anbefales en kvote på to – 2 – 
bjørn i B-området i Troms. 
 
Finnmark: 
Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-områdene i Finnmark. Det anbefales en kvote på fire  
– 4 – bjørn i B-området i Finnmark, hvorav inntil en binne. Jakten stoppes i Finnmark når 
binnekvoten er nådd.  
 
Bjørnebinner med unger som opptrer sammen bør unntas fra tillatelsen. 
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Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn 
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget: 
- St. meld. nr. 15 (2003–2004) Rovvilt i norsk natur 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009 
- Innst. S. nr. 174 (2003–2004) 
- Lov av 29.5.1981 om viltet (viltloven) 
- Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt. 
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013. 
 
Saksfremstilling 
Internasjonale avtaler og rammer 
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på bjørn gjennom Bernkonvensjonen som 
av Norge ble ratifisert i 1986. Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i 
deres naturlige leveområder.  
 
Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold. 
Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage 
nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal 
blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De 
rovviltartene som finnes i Norge er i vesentlig grad felles bestander med våre naboland 
Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning 
for den norske rovviltforvaltningen. 
 
Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt. 
Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolks rettigheter nevnes. 
 
Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de 
internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til. 
 
Nasjonale rammer og bestandsmål 
Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar 
for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning 
av kongeørn.  
 
Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i 
naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte 
målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. 
 
Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i stortingsmelding nr. 15 (2003–2004), Rovvilt i 
norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling til Stortinget nr. 174. 
Føringene i disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i 
naturmangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven – som er Norges første lov om vern 
og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak 
som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Velferden til viktige 
byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om 
dyrevelferd med tilhørende forskrifter. 
 
Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål 
om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt 
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for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal 
bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.  
 
Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe 
konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle 
de store rovviltartene i norsk natur.  
 
Forliket innebar at bestandsmålet for bjørn ble endret fra 15 årlige ynglinger til 13 årlige 
ynglinger. Antall hannbjørn skal ikke overstige 1,5 ganger antallet binner. Forvaltningen av 
bjørn overføres til de regionale rovviltnemndene når ti ynglinger av bjørn er nådd.  
 
Lovgrunnlaget 
Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene, i dette tilfellet bjørn, og dens genetiske 
mangfold blir ivaretatt på lang sikt og at bjørnen forekommer i levedyktige bestander i sine 
naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot 
andre viktige samfunnsinteresser, jf. § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 
fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på annen måte eller i et annet 
tempo enn om naturmangfoldet hadde vært det eneste hensynet å ta, jf. prinsippet om en 
geografisk differensiert rovviltforvaltning. Naturmangfoldloven § 5 og prinsippet om 
geografisk differensiert forvaltning er konkretisert gjennom §§ 3 og 4 i rovviltforskriften, og 
gjennom regional forvaltningsplan for rovvilt.  
 
Når et forvaltningsorgan fatter en beslutning er det et krav at naturmangfoldlovens prinsipper 
i § 7 (8–12) legges til grunn som retningslinjer.  
 
Offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon samt effekt av påvirkning, jf. 
naturmangfoldloven § 8. Sekretariatet vil vise til rapport fra Rovdata datert 13. mai 2015 om 
bestandsstatus for gaupe, jerv, ulv og bjørn fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for 
rovvilt, til Bioforsk rapport Vol. 10 nr. 46 2015, Populasjonsovervåking av brunbjørn: DNA-
analyse av prøver innsamlet i Norge i 2014, til Bioforsk rapport nr. 47 2013 om 
populasjonsovervåking av brunbjørn 2009–2012, samt til rapport fra Det skandinaviske 
bjørneprosjektet til Miljøverndepartementet: Bjørnens status og økologi i Skandinavia. 
 
Rovviltnemnda har i sin forvaltningsplan av 10.10.2013 fordelt målsettingen om totalt 6 årlige 
ynglinger innen A-områdene for bjørn i region 8: én i indre Troms, tre i Anarjohka (Karasjok 
og Kautokeino) samt to ynglinger i Pasvik, Sør-Varanger kommune.  
 
Siste års minsteestimat for antall bjørneynglinger i region 8 har 
bjørnekullsimuleringsmodellen (BKS-modellen), utviklet av det Skandinaviske 
bjørneprosjektet, beregnet til 2,3 ynglinger (Bioforsk rapport Vol. 10 nr. 46 2015, 
Populasjonsovervåking av brunbjørn: DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2014). Det 
ble i Finnmark innlevert 175 ekskrementprøver og 50 hårprøver i 2014 mot 255 
ekskrementprøver og 78 hårprøver i 2013. I 2013 ble det også gjort en vevsprøve mot to 
vevsprøver i 2014. I 2012 ble det innlevert 452 vevsprøver og 83 hårprøver mot 414 
ekskrementprøver og 65 hårprøver i 2011. Det var en gjenfunnprosent i Finnmark på 
henholdsvis 61 %, 65 %, 68 % og 62 % i 2011–2014. I Finnmark ble det i 2011, 2012, 2013 
og 2014 registrert totalt 46, 49, 50 og 34 individer. I 2013 ble det registrert 27 hanner og 23 
binner, mens det i 2014 ble registrert 18 hanner og 16 binner. 
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I følge SNO i Sør-Varanger kan årsaken til færre innsamlede prøver skyldes en varm sommer 
med god tilgang til mat for bjørnene. Dette medfører at færre bjørner leter etter mat i 
bygdenære strøk, og Sør-Varanger hadde i fjor ingen problembjørner på dyrket mark eller 
nært hus. Det ble dermed færre prøver å finne. I Anarjohka nasjonalpark er det ingen veier og 
svært lite ferdsel.  
 
Antall registrerte bjørner i Troms har gått fra tolv i 2013 til 17 i 2014. Antall registrerte binner 
i Troms var i 2013 fem, dette tallet var i 2014 endret til 9. 
 
Det finnes betydelig kunnskap om den samlede belastningen bjørnebestanden blir utsatt for, 
jf. naturmangfoldloven § 10. Bjørnebestanden i region 8 er ikke avgrenset av tilgjengelig 
areal. Det er ikke registrert sykdom på brunbjørn i regionen. Det er kjent at ungedødeligheten 
hos brunbjørn er høy, blant annet på grunn av infanticid (ungedrap). Utover enkelte påkjørsler 
skjer avgang av voksen brunbjørn hovedsakelig gjennom lisensfelling og skadefelling. I 
region 8 vil forvaltningen av bjørn i Sverige og Finland påvirke vår felles bjørnestamme. I 
stor grad har miljøforvaltninga oversikt over den samlede belastningen.  
 
Sekretariatet vurderer at det å gi tillatelse til uttak av et begrenset antall dyr gjennom 
lisensfelling ikke vil medføre en økning i samlet belastning som på sikt vil true artens 
overlevelse. Lisensfelling anses som viktig for beitenæringen i regionen jf. 
naturmangfoldloven § 14. Dette er også i tråd med rovviltforliket hvor det fremgår at «der 
bestandsmålet ikke er nådd skal oppbyggingstakten ta hensyn til nødvendig tid til tilpasninger 
for beitebrukerne og lokalsamfunnene generelt. 
 
Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, kommer til bruk i situasjoner hvor en ikke 
har tilstrekkelig kunnskap tilgjengelig. Sekretariatet vurderer at dette ikke er tilfellet i denne 
saken. 
 
Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse. Vedtaket gjelder kvote for 
lisensfelling og det er ikke aktuelt å stille vilkår om dekning av kostnader. Rovviltnemnda 
anser derfor ikke § 11 som relevant.  
 
Naturmangfoldloven § 12 sier at «for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal 
det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, 
gir de beste samfunnsmessige resultater». Innenfor fastsatte rammer, jf. den todelte 
målsettingen om rovvilt og beitedyr, har rovviltnemnda gjennom forvaltningsplanen gitt 
føringer for bruk av forebyggende og konfliktdempende midler samt føringer for en tydelig 
arealdifferensiert forvaltning. Dette innebærer at rovviltnemnda innenfor sine rammer har 
avgrenset A-områdene for bjørn ut fra en samlet vurdering som rovviltnemnda forventer vil gi 
de beste samfunnsmessige resultater. 
 
Forskjellen mellom forvaltningsområde A og B skal avspeiles med en tydelig differensiert 
langsiktig forvaltning. Dette er den mest bærekraftige forvaltningsstrategien inntil man når 
bestandsmålet. Det er viktig å begrense omfang av skader på sau og rein samt konflikter med 
samfunnet for øvrig. Dette er også hensikten med forvaltningsplanens differensiering. 
  
Forvaltningsstrategien tilsier at man skiller mellom A- og B-områder også før man har nådd 
bestandsmålsetningene i A-områdene. Slik unngår man at det etableres ynglende bjørn utenfor 
forvaltningssone A, inntil bestandene har bygd seg opp til å bli store nok til at bestandene nås 
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innen avsatt A-område. Klima- og miljødepartementet har påpekt at alle regioner har avsatt 
store nok forvaltningsområder for bjørn for å nå bestandsmålsetningene. 
 
Vurdering av skadepotensialet på husdyr og tamrein 
Både i Finnmark og Troms er det kalvingsområder for rein i A-områder for bjørn. 
Sekretariatet er kjent med Rapport från Viltskadecenter 2012:6, fra samarbeidsprosjektet 
mellom Viltskadecenter, Det skandinaviske bjørneprosjektet, Udtja skogsameby og Gällivare 
skogsameby, som har sett på bjørnepredasjon på rein og potensielle effekter av tre 
forebyggende tiltak. Sekretariatet mener bjørn har et betydelig skadepotensial i 
kalvingsområder for rein. 
 
I de siste årene har det i stor grad lyktes å holde sau og bjørn adskilt, slik har også de 
dokumenterte tapene av sau til bjørn blitt holdt lavt sett regionen under ett. Enkelte 
sauebrukere har likevel store utfordringer knyttet til bjørn. Og veldig mange saueeiere har en 
vedvarende utrygghet knyttet til risikoen for at det skal komme bjørn inn i beiteområdet. I 
2014 ble det ikke dokumentert sau tatt av bjørn i region 8. I 2013 ble det dokumentert/antatt 
26 sauer tatt av bjørn i Bardu, mens det ikke ble registrert bjørnetap av sau i Finnmark. I 2012 
ble det dokumentert/antatt åtte sauer tatt av bjørn i Sør-Varanger og det ble dokumentert én 
sau tatt av bjørn i Karasjok. I Troms ble det i 2012 dokumentert/antatt totalt 18 sauer drept av 
bjørn: 5 i Kåfjord, 6 i Bardu, 5 i Gratangen, 1 i Lavangen og 1 i Salangen. 
 
Om lisensfelling 
I stortingsmelding nr. 15 (2003–2004) er det lagt opp til en økt vektlegging av lisensfelling og 
kvotejakt som framtidige beskatningsformer på rovvilt. Innenfor rammen av norsk lovverk og 
hensynet til Bernkonvensjonens bestemmelser vil dette innebære at felling av bjørn kan 
foregå som lisensfelling. Bakgrunnen for dette er ønske om å utvikle jakt og fellingsformer 
som sikrer økt alminneliggjøring av rovviltartene og bred deltagelse av lokale jegere.  
Stortinget har, gjennom rovviltforliket i 2011, sagt at det skal gis økt adgang til lisensfelling 
av hannbjørner slik at forekomsten av hannbjørner i prioriterte beiteområder reduseres. 
 
Kjent avgang av bjørn i Finnmark 
Det ble i 2014 felt en hannbjørn på skadefelling i Jarfjord, dette i forbindelse med en 
skadesituasjon på rein. Denne bjørnen var en voksen hannbjørn som hadde vært i området 
over lengre tid. Det ble under jakta også felt en ung binne i Pasvik.  
 
Det er kommet inn flere meldinger fra Statens naturoppsyn om at det er jaget bort bjørn fra 
vårflokkene i Karasjok og Kautokeino områdene, også utenfor A-sonen. Det har så langt, per 
21. mai 2015 ikke kommet inn meldinger om store tapssituasjoner knyttet til bjørn på rein.  
 
Forslag til kvoter for lisensfelling i Finnmark 
På bakgrunn av bestandstall og observasjoner av bjørn i 2012, 2013, 2014 og våraktivitet i 
2015 i Finnmark, samt føringene i forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 anbefaler 
sekretariatet følgende fellingsområder og kvoter: 
 

Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-områdene i Finnmark. Det anbefales en kvote på 
fire – 4 – bjørn i B-området i Finnmark, hvorav inntil en binne. Jakten stoppes i Finnmark 
når binnekvoten er nådd.  
 
Det er ved DNA registrert flere bjørner utenfor A-området i 2014, og til dels langt utenfor. 
Blant annet er det registrert hannbjørn nord for Rivkkoš i Kautokeino kommune nær grensa til 
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Troms, nord for Sáravárri i Karasjok kommune ved grensa til Tana kommune. Det er i tillegg 
registrert ved Garsjøen i Nesseby kommune. Binner registrert utenfor A-område er i 
Skoganvarre og sør – øst for Karasjok sentrum, ved Diljaskáidi, samt i Munkelv i Sør-
Varanger kommune. 
 
Forslag til kvote for lisensfelling i Troms 
I Troms forekommer det bjørn hovedsakelig i indre strøk. I Troms ble det i 2014 funnet DNA 
etter 17 individer, derav ni binner, 71 prosent av bjørnene registrert i 2014 var det tidligere 
funnet DNA fra (2005–2011). I 2013 ble det funnet DNA etter 12 individer (7 hanner og 5 
hunner) 50 prosent av disse hadde det blitt funnet DNA etter tidligere (2005–2012). I 2014 
eller 2013 ble det ikke felt bjørn i Troms. I 2012 ble det felt en bjørn ved skadefelling. Våren 
2014 ble det registrert én binne med unger av 2014, og det ble registrert tre binner med eldre 
unger.  
 
Muligheten for at en vil få skadesituasjoner med tap til sau i 2015 vurderes som stor. 
Sekretariatet viser til at rovviltforliket er tydelig på at man skal ta ut bjørn utenfor 
binneområdene. Sekretariatet viser til økt antall bjørn registrert i Troms, og tilrår en 
lisensfellingskvote på to bjørner i B-området i Troms.  
 
Konklusjon 
Troms: 
Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-området i Troms. Det anbefales en kvote på to – 2 – 
bjørn i B-området i Troms. 
 
Finnmark: 
Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-områdene i Finnmark. Det anbefales en kvote på fire  
– 4 – bjørn i B-området i Finnmark, hvorav inntil en binne. Jakten stoppes i Finnmark når 
binnekvoten er nådd.  
 
26/15 Rovviltnemda anmoder om tillatelse til å bruke FKT-midler til tilskudd til 
vertskommuner for interkommunale skadefellingslag 
Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt 
Innstilling til vedtak: 
Det er etablert 6 interkommunale skadefellingslag i region 8 etter anbefaling fra rovviltnemda. 
Det er lagt ned mye arbeid for å etablere lagene, og med nødvendig opplæring i rovviltjakt. 
Lagene har nå tilfredsstillende kompetanse, og er et viktig verktøy for å oppfylle krav i 
rovviltforliket om raskt uttak av skadevoldende individ av rovvilt. 
 
Hvert fellingslag har en vertskommune som påtar seg ansvar for å administrere lagene. Dette 
medfører omfattende merarbeid for vertskommunene og det kreves økonomisk kompensasjon 
for dette. Ett av fellingslagene er nå avviklet i mangel på økonomisk støtte og flere har 
signalisert at de vil avvikle hvis det ikke gis økonomisk kompensasjon for å være 
vertskommune. Vi er i ferd med å miste en viktig ressurs vi har bygd opp i vår rovviltregion.  
    
Rovviltnemda i region 8 anmoder derfor Klima og Miljødepartementet om å få bruke FKT-
midler til å gi nødvendig økonomisk kompensasjon til hver av vertskommunene for 
interkommunale skadefellingslag. Det presiseres at det ikke er nødvendig med ekstra tildeling, 
det er rom for å dekke dette innenfor rammen av årlige tildeling til FKT i Rovviltregion 8. 
 
Vedtaket oversendes til Klima og miljøministeren. 
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Saksfremstilling 
 
Rovviltnemda i region 8 har anbefalt kommunene i regionen om å samarbeide og danne 
interkommunale skadefellingslag for felling av skadevoldende rovvilt når det gis 
fellingstillatelse. Dette er et av de viktigste satsingsområdene i regionen de siste årene, og det 
er lagt ned mye arbeid, både av fylkesmennene og kommunene, for å organisere og etablere 
lagene samt opplæring for nødvendig kompetanse på rovviltjakt. 
 
Det er nå etablert 4 interkommunale skadefellingslag i Troms og 2 i Finnmark. Det er 
gjennomført jaktkurs og HMS-opplæring slik at vi nå har god kompetanse i hele regionen for   
å ta ut skadevoldende individer av rovvilt, og oppfylle forpliktelsene i rovviltforliket om å ta 
ut skadevoldende individer av rovvilt raskt. Fylkesmennene uttrykker at de har stor nytte av 
skadefellingslagene, og at kontaktpersonene i vertskommunene er viktige også under 
behandling av søknader om skadefelling. De bidrar med å vurdere om forholdene ligger til 
rette for å lykkes med felling i den aktuelle situasjonen og gir med dette en lokal forankring 
når fylkesmennene behandler søknader om skadefelling. Skadefellingslagene er nå et viktig 
verktøy for å kunne lykkes med å ta ut skadevoldende rovvilt. 
 
Hvert av de interkommunale skadefellingslagene har en vertskommune som administrer laget. 
Det innebærer arbeidsgiveransvar for medlemmene i laget samt organisering, utbetalinger og 
refusjonskrav ved hvert skadefellingsoppdrag. Kommunens merarbeid/merkostnader er 
knyttet til følgende: 
 

1. Kontaktmøter med forvaltningen, minst 1 gang per år 
2. Interne kontaktmøter og samlinger i vertsregionene, planleggings- og informasjonsmøter 

mellom vertskommune og skadefellingspersonell. Dette er ikke kurs som det kan søkes FKT-
midler til. Bør være ca 1 gang i året. Dette er nødvendig for at lagene skal fungere og kunne 
være klar for oppdrag når det oppstår en akutt situasjon og fylkesmennene gir 
skadefellingstillatelse. 

3. Arbeid i forbindelse med skadefellingsoppdrag. Diskusjoner med fylkesmennene, avklaring av 
oppdraget med forvaltningen og skadefellingsledere, oppfølging av skadefellingslederne 
mens oppdraget pågår, informasjon til samarbeidskommuner og næringene, oppfølging i 
etterkant av oppdrag (timelister, reiseregninger, refusjonskrav til FM) 

4. Over-head, dvs godtgjøring for bruk av kommunens administrative ressurser spesielt på lønn 
og personal, både systemer og personell. 

 
Vertskommunene for interkommunale skadefellingslag har derfor et betraktelig merarbeid for 
å administrere lagene. Dette blir ikke godgjort i dag. Konsekvensene av dette er at det 
interkommunale skadefellingslaget i Sør – Varanger, Tana og Nesseby er avviklet, se vedlagte 
brev fra Sør-Varanger og Nesseby kommuner. I Finnmark har man anbefalt kommunene å 
etablere lag som kommunalt og lokalt virkemiddel, men mange kommuner har få ressurser til 
å jobbe med dette og nesten ingen har skadefellingslag. Per i dag har kun Porsanger kommune 
lag. Det er relativt få sauebruk i kommunene igjen, og reindriften har ikke den samme 
forankringen til den enkelte kommune, da de driver nomadisk drift gjennom året. I reindriften 
gir dette problemer da reinen er på innlandet om vinteren hvor reineierne må konsentrere seg 
om driften her. Samtidig kunne det i mange tilfeller vært aktuelt å iverksette skadefelling av 
gaupe og jerv som er fast etablert ved kysten i kalvingsområdene. Men uten etablerte 
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kommunale eller interkommunale lag har man ikke muligheter for dette, og Fylkesmannen har 
ikke noe virkemiddel. Flere av de andre vertskommuner har også signalisert at de ikke vil 
fortsette dersom de ikke får en økonomisk kompensasjon. Det vil si at vi er i ferd med å miste 
det vi har brukt mye ressurser på å bygge opp her i region 8.  
 
Vertskommunene forlanger økonomisk støtte for å få dekket merarbeidet med å være 
vertskommune for et interkommunalt skadefellingslag. Rovviltnemda støtter vertskommunene 
i dette kravet, mener interkommunalt samarbeid gir minst ressursbruk for hver enkelt 
kommune, og viser til at dette er rovviltnemdas tiltak og ikke et kommunalt tiltak. Derfor 
ønsker nemda å betale det det koster å gjennomføre tiltaket.   
 
Det er rom for å dekke dette innenfor rammen av årlige bevilgninger til FKT. For 
rovviltregionen 8 vil ikke dette gå ut over noe annet forebyggende og konfliktdempende 
arbeid. Vi vurderer også at skadefellinger er viktig både forebyggende og konfliktdempende. 
Hvis det lykkes med uttak av et skadevoldende rovdyr reduserer dette fremtidige tap av 
beitedyr. Det er også konfliktdempende fordi myndighetene gjør noe konkret i en situasjon 
med potensiale for store tap. Hvis det lykkes med uttak under skadefelling blir også behovet 
for FKT mindre. 
 
Rovviltnemda i region 8 anmoder derfor Klima og miljøministeren om å få bruke FKT-
midlene til å gi økonomisk kompensasjon for å dekke merarbeidet til de kommunene som har 
påtatt seg ansvaret med å administrerer interkommunale skadefellingslag i region 8.    
 
Uten etablerte skadefellingslag i regionen vil det ikke være forutsetninger for å oppnå 
målsetningene i rovviltforvaltningen for Region 8. FKT regelverket er slik det nå er unødig 
detaljert og nemnda kan ikke skjønne nødvendigheten av at FKT-regelverket skal begrense 
Rovviltnemndenes muligheter for å stimulerer til interkommunalt samarbeid om fellingslag. 
Gode kompetente fellingslag er viktige som forebyggende virkemiddel i rovviltforvaltning.  
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Hei
Med dette sendes referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan mellom UNN HF og 
lokalsykehuskommunene( OSO). 
Sekretariatet til OSO ber om at referatet distribueres.
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OSO - sekretariatet ønsker alle god sommer.

Med vennlig hilsen
Beate Nyheim
Seniorrådgiver
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Samhandling, NST
Universitetssykehuset Nord Norge HF
Mob. 97 54 30 10
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Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen 
 

UNN HF Kontonr: Org nr: Telefon UNN HF: 07766 Internett: 

9038 Tromsø 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO  E-post: oso-sekretariat@unn.no www.unn.no/oso 

 

Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtedato:  Torsdag 18. juni 2015   
Sted:   Rådhuset på Finnsnes 
Tid:  Møtestart kl. 11.00 Avsluttet kl. 15.45 
 
 
Tilstede  
Merete Hessen Leder av OSO, adm.sjef Kvæfjord kommune,  

Sør-Troms regionråd. 
Magne Nicolaisen  Nestleder OSO, avd.leder samhandlingsavdelingen UNN. 
Tor Kristian Grimeland Rådgiver, senter for psykisk helse, UNN Narvik. 
Anne-Marie Gaino  Rådmann, Nordreisa kommune, Nord-Troms reg.råd (til kl.14:00) 
Jon H. Mathisen  Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk UNN. 
Eva T. Olsen   Kommunalsjef, Tromsø kommune. Tromsø- områdets regionråd 
Inger Linaker Enhetsleder, Pleie- og omsorg, Bardu kommune, Midt-Troms 

regionråd.  
Alf Lorentzen Helse- og sosialsjef, Karlsøy kommune, Tromsø- områdets 

regionråd (vara for Karin Friborg Berger). 
Jorunn Lorentsen  Avdelingsleder, Avdeling for psykiatri og rusbehandling UNN 
    (vara for Per Christian Valle). 

 
 
Medlemmer med møte- og talerett 
Svein R. Steinert  Fylkeslege Troms, Fylkesmannens helseavdeling 
Guri Moen Lajord  Rådgiver, KS Nord-Norge  
Jon Arne Østvik  Brukerrepresentant, brukerutvalget UNN 
 
Øvrige som møtte 
May Tove Grytnes  Daglig leder, KomOpp (sak 28/15)  
Siv Hege Fagerheim  Prosjektleder, NST UNN (sak 30/15) 
Merete Postmyr  Prosjektleder, Pakkeforløp kreft, Dir/stab UNN (sak 31/15) 
Ann- Karin Furskognes Seksjonsleder, Samhandlingsavdelingen UNN (sak 33/15) 
Beate Nyheim   Sekretariatet, Samhandlingsavdelingen UNN 
 
Forfall 
Karin Friborg Berger  Kommunalsjef Balsfjord kommune, Tromsø og omegn regionråd, 
    vara Alf Lorentsen møtte.  
Tor Ingebrigtsen  Adm. Direktør UNN. Vara Marit Lind kunne heller ikke møte. 
Kari Holte   Ass. Klinikksjef Nevro-, Orto- og rehab.klinikken UNN. Vara  

Christoph Schafer kunne heller ikke møte. 
Wenche Folberg Rådmann, Narvik kommune, Ofoten regionråd. Vara Steinar 

Sørensen kunne heller ikke møte.  
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Møteleder Merete Hessen ønsket velkommen.  
 
 
Sak:   26/15    
Tittel:   Referat fra møte 16.04.15. 
Det ble påpekt ny praksis i forhold til distribusjon av referatene. I tillegg til OSO medlemmer og 
varamedlemmer sendes referatene til postmottak i kommunene og til administrasjonssjefen i 
UNN for videre distribusjon internt i UNN. 
 
Saker med vedtak som omhandler enkelte kommuner/klinikker skal i tillegg adresseres direkte til 
ansvarlig og med følgebrev. 
 
Vedtak 
Referat fra OSO møte 16. april 2015 godkjennes.  
 
 
 
 
Sak:   27/15  
Tittel:   Orientering fra OSO- representantene om aktuelle saker i egen region/ 

klinikk.  
 
OSO medlemmene informerte om aktuelle saker i egen region / klinikk.  
 
Vedtak 
Orientering fra OSO- medlemmene tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak:   28/15  
Tittel:   Utdanning av fagarbeidere til helse- og omsorg, hvordan kan kommunene og 

UNN bidra? Oppfølgning av sak 20/15. 
 
May-Tove Grytnes, daglig leder i KomOpp (opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms) 
orienterte. Presentasjonen følger som eget vedlegg. 
 
Vedtak 
1. OSO oppfordrer kommunene og UNN til å stille tilstrekkelige antall lærlingeplasser til 

disposisjon, og bidra til at antall lærlingeplasser er stabilt og forutsigbart.  
2. OSO anbefaler at kommunene og UNN samarbeider om lærlingeløpene.  
3. OSO oppfordrer KS til å fortsette med å jobbe aktivt for å bedre finansieringen av 

lærlingeordningen. 
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Sak:   29/15  
Tittel:   Forslag til opprettelse av KAD forum og felles driftsplan. 
 
Avdelingsleder Magne Nicolaisen orienterte. KAD forumet etableres etter sommeren. 
 
Vedtak 
1. KAD forumet bør ha med representant fra fagfeltet psykisk helse og rus. 
2. Saken settets opp på neste møte i OSO.   
3. Innspill fra dagens diskusjon tas med i det videre arbeidet. 

 
 
 
 
Sak:   30/15  
Tittel:   Fengselshelseprosjektet.   
 
Prosjektleder Siv Hege Fagerheim, NST UNN orienterte. Presentasjonen følger som eget 
vedlegg. 
 
 
Vedtak 
OSO tar informasjon om Fengselshelseprosjektet til orientering. 
 
 
 
 
Sak:   31/15  
Tittel:   Pakkeforløp for kreft. 
 
Prosjektleder Merete Postmyr, Dir/stab UNN orienterte. Presentasjonen følger som eget vedlegg. 
 
Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og 
forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, 
diagnostikk, behandling og rehabilitering. Postmyr informerte om hvordan 
«behandlingsprosessen» i praksis organiseres internt i UNN og om fastlegenes rolle. Mer 
informasjon er tilgjengelig fra: 
https://helsedirektoratet.no/kreft/pakkeforlop-for-kreft 
 
 
Vedtak 
OSO tar informasjonen om pakkeforløp for kreft til orientering. 
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Sak:   32/15  
Tittel:  Evaluering av Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler.   

Arbeidsgruppes innstilling.  
 
Avdelingsleder Magne Nicolaisen orienterte. 
 
    
Vedtak 
1. Innspill fra dagens diskusjon tas med i det videre arbeidet. 
2. Saken settes opp på neste møte i OSO. 
 
 
 
Sak:   33/15  
Tittel:   Tilbakemelding fra fem Samarbeidsforum innen psykisk helse og rus i UNN -
  området. Oppfølging av sak 48/14.   
 
Seksjonsleder Ann-Karin Furskognes, Samhandlingsavdelingen UNN orienterte. 
Tjenesteavtale 5: ”Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha 

behov for kommunale tjenester etter utskriving fra sykehus” og tjenesteavtale 3:” Retningslinjer 

for innleggelse i sykehus” har vært gjennomgått og diskutert i samarbeidsforaene innen psykisk 
helse og rus. Disse samarbeidsforaene (i Nord Troms, Midt Troms, Sør Troms, Ofoten og 
Tromsø med omliggende kommuner) har også drøftet om fagfeltet trenger en særavtale. 
 

 
Vedtak 
1. OSO tar informasjon fra samarbeidsfora rus og psykisk helse til orientering.  
2. OSO ber om at innspill og anbefalinger fra samarbeidsfora rus og psykisk helse følges opp i 

arbeidet med revidering av samarbeidsavtalene.  
3. OSO ber om at fagfeltet innfor psykisk helse og rus deltar i arbeidet med revidering av 

tjenesteavtalene. 
 
 
 
 
Sak:   34/15   
Tittel:   Samhandlingsbarometer – status, åpning? 
 
Avdelingsleder Magne Nicolaisen orienterte, og ga en presentasjon av selve 
samhandlingsbarometeret. Åpning av Samhandlingsbarometeret gjennomføres på OSO møtet i 
september. 
 
 
Vedtak 
1. OSO tar saken om status i arbeidet med Samhandlingsbarometeret til orientering  
2. OSO ber om at tidligere vedtak om etablering av en styringsstruktur for det videre arbeidet 

prioriteres og hvor spesielt kommunenes ansvar og bidrag tydeliggjøres.  
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Sak:   35/15   
Tittel:   Andre orienteringer 
 

1. Fylkesmannen i Troms, rapport fra tilsyn. 
 
Fylkesmannen i Troms har nylig oversendt rapport fra tilsynsbesøk 22. og 23. april 2015 ved 
Lungemedisinsk avdeling, UNN. I rapporten ble det påpekt ett avvik innen de reviderte 
områdene. 
Tilsvarende tilsyn ble også gjort i Tromsø kommune, hvor det også ble påpekt ett avvik. 
 
Vedtak  
OSO ber partene følge opp anmerkningene og iverksette tiltak. 

 
 
 
2. Høstkonferansen til KS, Dialogforum og Samhandlingskonferansen 
 Høstkonferansen til KS avholdes 21. og 22. oktober i Tromsø. Det settes av tid til 

Dialogforum (dialog mellom ledelsen i UNN og ledelsen i lokalsykehuskommunene) i 
forbindelse med konferansen. 
 

 UNN avholder årets Samhandlingskonferanse tirsdag 1. og onsdag 2. desember 2015. 
 

 Samhandlingsprisen deles ut under Samhandlingskonferansen. Forslag til kandidater 
sendes OSO- sekretariatet innen 17. juli. OSO medlemmene oppfordres til å foreslå tiltak 
som bør nomineres. Søknadsskjema vedlagt referatet. 

 
 
 
 
Sak:   36/15 
Tittel:   Eventuelt. 
 
Når møteplan for OSO i 2016 skal diskuteres, bør sekretariatet vurdere hvordan vi kan dra 
veksler på at møtested alternerer mellom ulike steder. Sekretariatet bes vurdere om møtene kan 
fokusere på faglige tema, omvisning etc som er relevant for det sted møtet avholdes.    
Det bør også vurderes om videokonferanse kan benyttes for en del av de eksterne innlederne. 
 
 
 
 
Sak:   37/15   
Tittel:   Neste møte  
 
Vedtak: 
Neste møte: Torsdag 17. september 2015 kl. 11:00- 15:30 
Sted:  Narvik  
Formøter Fra kl. 10:00- 10:50 
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Kandidater til Samhandlingsprisen for 2015 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge og alle de 30 kommunene i lokalsykehusområdet har i 
fellesskap opprettet Samhandlingsprisen på 50.000 kroner.  
Gjennom å foreslå tiltak til Samhandlingsprisen er du med på å gjøre kjent god samhandling 
som allerede eksisterer. Vinnerne av Samhandlingsprisen får mulighet til å presentere 
tiltaket/tjenesten under Samhandlingskonferansen som arrangeres den 1. og 2.desember 2015 
i Tromsø.  
 
Fra statuttene for Samhandlingsprisen: 

 Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN og en 
eller flere kommuner i lokalsykehusområdet 
 

 Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus og god ressursutnyttelse 
vektlegges 

 
 

 Begrunnet forslag til prismottakere sendes pr. e-post til oso-sekretariatet@unn.no 
merket ”Samhandlingsprisen 2015”  

 
Fristen for å sende inn forslag utvides fra 30.juni til 17.juli. 
 
Send inn ditt forslag innen 17. juli. Søknadsskjema finner du på neste side. 
 
Har du spørsmål, ta kontakt med sekretariatet for OSO v/ Beate Nyheim tlf: 97 54 30 10 
beate.nyheim@unn.no  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Beate Nyheim 
Sekretariatet for Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom UNN HF og kommunene i 
lokalsykehusområdet 
Oso-sekretariatet@unn.no 
 

 
 

-�249�-

mailto:oso-sekretariatet@unn.no
mailto:beate.nyheim@unn.no
mailto:Oso-sekretariatet@unn.no


 2 

Samhandlingsprisen 2015 
 
Begrunnet forslag sendes til oso-sekretariatet@unn.no merket ”Samhandlingsprisen 2015”. 
Frist 17. juli 2015 
 
 
1. Navn på samhandlingstiltak/tjeneste 
 
 
 
2. Navn på kontaktperson og sone/enhet som deltar fra kommunen/kommunene? 
 
 
 
3. Navn på kontaktperson og avdeling/klinikk som deltar fra UNN HF? 
 
 
  
4. Beskrivelse av samhandlingstiltaket (se statutter - neste side)  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hvilken overføringsverdi kan dette prosjektet ha for andre avdelinger/kommuner? Beskriv! 
 
 
 
 
6. Navn, e-post adresse og telefonnummer til den som foreslår dette tiltaket til prisen 
 
 
 
  
7. Øvrige opplysninger, evt. utdypende informasjon 
 
 
 
 
Vedlegg med utdypende informasjon om samhandlingstiltaket kan også sendes via e-post til 
oso-sekretariatet@unn.no, eller per post til; 
Samhandlingsavdelingen, NST, UNN HF, Boks 35, 9038 Tromsø.  
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 Statutter for Samhandlingsprisen:  
 

1. Samhandlingsprisen deles ut av UNN HF og kommunene i lokalsykehusområdet i 
fellesskap.  

2. Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN HF 
og en eller flere kommuner.  

3. Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus og god ressursutnyttelse 
vektlegges. 

4. Finansieringen av prisen deles likt mellom kommunene og UNN HF, og prispengene 
fordeles likt mellom kommunen(e) og UNN HF. 

5. Prisen består av et innrammet diplom og 50.000 kroner.  
6. Prisen deles ut årlig. 
7. Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen innen 17.juli. 
8. Begrunnet forslag til prismottakere sendes på e- post til: oso-sekretariatet@unn.no  
9. Overordnet Samarbeidsorgan mellom UNN og lokalsykehuskommunene (OSO) er 

jury. 
 
Mer informasjon på internett 
www.unn.no/samhandling 
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

TelefonVår dato
77 64 20 45 23.11.2015

Deres dato

Vår ref.Arkivkode
2015/298 - 15331.1
Deres ref.

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett N U\I 2

Referat fra ROBEK-møte4. november 2015

Som et ledd i oppfølgingen av kommuner som er oppført i register om betinget godkjenning
og kontroll (ROBEK) gjennomfører Fylkesmamen årlig minst ettmøte der den økonomiske
utviklingen i kommunen og status i forpliktende plan for inndekning av underskudd er tema.

Onsdag 4. november 2015 fra kl. 14.30-16.30 ble det gjennomført et slikt ROBEK-møte med
Nordreisa kommune. Møtet fant sted på rådhuset på Storslett.

Fra Fylkesmannen deltok fylkesmann Bård M. Pedersen, kommunaldirektør Jan-Peder
Andreassen, seniorrådgiver Marianne Winther Riise og seniorrådgiver Asle Tjeldflåt.

Fra Nordreisa kommune deltok formannskapet og den administrative ledelsen i kommunen.

Fylkesmannen takker for møtet, som vi vurderer som sentralt i vår oppfølging av den
økonomiske situasjonen i kommunen.

Dagsorden for møtet var følgende:

Innledning
ROBEK —vilkår for oppføring, konsekvenser av å være oppført og Fylkesmatmens
rolle overfor ROBEK-kommuner
Økonomien i Nordreisa kommune sett med Fylkesmannens øyne, v/ Fylkesmannen
Økonomisk status i 2015 og status i forpliktende plan v/ Nordreisa kommune
Arbeidet med årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 v/ Nordreisa kommune
Eventuelt

1. Innledning

Det var først en kort presentasjonsrunde.

Etter dette innledet fylkesmann Bård Pedersen med å understreke at et viktig mål med møtet
er å sikre at kommunen og Fylkesmannen har samme forståelse av kommunens økonomiske
situasjon. Videre ble det gitt kort informasjon om fylkesmannsembetet. Fylkesmannen tok

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 776420 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 776421 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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dessuten opp det generelt høye sykefraværet i kommunal sektor, og at også Nordreisa
kommune må arbeide aktivt for å redusere dette.

ROBEK —vilkår for oppføring, konsekvenser av å være oppført og
Fylkesmannens rolle overfor ROBEK-kommuner

Fylkesmannen v/ Jan-Peder Andreassen gikk gjennom vilkår for å bli registrert i ROBEK, og
Fylkesmannens rolle overfor ROBEK-kommuner og status i kommunens forpliktende plan for
inndekning av underskudd. Videre ble det vist til oppsummeringen fra det forrige ROBEK-
møtet (13. november 2014). Konklusjonen her var at det så ut til å være mulig for kommunen
å dekke inn resten av underskuddet i 2014, men regnskapet vist at kommunen ikke klarte dette
og i stedet fikk et nytt underskudd i 2014.

Det ble minnet om at ROBEK ikke er det samme som å bli satt under administrasjon, jf.
reglene om betalingsinnstilling i kommuneloven §§ 56-58. Overfor ROBEK-kommuner skal
Fylkesmannen for det første godkjenne vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler.
Videre skal det gjennomføres en lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett overfor ROBEK-
kommuner. I brev om lovlighetskontroll gis det også tilbakernelding på ulike deler av
økonomiplanen. Fylkesmannen følger opp at forpliktende plan for inndekning av underskudd
blir fulgt. Mye av Fylkesmannens oppfølging er basert på dialog med kommunen, der
Fylkesmannens rolle er «å se kommunene i kortene», synliggjøre handlingsrom og bidra til at
alle i kommunen har samme situasjonsforståelse.

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

Det ble vist til at Nordreisa kommune har et gjenstående underskudd på 10,769 mill. kr. pr
utgangen av 2014 (2,5 % av brutto driftsinntekter). Iht. forpliktende plan for inndekning av
underskudd, med utvidet inndekningstid for underskuddene fra 2008, 2009 og 2010 godkjent
av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skal alt av underskudd være dekket inn i
2016, med 1,2 mill. kr. i 2015 og 9,569 mill. kr. i 2016.

Fylkesmannen viste til brev med lovlighetskontroll av årsbudsjett 2015, hvor det ble uttrykt
bekymring for den økonomiske utviklingen i 2014, ettersom det ikke ble dekket inn noe av
tidligere års underskudd og det i stedet ble et nytt underskudd.

Ettersom inndekning i 2014 ikke gikk som planlagt, reflekterer ikke gjeldende økonomiplan
kommunens økonomiske utfordringer. Det ble stilt spørsmål ved status i kommunens prosess
med å nedstyre med 30 mill. kr. i 2017, jf. vedtak etter at regnskapsresultatet for 2014 ble
kjent.

Kommunen har tidligere vedtatt og gjennomført flere endringer i skolestrukturen og —
dimensjoneringen, men enkelte av disse tiltakene har seinere blitt reversert. Dette har ført til
økte utgifter for kommunen.
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Det ble også vist til kommunens høye og økende lånegjeld. Kommunen har en betydelig
renterisiko dersom renten skulle stige.

Som signalisert i brev med lovlighetskontroll av årsbudsj ett 2015 uttalte Fylkesmannen at vi
vil kunne bli vesentlig mer restriktiv mht. godkjenning av låneopptak i 2016 dersom
kommunen ikke klarer å følge inndekningsplanen i 2015.

Fylkesmannen la vekt på følgende 5 punkter:

Kommunen med kommunestyret i spissen må stå samlet i arbeidet med å gjenopprette
økonomisk kontroll og det økonomiske handlingsrommet. I dette ligger det først og
fremst at det må være en felles forståelse av kommunens økonomiske situasjon i hele
kommuneorganisasjonen —på politisk nivå, i administrasjonen og i de ulike
sektorene/enhetene.

Nordreisa kommune må ha tilstrekkelig omstillingstakt og gjennomføringsevne når
det gjelder å tilpasse utgiftene til inntektsrammen. Kommunen må ha fokus på
langsiktige, konkrete og målbare tiltak som gir varig effekt for kommunens økonomi.
Tiltak må i siste instans gjenspeiles i færre stillinger/reduserte lønnsutgifter.

Det er svært viktig at kommunestyret har et godt beslutningsgrunnlag når den skal
treffe vedtak, og at det er tett oppfølging av den økonomiske situasjonen, både
administrativt og politisk. Kommunen må følge opp om vedtatte tiltak gir tilstrekkelig
effekt, og evt. vurdere altemativer dersom det er behov for det. Hyppighet og ikke
minst kvalitet på statusrapporteringen er helt avgjørende for kommunens styringsevne.

Gjeldsbelastningen bør ikke økes gitt kommunens svake økonomiske bæreevne.

Opparbeidelse av økonomiske reserver er viktig for alle kommuner.

4. Økonomiskstatusi 2015og statusi forpliktendeplanv/ Nordreisakommune

Økonomisjef Rita Toresen ga en presentasjon av regnskapsresultatet for 2014, og de viktigste
årsakene til at det ikke ble rom for å dekke inn noe av tidligere års underskudd, og at det i
stedet ble et nytt underskudd. Det ble pekt på svikt i de frie inntektene og overforbruk på
spesielt helse- og omsorgssektoren og sektor for bygg og eiendom. Det kom blant annet frem
at det i løpet av 2014 var vedtatt dobbelbemanning på sykehjernrnene uten finansiering. Antall
årsverk i kommunen i 2010 var 460,3, mens det i 2014 var 459, dvs, en nedgang på kun 1,3
årsverk på fem år. Denne utviklingen har sammenheng med den store økningen i antall
stillinger som skjedde i løpet av 2014, spesielt innen helse og omsorg.

Rådmann Anne-Marie Gaino presenterte økonomisk status i 2015 med utgangspunkt i
tertialrapport 2 (pr. 31. august). I følge denne økonomirapporten har kommunen et
merforbruk på 5 mill, kr. pr. 2. tertial. Dette tilsier at kommunen ikke vil klare å dekke inn
tidligere års underskudd som planlagt med 1,2 mill, kr. i 2015.
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situasjonen som kommunen befinner seg i. Dette er en grunnleggende forutsetning for at
kommunen skal klare å få kontroll over økonomien og dekke inn tidligere års underskudd.

Videre stilte Fylkesmannen spørsmål ved om det vil være realistisk å dekke inn 1,2 mill. kr.
ekstra i 2016 dersom inndekning i 2015 ikke blir iht. budsjett og forpliktende plan, ut fra
forslaget til økonorniplan som rådmannen presenterte. Iht. forpliktende plan som er godkjent
av Kommunal- og moderniseringsdeparternentet skal alt av underskudd være dekket inn i
2016.

Fylkesmannen uttrykte stor bekymring for Nordreisa kommunes økonomistyring, dvs.
evne til å gjennomføre tiltak for å dekke inn tidligere års underskudd, følge opp den
økonomiske situasjonen i løpet av året og få kontroll over og balanse i
kommuneøkonomien. Fylkesmannen anmodet sterkt om at kommunen nå har fokus på
å utarbeide langsiktige, konkrete og målbare tiltak som gir varig effekt for kommunens
økonomi, og at administrativt og politisk nivå må samarbeide om dette for at
kommunen skal komme på fote økonomisk.

Med hilsen

Bård M. Pedersen
fylkesmann

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Emne: Sametinget som medspiller og utviklingsaktør!
Vedlegg: image001.gif;Uttalelse Sametinget som medspiller og utviklingsaktør 23.06.15.pdf
Det vises til vedlagte uttalelse.

Hilsen
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DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA
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NULJO-
DIREKTORATET

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett Trondheim, 19.10.2015

Deresref.: Vår ref. (besoppgitt ved svar): Saksbehandler:
[Deres ref.] 2013/2607 Nits-Yngve Berg

Sikring av Saga i Nordreisa kommune som friluftslivsområde
for allmennheten

Vi viser til Miljodirektoratets tilsagn datert 30.6.2014 og 18.12.2014 til sikring av Saga i Nordreisa

kommune som frituftstivsområde, samt påfølgende korrespondanse i saken.

Basert på opplysningene i søknaden, samt søknad om advokatbistand i sakens anledning har

direktoratet tidligere gitt et samlet titsagn på inntit N OK2 260 855,- for sikring av Saga
frituftstivsområde.

I ettertid er det foretatt en eiendomstakst som danner grunntag for ny vurdering av titsagnets

størrelse. Ut fra nye opplysninger i saken gir direktoratet med dette et tilsagn på N OK209 145,- til

erverv av området.

Miljødirektoratets samlede tilsagn vil dekke inntil 50 %av sikrings- og titretteleggingskostnadene for

Saga frituftslivsområde. Samlet tilsagn er begrenset oppad tit N OK2 470 000,-, hvorav

ervervskostnadene utgjør inntil N OK400 000,-, juridisk bistand inntit N OK 100 000,- og

grunnleggende titrettelegging inntit N OK 1 970 000,-.

For begrunnelse og vilkår for titsagn vises det til Miljødirektoratets brev datert 30.6.2014 og

18.12.2014. Frist for gjennomføring er satt til 15.8.2016. Hvis kommunen ønsker utvidet frist for

gjennomføring ber vi om tilbakemelding på dette.

Hilsen

Miljødirektoratet

b<iF<X1 1- skA_r•V
.c.„, j...k....._ ji--- CN, .»,\-

Beri t Lein Terje-Qam

avdelingsdirektør seksjonsteder

Kopi til:

Postadresse: Postboks 5672, Stuppen, 7485 Trondheim I Telefon: 03400/73 58 05 00 I Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no I Internett: www.miljødirektoratet.no Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim I Grensesvingen 7, 0661 Osto
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Troms fylkeskommune / Romssa fylkkasuohkan Postboks 6600 9296 Tromsø

Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamanni Postboks 6105 9291 Tromsø
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NORDREISA KOMMUNE
Postboks174
9151 STORSLETT

KLP Skadeforsikring AS
Et selskap i KLP-konsernet
Org.nr.: 970 896 856Foretaksregisteret
Dronning Eufemias gate 10,
Pb. 400 Sentrum, 0103Oslo
Tlf.: 05554 Faks: 22 03 39 41
www.klp.no

Oslo, 29. september 2015

Att: John Arne Jensen

SKADEDATO: 25.03 .2015
SKADESTED: Leonard Isaksens vei 10 og 12, Gnr 15 Bnr 10 Nordreisa
VÅRT SKADENR: 184456 MBE

Vi viser til konferanse i forbindelse med bygningsskjønnet som er avholdt etter skaden, og vi
vedlegger skjønnsdokumentene.

Som det fremgår av dokumentene kom skjønnet til at den skadde bygningens gjenoppføringspris etter
skadedagens priser er kr. 8.100.000, ekskl. mva., mens reparasjon av skaden etter samme priser er kr.
5.050.000,- ekskl. mva.

Ved fastsettelse av skaden er det tatt hensyn til nødvendige utgifter til riving, rydding og bortkjøring
av verdiløse rester, samt utbedring av skader på de deler av bygningen som har gjenverdier. Det er
beregnet gjenverdier tilbygget i kjellermuren etter sanering og fremt i hovedbygningen. Reparasjonen
er nærmere beskrevet i kjønnsdokumentene under skadeomfang i store trekk.

Etter oppgjørsbestemmelsen for deres forsikring settes skaden til kostnadene ved reparasjon eller
gjenoppføring til samme fonnål på samme sted og i den samme, eller i det vesentlige samme, stand
som før skaden inntraff. Ferdigattest må foreligge seinest 5 år etter skadedato.

I den grad den skadde bygningen ikke var i samsvar med dagens byggeforskrifter, ba vi om at
skjønnsmennene spesifiserte de kjente påbud som vil gjelde ved reparasjon/gjenoppføring. Påbudene
medtatt i skjønnsdokumentet er basert på at skaden i omfang ikke utløser hovedombygging.
Merkostnadene ved oppfyllelse av slike påbud som knytter seg at tilbygget føres opp etter Tec 10 er
fastsatt til kr. 570.000,- ekski. mva.

Erstatning for merutgifter ved påbud er maksimert til kr. 8.000.000,-. Påbud som myndighetene hadde
hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet (latente påbud) erstattes ikke. Den er videre
betinget av at reparasjon/gjenoppføring skjer innen fem år fra skadedagen.

For fullstendige regler for påbuderstatningen viser vi ellers til vilkårs punkt 3.6.3 resp 8.6 i vilkårene
for deres forsikring. Hvis det viser seg at andre påbud enn de som er nevnt i skjønnsdokumentet blir
utløst av skaden (med hjemmel i lov eller i offentlige forskrifter) må vi be om at disse oversendes oss
eller til skjønnsmennene. Skjønnsmennene vil så gå gjennom disse opp i mot kjente påbud som er
fastsatt i skjønnet. Vi gjør her oppmerksom på at påbudene må være knyttet opp mot nøyaktig slik
bygningen fremsto på skadedagen. Påbud som kommer av endringer erstattes ikke.

E-post kommune/bedrift: servicesalg@klp.no

E-post privat: privatkunde@klp.no

E-post oppgjør: klpskade@klp.no-�268�-
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Den totale erstatningenved utbedring av skadener således summenav reparasjonskostnad kr
5.050.000,- ogmerkostnader ved påbud kr 570.000,- som til sammenutgjør kr5.620.000,- ekskl.
mva. I tillegg kommerkostnaden forprisstigning som forts erkjentetterutbedrings tiden.

Verdiøkningen ved å oppføre/reparere tilsvarendebygningpå skadestedeterunder40 % slik at det
ikkeutløser fradragved oppgjør (se alternativ4 og6).

Hvis bygningen blir gjenoppførtpå et annet sted ikommunenvilvi be skjønnsmennene om å foreta
tilsvarende beregning på verdiøkning. Vimener atdetbør foretas avklaring innenbygningen blir
oppført på annet sted slik atkommunen har fått avklart eventuelleverdiøkninger over 40 %på
forhand.

Normal reparasjons-/gjenoppføringstid har skjønnet satt til llmåneder for Hovedbygning og 13
måneder fra skadedagen, 25.03.2015. Husleietap er fastsatt til kr6.500,-prmåned.

Prisstigning er ogsåmed ideres forsikringhos ossjfr. vilkårs punkt 3.6.2 resp 8.5 . Erstatning for
eventuell prisstigning vil vi ta oppnår bygningen er ferdig reparert. Vi gjør for ordens skyld
oppmerksom på at det i erstatning for disseposter skal tas hensyn til bl.a inntjente renter av
bygningserstatningen.

Ved erstatning etter oppgjørsgrunnlaget som ikkeerbetinget av gjenoppføringkan den del av
erstarningen (den ubetingede erstatningen), dvs,økonomiskverdi før skade, etter fradrag av eventuelle
netto nyttbar gjenverdi, utbetales til dem. Dennedelen er (alternativ 5)beregnet til kr2.475.000,-.
Den del av erstatningen som erbetinget av gjenoppføringvil bli utbetalt etterhvert som
gjenoppbygging skjer, men førstmåverdien avdet somer gjenoppførtoverstigegrunnlaget for
oppgjør etter økonomiskverdi oven.

Erstatningsbeløpet for den skaddebygningsøkonomiskverdi forrentes etter Forsikringsavtalelovens §
8-4, fra 2måneder etter at selskapet fikkmelding om skadetilfellet. Rente for dendel av erstatningen
som erbetinget av gjenoppføringpåløper tidligst 2måneder etter atderehar hattutlegget. Før rente
etter denne bestemmelse påløpermå dere først gjenoppføre såmye avbygningen at densverdi
overstiger grunnlaget for oppgjør etterøkonomiskverdi, kr. 2.475.000,-.

For perioden 2mån etter skade tom idagutgjør rentene kr78.132,-. For sammeperiode utgjør
husleietap kr 26.866,-. Selskapet dekkerkun denmest gunstige av alternativene som idette fallet er
renter. For øvrige del av de 13mån erstatteshusleietap somutgjør kr57.634,-.

Det er av storvekt atdet avklares omder foreligger fradrag formva ellerdeler avmva
utleggene. Bygningen før skadenvar brukt tilbådeutleieogvirksomhet. Merverdiavgift
refunderes for øvrig etterdokumenterte kostnader som erpåloptved utbedringen av skaden. Vi
avventer er tilbakemelding.

Vi står for øvrig til deres disposisjon i fall derehar spørsmål i anledning skjønnet.

Den foreløpig erstatningsberegningen blir da slik:

Økonomisk verdi kr. 2.475.000,-
Renter (250515-290915) kr. 78.132,-
Husleie 13mån (unntatt renteperiode) kr. 57.634,-
-Egenandel kr. 25.000,-
=Erstatning kr. 2.585.766,-

I forbindelse med oppgjør trenger vi etaktueltkontonummer samt eventuelt referansenummer.
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Skadeforsikring

Når gjenoppføringav bygningblirforetattimøteservi dokumentasjonpå det4; e
P12;sikrin-konsgeASrnet

ytterligereerstatningutoverøkonomiskverdikanbli foretatt.DetteinnenforCrailafile1130N6Foretaksregisteret

skjønnetsverdsettelse. Dronning Eufemias gate 10,
Pb. 400 Sentrum, 0103Oslo
TIL: 05554 Faks: 22 03 39 41
www.klp.no

Medvennlighilsen
for KLP SkadeforsikringAS

MatsBerggren
Skadebehandler
Telefon:22 03 35 98

E-post kommune/bedrift: servicesalg@klp.no
E-post privat: privatkunde@klp.no

E-post oppgjør klpskade@klp.no-�270�-



SKJØNNSDOKUNIENTFORBRANNSKADETBOLIG.

Forsikringstaker Nordreisakommune.9151 Storslett.
(representant) Jan ArneJensen, SigridBirkelund,KnutFossvoll.

Forsikringsselskap KLPSkadeforsikring,Oslo v/Mads Berggren
(representant)

Skadet objekt Boligbyggog nå lokalerfor kafe X. (Doktorgården).
Skadetype Brann.

Skadested : LeonardIsaksensvei 10og 12,G.nr 15Bnr. 10 i Nordreisakommune.
Skadenummer : 184456 Polisenummer:Ikke angitt.
Skadedato 25.03.2015 Skjønnsdato:12.08.2015

Forsikringsvilkår : KommuneEiendom01.01.2015.Gen 01 EK 001-BYG-05.

Forsikringspolise Fremlagtresymeark.

Skjønnsprotokoll : Denneble fortløpendeført under skjønnet,opplest,undertegnetog delt ut til
deltakerne.

Dokumentinnhold : Skjønnsdokument.
Oppnevnelseav skjønnsmenn/skjønnsprotokoll.
Plantegninger.
Fotografierfra skadestedet.
Tilbud riving av 2.9.2015fra firma Klasvold,Sørkjosen(2alternativer)

Skjønnsmenn : Oppnevnt av forsikringsselskapet: Oppnevnt av forsikringstaker:
Navn RennartG. Jakobsen Svein-HaraldHansen
Adresse Stakkevollvegen15 Kløvervegen15
Postnr/sted 9010 Tromsø 9016 Tromsø
Mobiltelefon 90859260 90571711
Telefon/fax kontor 77662920/77662929 78413480/77612805
Epost rennart@byggtakst.no svein@polytech.as

Arkivreferanse BTN 150394

Oppmann Roy Rørnes,9700 Lakselv.
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FORSIKRINGSTAKER: FORSIKRINGSSELSKAP:
Nordreisa kommune KLP Skadeforsikring
Sentrum 17 Postboks 400 Sentrum
9151 Storslett 0103 Oslo

SKJØNNSDOKUMENT Side 2 av 11

SKADENR: 184456 MBE SKADEDATO: 25.03.2015 SKJØNNSDATO: 12.08.2015

Skjønnsgrunnlaget:
Dette skadeskjønn omfatter skaden på en todelt bygningen etter brann.
Hovedbygget i 3 etasjer var opprinnelig en legebolig. Den hadde vært barnehage og på
skadedagen var deler av bygget i bruk til kafe X. Tilbygget som er i en etasje +
blindkjeller hadde vært legekontor, men var på skadetidspunktet ombygget til 2 stk.
utleieleiligheter som var bebodd. Arnestedet er opplyst å være i en av utleieleilighetene.

Skjønn:
Det ble satt skjønn på skaden i lokaler til Nordreisa kommune. Alle parter var
representert. Skjønnsmennene, som er personlig oppnevnt, fremla opplysningen om sin
sakkyndighet og uavhengighet til partene. Skjønnsmennene ble godkjent av partene.

Skjønnet ble administrert av representanten fra skadeforsikringsselskapet som
gjennomgikk gjeldende forsikringsvilkår, førte oppnevnelsesdokumenter og
skjønnsprotokoll.

Mandatet ble gitt til skjønnsmennene fra partene som påtok seg oppdraget. De valgte
oppmann. Skjønnsprotokollen ble opplest, godkjent, underskrevet og fordelt.

Tilleggsmandati skjønnet:
I tillegg til å fastsette verdier fikk skjønnsmennene også i mandat å gi faglige råd om
skadeomfanget og beskrive dette. Dette ble anført i skjønnsprotokollen.

Fremlagte dokumenter:
Plantegninger for 1. og 2.etg inkl. 1 etg i tilbygg.
Fotografier
Takstresyme fra AR-ing.
Leietaker og husleieoversikt.

Ekstern bistand:
Skjønnsmennene har etter egen vurdering benyttet ekstem bistand. Det er bl.a hentet inn
tilbud på riving av verdiløse rester av tilbygget og benyttet bistand til å gjøre nærmere
undersøkelser av de byggetekniske forhold i hovedbygget.

Besiktigelsen:
Etter skjønnssettingen ble skadestedet besiktiget. Skjønnsmennene skaffet seg
tilstrekkelig oversikt for skadens omgang.
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FORSIKRINGSTAKER: FORSIKRINGSSELSKAP:
Nordreisa kommune KLP Skadeforsikring
Sentrum 17 Postboks 400 Sentrum
9151 Storslett 0103 Oslo

SKJØNNSDOKUMENT Side 4 av 11

SKADENR: 184456 MBE SKADEDATO: 25.03.2015 SKJØNNSDATO: 12.08.2015

Yttervegger

Yttertak, takrenner og
raftekasser.

Innvendige vegger

Etasjeskillere

Bærende tømmer/bindingsverk, mineralull, vindtetting, lekter og
tømmermannskledning. Innvendig rupanel, papp og plater som
er overflatebehandlet. Gavler i samme utførelse utvendig men
inne uten isolering.

Saltak av sperrer med strøbord. taktro av pløyde bord, og tekke
av underlagspapp, steinlekter og dråpeskifer. På tilbygg er det
over utbygget stue taktro og papptekke. Stål takrenner og nedløp
mlutkast. Raftekasser underkledd uten spalter. Takutstikk
adkomst underkledd uten spaltekledning. Montert
snøfangerbeslag på adkomstsider.

: I kjelleretasjen er det bærende delevegger i betong/betongstein.
Øvrige delevegger i bygningen er i bindingsverk av tre med
rupanel og overflatebehandlet kledning. Deler av innervegger er
isolert. Det er montert lydreduserende vegger mellom boenheter
i tilbygget.

Skillevegger mellom hovedbygg og tilbygget er antatt å være
pålagt brannhemmende platekledning.

På tørkeloft er innredet et lite rom med enkle delevegger som er
platekledd.

: Delisolert trebjelkelag med gulv av pløyde trebord,
trefiberplater, vinylbelegg, parkett. Randisolering i alle etasjer.
Himling under etasjeskiller over kjeller med rupanel og trepanel.
Isolasjon som mineralull og synlig sagflis(loft).

På tørkeloft er det lagt ut pløyde trebord som dekkende gulv
mellom knevegger. Betongdekke i tilbygg med oppforet og
isolert tregulv. Himlinger i kjeller i hovedbygg som lakket
faspanel. Himling i kjeller på tilbygg er av betong og
stubbgulvskonstruksjon. Himlinger for øvrig med rupanel og 2
lag plater.

Himling mot yttertak Åpne bjelker og synlig taktro.

Innvendige overflater Gulv : Vinylbelegg, parkett, laminat, tregulv, betong pusset.
Vegger : Vinyltapet, malt/lakket overflater av panel og plater.

Himlinger : Malte plater og lakkert panel.

Listverk, foringer, karmer Overflatebehandlet.

Dører : Isolerte ytterdører og balkongdører.
Fyllingsdører og malte slette dører. Badstuedør i kjeller.
Enkle låsekasser i noen dørblad og sylinderlåser i ytterdører.

Vinduer : Vinduer med 3 lags isolerglass. Kjellervindu i koplet utførelse.
Noen kjellervinduer er tildekket med lemmer
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FORSIKRINGSTAKER: FORSIKRINGSSELSKAP:
Nordreisa kommtme KLP Skadeforsikring
Sentrum 17 Postboks 400 Sentrum
9151 Storslett 0103 Oslo
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SKADENR: 184456 MBE SKADEDATO: 25.03.2015 SKJØNNSDATO: 12.08.2015

Innvendige trapper :

Utvendige trapper :

Innredninger :

Heltre trapper med rekkverk fra loft til kjeller. Malt treverk og
belegg i trinn.

Tretrapper i trykkimpregnert treverk. Dette gjelder til inngang og
utenfor oppholdsrom i plan 1 i hovedhuset. Betongtrapp til
leiligheter.
Kjøkken: Finerte skapinnredninger. Ventilator montert.

Bad: 1ngen faste innredninger.

Garderober: Garderobeskap i soverom. Medtatt 1 m
garderobeskap pr sengeplass og i tillegg garderobe i ganger i
hovedbygg og i vaskerom ihht plantegninger.

Bodinnredninger: Hyller montert på vegg i boder og i kjeller.

Badstue: Montert i kjeller med amfi.

Sanitærutstyr

Ventilasjon

El- anlegg

: Det er i hver leilighet sanitærutsyr med klosett, servant, kraner,
opplegg for vaskemaskiner, gulvsluk, vv-bereder, dusjkabinett.
Videre lysrør m/stikk, speil, toalettrullholder i bad.
I 1 etg.er det bad med servant, skyllekar, sluk, opplegg
vaskemaskin, 1dosett, dobbelt tørkeskap. I kjøkken er det
opplegg for oppvaskbenk, oppvaskmaskin, brannslange.
I 2 etg er badekar, servant, brannslange i bad og separat wc med
ldosett. Utvendig er det oljetank i jord og innvendig fyrkjele i
kjeller tilknyttet skorstein (ikke i bruk). Utvendig tappekrane.
Inntak i tilbygg for vann med stoppekrane og herfra åpen
forlegning inn til hovedbygg.

Utvendig stoppekran i tilknytningspunkt i kum. Vannledning inn
og forgreining til alle tappepunkt i bygningen er medtatt. Det
samme gjelder komplett opplegg med avløpsrør og bunnledning
i bygningen.

: Ventilator i kjøkkeninnredninger. Avtrekk fra våtrom som
mekaniske vifter. For øvrig i hovedsak naturlig ventilasjon via
veggventiler.

: 3- faset strøminntak som luftspenn med kapasitet til byggets
bruk. 3 stk fordelingsskap i hovedhus og separate fordelingsskap
i tilbygget leiligheter.
Komplett kursfordeling til stikk, brytere og lyspunkter som
pærer og kupler, lysrørarmaturer og lysrør under overskap i
kjøkkeninnredninger. Utvendig belysning og vanntett stikk
montert. Badstueovn i kjeller.
Røykvarsler i hver boenhet og etasjevis i hovedbygg.
TV-kabelopplegg i begge bruksplan i hovedbygg og i hver
boenhet i tilbygg. Parabolantenne. Telefonopplegg i hver
boenhet. Rømningslys i rømningsveg i hovedbygg.
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Nordreisa kommune KLP Skudeforsikring
Sentrum 17 Postboks 400 Sentrum
9151 Storslett 0103 Oslo
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SKADENR: 184456 IVIBE SKADEDATO: 25.03.2015 SKJØNNSDATO: 12.08.2015

Oppvarming :

Skorstein m/ovn :

Annet :

Nærm este avfallsdepot :

Objektets standard :

Elektriske panelovner. Varmekabler i gulv i bad i tilbygg.
Montert varmepumpe luft til luft i hovedbygget.
Fyrkjele og utvendig jordtank (ikke i bruk).

2-løps skorstein i tegl som er pusset og malt. Feieluker i kjeller
og på tørkeloft. Fyrkjele er tilknyttet i kjeller.
Pipebeslag over tak.

6 kgs brannslokkeapparat i hver leilighet og i begge bruksetasjer
i hovedbygg. Montert utgangsdør, strekkmetallplatt og
rømningsstige på yttervegg fra plan 2 i hovedbygg til terreng.

Galsomælen —ca. 10 km fra skadestedet.

De tilbygde leiligheter er så mye skadet at de ikke kunne
vurderes på stedet. Hovedbygningen har synlig etterslep på
overflatevedlikeholdt. Under skjønnet ble det opplyst at ingen
materialer stod foran utskifting. Partene er enige i at det ikke
skal foretas noen vedlikeholdsfradrag i skjønnet.

Skadeomfanget i store trekk:
Generelt:
Utvendig vann stenges. El.tilførsel, tele og datakabling blendes for gjeninnkopling. Berørt
terreng i forb med reparasjonen av skaden er medtatt i skaden.

Tilbygget med 2 stk boenheter:
Tilbygget over grunnmur er totalskadet. Fundamenter for tilbygget stue er totalskadet og
det samme den bærende trekonstruksjon for den nyeste leiligheten. Inne i kjellermuren er
vegger vannskadet og det er påstartet soppvekst i tresonittplater og dels på løse materialer
som ligger på terreng. Soppen er kjellerbergersopp (Pizerza cerea) som vokser i
materialer med langvarig høyt fuktinnhold. Denne gjentar ikke vekst når fukt fjernes.

Alle løse materialer på terreng og sopp, samt tekniske installasjoner fjernes. Det bygges
nye labankdører. Det påsettes avfukting når reparasjon er i gang. Oppå betongdekket
fjernes alle organiske materialer og dekket rengjøres og klargjøres.

Hovedbygningen:
Brannen har skadet deler av ytterveggskille mellom hovedbygget og tilbygget. Det er
under slokkearbeidet kommet inn noe slokkevann og vanndamp. Det er i alle plan over
kjeller kommet inn sot som har lagt seg på overflatene. Det er mest å se på horisontale
flater i området mot tilbygget. Fra skadedagen har røyklukten satt seg i materialene, noe
som skjønnsmennene hensyntar i skadeomfanget og i nødvendig tiltak for både kontroll
og reparasjon, blant annet er det foretatt hullboring for inspeksjon på flere steder i bygget
etter skjønnsdagen.

Alle fastmonterte innredninger og tekniske anlegg for vann, avløp, lys og varme rives,
unntatt i kjeller. Sanitærutstyr (servant, wc, badekar) rengjøres og mellomlagres for
gjenbruk. Det samme med garderobeskapene i gang.

-�276�-



FORSIKRINGSTAKER: FORSIKRINGSSELSKAP:
Nordreisa kommune KLP Skadeforsikring
Sentrum 17 Postboks 400 Sentrum
9151 Storslett 0103 Oslo

SKJØNNSDOKUMENT Side 7 av 11

SKADENR: 184456 MBE SKADEDATO: 25.03.2015 SKJØNNSDATO: 12.08.2015

I kjelleretasjen foretas en vanlig støvfjerning og våtrengjøring av alle flater. Løsøre
sidelagres.

Hovedbyggets yttervegg over grunnmur mot tilbygget strippes til den bærende
trekonstruksjonen. Dette inkluderer riving av veranda, begge dører og begge vinduer i
ytterveggen. Brannskadet del av bæresystem rives og det stemples av med permanent
stenderverk. Det legges nytt belegg i trapper som beholdes fastmonterte.

Innvendig over kjeller rives tverrgående delevegger(ikke bærende) og innerdører i plan 1
og 2. Listverk fjernes og veggkledning fjernes på langsgående bærevegger og yttervegger
til rupanel. Vindusforinger rives forsiktig for fjerning av dytt i karmåpninger og for å
montere ny dytt og foringer. I plan 3 rives delevegg for avdelt rom, alle gulybord og all
isolasjon. Løs sot i gulvfakk, på taktro og sperrer støvsuges og hele konstruksjonen
forsegles.

Himlinger rives i plan 1 og plan 2 og isolasjonsmaterialer fjernes. Gulvbelegg og plater til
gulybord fjernes i plan 1 og 2. Evt. synlige overflater med gjenværende sot støvsuges og
forsegles. Reparasjon planlegges slik at himling isoleres, vegg mot tilbygg tettes, isoleres
og det foretas en oppvarming av bygget og det kjøres ozon slik at all eventuell
gjenværende lukt fjernes.

Det er i skjønnet beregnet at konstruksjonen settes tilbake til samme, eller i vesentlig
samme stand som før skaden. Dette gjelder til og med siste utvask og klargjøring av
bygning for tilflytting og beskrives derfor ikke nærmere.

Skade på hageanlegg:
Det er skade på hageanlegget ved at 6 stk. store trær måtte fjemes under slokkearbeidet
og sikring etterpå. Det er også skade på deler av hagegjerde knyttet til skaden. Skade på
hageanlegg er medregnet i skaden i alt.l.

Riving og fjerning av verdiløse rester:
Det er blitt innhentet tilbud på maskinfjeming av verdiløse rester i tilbygget del.
Tilkomstkostnader, riving, rydding, bortkj øring av disse verdiløse rester og
deponikostnader er medtatt i skaden og basert på mottatt tilbud, men noe komplettert.
Tilbudet er vedlagt i dette dokument. øvrig nødvendig riving er også medtatt.

Rigg og drift mv:
I skjønnet er medtatt alle kostnader til rekonstruksjon av bygningen inklusiv nødvendig
rigging, stillaser, bortkjøring, lys, varme, byggevask og transport. Videre er all
administrasjon av reparasjonsarbeidene og gebyrer medtatt.

Offentlige gebyrer ved reparasjon:
Disse er medtatt.

Søknadsplikt for reparasjon:
Det er lagt til grunn at søknad om riving og gjenoppføring utføres hver for seg. Søknad er
beregnet utført av et ansvarlig foretak. Eventuelle endringer som krever mer planlegging
og lengre offentlig saksbehandlingstid vil normalt medføre lengre tid før oppstart kan
skje. Denne tid er ikke medtatt i skjønnet.
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Offentlige påbud utløst av skaden:
Det er kommunen som forvalter plan- og bygningsloven og som kan pålegge, eller
dispensere fra påbud. Takstmennene medtar de påbud som de mener det er lovhjemmel
for å kreve ved reparasjonen. Dette må hensyntas ved prosjekteringen, samt i
byggesøknaden til kommunen.

1 dette tilfelle har hovedbygget røyk og sotskader, mens tilbygget er brent ned og ligger
sammenfalt over grunnmuren. Påbud medtatt i skjønnsdokumentet er basert på at skaden i
omfang ikke utløser hovedombygging. Dersom kommunen eller annen myndighet
kommer til et annet resultat vil tillegg for hovedombygging med påbud måtte
kompletteres ved tilleggskjønn på dette.

Slik skjønnsmennene ser det vil det være naturlig at nytt røranlegg monteres som
vannskadesikkert anlegg med lekkasjestopp selv om noe sanitærutstyret gjenbrukes. På
den elektriske delen av hovedbygget gjelder siste forskrifter. Når det gjelder det elektrisk
anlegg hadde det vært barnehage i hovedbygget og mye av det elektriske anlegg er
allerede jordet.

Tilbygget er et selvstendig bygg som det er naturlig å føre opp etter TEK 10 for begge
etasjer.
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Normal reparasjonstidfra skadedato:
Normal reparasjonstid er beregnet fra skadedato og frem til det tidspunkt da bygningen
normalt kan stå ferdig reparert, tillagt saksbehandlingstid og tid for rekonstruksjon etc. og
inklusive ferier som normalt vil komme i den beregnende gjenoppføringstiden.

Kjente påbud:
Kjente påbud pr. skadedagen er medregnet slik disse er angitt nærmere spesifikke foran i
dokumentet.

Skade på hageanlegg
Det er ikke skade på hageanlegg utover det som medtas i skaden i pkt. 1.

Tap av husleieinntekti normalreparasjonstid:
Tap av husleieinntekt som grunnlag for husleietapsberegning er fastsatt ut fra den faktiske
husleie på skadedagen. Kommunen har, som avtalt på skjønnsdagen, fremlagt
opplysninger om husleie som nærmere er angitt under alt 4.

Husleietapet beregnet ut fra faktiske og beregnede leieinntekter til formålet på
skadedagen er som angitt i pkt 4. Dette vil gjelde i deler av reparasjonsperioden. I dette
tilfelle kan reparasjon av hovedbygget starte omgående, mens reparasjon av tilbygget
først må prosjekteres og byggesøkes. Dette vil gi «merutgifter ved videre drift» og må
registreres og fremlegges for forsikringsselskapet for det som faktisk er blitt
«merutgifter».
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Nordreisa kommune

Sørkjosen 02.09.2015

Takker Ibr foresporselcn på riving av skadet del av bygning Leonhard Isaksen vei 10-12 Storslett

Alternativ 1.
Rigg og drifi. Kr. 3.000,- eks. mva.
Prisen om fater, rivirw / ryddint; og sanering til godkjent deponi, grunnmur rensket, montering av
eksisterende ytterdor.
På kr. 125.500,- eks. mva.

Tetting mot hovedbygg med enkelt bindingsverk 48x98 isolert I Oemmed asfalt plater OR papp som
lekres fast.
Kr. 1.100.- m2 eks. mva.

Alternativ 2.
Rigg og drift. Kr. 3.000,- eks. mva.
Prisen om fater, rivine ! rydding og sanering tilgodkjent deponi, tjerning av grunnmur til godkjent
deponi, innfylling av morene og planering. montering av eksisterende ytterdor.
På kr. 138.050,- eks. mva.

Tettirw mot hovedbyug med enkelt bindingsxerk 48x98 isolert 10cmmed asfalt plater og papp soln
lekres fast.
Kr. 1.100.- m2 eks. mva.

Opsjonspris.
Inntaksror vannledning graves opp i tilbygg utenfor muren- skjotes og legges inn i kjeller på
hovedbygt2 med ny stoppekran. Egen rorlegger kobler til inne. Kr. 13.100,- eks. rnva.

X -PÅF
Mask,nstasion AS

Reida: Olcusien

lovecivoii,z 62 li>lefuh: 7' 76 7,565 E-psr. o hi.si ;i1 Ban!,..:;iro. 4:40 21 1021,;› Gudkjmrin.z.,nr.

9152 Sorkjw-,,n Wilx: 77 76 7062 freb: lilip 11111:Alasvoll no Orgmr: 936 21' 761 11171 20O2011248,'
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Kalkulator for beregning av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven Side 1 av2

Forsinkelsesrente.no KALKULATOR LINKER LOVER OG REGLER

Ny beregning

Beregning av forsinkelsesrente
Periode: 25.5.2015 - 29.9.2015

Beløp kr: 2 475 000

Renter kr: 78 132

Sum kr: 2 553 132

Utregning:

Periode Andel år Sats Rente

25.05.2015 - 01.07.2015 37 / 365 9,25 % 23 207

01.07.2015 - 29.09.2015 90 / 365 9,00 % 54 925

2475000

2475000

Ny beregning

Vis rentetabell

http://forsinkelsesrente.no/index.php?fd=25.05.2015&td=29.09.201 5&belop=2475000... 29.09.2015-�300�-



Kalkulator for beregning av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven Side 2 av2

Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente (morarente) etter forsinkelsesrenteloven § 2.

Renten reguleres hvert halvår, gjeldende sats for aktuell periode benyttes.

Rentesatsene er fastsatt fo.m. gjeldene rente pr. 1.1.2010

Det beregnes ikke rente av forsinkelsesrenten (rentesrente) jf Rt 1998 side 198.

Kalkulatoren bruker fulle kalenderår som grunnlag for beregningen.

En rentedag utgjør dermed 1/365 av gjeldene rente i et normalår og 1/366 av gjeldene rente ved

skuddår jf uttalelsefra Justisdepartementets lovavdeling (pdf).

Mer om forsinkelsesrenten hos Finansdepartementet

N yttig

Rentekalkulator (DNB-Nor)

Valuta (Norges Bank)

Finn.no

HÅG CAPISCO PULS

1490,-
•• • •

•

Copyright©2015 Forsinkelsesrente.no All rights reserved

Concrete5 by Medon.

Logg inn

http://forsinkelsesrente.no/index.php?fd=25.05.2015&td=29.09.201 5&be1 op=2475000... 29.09.201 5-�301�-



Troms fylkeskommune 
Strandveien 13 
9007 Tromsø 
 
 
 
 
 
 
v/Arne Samuelsen Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SØKNAD OM FORLENGING AV PROSJEKTPERIODE FOR TILSAGN RA-25/10
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Næringsetaten 
 

 
 

 

 
 

Besøksadresse Telefon   Telefaks Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 
 

 

 

 

Nordreisa kommune 

v/Arne Samuelsen  

Postboks 174 

 

9156 STORSLETT 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

15/4046-2 Carl Georg Næss 243 PROSJEKT 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

27221/15 77 78 81 80 2015/591-8  07.07.2015 

 

 

SØKNAD OM FORLENGING AV PROSJEKTPERIODE FOR TILSAGN RA25/10 

 

Det vises til søknad fra Nordreisa kommune av 6.7.2015 (saksnr. 15/4046-1) om forlengelse 

av prosjektperiode tilknyttet RUP tilsagn RA25/10.  

 

Med bakgrunn i søknad godkjennes forlengelse av prosjektperiode som omsøkt til 1.10.2015. 

Ny frist for sluttrapportering er 15.11.2015.  

 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan påregnes ytterligere utsettelse av 

prosjektgjennomføring ut over dette. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Anne Hjortdahl 

ass. næringssjef Carl Georg Næss 

 rådgiver   

 
 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: Anne Øvrejorde Rødven, her 
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 4531.07.20152015/298 - 14331.1

Deres dator Deres.ref.
01.07.2015I 2015/453-6

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

i4; :
K.S-T

Svar på søknad om godkjenning av låneopptak

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 1. juli 2015 med søknad om
godkjeiming av låneopptak.

Bakgrunnen for søknaden er at prosjektrammen for Halti II må økes med 1,9 mill. kr.
Prosjektet er i avslutningsfasen, og det har i løpet av gjennomføringen kommet endringer som
til sammen genererer et overforbruk på 1,9 mill. kr. Det er gjort nærmere rede for de aktuelle
endringene i saksopplysningene til kommunestyrets vedtak.

I brev av 29. mai 2015 godkjente Fylkesmannen en ramme for låneopptak i 2015 på 29,961
mill. kr. til investeringer i anleggsmidler.

Ettersom økningen i lånerammen er knyttet til et allerede igangsatt tiltak, finner
Fylkesrnannen å kunne godkjenne at kommunens ramme for låneopptak til investeringer i
anleggsmidler i 2015 økes med 1,9 mill, kr. til 31,861 mill. kr.

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

vedtak

Fylkesmannen godkjenner en ramme for låneopptak i 2015 på 31,861 mill, kr. til
investeringer i anleggsmidler.

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-�305�-
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Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet innen seks uker.

Etter fullmakt

Kristine Sørensen Ødegård
fung. kommunaldirektør

Asle Tjeldflåt
seniorrådgiver

Kopi til:
KomRev NORD Sjøgata 3 9405 HARSTAD

Dokumentet er elektronisk godkjent oghar ikke håndskrevne signaturer.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Marianne Winther Riise

TelefonVår datoVår ref.
77 64 20 42 21.10.20152014/4208

Deres datoDeres ref.
30.09.2015

Arkivkode -

f1:9N2REIS,

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

27 OKT201 3
SAKSN R

LOPEt.R.

DOK.NR.

Svar på søknad om kriseskjønnsmidler- tildeling kr 800 000

Fylkesmannen har mottatt brev fra Nordreisa kommune, datert 22. september 2015, med
søknad om kriseskjønnsmidler knyttet raset på E6 ved Sørkjosen.

Søknaden er videresendt KMD med tilråding om støtte på kr 1 135 685 i henhold til
departementets ordning for støtte til denne type saker. Kopi av Fylkesmannens
oversendelsesbrev og tilråding datert 19. oktober 2015 er allerede oversendt kommunen.

Vi har også vurdert søknaden i forhold Fylkesmannens tilbakeholdte kriseskjønnsmidler som
skal ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av vesentlig karakter. Terskelen for
tildeling skal være høy, og midlene fordeles etter søknad. Samlet sett kom det inn 8 søknader
om kriseskjønnsmidler for 18,2 millioner kroner fra kommunene i Troms, mens beløpet til
fordeling var 5 millioner kroner ved søknadsfristens utløp (1. oktober). Fylkesmannen har
derfor måttet foreta en streng prioritering av hvilke saker som skal tildeles støtte, og hvor mye
det enkelte tiltak eventuelt kan tilgodeses.

Ved fordeling av midlene har Fylkesmannen besluttet å tildele Nordreisa kommune kr 800
000 i forbindelse med raset. Forutsatt at departementet tildeler midler i henhold til vår
tilrådning, vil egenandelen til kommunen bli kr 335 685.

De tildelte midlene, kr. 800 000, vil bli utbetalt over kommunens rammetilskudd for
november 2015.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 6420 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 6421 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Hanne Thonstad 

22247259 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  

 

 

 

 

Fylkesmannen i Troms 

Postboks 6105 

9291 TROMSØ 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

2014/4208 14/3665-154 02.12.2015 

 

Svar på søknad om skjønnsmidler etter ras i Nordreisa kommune 

Viser til brev av 19.10.2015 med søknad om ekstraordinære skjønnsmidler og brev av 

10.11.2015 med tilleggsopplysninger til søknaden. Fylkesmannen i Troms søker på vegne av 

Nordreisa kommune om kompensasjon til ekstraordinære kostnader som påløpte i forbindelse 

med et jordras i mai 2015. Departementet har behandlet søknaden og vedtatt at Nordreisa 

kommune kan få kompensasjon for halvparten av de påløpte kostandene, dvs  

1 135 685 kroner. 

 

Departementet kan gi kompensasjon for ekstraordinære kostander kommuner pådrar seg i 

forbindelse med naturskade. Kommuner som har en egenandel på over 250 kroner per 

innbygger kan kompenseres. Er kostnadene mellom 250 og 500 kroner per innbygger, kan 

kommunene kompenseres for halvparten av utgiftene.  

 

Fylkesmannen i Troms har allerede innvilget 800 000 kroner til Nordreisa av sin egen 

reservepott til kompensasjon for de ekstraordinære kostnadene til kommunen. Dette er et 

tillegg til KMDs tildeling, og medfører dermed at egenandelen til kommunen blir lavere enn 

halvparten av kostnaden. Denne praksisen er ikke i tråd med retningslinjene til 

skjønnsmidlene 2015, som sier: "Dersom kommunen mottar andre statlige tilskudd hvor det er 

lagt inn forutsetning om kommunal egenandel, skal skjønnsmidlene ikke brukes til å dekke 

denne egenandelen." 
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Side 2 

 

Fylkesmannens tilbakeholdte skjønnsmidler er ment å avlaste departementets reservepott, 

ikke å dekke kommunens egenandeler. Når fylkesmennene i 2015 ble pålagt å sette av midler 

på skjønnsrammen til naturskade og andre ekstraordinære hendelser, var hensikten ikke å 

redusere kommunenes egenandeler, men å legge til rette dor at mindre saker kunne løses 

lokalt. 

Samtidig viser vi til fylkesmannens omtale av Nordreisas økonomiske situasjon, og vi 

vurderer derfor fylkesmannens tildeling i lys av denne. På bakgrunn av en samlet vurdering 

innvilger derfor KMD tildeling av skjønnsmidler, uavhengig av fylkesmannens 

kompensasjon. Departementet vil likevel gjøre oppmerksom på at dette er et unntakstilfelle. 

 

Nordreisa kommune har søkt om å få dekket 2 271 370 kroner, og får dermed tildelt en 

kompensasjon på 1 135 685 kroner. Dette tilsvarer halvparten av de ekstraordinære utgiftene 

til kommunen. 

 

Kompensasjon er beregnet slik: 

 

Søknadsbeløp  Innb. per 

1.1.2015  

Utg. per 

innbygger  

Beregnet 

kompensasjon  

Andel av søknadsbeløp 

som kompenseres  

2 271 370 4 882 465 1 135 685 50 % 

 

Kompensasjonen blir utbetalt i løpet av desember 2015. 

 

Med hilsen  

 

 

Grete Lilleschulstad  

underdirektør 

 Hanne Thonstad 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

Kopi til:  
 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156  STORSLETT 
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Fra: Hanne.Thonstad@kmd.dep.no[Hanne.Thonstad@kmd.dep.no]
Dato: 02.12.2015 16:06:25
Til: 
Kopi: Post Nordreisa
Tittel: Svar på søknad om skjønnsmidler etter ras i Nordreisa kommune

Se vedlagte saksdokumenter.
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GÅIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
Rådmannen
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Etatsleder Drift s utvikling
Gunn Ander n

Mearrådus diedihuvvo/Meldingom vedtak

Duuiultus/Deres ref: Min uj.fVår ref Arkiivahavdda/Arkivkode Beaivi/Dato
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GÅIVUONA SUOHKAN

KÅFJORD KOMMUNE

Arkivsaknr:2015/1139 -1

Arkiv:130

Saksbehandler: Gunn Andersen

Dato:12.06.2015

Særutskrift

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
36/15 Kåfjord kommunestyre 19.06.2015

Eventuell videreføring av Nord-Troms plankontor som permanent ordning

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Styrebehandling av plansak
2 Tidligere plandokument
3 Fremtidig innhold

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre - 19.06.2015

Behandling:

Rådmann Einar Pedersen redegjorde om saken.

Asle Tveitnes AP kom med følgende forslag fra samarbeidsgruppa AP/SP:
Kåfjord kommune avvikler samarbeidet med Nord-Troms Plankontor.

Votering:
AP/SPs forslag ble vedtatt med 10 stemmer, rådmannens innstilling falt, da det fikk 4 stemmer.

Vedtak:

Kåfjord kommune avvikler samarbeidet med Nord-Troms Plankontor.

Rådmannens innstilling

Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene Storfjord,
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fra 01.01.2016. Samarbeidet må tas opp til ny
vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur.

Kåfjord kommune inngår i det interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» etter
vertskommunemodellen, jf. § 27 i Kommuneloven med Nordreisa kommune som vertskommune
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jf. alternativ 1 i saksfremlegget, dvs: Plansamarbeidet videreføres i dagens form etter § 27 i
Kornmuneloven med en desentral organisering.

Kåfjordkommune vedtar forslag til nye vedtekter for Nord-Troms plankontor, gjeldende fra
01.01.2016.

Saksopplysninger

Vedlegg
Evaluering av Nord-Troms plankontor av januar 2015
Opprinnelig prosjektplan av februar 2012 med vurdering
Forslag til virksomhetsplan for videreføring av Nord-Troms plankontor

Prosjekt «Nord-Troms plankontor» er i sitt siste driftsår etter at prosjektet startet opp i 2012. Til
grunn for etableringen forelå:

NIBR-rapport (NIBR-Notat 2009:112)
Innstilling fra lokal arbeidsgruppe (vinter 2010)
KS-vedtak i Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa sommeren 2010
Fylkeskommunal finansiering desember 2010
Opprinnelig prosjektplan av februar 2012 med vurdering (Vedlegg 2)
Prosjektoppstart 1. oktober 2012
Storfjord kommune med fra 1. januar 2013

Prosjektet skulle etter planen avsluttet 1. oktober 2015, - dvs, etter tre år, men styringsgruppa
vedtok 1. september 2014 å videreføre prosjektet ut 2015. Det ble nedsatt en intern
evalueringsgruppe, og evalueringa ble overlevert styret i slutten av januar 2015 (vedlegg 1).
Evalueringsgruppa konkluderte med at det var grunnlag for å videreføre Nord-Troms plankontor,
men leverte en delt innstilling til fremtidig organisering med følgende alternativer:

Nord-Troms plankontor videreføres med sentral organisering etter
vertskommunemodellen
Nord-Troms plankontor videreføres med desentral organisering og omdannes til ansvarlig
selskap eid av kommunene (IKS, AS)

Styret sluttet seg til evalueringsgruppa sin konklusjon om å videreføre plankontoret. Styreleder
og daglig leder fikk i oppgave av styret å utarbeide et felles saksfremlegg for den videre
organiseringa av plankontoret.

Saken legges nå frem for de respektive kommunestyrer med en felles innstilling om å videreføre
plankontoret. Det vises til vedlagt forslag til virksomhetsplan (Vedlegg 3).
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Bakgrunnen for etableringen av Nord-Troms plankontor
Etableringen av Nord-Troms plankontor var et resultat av at kommunene i Nord-Troms over flere
år hadde store utfordringer på plansiden. Dette gjaldt spesielt utarbeidelse og rullering av
kommuneplanens samfunns- og arealdel. Årsaken var begrenset administrativ kapasitet i
kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse.
Dette var bakgrunnen for at kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord i 2008
engasjerte NIBR1 til å utarbeide en rapport om et mulig plansamarbeid i Nord-Troms. Rapporten
forelå i 2009 og anbefalte kommunene å etablere et nærmere plansamarbeid ut fra følgende to
modeller:

Ett kontor med alle planressursene samlet
Delt løsning

På bakgrunn av rapporten ble det satt ned en interkommunal arbeidsgruppe som anbefalte en delt
løsning. Dvs, at ansatte i de enkelte kommunene ble permittert fra sin daværende stilling og
ansatt i prosjektet.

Vurdering

Plankontoret har vært i drift i nærmere tre år, og det er gjort viktige erfaringer med
interkommunalt samarbeid i regionen. Satsingen på et interkommunalt plankontor har skapt
oppmerksomhet både regionalt og nasjonalt, og flere kommuner har besøkt plankontoret med
tanke på å få etablert lignende kontorer i andre deler av landet.

Mulige organisasjonsmodeller
Valg av organisasjonsmodell henger med hvilke oppgaver man ønsker at plankontoret skal løse.
For eksempel ser vi at sluttføringen av arealplanen i Nordreisa har ført til økt behov for å få
utearbeidet offentlige reguleringsplaner, samtidig som flere private fremmer egne
reguleringsplaner. Vi forventer at denne utviklingen også fortsette i de andre kommunene når
deres arealplaner ferdigstilles.

Både utarbeidelse av offentlige reguleringsplaner og behandling av private reguleringsplaner
stiller store krav til kompetanse, og det synes å være stordriftsfordeler ved å samlokalisere denne
kompetansen i et fagmiljø. Dette er forhold som taler for å videreføre plankontoret.
Plankontoret er i dag organisert etter vertskommunemodellen, dvs, som en integrert del av
kommunen. Alternativt kan plankontoret organiseres som et ansvarlig selskap.
Det er mulig å organisere plankontoret som et ansvarlig selskap, men da vil kontoret bli omfattet
av Lov om offentlige anskaffelser, dvs. plankontoret må konkurrer om planoppdragene på like
vilkår som øvrige private selskap. Dette unngår man ved å videreføre plankontoret etter
vertskommunemodellen, dvs, da vil disse oppdragene defineres som en egen anskaffelse, dvs, det
stilles ikke krav om konkurranseutsetting.
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En kort spørreundersøkelse hos våre eierkommuner viser at de i snitt vil ha behov for å utarbeide
to kommunale reguleringsplaner i året. Det betyr at kommunene har mulighet til å spare store
midler om Nord-Troms plankontor kan utarbeide disse planene.
Det konkluderes derfor med at en organisering som ansvarlig selskap ikke er aktuell, og den
videre vurderingen tar derfor kun utgangspunkt i vertskommunemodellen.

Organisatoriske problemstillinger
I den videre gjennomgangen ser vi nærmere på hvilke problemstillinger man vil møte på ved å
videreføre dagens organisering etter vertskommunemodellen.

Vertskommune: Nordreisa er i dag vertskommune for prosjektet, men det kan være aktuelt at en
annen kommune i samarbeidet kan overta vertskapsfunksjonen. Dette må i så fall sees i
sammenheng med lokalisering. Konsekvensene vil være at dagens ansatte i Nordreisa må pendle,
alternativt forholde seg til et «hovedkontor» i en annen kommune lik dagens desentrale ansatte.
Dette vurderes ikke som rasjonelt, og det forslås derfor å videreføre ordningen med Nordreisa
kommune som vertskommune.

Bemanning: Det er etter dagens organisering lagt opp til en bemanning av kontoret med 5,3
stillinger inklusiv en daglig ledere. I fremlagt forslag fra evalueringsgruppa er det forslått å
videreføre bemanning med 4,3 stillinger. Det forutsettes også å omfatte daglig ledelse, noe som
vil gå på bekostning av den operative plankapasiteten.
I den grad man velger å videreføre dagens bemanning på 5,3 stillinger, må det kommunale
biclraget økes jf. fordelingsnøkkel, men det kan også være mulig å søke om eksterne midler til
ulike utviklingsprosjekter.

Kontorsted: Plankontoret har sitt kontorsted på «Rejosbygget» i Nordreisa, men etter 1.
september 2015 avsluttes dagens husleieavtale. Det må da avklares om dagens leiekontrakt skal
videreføres, eller om man flytter i nye lokaler.
Vertskomrnunen har signalisert at det kan være aktuelt for plankontoret å flytte inn i
kommunehuset. Vi er også kontaktet av Halti næringshage som kan tilby opp til 4 kontorer, samt
tilgang til møterom osv.
Plankontoret skal ivareta både vertskommunen og 4 andre kommuner. Det kan derfor stilles
spørsmål om det er ønskelig å lokalisere plankontoret på kommunehuset? En slik samlokalisering
kan utad kan oppfattes som vi er «Nordreisa plankontor»,- og ikke et kontor for de øvrige
kommunene i samarbeidet. Dette er et argument for at plankontoret fortsatt skal være lokalisert
utenfor kommunehuset.

Forholdet til kommunene: En sentral problemstilling er hvordan sikre god dialog mellom
plankontoret og den enkelte kommune? Dette henger sammen med organiseringa, - dvs. de
desentrale ansatte er lokalisert ute i sin primærkommune (Kåfjord og Kvænangen), mens de som
er på «hovedkontoret» ikke har samme tilknytning til sin kommune (Storfjord, Nordreisa og
Skjervøy).
Utfordringen her er å legge til rette for ordninger som sikrer bedre samarbeid mellom den enkelte
kommune og plankontoret. Her er det mulig å legge inn faste kontordager ute i kommunene,
gjennomføring av faste møter, utpeke kontaktpersoner ute i kommunene som har et spesielt
ansvar for å holde kontakt med plankontoret. Det er også mulig å legge til rette for at
primærkontakt fra plankontoret deltar på avdelingsmøter ute i den enkelte kommune.
Evalueringa viser at det er svært viktig å finne løsninger på nevnte forhold.
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§ 4 Formål
Plankontoret har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester
som naturlig faller sammen med dette.

§ 5 Organisering av samarbeidet
Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: styret og daglig leder.

§ 6 Styret
Plankontoret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av rådmenn med planavdelingsleder
lokalt som varamedlem i deltagerkommunene og ett medlem (med personlig varamedlem) som
oppnevnes av deltakerkommunene i fellesskap. Styret velges for 4 år. Valg følger
kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder for 2 år.

Ny § 6 Styret
Plankontoret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av rådmennene i samarbeids-
kommunene. Rådmann velger selv varamedlem. Styret velger selv leder og nestleder for 2 år.

§ 7 Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i
styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende.
Styret er beslutningsdyktig når alle kommunene er representert.
Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets
medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett) når det er ønske om det. Styrets leder
sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets
medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes styret og kommunene.
Styret skal ansette og si opp plankontorets personell samt avgjøre personalsaker som angår daglig
leder. Styret skal vedta budsjett, regnskap og årsmelding skal avlegges, fastsettes og sendes
kommunene innen de frister som gjelder etter kommuneloven. Styret har ikke anledning til å ta
opp lån.

Ny § 7 Styrets møter og oppgaver
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i
styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende.
Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er tilstede. Innkalling til styremøte skal
skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets medlemmer kan møte med
faglig bistand (med talerett) når det er ønske om det. Styrets leder sørger for at det blir ført
protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av
protokollen skal sendes styret og kommunene. Styret skal vedta budsjett, virksomhetsplan,
regnskap og årsmelding skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene innen de frister som
vertskommunen setter.

§ 8 Møtegodtgjøring
Møtegodtgjøring utbetales i henhold til vertskommunens reglement.

§ 8 ikke relevant. Paragrafen fjernes.

§ 9 Daglig leder
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.
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Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i
styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

Ny § 9 Daglig leder
Daglig leder er underlagt rådmannen i vertskommunen. Daglig leder administrerer virksomheten
og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende
bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. Daglig leder er styrets sekretær
og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i
enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 10 Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en
slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

Ny § 10 Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en
slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Kontakt
mellom styremøter er mellom daglig leder og styret, er ved styreleder. Rapporteringer følger
rutinene til vertskommunen.

§10 inngar i §9, da det oinhandler daglig leders oppgaver (§ 10 strykes).

§ 11 Personvern og offentlighetsloven
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern
skal gjelde for samarbeidet.

§ 12 Arbeidsgiveransvar
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i
samarbeidet med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Planavdelingens personale
har de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for
kommunale arbeidstakere. Planavdelingen følger vertskommunens personalpolitikk.
Styrets leder sammen med daglig leder utgjør forhandlingsutvalget ved lokale lønnsforhandlinger
og ivaretar samarbeidets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar selv forhandlings-
resultatet. Styret har delegeringsmyndighet i disse sakene. Styret fastsetter rammene og lønn til
daglig leder.

Ny § 12 Arbeidsgiveransvar
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i
samarbeidet med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Plankontorets personale har
de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale
arbeidstakere. Plankontoret følger vertskommunens personalpolitikk.
Rådmann i vertskommunen og daglig leder utgjør forhandlingsutvalget ved lokale
lønnsforhandlinger og ivaretar samarbeidets interesser under lokale forhandlinger.
Forhandlingsutvalget orienterer styret om forhandlingsresultatet. Rådmannen i vertskommunen;
i samråd med styret, fastsetter rammene og lønn til daglig leder. Styret har delegeringsmyndighet
i disse sakene.
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Vertskommunen skal i samarbeid med daglig leder og styreleder ansette og si opp plankontorets
personell. Vertskommunen skal sammen med styreleder avgjøre personalsaker som angår daglig
leder. (denne setningen er flyttet fra §7 til §12).

§ 13 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering
Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % og en
variabel del basert på innbyggertall på 60 %.

Ny § 13 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering
Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % og en
variabel del basert på innbyggertall på 60 %. De samarbeidende kommuner stiller kvartalsvis til
rådighet a konto beløp i henhold til vedtatt budsjett og kostnadsfordeling. Vertskommunen
fakturerer kvartalsvis.

§ 14 Eiendeler
Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand
for avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal
regnskapsskikk.

§ 15 Ved eventuell oppløsning
Dersom samarbeidet avsluttes settes det opp et regnskap over alle investeringer. Utstyret kjøpes
ut til gjeldende verdi av vertskommunen eller en av de andre samarbeidende kommunene.

Ny § 15 Ved eventuell oppløsning
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Fister og bestemmelser om
opphør følger av Kommunelovens § 27. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si
opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det.

§ 16 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av
samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapets regnskap
skal revideres av vertskommunens revisor. Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til
disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond dekkes av
deltakerne. Dersom disposisjonsfondet er tømt tas dette opp med deltakerkommunene.

§ 17 Endring av vedtektene
Disse vedtektene gjelder fra I. januar 2016. Forslag om vedtektsendringer skal behandles av
styret før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de er
godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene.
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Forslag til nye vedtekter
§ 1 Samarbeidet
Plankontoret er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Kvænangen kommune,
Nordreisa kommune, Skjervøy kommune, Kåfjord kommune og Storfjord kommune er deltakere
i samarbeidet.

§ 2 Rettslig status
Plankontoret er ikke et eget rettssubjekt. Vertskommunen har det juridiske ansvar.

§ 3 Vertskommune
Nordreisa kommune er vertskomrnune og hovedkontoret ligger på Storslett. Vertskommunen
skaffer nødvendig areal til hovedkontoret. Vertskommunen har ansvar for administrative
oppgaver med lønn og regnskap og revisjon.

§ 4 Formål
Plankontoret har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester
som naturlig faller sammen med dette.

§ 5 Organisering av samarbeidet
Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: styret og daglig leder.

§ 6 Styret
Plankontoret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av rådmennene i samarbeids-
kommunene. Rådmann velger selv varamedlern. Styret velger selv leder og nestleder for 2 år.

§ 7 Styrets møter og oppgaver
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i
styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende.
Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er tilstede. Innkalling til styremøte skal
skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets medlemmer kan møte med
faglig bistand (med talerett) når det er ønske om det. Styrets leder sørger for at det blir ført
protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av
protokollen skal sendes styret og kommunene. Styret skal vedta budsjett, virksomhetsplan,
regnskap og årsmelding skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene innen de frister som
vertskommunen setter.

§ 8 Daglig leder
Daglig leder er underlagt rådmannen i vertskommunen. Daglig leder administrerer virksomheten
og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende
bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. Daglig leder er styrets sekretær
og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i
enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en
slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Kontakt
mellom styremøter er mellom daglig leder og styret, er ved styreleder. Rapporteringer følger
rutinene til vertskommunen.
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§ 9 Personvern og offentlighetsloven
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern
skal gjelde for samarbeidet.

§ 10 Arbeidsgiveransvar
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i
samarbeidet med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Plankontorets personale har
de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale
arbeidstakere. Plankontoret følger vertskommunens personalpolitikk.

Rådmann i vertskommunen og daglig leder utgjør forhandlingsutvalget ved lokale lønns-
forhandlinger og ivaretar samarbeidets interesser under lokale forhandlinger.
Forhandlingsutvalget orienterer styret om forhandlingsresultatet. Rådmannen i vertskommunen; i
samråd med styret, fastsetter rammene og lønn til daglig leder. Styret har delegeringsmyndighet i
disse sakene.
Vertskommunen skal i samarbeid med daglig leder og styreleder ansette og si opp plankontorets
personell. Vertskommunen skal sammen med styreleder avgjøre personalsaker som angår daglig
leder.

§ 11 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering
Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % og en
variabel del basert på innbyggertall på 60 %. De samarbeidende kommuner stiller kvartalsvis til
rådighet a konto beløp i henhold til vedtatt budsjett og kostnadsfordeling. Vertskomrnunen
fakturerer kvartalsvis.

§ 12 Eiendeler
Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand
for avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal
regnskapsskikk.

§ 13 Ved eventuell oppløsning
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Fister og bestemmelser om
opphør følger av Kommunelovens § 27. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si
opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det.

§ 14 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av
samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapets regnskap
skal revideres av vertskommunens revisor. Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til
disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond dekkes av
deltakerne. Dersom disposisjonsfondet er tømt tas dette opp med deltakerkommunene.

§ 15 Endring av vedtektene
Disse vedtektene gjelder fra 1. januar 2016. Forslag om vedtektsendringer skal behandles av
styret før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de er
godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene.
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Forsla<2til videreførinLYav Nord-Troms plankontor
I drøftingen vises det til evalueringsgruppas forslag, dvs. videreføring etter § 27 i
Kommuneloven eller videreføring som ansvarlig selskap. Videreføring som ansvarlig selskap
vurderes ikke som relevant, og da gjenstår følgende to alternativer:

Alternativ 1:
o Plansamarbeidet videreføres i dagens form etter § 27 i Kommuneloven med en

desentral organisering
Alternativ 2:

o Plansamarbeidet videreføres i dagens form etter § 27 i Kommuneloven med en
sentral organisering

Styret ønsker å videreføre plankontoret etter alternativ 1.

Konsekvenser om plankontoret ikke videreføres
Om eierne velger å avslutte prosjektet, vil avviklingen bli gjort etter vedtektenes § 15, dvs.:
«Dersom samarbeidet avsluttes settes det opp et regnskap over alle investeringer. Utstyret kjøpes
ut til gjeldende verdi av vertskommunen eller en av de andre samarbeidende kommunene».

Det betyr at de personalressurser som har permisjon fra sin kommuner, tilbakeføres sin
kommune. Konkret vil en avvikling føre til at 5 prosjektansatte mister jobben, mens Kvænangen
sin personalressurs tilbakeføres kommunen.
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1868-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Anne-Marie 

Gaino 

 Dato:                 17.07.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25/15 Nordreisa formannskap 22.07.2015 

 

Særutskrift valg av ny midlertidig varaordfører  

Henvisning til lovverk: 

 Kommuneloven §§ 9 og 13 

 Nordreisa kommunes delegasjonsreglement §2 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 22.07.2015  

 

Behandling: 

Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende forslag: Sigrund Hestdal velges som varaordfører så 

lenge ordfører Lidvart Jakobsen har sykefravær.  

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Sigrund Hestdal velges som varaordfører så lenge ordfører Lidvart Jakobsen har sykefravær.  

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 13.  

 

 

 

Rådmannens innstilling 

___________________ velges som varaordfører så lenge ordfører Lidvart Jakobsen har sykefravær. 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens §13. 
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Saksopplysninger 

Reglene for valg av ordfører og varaordfører finnes i Kommunelovens §9. Bestemmelsens 2. ledd lyder som følger: 

Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører eller 

fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. 

Ordfører Lidvart Jakobsen ble sykemeldt 1. juli 2015.  Iflg opplysninger fra Lidvart Jakobsen kan varigheten av 

hans sykemelding bli på ca 3 måneder. 

Varaordfører Halvar Wahlgren har fungert som ordfører fom 13. juli 2015, mens det ikke har vært noen fungerende 

varaordfører etter denne dato. Etter kommuneloven skal det velges midlertidig ny varaordfører når ordføreren trer 

midlertidig ut av sitt verv. 

Etter §9 1. ledd er det kommunestyret selv som velger varaordfører.  Varaordfører skal velges blant formannskapets 

medlemmer. 

Det haster med å få utnevnt midlertidig varaordfører, da kommunen vil være uten ordfører dersom fungerende 

ordfører også trer midlertidig ut av sitt verv. 

I hastesaker har kommunestyret i delegasjonsreglementet §2 gitt formannskapet myndighet til å treffe vedtak.  

Vedtaket skal refereres kommunestyrets neste møte. 

Bestemmelsens i §13 1. ledd lyder som følger: 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, 

kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, 

når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

 

Vurdering 

Rådmannen har undersøkt om lengden på ordførerens sykemelding har betydning for om det skal velges midlertidig 

vararordfører og har fått følgende svar fra Fylkesmannens jurist Kristine Sørensen Ødegård: 

Regelen om varaordførers opprykk ved ordførers midlertidige fravær og etterfølgende valg av ny midlertidig 

varaordfører er en videreføring av tidligere kommunelov av 12. november 1954 § 8 siste ledd. Av note 13 til 

bestemmelsen i Overå - Kommuneloven med kommentarer (1988) fremgår følgende om hva som etter tidligere lov 

måtte anses som kortvarige fravær hvor det ikke var nødvendig å velge midlertidig ny varaordfører: 

Ny varaordfører antas ikke å skulle velges når ordfører og varaordfører bare er fraværende fra kommunen for et 

kort tidsrom. Det er således antatt at det ikke kan velges varaordfører når ordføreren og varaordføreren skal være 

borte i en uke (skr. av 9/4 1946).  

Bestemmelsen i kommuneloven § 9 nr. 2 må altså forstås slik at det som hovedregel skal velges ny midlertidig 

varaordfører i tilfeller hvor ordføreren trer midlertidig ut av sitt verv og varaordfører automatisk rykker opp etter 

koml. § 9 nr. 2 andre komma. Ved fravær av kortere varighet kan valg av midlertidig ny varaordfører antas å være 

unødvendig. Hva som kan anses som slik kortvarig fravær må nok avgjøres etter en konkret vurdering, men Overå 

nevner altså fravær av en ukes varighet som eksempel på kortvarig fravær hvor det ikke var ansett nødvendig å 

velge ny midlertidig varaordfører etter tidligere lov. Vi legger til grunn at dette også kan være retningsgivende for 

vurderingen etter gjeldende lov, ettersom bestemmelsen om valg av ny midlertidig varaordfører er videreført 

uendret.   

Ut i fra svaret fra Fylkesmannen må loven tolkes slik at det må velges ny midlertidig varaordfører når fraværet er av 

den lengde som er tilfellet i denne saken. 

Videre har rådmannen undersøkt om Formannskapet kan foreta valg av ny midlertidig varaordfører etter 

kommunelovens §13, med bakgrunn i at det er ferietid og dermed vanskelig å samle hele kommunestyret, samt at 

det haster med å få på plass ny midlertidig varaordfører. 
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Svaret fra jurist Kristine Sørensen Ødegård på det er følgende: 

Som redegjort for på telefon, må kommuneloven § 13 forstås slik at bestemmelsen også omfatter myndigheten til å 

velge midlertidig ny varaordfører, jf. koml. § 9 nr. 2, dersom det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke 

er tid til å innkalle kommunestyret. Ettersom avgjørelsen kan bringes inn for Fylkesmannen for lovlighetskontroll 

kan vi ikke ta stilling til om dette vilkåret er oppfylt i saken – det vil si om denne saken ligger slik an at det er 

nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret.   

For å sikre at kommunen har politisk ledelse i samsvar med kommuneloven, må det snarest velges ny midlertidig 

varaordfører. 
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GÄIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
Rådmannen (14',

124 (,/.4,n1 K(6.(11,k."

Saksbehandler Håkon Jørgensen

Mearrådus diedihuvvo/Melding omvedtak

Du euiuhus/Deres ref: Min e'ui./Vår ref Arkiiva'eoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato
2015/716-24 002 16.06.2015

SÆRUTSKRIFT: Kommunereformen - formalisering av samarbeid Nord-
Troms 4

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet i formannskapet 08.06.15.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

C91-etkl,~
Greta Larsen
Avdelingsleder Service/IT
77719201

Kopi:
Skjervøy kommune 9189 SKJERVØY
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT
Kvænangen kommune 9161 BURFJORD
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK

Intern kopi:
Einar Pedersen
Svein Oddvar Leiros
Bjørn Inge Mo

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/716/ 24

Poastabljuhus/Postadresse: Fitnan&kjuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord: Bågkokontu/Bankkonto:
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024

E-poasta/E-post: InterneahttafInternett: Organisaguvdnanr/Org.nr:
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no 940 363 586
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GÄIVUONA SUOHKAN

KÅFJORD KOMMUNE

Arkivsaknr:2015/716 -23

Arkiv:002

Saksbehandler: Håkon Jørgensen

Dato:03.06.2015

Særutskrift

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
41/15 Formannskap 08.06.2015

Kommunereformen - formalisering av samarbeid Nord-Troms 4

Vedlegg
1 Referat fra fellesmøte på Skjervøy 20. mai 2015

Saksprotokoll i Formannskap - 08.06.2015

Behandling:

Formannskap tok opp forslag i saksfremlegg.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen vedtar utredning sammen.
På bakgrunn av vedtaket utarbeider i de fire respektive kommunene utarbeider administrasjonen et

forslag til prosjekt og prosessplan, inkludert finansieringsplan og framdriftsplan.
Det forutsettes at utredningen skal finansieres av eksterne midler.
Saken må være behandlet i de fire kommunene innen utgangen av juni 2015.

Rådmannens innstilling

Kåfjord kommune deltar i utredning av en felles kommune i Nord-Troms sammen med
kommunene Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.
Det bevilges kr. 150 000,- til prosjektet i 2015.
Finansieres ved bruk av formannskapets reserve.
Rådmannen foretar budsjettregulering
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Saksopplysninger

I forbindelse med den pågående kommunereformen vedtok Kåfjord kommunestyre i sak 67/14
bLa. å utrede en fremtidig kommunesammenslåing med kommunene Storfj ord og Lyngen. Etter
et initiativ til et samarbeid nordover med Skjervøy, Kvænangen, og Nordreisa vedtok
kommunestyret i sak 16/15 at kommunen er positiv til et mulig samarbeid også denne veien.

På et fellesmøte mellom kommunene i «Nord-Troms 4» den 20. mai 2015 ble det bestemt
følgende prosess videre:

Felles utredning - Forslag fra ordførerne i Nord-Troms 4-kommunene:

Utredning av alternativ Nord-Troms 4
Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kwenangen vedtar utredning sammen.
På bakgrunn av vedtaket utarbeider i de fire respektive kommunene utarbeider

administrasjonen et forslag til prosjekt og prosessplan, inkludert finansieringsplan og
framdriftsplan.

Det forutsettes at utredningen skal finansieres av eksterne midler.
Saken må være behandlet i de fire kommunene innen utgangen av juni 2015.

På møtet ble det foreslått at denne utredningen skulle gjøres med egne ressurser og at det ikke
skulle benyttes ekstern bistand som i det pågående «Lyngenfjord» alternativet. Tanken er at
ansatte frikjøpes til å ta denne prosessen. Ifølge punkt 3 i forslaget forutsettes det at utredningen
(kostnadene til frikjøp) dekkes av eksterne midler.

Vurdering

Vedtaket fra kommunestyret i sak 16/15 gir mandat for deltakelse i utredningen. Når det gjelder
finansiering så har kommunen disponert sine tildelte midler fra staten på prosjekt «Lyngenfjord».
I tillegg til disse midlene må kommune bruke mellom 50 og 100 tusen av egne midler.
Signaler fra fylkesmannen er at det ikke er mere midler disponibelt som kommunen kan få til
reformen. Det betyr da at vi må dekke utgiftene til prosjekt «Nord-Troms 4» selv. Det foreligger
ikke noen kostnadsberegning for dette men siden idet ikke skal benyttes ekstern bistand så antas
det at det vil bli litt rimeligere. Vår andel i prosjekt Lyngenfjord er stipulert til kr. 300 000,-.
Nord-Troms 4 kan vel da anslås til mellom 150 og 200 tusen.
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GÅIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
Rådmannen

Håkon Jørgensen

Mearrådus diedihuvvo/Melding om vedtak

Du CuiuhusfDeres ref: Min Cui./Vår ref Arkiiva'èoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato
2015/716-30 002 23.09.2015

SÆRUTS KRIFT: Kommunereform - Utredning for Nord-Troms 4

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet av formannskapet 14.09.15.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

C9refid~1
Greta Larsen
Avdelingsleder Service/IT
77719201

1Kopi:
V Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT

Kvænangen kommune 9161 BURFJORD
Skjervøy kommune 9189 SKJERVØY

Intern kopi:
Einar Pedersen

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/716/ 30

Poastaujuhus/Postadresse: Fitnanbijuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord: Bågkokontu/Bankkonto:
Postboks 74, 9148 Olderdalen øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024

E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: Organisandnanr/Org.nr:
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no 940363 586
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GÅIVUONA SUOHKAN

KÅ FJORD KOMM UNE

Arkivsaknr:2015/716 -28

Arkiv:002

Saksbehandler: Håkon Jørgensen

Dato:04.09.2015

Særutskrift

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
61/15 Formannskap 14.09.2015

Kommunereform - Utredning for Nord-Troms 4

Saksprotokoll i Formannskap - 14.09.2015

Behandling:

Formannskapet endret på innstillingen til følgende:
Forslag til framdriftsplan for utredning av Nord-Troms 4 godkjennes.
I kommunestyre sak 16/15 ble det vedtatt at nye utredninger forventes finansiert eksternt.
Kåfjorclkommune har ingen eksterne midler disponible for dennetype utredninger.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I. Forslag til framdriftsplan for utredning av Nord-Troms 4 godkjennes.
2. I kommunestyre sak 16/15 ble det vedtatt at nye utredninger forventes finansiert eksternt.

Kåfjord kommune har ingen eksterne midler disponible for dennetype utredninger.

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Forslag til budsjett og framdriftsplan for utredning av Nord-Troms 4 godkjennes.
Det lyses ut ei stilling som 100% prosjektleder i et halvt år for å lede utredninga som har som
mål å gi et beslutningsgrunnlag for et endelig vedtak om kommunestruktur innen juni 2016.
Det bevilges kr. 200 000,- til prosjektet i 2015.
Finansieres ved bruk av formannskapetsreserve.
Rådmannen foretar budsjettregulering
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I formannskapets vedtak av 8. juni ble det forutsatt at kostnader i forbindelse med utredning av
kommunestruktur skal finansieres med eksterne midler. Fra Fylkesmannen har alle kommuner
fått kr 200 000 (bykommunene: 500 000) for å dekke utredningskostnader. I tillegg får alle
kommuner kr 100 000 til innbyggerhøring (folkeavstemning eller opinionsundersøkelse oa).

Budsjett for Nord Troms 4 alternativet er satt opp slik: (av adm i Skjervøy som har påtatt seg et
koordineringsansvar)

Inntekter:
Kvænangen:
Kåfjord:
Nordreisa:
Skjervøy:
Ekstra tildeling: 4X50 000

200 000
200 000
200 000
200 000
200 000

000

Total:

Kostnader:
Prosjektleder 100 %, 6 mncl. inkl sosiale kostnader:
Møtegodtgjørelse arbeidsgruppene
Reise —og oppholdskostnader
Folkemøter (4X30 000)
Annet informasjonsarbeid
Ekstern bistand
Diverse utgifter

1000 000

350
150 000
100 000
120 000
50 000

100 000
70 000

Total

Vurdering:

950 000

I juni 2016 skal kommunestyrene ta stilling til en framtidig kommunestruktur. Før innbyggere og
politikere skal ta stilling til hva som vil tjene Kåfjord kommune best —forbli egen kommune eller
slå seg sammen med Lyngen og Storfjord, eller de tre kommunene nord for oss —må det
foreligge fakta, og det må ligge omforente politiske anbefalinger som til sammen skal danne et
beslutningsgrunnlag. Det anbefales at dette omfattende arbeidet må tilføres ressurs (1 stilling) for
å sikre framdrift og gjennomføring.
Når det gjelder tidsplanen er det lagt opp til at utredningen for NT 4 samarbeidet skal være
avsluttet i april 2016. Dette er bare to måneder før en avgjørelse skal tas av kommunestyrene.
Det blir da lite tid til vurderinger og sammenligning opp mot Lyngefjord samarbeidet hvor en vil
ha en ferdig rapport nå før jul.

Fylkesmannen - v/Asle Tjeldflåt har også litt kritiske merknader til dette:

«Utredningen må sette de fire ulike kommunestyrene i stand til å gjøre et valg/retningsvalg. Det er fra

sentralt hold anbefalt at en etter at utredningen er ferdig går videre med utarbeidelse av en

intensjonsplan, der en diskuterer/forhandler seg frem til visjoner og mål for den nye kommunen, og

konkret hvordan en ser for seg organisering og lokalisering av kommunale oppgaver og funksjoner.

Hvordan de ansatte skal involveres og håndteres i prosessen, vil også være sentralt.

framdriftsplanen som er skissert legges det opp til at utredningen skal være ferdig i april 2016. Det vil i

et slikt tidsløp bli for knapt med tid til prosess etter utredningen. Tidligere utredninger peker på at det

bør beregnes at prosessen med intensjonsavtaler vil kunne ta 3-4 måneder. Dette tilsier at

fremdriftsplanen i Nord-Troms må endres i stor grad, og at utredningen må være ferdig innen årsskiftet.»
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Kåfjord kommune har forøvrig vedtatt å bruke våre midler til utredning av Lyngenfjord
modellen. Formannskapet har i sak 41/15 forutsatt at utredningen av Nord Troms 4 finansieres
med eksterne midler. Fylkesmannen —som eneste aktuelle kandidat til å yte ekstra finansiering -
har klart gitt uttrykk for at de ikke har midler til ytterligere finansiering (Jfr. Kommunaldirektør
Jan Peder Andreassen i møte med «Nord-Troms 4» kommunene.)
Om formannskapets siste vedtak følges så har ikke Kåfjord kommune finansiering til å delta i ei
Nord-Troms 4 utredning. Kommunestyret hadde ikke dette forbeholdet med i sitt vedtak om at vi
skulle være med å vurdere et Nord Troms 4 samarbeid (i sak 16/2015). Om det ikke bevilges
nødvendig midler så må Kåfjord trekke seg ut av denne vurderingen
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Søknad om ekstraordinære skjønnsmidler fra 1942 Nordreisa kommune-
Fylkesmannen vurdering og tilrådning til departementet

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune datert 22. september 2015 med
søknad om kriseskjønnsmidler. Søknaden ligger vedlagt.

*****************

Fylkesmannen tilrår departementet å tildele ekstraordinære skjønnsmidler til 1942
Nordreisa kommune, i størrelsesorden kr 1 135 685, beregnet i henhold til
departementets føringer for beregning av støtte. Kommunen har blitt påført
ekstraordinære utgifter knyttet til jordskred på E6, strekningen Sørkjosen til Jubelen,
10. mai 2015. Merutgiftene er knyttet til at Nordreisa kommune organiserte kommunal
kriseledelse, en ressurskrevende innsamling av vrakgods, hadde vakthold og organiserte
bortkjøring av oppsamlet avfall. Slik vi vurderer det har Nordreisa kommune få
muligheter til å dekke alle disse merutgiftene innenfor eksisterende budsjettramme.
Saken er nærmere begrunnet i det følgende.

*****************

I følge retningslinjene for fordeling av skjønnsmidler setter departementet også av midler til
kommuner som får uforutsette utgifter i løpet av budsjettåret. Søknader fra kommunene om
ekstraordinære skjønnsmidler skal gå via fylkesmannen. Fylkesmannen skal gjøre en
fullstendig saksbehandling av søknaden, og gi en begrunnet tilrådning til departementet
dersom søknaden sendes videre til departementet.

Sakens bakgrunn
10. mai 2015 gikk det et en kilometer langt jordskred over og langs E6 på strekningen
Sørkjosen-Jubelen. Deler av fiskerihavn, molo, flytebrygge, lagerbygg og naust skled ut i
sjøen i tillegg til jordmasser. Som følge av raset ble E6 stengt for all trafikk, og omkjøring
mellom nord og sør i landet gikk via Finland. Evakuering ble iverksatt av politiet. Statens
vegvesen klarte etter 2 døgn å gjenåpne vegen. To kystvaktskip bidro i flere dager med
opprydding av flytende gjenstander i Reisafjorden.

Kommunens organisering av kriseledelse og beredskapsplan fungerte etter hensikten og
koordinering av alle involverte skjedde raskt og effektivt. Beredskapsenheten ved Fylkesmannen i

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

• I;(krkt_1(<),,,c

2 3 01,‹.T2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Marianne Winther Riise

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 20 42 19.10.2015 2014/42 8r.47-, ---

Deres dato Deres r
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Troms bidro i denne forbindelse imøter i Nordreisa i akuttfasen. Videre var Statens Vegvesen,
NVE, lokale entreprenører, Sivilforsvaret, Kåfjord og Skjervøy kommuner, Avfallsservice,
Avinor, Reisafjord Båtforening, idrettslag og privatpersoner og ansatte i Nordreisa kommune med
på å bidra i denne ekstraordinære situasjonen.

Medgåtte kostnader (eksklusive mva.) fordeler seg slik:

Tiltak: Kostnad:
Vrakgods; innsamling, transport og deponering 2 115 549
Administrasjon og evaluering 27 450
Kriseledelse, 2 døgn 40 500
Sperre- og vakttjeneste ut over akuttfase 29 699
Evakuering 5 949
Drift av helsetjenester, ekstraomkostninger 45 023
Informasjonsmøter befolkning 7 200

SUM 2 271 370

For Nordreisa kommune var raset i Sørkjosen av vesentlig karakter og har gitt kommunen store
utforutsette kostnader som ikke ligger ibudsjettet for 2015.

Nordreisa kommune har i denne forbindelse søkt fylkesmannen om kr 2 271 370 i
kriseskjønnsmidler for 2015.

Kommunen opplyser videre at i følge Kystverket er eierforholdet til fiskerihavn ogmolo uavklart.
Dette medfører at det er usikkerhet med hensyn til hvem som skal bære kostnadene ved
finansiering av gjenoppbygging, herunder om Nordreisa komme må dekke deler av dette. I så
tilfelle vil kommunen søke om ytterligere kriseskjønnsmidler fra fylkesmannen.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen har vurdert kommunens søknad om kriseskjønnsmidler med basis i
departementets retningslinjer for fordeling av skjønnsmidler samt departementets brev av 12.
januar 2011 med presiseringer i forhold til fylkesmannens behandling av søknader om
skjønnsmidler.

Kommunen søker dekket påløpte utgifter i forbindelse med raset. Regnskapet for de påløpte
utgiftene er spesifisert på syv hovedposter, men utgiftene i all hovedsak er knyttet til posten
«Vrakgodt, innsamling og deponering» som utgjør 93 % av det totale søknadsbeløpet.

Vi har gått gjennom alle postene og etter vår vurdering er alle utgiftspostene av en slik
karakter at de kvalifiserer for kompensasjon gjennom skjønnsmidler fra departementet.

Etter vår vurdering er det i denne saken tale om ekstraordinære utgifter for kommunen, og
ikke utgifter ved normal drift og normalt vedlikehold. Utgiftene som søkes dekket er knyttet
til den akutte situasjonen, og forebyggende tiltak er holdt utenfor. Fylkesmannen har også en
klar forståelse for at dette er kommunens nettoutgifter, og at alle utgifter er beregnet eksklusiv

-�338�-



Side 3 av 4

merverdiavgift. Vi mener at vilkårene for tildeling av skjønnsmidler fra departementet er
oppfylt i denne saken.

Vi har fått opplyst pr. telefon fra Lars Tore Rydland 12. oktober 2015 at føringene vedrørende
midler til naturskade eller andre ekstraordinære hendelser angitt i Kommuneproposisjonen for
2016 også gjelder for denne type saker i 2015, fra 1. juli 2015.

I kommuneproposisjonen 2016 heter det på s. 86 under Tilbakeholde skjønnsmidler:

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tildele skjønnsmidler til kommuner som har hatt utgifter
til naturskade eller andre ekstraordinære hendelser for håndtering av den akutte krisesituasjonen og/eller til
reparasjoner av kommunal infrastruktur til opprinnelig standard, i tilfeller der utgiftene i sum overstiger
250 kroner per innbygger. Følgende praksis legges da til grunn: Om utgiftene i sum overstiger 250 kroner
per innbygger gis det en kompensasjon på halvparten av medgåtte utgifter opp til 500 kroner per innbygger.
Kommuner som har hatt utgifter over 500 kroner per innbygger får dekket alt utover 250 kroner per
innbygger.».

For Nordreisa kommune vil merutgiftene på grunn av raset utgjøre 463 kroner pr. innbygger.
Dette er basert på at kommunen har påløpte merutgifter på kr 2 271 370 knyttet til raset og at
antall innbyggere pr. 2. kvartal 2015 er 4902. I henhold til ovennevnte føringer betyr dette at
Nordreisa kvalifiserer for en kompensasjon på halvparten av medgåtte utgifter, dvs. kr
1 135 685 (beregnet ved kr 2 271 370/2).

Fylkesmannen i Troms har for 2015 satt av 5 mill, kr. i kriseskjønnsmidler for å ivareta akutte
og uforutsette hendelser med vesentlige økonomiske konsekvenser for kommunene i fylket.
Søknadsfristen for midlene var satt til 1. oktober 2015. Etter fristens utløp var det kommet inn
8 søknader med totalt søknadsbeløp på 18,2 mill. kr. Ved fordeling av midlene har
fylkesmannen besluttet å tildele Nordreisa kommune kr 800 000 i forbindelse med raset.
Forutsatt at departementet tildeler midler i henhold til vår tilrådning, vil egenandelen til
kommunen bli kr 335 685.

Fylkesmannen viser også til at Nordreisa kommune har en meget krevende økonomi.
Kommunen har i lang tid hatt økonomiske vanskeligheter og har vært i ROBEK siden 2004.
Kommunen klarte ikke dekke inn resterende underskudd i 2014, og opparbeidet seg i tillegg
nytt underskudd på 0,469 mill, kr. samme år. I følge departementets godkjenning må
kommunen dekke inn resterende underskudd i 2015 og 2016. Kommunen har høy og økende
lånegjeld, og er sårbar overfor uforutsette utgifter. Netto driftsresultat var i 2014 var på -0,3 %
og gjennomsnittlig netto driftsresultat for de siste 5 årene har vært 1,6 %. Kommunen har
ingen midler på disposisjonsfond.

Fylkesmannens tilrådning

Etter fylkesmannens vurdering representerer utgiftene som Nordreisa kommune har blitt
påført etter raset ved E6 en ekstraordinær økonomisk utfordring som kommunen ikke har har
forutsetninger til å dekke av egne midler. Etter vårt syn oppfyller kommunens søknad
departementets vilkår, og vi tilrår departementet å tildele ekstraordinære skjønnsmidler til
Nordreisa kommune med kr 1 135 685.
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Medhilsen

BårdM. Pedersen
fylkesmaim

Jan-PederAndreassen
avdelingsdirektør

Vedlegg:Brevav22.september2015fraNordreisakommune

Kopitil: Nordreisakommune,Postboks174,9156 Storslett

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

SaksbehandlerTelefonVår datoVår ref.Arkivkode
Marianne Pleym Arctander77642072 23.06.20152014/6976 - 49720

Deres datoIDeres ref.
26.01.2015

' 4-e-Slj - (r t\—

Nordreisa kommune
PB 174
9156 STORSLETT

Tilskudd til boligsosialt arbeid i Nordreisa kommune over statsbudsjettets
kapittel 0621.63 for 2015

Vi viser til søknad av 26.01.15.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) har i samhandling med Fylkesmannen i Troms
innvilget et tilskudd på inntil kr 502 900 til boligsosialt arbeid i Nordreisa kommune over
kapittel 0621.63 i statsbudsjettet for 2015 til tiltaket «IBolig —Jakten på bomatch». Tiltaket
har som mål å bidra til at de som står i fare for å miste bolig eller er uten fast bolig, klarer å
beholde eller skaffe seg et varig botilbud. Dette skal gjøres blant annet ved å bistå med
økonomisk rådgivning evt økonomistyring, aktiv bruk av IP og utarbeide gode
samarbeidsarenaer med relevante parter. Målsettingen er å bidra til økt bo kompetanse. Det er
videre et mål å kartlegge behovet for differensiering av botilbud.

Ubenyttede midler fra 2014 på kr. 489 000 er trukket fra beløpet. Utbetaling for 2015 blir
etter det kr. 13 900. Inkludert i tilskuddet er kr. 10 000 til øremerket utgifter i forbindelse med
samlinger og kompetanseutviklingstiltak.

Der prosj ektet omfatter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6. bokstav b,
må det fattes vedtak om tjenestene.

Vi minner om følgende retningslinjer tilknyttet tilskuddsordningen:
Tilskuddet skal kun benyttes til dekning av lønn. Inntil 10 000 kan benyttes til
deltakelse på konferanser og til kompetansehevende tiltak.
Tilskuddet gis for ett år av gangen i en periode av inntil tre år.
Det forutsettes at årsverkene det gis tilskudd til videreføres etter endt tilskuddsperiode.

Tilskuddet blir først stilt til disposisjon når:
Fylkesmannen har mottatt og godkjent revisorattestert regnskap for foregående år.
Andre rapporter som følger av tilskuddsbrevet fra foregående år er levert og godkjent.
Den vedlagte bekreftelsen på aksept av vilkår er returnert til Fylkesmannen i utfylt og
signert stand.

Endringer imottakers adresse, kontonummer og eventuelt skifte avkontaktperson skal sendes
Fylkesmannen.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 6420 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 776421 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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Generelle opplysninger
Mottakeren av tilskuddet har arbeidsgiveransvar for ansatte som lønnes av dette tilskuddet. Når
tilskuddet er utbetalt, må mottakeren av tilskuddet ta hensyn til at tilskuddet inkluderer
arbeidsgiveravgift til folketrygden for avgiftspliktig lønn og godtgjørelser, og pensjonsdel og andre
sosiale utgifter (feriepenger). Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens
personalhåndbok, jf. bestemmelsene i Særavtale for reiser innenlands for statens regning (kap.9.2) og
Særavtale for reiser utenlands for statens regning (kap.9.3). Vær spesielt oppmerksom på reglene for
godtgjøring ved bruk av egen bil.

Tilskuddet skal benyttes dette budsjettåret. Midler som ikke blir brukt i år, kan etter søknad eventuelt
tildeles på nytt dersom prosjektet/tiltaket skal videreføres. Midler som ikke er benyttet når
prosjektet/tiltaket er avsluttet, skal snarest føres tilbake til Fylkesmannens bankkontonummer 4714 10
01430, merket med kapittel, post og saksnummer. Fylkesmannen skal underrettes om tilbakeføringen.

Mottakeren av tilskuddet må orientere Fylkesmannen så snart som mulig, senest innen 30.11.15,
dersom det viser seg at det tildelte beløp ikke kommer til bli benyttet fullt ut.

Vi tar forbehold om Fylkesmannens og Riksrevisjonens adgang til å kontrollere at midlene brukes
etter forutsetningene, jamfør § 10,2. ledd i bevilgningsreglementet. Dersom ikke midlene nyttes etter
forutsetningene skal de tilbakebetales til Fylkesmannen.

RAPPORTERING
Regnskap som er revidert av revisor skal sendes til Fylkesmannen innen utgangen av 31.03.16. Kopi
av tildelingsbrevet skal framlegges for revisor sammen med regnskapet. Regnskapet skal være
revidert i samsvar med Den norske Revisorforenings standard ISA 800 "Særlige hensyn ved revisjon
av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle fonnål" og ISA 805" Særlige  
hensyn ved revisjon av separate regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i 
en regnskapsoppstilling". Eventuelle avtalte kontrollhandlinger skal gjennomføres i samsvar med Den
norske Revisorforenings standard ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger. For tilskudd på mindre enn
100 000 kroner kan krav om revisoruttalelse frafalles.

Fylkesmannen har ansvar for å kontrollere og følge opp at tilskuddet blir brukt i tråd med
forutsetningene. Det er viktig at regnskapet er satt opp på en slik måte at det kan sammenholdes med
budsjettet. Dersom pågående prosjekt/tiltak blir ført videre, skal revisorattestert regnskap for året før
være levert før årets tilskudd blir utbetalt. Dersom slikt regnskap ikke foreligger innen angitt tidsfrist,
kan det bli gitt avslag på en eventuell søknad i 2016 og/eller tilskudd kan bli krevd tilbakebetalt.
Fylkesmannen underrettes umiddelbart om uforutsette forsinkelser.

Mottakeren av tilskuddet skal rapportere på statusrapport for bruk av tilskuddet innen 15.02.16.
Fravær av rapportering innen angitt tidsfrist kan medføre avslag på eventuell søknad i 2016 / krav om
tilbakebetaling av innvilgede tilskuddsmidler for det tilskuddsåret det mangler rapportering for.

Andre vilkår
Dersom ansvarshavende har fått tilgang til materiale som krever taushetsplikt eller som gjelder private
forhold, må dette ikke brukes på en slik måte at enkeltpersoner kan identifiseres eller utsettes for
ulempe. AVdir kan sette ytterligere vilkår for bruk av slike opplysninger. Det vises her til
bestemmelsene i § 13 i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og eventuell
særlovgivning.

Dersom det er aktuelt å behandle personopplysninger, har tilskuddsmottaker ansvaret for at
bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger følges.
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Bekreftelsen skal snarest sendes i retur til:

Fylkesmaimen i Troms
Postboks 6105
9291 Tromsø

Vår ref mpa

NAV Nordreisa
v/NAV-leder
Postboks 223
9156 Storslett

BEKREFTELSE

Organisasjonsnummer.

Kontonummer
(NB! Dersom kontonummeret endres i løpet av året ift. det som oppgis her, må Fylkesmannen
i Troms snarest underrettes om endringen)

Prosjektleder/økonomiansvarlig:
Navn.
Adresse.
e-post.
Telefonnr

Tilsagn om tilskudd på kr. 502 900 over statsbudsjettets kapittel 0621.63 for budsjettåret 2015
til Boligsosialt arbeid. Tilskuddet skal gå til prosjektet «IBolig —Jakten på bomatch».

Nordreisa kommune bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkårene som er gitt i
tilsagnsbrev av 23.06.15.

sted dato ansvarshavende person
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Eva Angell

TelefonVår dato
77 64 20 57 30.09.2015

Deres dato

Vår ref.Arkivkode
2014/1943 - 44620
Deres ref.

Nordreisa kommune v/ rådmann

9156 STORSLETT
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Tilskudd til kommunalt barnevern 2015

Fylkesmannen har for 2015 mottatt en fullmakt fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD), med ytterligere midler på kr 1 360 000 til styrking av det
kommunale barnevernet utover de tildelte midler gitt til faste stillinger i den kommunale
barneverntjenesten i Troms fylke. Departementet har fordelt midlene til fylkene basert på
antall kommuner med stor belastning knyttet til sin bemannings- og kompetansesituasjon.
Kr 680 000 av disse ekstra midlene skal benyttes til midlertidige stillinger i 2015.

Fylkesmannen har etter helhetlig vurdering basert på vårt tilsyn med kommunen med tema
«kommunens oppfølging av barn i fosterhjem», kommunens halvårsrapporteringer til BLD,
kommunens kvartalsrapporteringer til Fylkesmannen vedrørende fristoversittelser, samt øvrig
dialog mellom kommunen og Fylkesmannen om situasjonen i Kvænangen og Nordreisa
barneverntjencste, kommet til at Nordreisa kommune tildeles kr 340 000 til midlertidige
stillinger i barneverntjenesten i 2015. Midlene skal brukes til styrking som medfører
overholdelse av lovkrav i tjenesten. Det er opp til kommunen å vurdere om midlene brukes til
å dekke tiltaksstillinger, vikarutgifter, overtid, eller lignende.

Fylkesmannen i Troms gir med dette et tilskudd på kr 340 000 tilmidlertidige stillinger til
styrking av det kommunale barnevernet i Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste i
2015.

Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen har adgang til å kontrollere atmidlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10, 2.
ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har
adgang til å kontrollere om tilskudd eller bidrag av statsmidler til offentlige eller private
virksomheter benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2.
ledd.

Rapportering
Kommunen skal sende inn en enkel regnskapsrapport innen 1. februar 2016. Det må fremgå
av rapporten at midlene er benyttet til formålet de er gitt til, samt en regnskapsutskrift som
dokumenterer dette.

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

utdanningsavdelingen

-�345�-



Side 2 av 2

Med hilsen

Hilde Bremnes
utdanningsdirektør

Eva Angell
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Kvcenangen kommune v/ rådmann Rådhuset 9161 BURFJORD
Nordreisa kommune v/ Kwenangen og Nordreisa 9156 STORSLETT
barneverntjeneste
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TROMS fylkeskommune Næringsetaten
ROMSSA fylkkasuohkan

Nordreisa kommune
v/ Beate Brostrøm
Postboks 174
9156 STORSLETT

Saksbehandler: Arkiv:
Kjetil Helstad 243 SAKSARKIV

Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
77 78 81 94 29.05.2015

Vår ref.:
14/4152-4

Løpenr.:
19715/15

TILSKUDD TIL PROSJEKT; FIBERUTBYGGING STORENGA OG HAVNNES
V/ NORDREISA KOMMUNE - RETUR AV SØKNAD

Det vises til søknad av 08.025.2015 om støtte til prosjektet "Fiberutbygging Storenga og
Havnes" på kr 835 000 kr.

Søknaden returneres da det ikke ligger ved dokumentasjon på kommunal medfinansiering for
denne utbygging. Det er ikke søkt medfinansiering over den Nasjonale støtteordningen for
bredbåndsutbygging Nasj onal kommunikasjonsmyndighet forvalter for 2015, men som inngår
i denne søknaden.

60

-44d7d524-a0c1-47f2-aed6-97f498182865

s

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
ass. næringssjef Kjetil Helstad

spesialrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

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-�347�-



Troms fylkeskommune
Strandveien 13
9007 Tromsø

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

TILSKUDD TIL PROSJEKT; FIBERUTBYGGING STORENGA OG HAVNNES

44d7d524-a0c1-47f2-aed6-97f498182865

s
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Utlendingsdirektoratet 

Norwegian Directorate  

of Immigration 

 

Hausmanns gate 21 

Pb. 8108 Dep. NO-0032 Oslo 

+47 23 35 15 00  

 

udi@udi.no, www.udi.no 

Organisasjonsnummer 974760746 

Saksbehandler: Benjamin Strandquist 

 

  

 

  

 

 

Alle fylkesmenn og kommuner v/rådmenn og ordførere 
 

 

 

 
Deres ref:    Vår ref: 15/08326-50 Dato:  17.11.2015 

 

 

 

UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak 

 
UDI har utlyst drift av 30 000 nye, ordinære asylmottaksplasser. Svært 
mange norske kommuner vil få et nytt asylmottak i vinter. Det er mange 
fordeler for kommuner som velger å drive mottakene selv.  
 
Kommuner, organisasjoner og private aktører som ønsker å drive et 
asylmottak kan legge inn et tilbud innen 11. desember.  
 
Disse kommunene driver mottak for UDI i dag: Ås, Engerdal, Nome, Tinn, 
Kristiansand, Ullensvang, Flora, Tingvoll, Sunndal, Levanger, Nesna, 
Hattfjelldal, Vefsn og Salangen. De driver mottak for voksne og barn, 
enslige mindreårige, samt tilrettelagte avdelinger for asylsøkere med 
fysiske eller psykiske hjelpebehov.  
 
UDI har gode erfaringer med kommuner som driftsoperatører og vi håper 
nå å øke dette tallet betydelig. 
 
Hva er fordelene for en kommune som driver asylmottak selv?  
Når noen oppretter et asylmottak i en kommune, har denne 
vertskommunen uansett en del ansvarsoppgaver innenfor blant annet 
helse og norskopplæring.  
 
En kommune som driver mottaket selv, med kommunalt ansatte 
medarbeidere, kan utnytte ressursene sine bedre og sikre god kvalitet 
ved for eksempel å samordne norskopplæring, tolketjenester, asylmottak, 
bosetting av flyktninger og andre integreringstiltak.  
 
I små kommuner kan dette gjøre det lettere for kommunen å tilby 
fulltidsstillinger. Kommunen bygger også kompetanse blant egne ansatte, 
og kan sikre godt samarbeid mellom asylmottak, helse, skole og andre 
kommunale etater.  
 
Hvordan leverer kommunen inn et tilbud? 
Du finner utlysningen med informasjon over hvilke krav UDI stiller på 
DOFFIN.  
 
Kommunene har allerede sammen med fylkesmennene gjort en 
kartlegging av potensielle lokaler på oppdrag fra Direktoratet for 
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samfunnssikkerhet og beredskap. Denne viser at det er mange ledige 
lokaler som kan brukes som asylmottak.  
 
Det som mangler er noen til å drive asylmottakene. De etablerte 
driftsoperatørene har i liten grad kapasitet til å påta seg nye oppgaver. 
UDI er derfor interessert i å få nye aktører på banen, og ønsker 
kommuner velkommen som drivere av mottak i ledige lokaler i sin 
kommune.  
 
Hvor langvarige er kontraktene?  
Kontraktene som inngås nå, vil ha en varighet på tre år med opsjon på tre 
år til. 
 
Vi gjør nå det første året av treårskontrakten uoppsigelig. Deretter vil det 
være fire måneders oppsigelsestid, mot tre måneder tidligere. Dette vil gi 
en høyere grad av forutsigbarhet for de som skal drive mottakene.  
 
Ønsker dere mer informasjon eller veiledning?  
Vi oppfordrer kommuner som er interessert i å vite mer til å ta kontakt 
med UDIs regionkontorer. Vi vil gjøre det vi kan for å gi kommunene god 
veiledning om hva som kreves for å drive asylmottak.  
Du finner mer om retningslinjer og krav på www.udiregelverk.no. De 
viktigste dokumentene er: 
 

 RS 2011-003 : Reglement for drift av statlige mottak (eksternt 
nettsted) 

 RS 2011-025: Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller 
omsorgssenter (eksternt nettsted) 

 G-03/2013: Anskaffelse av kontrakter om drift av asylmottak 
(eksternt nettsted)  

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Christine Wilberg 
Avdelingsdirektør 
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Fra: Benjamin Strandquist[bens@udi.no]
Dato: 17.11.2015 13:35:10
Til: 'postmottak@halden.kommune.no'; 'post@moss.kommune.no'; 'postmottak@sarpsborg.com'; 
'postmottak@fredrikstad.kommune.no'; 'postmottak@hvaler.kommune.no'; 'post@aremark.kommune.no'; 
'post@marker.kommune.no'; 'postmottak@romskog.kommune.no'; 'postmottak@trogstad.kommune.no'; 
'post@spydeberg.kommune.no'; 'postmottak@askim.kommune.no'; 'postmottak@eidsberg.kommune.no'; 
'skiptvet@skiptvet.kommune.no'; 'postmottak@rakkestad.kommune.no'; 'postmottak@rade.kommune.no'; 
'postmottak@rygge.kommune.no'; 'postmottak@valer-of.kommune.no'; 'post@hobol.kommune.no'; 
'post@vestby.kommune.no'; 'postkasse@ski.kommune.no'; 'post@as.kommune.no'; 
'postmottak@frogn.kommune.no'; 'postmottak@nesodden.kommune.no'; 
'postkasse@oppegard.kommune.no'; 'post@baerum.kommune.no'; 'asker.kommune@asker.kommune.no'; 
'postmottak@ahk.no'; 'postmottak@sorum.kommune.no'; 'firmapost@fet.kommune.no'; 
'postmottak@ralingen.kommune.no'; 'postmottak@enebakk.kommune.no'; 
'postmottak@lorenskog.kommune.no'; 'Skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no'; 
'postmottak@nittedal.kommune.no'; 'postmottak@gjerdrum.kommune.no'; 
'postmottak@ullensaker.kommune.no'; 'postmottak@nes-ak.kommune.no'; 'post@eidsvoll.kommune.no'; 
'postmottak@nannestad.kommune.no'; 'postmottak@hurdal.kommune.no'; 
'postmottak@oslo.kommune.no'; 'postmottak@kongsvinger.kommune.no'; 
'postmottak@hamar.kommune.no'; 'postmottak@ringsaker.kommune.no'; 'post@loten.kommune.no'; 
'service@stange.kommune.no'; 'postmottak@nord-odal.kommune.no'; 'postmottak@sor-
odal.kommune.no'; 'postmottak@eidskog.kommune.no'; 'post@grue.kommune.no'; 
'post@asnes.kommune.no'; 'postmottak@vaaler-he.kommune.no'; 'postmottak@elverum.kommune.no'; 
'postmottak@amot.kommune.no'; 'postmottak@stor-elvdal.kommune.no'; 
'postmottak@rendalen.kommune.no'; 'postmottak@engerdal.kommune.no'; 
'felles.tjenesten@tolga.kommune.no'; 'postmottak@tynset.kommune.no'; 
'postmottak@alvdal.kommune.no'; 'folldal.kommune@folldal.kommune.no'; 'postmottak@os.kommune.no'; 
'postmottak@lillehammer.kommune.no'; 'postmottak@gjovik.kommune.no'; 
'postmottak@dovre.kommune.no'; 'postmottak@lesja.kommune.no'; 'post@skjaak.kommune.no'; 
'post@lom.kommune.no'; 'postmottak@vaga.kommune.no'; 'postmottak@nord-fron.kommune.no'; 
'postmottak@sel.kommune.no'; 'postmottak@sor-fron.kommune.no'; 'post@ringebu.kommune.no'; 
'postmottak@oyer.kommune.no'; 'postmottak@gausdal.kommune.no'; 'postmottak@ostre-
toten.kommune.no'; 'post@vestre-toten.kommune.no'; 'postmottak@jevnaker.kommune.no'; 
'post@lunner.kommune.no'; 'gran.kommune@gran.kommune.no'; 'epost@sondre-land.kommune.no'; 
'postmottak@nordre-land.kommune.no'; 'admin-oko@sor-aurdal.kommune.no'; 
'raadmannskontoret@etnedal.kommune.no'; 'nak@nord-aurdal.kommune.no'; 'post@vestre-
slidre.kommune.no'; 'post@oystre-slidre.kommune.no'; 'vang.kommune@vang.kommune.no'; 
'kommunepost@drammen.kommune.no'; 'postmottak@kongsberg.kommune.no'; 
'arkiv@ringerike.kommune.no'; 'postmottak@hole.kommune.no'; 'postmottak@flaa.kommune.no'; 
'postmottak.admin@nes-bu.kommune.no'; 'postmottak@gol.kommune.no'; 
'postmottak@hemsedal.kommune.no'; 'postmottak@aal.kommune.no'; 'postmottak@hol.kommune.no'; 
'post@sigdal.kommune.no'; 'krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no'; 
'postmottak@modum.kommune.no'; 'post@ovre-eiker.kommune.no'; 'post@nedre-eiker.kommune.no'; 
'postmottak@lier.kommune.no'; 'postmottak@royken.kommune.no'; 'postmottak@hurum.kommune.no'; 
'postmottak@flesberg.kommune.no'; 'postmottak@rollag.kommune.no'; 'postmottak@nore-og-
uvdal.kommune.no'; 'postmottak@horten.kommune.no'; 'postmottak@holmestrand.kommune.no'; 
'postmottak@tonsberg.kommune.no'; 'sentraladm@sandefjord.kommune.no'; 'post@larvik.kommune.no'; 
'postmottak@svelvik.kommune.no'; 'postmottak@sande-ve.kommune.no'; 'postmottak@re.kommune.no'; 
'e.postkasse@andebu.kommune.no'; 'postmottak@stokke.kommune.no'; 
'postmottak@notteroy.kommune.no'; 'post@tjome.kommune.no'; 'post@lardal.kommune.no'; 
'postmottak@porsgrunn.kommune.no'; 'skien.postmottak@skien.kommune.no'; 
'postmottak@notodden.kommune.no'; 'postmottak@siljan.kommune.no'; 
'postmottak@bamble.kommune.no'; 'post@kragero.kommune.no'; 'postmottak@drangedal.kommune.no'; 
'postmottak@nome.kommune.no'; 'postmottak@centrum.no'; 'postmottak@sauherad.kommune.no'; 
'tinn.kommune@tinn.kommune.no'; 'postmottak@hjartdal.kommune.no'; 'post@seljord.kommune.no'; 
'post@kviteseid.kommune.no'; 'info@nissedal.kommune.no'; 'postmottak@fyresdal.kommune.no'; 
'postmottak@tokke.kommune.no'; 'postmottak@vinje.kommune.no'; 'postkasse@risor.kommune.no'; 
'postmottak.radmann@grimstad.kommune.no'; 'reidun.midtun@arendal.kommune.no'; 
'postmottak@gjerstad.kommune.no'; 'vegkomm@online.no'; 'postmottak@tvedestrand.kommune.no'; 
'post@froland.kommune.no'; 'postmottak@lillesand.kommune.no'; 'postmottak@birkenes.kommune.no'; 
'postmottak@amli.kommune.no'; 'postmottak@iveland.kommune.no'; 'post@e-h.kommune.no'; 
'post@bygland.kommune.no'; 'post@valle.kommune.no'; 'postmottak@bykle.kommune.no'; 
'byhallen@kristiansand.kommune.no'; 'fellespost@mandal.kommune.no'; 'farsund@farsund.kommune.no'; 
'formannskapskontoret@flekkefjord.kommune.no'; 'epost@vennesla.kommune.no'; 
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'sentraladministrasjonen@songdalen.kommune.no'; 'postmottak@sogne.kommune.no'; 
'service@marnardal.kommune.no'; 'info@aseral.kommune.no'; 'info@audnedal.kommune.no'; 
'service@lindesnes.kommune.no'; 'sentralpost@lyngdal.kommune.no'; 
'postmottak@haegebostad.kommune.no'; 'post@kvinesdal.kommune.no'; 'post@sirdal.kommune.no'; 
'post@eigersund.kommune.no'; 'postmottak.sentrala@sandnes.kommune.no'; 
'postmottak@stavanger.kommune.no'; 'postmottak@haugesund.kommune.no'; 
'sentraladm@sokndal.kommune.no'; 'postmottak@lund.kommune.no'; 
'postmottak@bjerkreim.kommune.no'; 'post@ha.kommune.no'; 'postmottak@klepp.kommune.no'; 
'postmottak@time.kommune.no'; 'postmottak@gjesdal.kommune.no'; 'epost@sola.kommune.no'; 
'post@randaberg.kommune.no'; 'post@forsand.kommune.no'; 'postmottak@strand.kommune.no'; 
'postmottak@hjelmeland.kommune.no'; 'postmottak@suldal.kommune.no'; 
'sauda.kommune@sauda.kommune.no'; 'post@finnoy.kommune.no'; 'post@rennesoy.kommune.no'; 
'kommunehuset@kvitsoy.kommune.no'; 'gsorense@bokn.kommune.no'; 'post@tysver.kommune.no'; 
'postmottak.sentral@karmoy.kommune.no'; 'post@utsira.kommune.no'; 
'postmottak@vindafjord.kommune.no'; 'info.avd@bergen.kommune.no'; 'firmapost@etne.kommune.no'; 
'postmottak@sveio.kommune.no'; 'postmottak@bomlo.kommune.no'; 'post@stord.kommune.no'; 
'fitjar@fitjar.kommune.no'; 'post@tysnes.kommune.no'; 'post@kvinnherad.kommune.no'; 
'jonkult@online.no'; 'epost@odda.kommune.no'; 'postmottak@ullensvang.kommune.no'; 
'postmottak@eidfjord.kommune.no'; 'ulvik@ulvik.kommune.no'; 'postmottak@granvin.kommune.no'; 
'postmottak@voss.kommune.no'; 'postmottak@kvam.kommune.no'; 'postkasse@fusa.kommune.no'; 
'adm@samnanger.kommune.no'; 'os.kommune@os-ho.kommune.no'; 
'postmottak@austevoll.kommune.no'; 'post@sund.kommune.no'; 'postmottak@fjell.kommune.no'; 
'postmottak@askoy.kommune.no'; 'post@vaksdal.kommune.no'; 'postmottak@modalen.kommune.no'; 
'post@osteroy.kommune.no'; 'postmottak@meland.kommune.no'; 'post@oygarden.kommune.no'; 
'postmottak@radoy.kommune.no'; 'postmottak@lindas.kommune.no'; 
'sentraladministrasjonen@austrheim.kommune.no'; 'postmottak@fedje.kommune.no'; 
'post@masfjorden.kommune.no'; 'raadmannen@flora.kommune.no'; 'postmottak@gulen.kommune.no'; 
'post@solund.kommune.no'; 'postmottak.hyllestad@hyllestad.kommune.no'; 
'postmottak@hoyanger.kommune.no'; 'post@vik.kommune.no'; 'postmottak@balestrand.kommune.no'; 
'postmottak@leikanger.kommune.no'; 'postmottak@sogndal.kommune.no'; 'post@aurland.kommune.no'; 
'post@laerdal.kommune.no'; 'postmottak@ardal.kommune.no'; 'postmottak@luster.kommune.no'; 
'postmottaket@askvoll.kommune.no'; 'postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no'; 
'postmottak@gaular.kommune.no'; 'postmottak@jolster.kommune.no'; 'postmottak@forde.kommune.no'; 
'postmottak@naustdal.kommune.no'; 'post@bremanger.kommune.no'; 'post@vagsoy.kommune.no'; 
'post@selje.kommune.no'; 'post@eid.kommune.no'; 'postmottak@hornindal.kommune.no'; 
'post@gloppen.kommune.no'; 'postmottak@stryn.kommune.no'; 'postmottak@molde.kommune.no'; 
'postmottak@kristiansund.kommune.no'; 'postmottak@alesund.kommune.no'; 
'postmottak@vanylven.kommune.no'; 'sande.kommune@sande-mr.kommune.no'; 
'postmottak@heroy.komumne.no'; 'postmottak@ulstein.kommune.no'; 'firmapost@hareid.kommune.no'; 
'postmottak@volda.kommune.no'; 'postmottak@orsta.kommune.no'; 'ok@orskog.kommune.no'; 
'post@norddal.kommune.no'; 'post@stranda.kommune.no'; 'postmottak@stordal.kommune.no'; 
'postmottak@sykkylven.kommune.no'; 'postmottak@skodje.kommune.no'; 
'postmottak@sula.kommune.no'; 'post@giske.kommune.no'; 'postmottak@haram.kommune.no'; 
'postmottak@vestnes.kommune.no'; 'postmottak@rauma.kommune.no'; 
'sentraladm@nesset.kommune.no'; 'postmottak@midsund.kommune.no'; 'post@sandoy.kommune.no'; 
'post@aukra.kommune.no'; 'postmottak@frana.kommune.no'; 'info@eide.kommune.no'; 
'post@averoy.kommune.no'; 'post@frei.kommune.no'; 'post@gjemnes.kommune.no'; 
'postmottak@tingvoll.kommune.no'; 'post@sunndal.kommune.no'; 'post@surnadal.kommune.no'; 
'post@rindal.kommune.no'; 'postmottak@aure.kommune.no'; 'post@halsa.kommune.no'; 
'postmottak@tustna.kommune.no'; 'postmottak@smola.kommune.no'; 
'postmottak@trondheim.kommune.no'; 'postmottak@hemne.kommune.no'; 
'postmottak@snillfjord.kommune.no'; 'postmottak@hitra.kommune.no'; 'postmottak@froya.kommune.no'; 
'postmottak@orland.kommune.no'; 'postmottak@agdenes.kommune.no'; 'postmottak@rissa.kommune.no'; 
'postmottak@bjugn.kommune.no'; 'postmottak@afjord.kommune.no'; 'post@roan.kommune.no'; 
'postmottak@osen.kommune.no'; 'post@oppdal.kommune.no'; 'postmottak@rennebu.kommune.no'; 
'postmottak@meldal.kommune.no'; 'postmottak@orkdal.kommune.no'; 'postmottak@roros.kommune.no'; 
'epost@holtalen.kommune.no'; 'postmottak@midtre-gauldal.kommune.no'; 
'postmottak@melhus.kommune.no'; 'postmottak@skaun.kommune.no'; 'postmottak@klabu.kommune.no'; 
'postmottak@malvik.kommune.no'; 'postmottak@selbu.kommune.no'; 'postmottak@tydal.kommune.no'; 
'sentraladm@steinkjer.kommune.no'; 'postmottak@namsos.kommune.no'; 
'postmottak@meraker.kommune.no'; 'postmottak@stjordal.kommune.no'; 
'postmottak@frosta.kommune.no'; 'post@leksvik.kommune.no'; 'postmottak@levanger.kommune.no'; 
'postmottak@verdal.kommune.no'; 'postmottak@mosvik.kommune.no'; 'postkasse@verran.kommune.no'; 
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'namdalseid@namdalseid.kommune.no'; 'postmottak@inderoy.kommune.no'; 
'postmottak@snasa.kommune.no'; 'postmottak@lierne.kommune.no'; 'postmottak@royrvik.kommune.no'; 
'postmottak@namsskogan.kommune.no'; 'postmottak@grong.kommune.no'; 
'postmottak@hoylandet.kommune.no'; 'postmottak@overhalla.kommune.no'; 
'postmottak@fosnes.kommune.no'; 'postmottak@flatanger.kommune.no'; 'vikna@vikna.kommune.no'; 
'postmottak@naroy.kommune.no'; 'post@leka.kommune.no'; 'postmottak.raadhus@bodo.kommune.no'; 
'postmottak@narvik.kommune.no'; 'postmottak@bindal.kommune.no'; 'post@somna.kommune.no'; 
'postkasse@bronnoy.kommune.no'; 'postkasse@vega.kommune.no'; 'post@vevelstad.kommune.no'; 
'heroy.kommune@heroy-no.kommune.no'; 'post@alstahaug.kommune.no'; 
'postmottak@leirfjord.kommune.no'; 'vkop@vefsn.kommune.no'; 'post@grane.kommune.no'; 
'postkasse@hattfjelldal.kommune.no'; 'post@donna.kommune.no'; 'postmottak@nesna.kommune.no'; 
'postmottak@hemnes.kommune.no'; 'postmottak@rana.kommune.no'; 'postmottak@luroy.kommune.no'; 
'post@trana.kommune.no'; 'radmannen@rodoy.kommune.no'; 'postmottak@meloy.kommune.no'; 
'postmottak@gildeskal.kommune.no'; 'post@beiarn.kommune.no'; 'saltdalkommune@saltdal.kommune.no'; 
'postmottaket@fauske.kommune.no'; 'post@sorfold.kommune.no'; 'postmottak@steigen.kommune.no'; 
'postmottak@hamaroy.kommune.no'; 'postmottak@tysfjord.kommune.no'; 
'postmottak@lodingen.kommune.no'; 'post@tjeldsund.kommune.no'; 'postmottak@evenes.kommune.no'; 
'radmann@ballangen.kommune.no'; 'postkasse@rost.kommune.no'; 'postmottak@varoy.kommune.no'; 
'postmottak@flakstad.kommune.no'; 'postmottak@vestvagoy.kommune.no'; 
'postmottak@vagan.kommune.no'; 'postmottak@hadsel.kommune.no'; 'post@boe.kommune.no'; 
'postmottak@oksnes.kommune.no'; 'postmottak@sortland.kommune.no'; 
'postmottak@andoy.kommune.no'; 'postmottak@moskenes.kommune.no'; 
'postmottak@harstad.kommune.no'; 'postmottak@tromso.kommune.no'; 
'postmottak@kvafjord.kommune.no'; 'post@skanland.kommune.no'; 'fellespost@bjarkoy.kommune.no'; 
'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'postmottak@gratangen.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no'; 
'postmottak@bardu.kommune.no'; 'postmottak@salangen.kommune.no'; 
'postmottak@malselv.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no'; 
'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@tranoy.kommune.no'; 'postmottak@torsken.kommune.no'; 
'post@berg.kommune.no'; 'postmottak@lenvik.kommune.no'; 'postmottak@balsfjord.kommune.no'; 
'postmottak@karlsoy.kommune.no'; Post Lyngen; Post Storfjord; Post Kafjord; Post Skjervoy; Post 
Nordreisa; Post Kvænangen; 'postmottak@vardo.kommune.no'; 'postmottak@vadso.kommune.no'; 
'postmottak@hammerfest.kommune.no'; 'ordforer@kautokeino.kommune.no'; 
'postmottak@alta.kommune.no'; 'postmottak@loppa.kommune.no'; 'postmottak@hasvik.kommune.no'; 
'servicekontoret@kvalsund.kommune.no'; 'postmottak@masoy.kommune.no'; 
'postmottak@nordkapp.kommune.no'; 'postmottak@porsanger.kommune.no'; 
'servicekontor@karasjok.kommune.no'; 'postmottak@lebesby.kommune.no'; 
'postmottak@gamvik.kommune.no'; 'postmottak@berlevag.kommune.no'; 'postmottak@tana.kommune.no'; 
'postmottak@nesseby.kommune.no'; 'postmottak@batsfjord.kommune.no'; 'postmottak@sor-
varanger.kommune.no'; 'fmoapostmottak@fylkesmannen.no'; Magnhild Meltveit Kleppa; 'FMAA 
Postmottaket'; 'FMBU Postmottak'; 'FMFI, Arkiv'; 'FMHE Postmottak'; 'FMNO Postmottak Fylkesmannen i 
Nordland'; Anne Karin Hamre; 'FMST Postmottak'; 'FMTE Postmottak'; 'fmtrpostmottak'; 'FMVA 
Postmottak'; Lars Sponheim; 'Fylkesmannen i Møre og Romsdal'; 'Fylkesmannen Nord Trøndelag'; 
'Fylkesmannen Oppland'; 'Fylkesmannen Østfold'; 'Postmottak Vestfold'
Tittel: UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak

Hei,

Vedlagt ligger et brev fra avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI. 

Med vennlig hilsen

Benjamin Strandquist
Kommunikasjonsrådgiver
bens@udi.no
+47 407 07 210

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Region- og mottaksavdelingen (RMA)
The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)
Department for Regions, Reception and Return (RMA)
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@halti.no)
Sendt: 01.07.2015 12:13:38
Til: samediggi@samediggi.no
Kopi: Nyhet (nyhet@framtidinord.no); nyheter@nordlys.no; Post Kvænangen; Post Kafjord; Post 
Lyngen; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Uttalelse vedr utbyggingstilskudd til sauebruk!
Vedlegg: image001.gif;Uttalelse utbyggingstilskudd til sauebruk 23.06.15.pdf
Det vises til vedlagte uttalelse.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Remi A. Møller

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 21 07 03.11.20152015/6206 - 1632.0

Deres datoDeres ref.

I 2 N OVu
Alle kommuner i Troms og Longyearbyen lokalstyre
v/ansvarlig for grunnskole

Vedrørende nyankomne elever —om mulighet til ekstra grunnskoleår

Fylkesmannen har etter henvendelser om temaet, funnet det hensiktsmessig åpresisere overfor
kommunene at elever kan søke om ekstra årmed grunnskole. Denne presiseringen vil for noen
kommuners vedkommende anses overflødig, men vi har valgt å sende den til alle kommunene i
vårt fylke. Vi sender også brevet til Troms fylkeskommune til orientering.

Det følger av departementets merknader til opplæringsloven § 2-1 i Ot.prp. nr. 46 (1997-98), at
kommunen etter søknad kan la en elev gå et ekstra år i grunnskolen dersom det i det enkelte
tilfellet virker formålstjenlig.

Utdanningsdirektoratet har uttalt seg om temaet ibrev av 15.5.2013 til Nasjonalt senter for
flerkulturell opplæring, hvor det heter at utgangspunktet «er at eleven begynnerpå det årstrinnet
eleven utfra sin alder hører hjemme. Hvis det erformålstjenlig ogforeldrene samtykker eller
søker om det, kan kommunen velge å la en elev gå ett ellerflere år ekstra igrunnskolen.
Kommunen kan tilby eleven å begynne ett ellerflere trinn lavere enn alderen kunne tilsi, men
foreldrene må da samtykke til både ekstra opplæringsår og at eleven innplasseres ett ellerflere år
lavere enn alderen tilsier.» Videre uttaler Utdanningsdirektoratet at eleven «kan enten bliplassert
inn ett eller flere trinn lavere eller gå et år om igjen. Det er også mulig ågå 10. om igjen.»

Fylkesmannen er blitt oppmerksom på at det inoen tilfeller kan være formålstjenlig å gi
nyankomne elever mulighet til å starte på et triim lavere enn alderen tilsier, eventuelt å få gå 10.
trinn om igjen, dersom man ser at eleven får dårlige forutsetninger for å gå videre til videregående
opplæring. Vurderingen av om det i det enkelte tilfelle er formålstjenlig å gi en elev tilbud om
ekstra år i grunnskolen, vil være konkret for den enkelte elev. For eksempel vil elevens skolegang
ihjemlandet, eventuelt mangel på sådan, og elevens alder ved ankomst/oppstart inorsk skole, ha
betydning.

Vi understreker at ingen elever har rett til ekstra opplæringsår. Dette er enmulighet kommunen
har til å styrke elevene med tanke på videre opplæringsløp. Vi vil samtidig understreke at det ut
fra et rent samfunnsøkonomisk perspektiv trolig må anses lønnsomt at nyankomne elever får best
mulig forutsetninger etter endt grunnskole.

Vi mener at kommunen som skoleeier bør ha rutiner for hvordan nyankomne elever skal
informeres om muligheten til å søke om å få gå et eller flere ekstra år i grunnskolen. Herunder å

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 6420 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 776421 39 Oppvekst- og www.fylkesmannen.no/troms

utdanningsavdelingen
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ha rutiner for at det må gjøres en vurdering av hvilke elever som skal informeres om muligheten.
Vi viser til veiledningsplikten i forvaltningsloven § 11 og opplæringsloven § 13-10 andre ledd.

Vi anbefaler at kommunen sikrer at rektorene gjøres kjent med en slik rutine og hvordan denne
skal praktiseres, herunder hvordan informasjon om ordningen skal gis til elever/foreldre.

Kopi av dette brevet sendes til Troms fylkeskommune til orientering.

Med hilsen

Hilde Bremnes
utdanningsdirektør

Remi A. Møller
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkrjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Troms fylkeskommune, Postboks 6600 9296 TROMSØ
Utd annings etaten
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 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Renate Kristiansen 77 64 20 63 16.10.2015 2015/2904 - 9  421.4 
   Deres dato Deres ref. 
  01.07.2015 2015/162 - 41 

 

                                                                    
 

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

kommunalavdelingen 
www.fylkesmannen.no/troms 

 

 
          
Nordreisa kommune   
Postboks 174  
9156  Storslett 
 
 
 
Klage over kommunestyrets vedtak i sak 5/15 – egengodkjenning av 
reguleringsplan for Sokkelvikkrysset snuplass og parkering 
 
Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 1.7.2015, samt 
etterfølgende korrespondanse i saken, senest ved vår e-post av 13.10.2015 om forventet 
saksbehandlingstid.  

________________ 
 
Saken gjelder gyldigheten av kommunens vedtakelse av reguleringsplan for 
Sokkelvikkrysset snuplass og parkering, vedtatt i medhold av plan- og bygningsloven 
(pbl.) § 12-12. Fylkesmannen stadfester kommunestyrets vedtak. Reguleringsplanen er 
behandlet i samsvar med bestemmelsene i pbl., og Fylkesmannen finner at kommunen 
har vurdert alle sakens sider og utvist et saklig skjønn. 

_________________ 
 
Sakens bakgrunn 
Fylkesmannen forutsetter at klager er kjent med sakens dokumenter, og gir derfor ikke et 
fullstendig saksreferat. Vår avgjørelse bygger på de opplysninger som fremkommer i det 
skriftlige materialet som er oversendt fra kommunen, samt plandokumenter tilgjengelig på 
kommunens sine nettsider.  
 
Nordreisa kommunestyre egengodkjente i møte 26.3.2015, under sak 5/15, reguleringsplan for 
Sokkelvikkrysset snuplass og parkering, plan ID 194222014_005. Reguleringsplanen er en 
detaljplan med plankart og tilhørende reguleringsbestemmelser. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for snuplass for buss og brøytebil. Dette 
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. I tillegg skal det legges til rette for 
utfartsparkering.  
 
Vedtaket ble påklaget av Randi Henriksen med familie, grunneier i planområdet, i brev datert 
29.4.2015. Av klagen fremgår at familien har sterke personlige interesser i området, da 
Henriksens avdøde ektemann er oppvokst på eiendommen hvor hoveddelen av parkerings- og 
snuplassen ønskes anlagt. Han skal ha vært interessert i skogplanting og skogvern, og 
anleggelse av parkerings- og snuplass på eiendommen vil innebære at flere trær Henriksen har 
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plantet må fjernes. Kjell Henriksen var samtidig en kjent forsker, blant annet innenfor 
nordlysforskning, og familien opplever av og til at andre ønsker å besøke dette stedet. I 
klagen vises til «[d]et vi i hans familie ønsker er at trærne han har plantet og jorda hans tas 
vare på, ikke at den fylles opp med stein og blir en parkeringsplass. Vi, familien hadde ikke 
tenkt noe slikt. Dessuten har vi fra tid til annen besøk av folk som ønsker å se det stedet.»   
 
Det vises for øvrig til klage med vedlegg i sin helhet. 
 
Nordreisa kommune v/ kommunestyret underinstansbehandlet klagen i møte 24.6.2015, under 
sak 42/15. Klagen ble ikke tatt til følge, og saken er etter dette oversendt til Fylkesmannen for 
endelig klagebehandling.  
 
Fylkesmannen har mottatt tilleggsopplysninger fra klager i brev datert 21.7.2015. Vedlagt 
brevet fulgte utskrift av en avisartikkel, hvor kommunens utbygging av dypvannskai ved 
Hjellneset omtales. Like sør for dette planområdet gikk det et undersjøisk ras i mai 2015, og i 
følge artikkelen er det sannsynligvis kvikkleire i området. Vi har ikke funnet grunn til å 
oversende opplysningene til kommunen for uttalelse, da disse ikke har hatt avgjørende 
betydning for vårt vedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 17 annet ledd bokstav c).  
 
Fylkesmannens vurdering 
 

Fylkesmannens myndighet 

Klagene behandles i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og delegasjon av 
avgjørelsesmyndighet fra Miljøverndepartementet i rundskriv T-2/09. 
 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av reguleringsvedtaket, herunder ta hensyn til nye 
omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34. Ved klage over reguleringsvedtak kan 
Fylkesmannen likevel ikke treffe et vedtak som medfører en bruk av arealer som ikke har 
vært gjenstand for høring under planbehandlingen. Fylkesmannen kan heller ikke foreta 
endringer som medfører at reguleringsplanen endres i hovedtrekkene, og dersom 
Fylkesmannen finner at reguleringsplanen bør endres uten at kommunen har sagt seg enig i 
endringen, skal klagen sendes departementet for avgjørelse, jf. O.J. Pedersen m.fl. Plan- og 
bygningsrett, 2. utgave, side 299 flg. 
 
Ved utarbeiding av reguleringsplaner må kommunen på bakgrunn av skjønnsmessige 
vurderinger fastlegge slik utnytting av areal som totalt sett antas å være mest hensiktsmessig. 
Det ligger i sakens natur at det må foretas avveininger av ulike og ofte motstridende interesser 
og resultatet vil kunne skade eller oppleves som mindre tilfredsstillende for enkelte av de 
berørte. Denne skjønnsmessige vurderingen vil fylkesmannen normalt ikke overprøve dersom 
reguleringsvedtaket er i overensstemmelse med de krav som følger av plan- og bygningsloven 
og alminnelige forvaltningsmessige prinsipper, jf. fvl. § 34 annet ledd. 
 
Saksbehandlingen 

Fylkesmannen har gjennomgått planprosessen, og finner at denne har skjedd i henhold til de 
saksbehandlingsregler for utarbeidelse av reguleringsplan som følger av plan- og 
bygningslovens og forvaltningslovens bestemmelser. 
 

-�361�-



Side 3 av 5 

 

Planen har vært lagt ut til høring, og har vært gjort til gjenstand for medvirkning fra offentlige 
og private interesser i tråd med bestemmelsene i pbl. §§ 12-8 og 12-10. Det har også blitt 
avholdt åpent informasjonsmøte 16.2.2015 ved Reisafjord Hotel, Sørkjosen. Ved planoppstart 
inngikk reguleringsarbeidet med Sokkelvikkrysset snuplass og parkering som en del av 
prosessen for områdereguleringen av Hjellnes industripark og havn. I ettertid valgte 
administrasjonen å dele det varslede planområdet inn i to planområder, blant annet fordi 
snuplassen/ parkeringen ikke har direkte tilknytning til de øvrige planformålene i 
reguleringsplanen for Hjellnes industripark og havn. 
 

Det er, slik saken er opplyst for oss, ikke fremmet innsigelser til planen. Nordreisa kommune 
har videre vurdert planen etter forskrift om konsekvensutredning (KU), og konkludert med at 
planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 2 og 3 vedlegg 
I og II.  
 

Planens utforming 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-1 er det kommunestyret som er 
reguleringsmyndighet. Det er da opp til kommunestyret ut i fra en helhetsvurdering å avgjøre 
hvilke arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal brukes til, herunder 
hvordan planen skal utformes. 
 
Kommunestyret må i slike saker veie de offentlige hensyn opp mot eventuelle ulemper som 
reguleringsplanen kan medføre for nærmiljøet, og denne vurderingen ligger innenfor 
kommunens frie skjønnsutøvelse. Sivilombudsmannen uttaler generelt om dette 
vurderingskriteriet at: 
 

Ved utarbeidelsen av reguleringsplanen vil det måtte foretas brede 
skjønnsmessige vurderinger av den grunnutnyttelsen som totalt sett finnes 
mest formålstjenelig og ønskelig for vedkommende område. Det ligger i 
sakens natur at det må foretas en avveining av ulike og motstridende 
interesser, og at lokalpolitiske vurderinger må tillegges stor vekt. 

 
Reguleringsplanen er en detaljplan som skal legge til rette for snuplass og parkering i 
Skokkelvikkrysset ved E6. Planområdet er i dag et naturområde mellom dagens E6 og 
Sokkelvikveien, som er naturlig avgrenset av hhv. E6 og Sokkelvikveien i vest, sør og øst. 
Området omfatter gnr. 47 bnr. 25 og gnr. 47 bnr. 494, og er på 8,5 dekar. I kommuneplanens 
arealdel for Nordreisa kommune er området avsatt til parkeringsplass.  
 

For klager knytter det seg sterke personlige interesser til området, og det har en spesiell 
betydning for familien. Det vises her klagers redegjørelse i klage med vedlegg.  
 
Fylkesmannen har forståelse for at klager ønsker å beholde området slik det er i dag. 
Kommunen har imidlertid i sin vurdering sett hen til forhold som taler for og mot den aktuelle 
reguleringen, og de avveininger som Nordreisa kommune her har gjort ligger innenfor 
kommunens skjønnsmessige myndighet. 
 
I planprosessen har kommunen vurdert alternative plasseringer for snuplass og parkering. Av 
kommunens saksfremlegg ved underinstansbehandling av klagen vises til at:  
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Alternative plasseringer ble vurdert i planprosessen, men kommunen kom 
frem til at dette er den plasseringen som gir størst samfunnsnytte. Dette 
begrunner vi med behov for etablering av snuplass for brøytebil. Etter at 
tunellen gjennom Sørkjosfjellet er ferdigstilt, vil høyst sannsynlig 
strekningen over Sørkjosfjellet fra Jubelen 24 til Veibrink vinterstenges. 
Kommunen vil være pliktig å brøyte opp til adkomsten til Jubelen 24, og det 
må derfor etableres snuplass i tilknytning til denne avkjøringen. For å 
ivareta trafikksikkerhet, må snuplassen være av en slik størrelse at brøytebil 
og buss kan snu uten å måtte rygge. 

 
En løsning som ble vurdert i planprosessen er å kun etablere snuplass, da 
dette vil kreve et noe mindre areal, og parkeringsplass et annet sted i 
nærheten. En slik todelt løsning vil gi økte kostnader spesielt ved vinterdrift. 
Vinterstid vil veienden bli utgangspunkt for skiutfart. Det vil være gunstig å 
ha parkering i direkte tilknytning til fremtidig løypestart dersom dagens 
trasé for E6 blir brukt til skiløype. Parkeringsplassen vil også være en viktig 
tilrettelegging for de som benytter nærområdet til øvrig friluftsliv og 
rekreasjon.  

 
Det er også sett på å etablere tiltakene nærmere Sokkelvik-krysset, evt. på 
andre siden av krysset, men dette vil ikke være tilfredsstillende så lenge 
adkomsten til Jubelen 24 ligger der den gjør. Å flytte adkomsten til Jubelen 
24 er ugunstig på grunn av terrengets utforming på stedet.  

 
Kommunen har videre forsøkt å ivareta klagers interesser i noen grad, ved å redusere 
størrelsen på planområdet. På bakgrunn av merknader fra klager i høringsprosessen, ble 
planområdet redusert fra 13,9 daa til 8,5 daa.   
 
Vi legger etter dette til grunn at kommunen har foretatt en avveining av ulike 
alternativer, og valgt den løsningen man mener best kan ivareta de kryssende interessene i 
saken. Fylkesmannen finner at de forhold som ligger til grunn for denne vurderingen er 
innenfor de rammer som kommunestyret har til å vedta reguleringsplaner. 
 

Når det gjelder klagers anførsler knyttet til fare for ras, viser Fylkesmannen til at 
avisartikkelen ikke omtalte planområdet Sokkelvikkrysset. For Sokkelvikkrysset ble disse 
forholdene vurdert i planprosessen, og av pkt. 4.14 i planbeskrivelsen redegjøres det slik for 
grunnforholdene:  
 

Det er lite løsmasser i området. Det er i NGU sitt løsmassekart definert som 
et område med bart fjell stedvis tynt dekke. Vest for planområdet er det et 
område med tynt morenedekke. Sør for planområdet er berggrunnen dekket 
med et tynt humus-/ torvdekke. Det er ikke lokalisert marine avsetninger og 
fare for kvikkleire i eller i nærheten av planområdet.  

 
I vurdering av risiko og sårbarhet (planbeskrivelsens pkt. 4.17 flg.) vurderes det som mindre 
eller lite sannsynlig at ras som steinskred, kvikkleire mv., skal forekomme i planområdet.  
 
Fylkesmannen mener etter dette at klagen ikke bør føre til endringer av planen, eller at 
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planen bør gjennomgå ny behandling, og finner således ikke grunnlag for å konstatere 
saksbehandlingsfeil eller foreslå endringer i kommunestyrets reguleringsvedtak. Vi viser også 
til at ingen berørte sektormyndigheter har påklaget kommunestyrets reguleringsvedtak. 
 
 
Med hjemmel § 12-12 jf. § 1-9 og delegasjon av avgjørelsesmyndighet fra 
Miljøverndepartementet i rundskriv T-2/09 treffer Fylkesmannen følgende 
 

vedtak: 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 5/15, vedtatt i møte 26.3.2015, stadfestes 
 

******* 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette brevet. 
Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. 
forvaltningsloven §§ 18 og 19 
 
 
 
 
Etter fullmakt  
 
 
 
 
Kristine Sørensen Ødegård 
fagansvarlig 

 

 Renate Kristiansen 
seniorrådgiver 

 
 
 
 
Kopi:  
Randi Henriksen m/ familie, Severin Ytrebergsgt. 9, 9009  TROMSØ 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Fra: Kristiansen, Renate (fmtrrkr@fylkesmannen.no)
Sendt: 19.10.2015 08:11:31
Til: Hanne Henriksen
Kopi: 

Emne: Klagesak: detaljregulering Sokkelvikkrysset snuplass/ parkering 
Vedlegg: 530104_READONLY.pdf
Hei,

vedlagt følger Fylkesmannens vedtak i ovennevnte sak (vår ref: 15/2904). Vedtaket sendes også per post. 

Med vennlig hilsen

Renate Kristiansen 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Justis- og sosialavdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse:  Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 63
Telefax: 77 64 21 39 
e-post:    fmtrrkr@fylkesmannen.no
web:  www.fylkesmannen.no/troms
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Skjervøy kommune 
Rådmannen 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 47400504578 
Pb 145 Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/984 -2 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 08.06.2015 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/15 Kommunestyret 17.06.2015 

 

Videreføring av Nord-Troms Plankontor 

Vedlegg: 
Evaluering av Nord-Troms Plankontor av januar 2015 
Opprinnelig prosjektplan av februar 2012 med vurdering 
Forslag til virksomhetsplan for videreføring av Nord-Troms Plankontor 
 
Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Votering: Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

1. Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene 
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fra 01.01.2016. Samarbeidet må 
tas opp til ny vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur. 

2. Skjervøy kommune inngår i det interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» 
etter vertskommunemodellen, jf. § 27 i Kommuneloven med Nordreisa kommune som 
vertskommune jf. alternativ 1 i saksfremlegget.  

3. Skjervøy kommune vedtar forslag til nye vedtekter for Nord-Troms plankontor, gjeldende 
fra 01.01.2016. 

4. Skjervøy kommunes stillingsandel til planlegging reduseres fra 100 % til 90 % fra 
01.01.2016. Stillingsreduksjonen innebærer at ei videreføring ikke gir noen 
kostnadsøkning. 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
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1. Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene 
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fra 01.01.2016. Samarbeidet må 
tas opp til ny vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur. 

2. Skjervøy kommune inngår i det interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» 
etter vertskommunemodellen, jf. § 27 i Kommuneloven med Nordreisa kommune som 
vertskommune jf. alternativ 1 i saksfremlegget.  

3. Skjervøy kommune vedtar forslag til nye vedtekter for Nord-Troms plankontor, gjeldende 
fra 01.01.2016. 

4. Skjervøy kommunes stillingsandel til planlegging reduseres fra 100 % til 90 % fra 
01.01.2016. Stillingsreduksjonen innebærer at ei videreføring ikke gir noen 
kostnadsøkning. 

 
 
 

Saksopplysninger: 

Prosjekt «Nord-Troms plankontor» er i sitt siste driftsår etter at prosjektet startet opp i 2012. Til 
grunn for etableringen forelå: 

 NIBR-rapport (NIBR-Notat 2009:112) 
 Innstilling fra lokal arbeidsgruppe (vinter 2010) 
 KS-vedtak i Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa sommeren 2010 
 Fylkeskommunal finansiering desember 2010 
 Opprinnelig prosjektplan av februar 2012 med vurdering (Vedlegg 2) 
 Prosjektoppstart 1. oktober 2012 
 Storfjord kommune med fra 1. januar 2013 

Prosjektet skulle etter planen avsluttet 1. oktober 2015, - dvs. etter tre år, men styringsgruppa 
vedtok 1. september 2014 å videreføre prosjektet ut 2015.  Det ble nedsatt en intern 
evalueringsgruppe, og evalueringa ble overlevert styret i slutten av januar 2015 (vedlegg 1).  
Evalueringsgruppa konkluderte med at det var grunnlag for å videreføre Nord-Troms plankontor, 
men leverte en delt innstilling til fremtidig organisering med følgende alternativer: 

 Nord-Troms plankontor videreføres med sentral organisering etter 
vertskommunemodellen 

 Nord-Troms plankontor videreføres med desentral organisering og omdannes til ansvarlig 
selskap eid av kommunene (IKS, AS) 

Styret sluttet seg til evalueringsgruppa sin konklusjon om å videreføre plankontoret. Styreleder 
og daglig leder fikk i oppgave av styret å utarbeide et felles saksfremlegg for den videre 
organiseringa av plankontoret.  
Saken legges nå frem for de respektive kommunestyrer med en felles innstilling om å videreføre 
plankontoret. Det vises til vedlagt forslag til virksomhetsplan (Vedlegg 3). 

Bakgrunnen for etableringen av Nord-Troms plankontor 

Etableringen av Nord-Troms plankontor var et resultat av at kommunene i Nord-Troms over flere 
år hadde store utfordringer på plansiden. Dette gjaldt spesielt utarbeidelse og rullering av 
kommuneplanens samfunns- og arealdel. Årsaken var begrenset administrativ kapasitet i 
kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse.  
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Dette var bakgrunnen for at kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord i 2008 
engasjerte NIBR1 til å utarbeide en rapport om et mulig plansamarbeid i Nord-Troms. Rapporten 
forelå i 2009 og anbefalte kommunene å etablere et nærmere plansamarbeid ut fra følgende to 
modeller: 

 Ett kontor med alle planressursene samlet 

 Delt løsning 

På bakgrunn av rapporten ble det satt ned en interkommunal arbeidsgruppe som anbefalte en delt 
løsning. Dvs. at ansatte i de enkelte kommunene ble permittert fra sin daværende stilling og 
ansatt i prosjektet.  
 

Vurdering: 

Plankontoret har vært i drift i nærmere tre år, og det er gjort viktige erfaringer med 
interkommunalt samarbeid i regionen. Satsingen på et interkommunalt plankontor har skapt 
oppmerksomhet både regionalt og nasjonalt, og flere kommuner har besøkt plankontoret med 
tanke på å få etablert lignende kontorer i andre deler av landet. 

Mulige organisasjonsmodeller 

Valg av organisasjonsmodell henger med hvilke oppgaver man ønsker at plankontoret skal løse. 
For eksempel ser vi at sluttføringen av arealplanen i Nordreisa har ført til økt behov for å få 
utearbeidet offentlige reguleringsplaner, samtidig som flere private fremmer egne 
reguleringsplaner. Vi forventer at denne utviklingen også fortsette i de andre kommunene når 
deres arealplaner ferdigstilles. 
 
Både utarbeidelse av offentlige reguleringsplaner og behandling av private reguleringsplaner 
stiller store krav til kompetanse, og det synes å være stordriftsfordeler ved å samlokalisere denne 
kompetansen i et fagmiljø. Dette er forhold som taler for å videreføre plankontoret.  
 
Plankontoret er i dag organisert etter vertskommunemodellen, dvs. som en integrert del av 
kommunen. Alternativt kan plankontoret organiseres som et ansvarlig selskap. Det er mulig å 
organisere plankontoret som et ansvarlig selskap, men da vil kontoret bli omfattet av Lov om 
offentlige anskaffelser, dvs. plankontoret må konkurrer om planoppdragene på like vilkår som 
øvrige private selskap. Dette unngår man ved å videreføre plankontoret etter 
vertskommunemodellen, dvs. da vil disse oppdragene defineres som en egen anskaffelse, dvs. det 
stilles ikke krav om konkurranseutsetting.  
 
En kort spørreundersøkelse hos våre eierkommuner viser at de i snitt vil ha behov for å utarbeide 
to kommunale reguleringsplaner i året. Det betyr at kommunene har mulighet til å spare store 
midler om Nord-Troms plankontor kan utarbeide disse planene. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
1 http://www.nibr.no/filer/2009-112.pdf 
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Det konkluderes derfor med at en organisering som ansvarlig selskap ikke er aktuell, og den 
videre vurderingen tar derfor kun utgangspunkt i vertskommunemodellen. 
 

Organisatoriske problemstillinger 

I den videre gjennomgangen ser vi nærmere på hvilke problemstillinger man vil møte på ved å 
videreføre dagens organisering etter vertskommunemodellen.  
 
Vertskommune: Nordreisa er i dag vertskommune for prosjektet, men det kan være aktuelt at en 
annen kommune i samarbeidet kan overta vertskapsfunksjonen. Dette må i så fall sees i 
sammenheng med lokalisering. Konsekvensene vil være at dagens ansatte i Nordreisa må pendle, 
alternativt forholde seg til et «hovedkontor» i en annen kommune lik dagens desentrale ansatte. 
Dette vurderes ikke som rasjonelt, og det forslås derfor å videreføre ordningen med Nordreisa 
kommune som vertskommune. 
 
Bemanning: Det er etter dagens organisering lagt opp til en bemanning av kontoret med 5,3 
stillinger inklusiv en daglig ledere. I fremlagt forslag fra evalueringsgruppa er det forslått å 
videreføre bemanning med 4,3 stillinger. Det forutsettes også å omfatte daglig ledelse, noe som 
vil gå på bekostning av den operative plankapasiteten. I den grad man velger å videreføre dagens 
bemanning på 5,3 stillinger, må det kommunale bidraget økes jf. fordelingsnøkkel, men det kan 
også være mulig å søke om eksterne midler til ulike utviklingsprosjekter. 
Kontorsted: Plankontoret har sitt kontorsted på «Rejosbygget» i Nordreisa, men etter 1. 
september 2015 avsluttes dagens husleieavtale. Det må da avklares om dagens leiekontrakt skal 
videreføres, eller om man flytter i nye lokaler. Vertskommunen har signalisert at det kan være 
aktuelt for plankontoret å flytte inn i kommunehuset. Vi er også kontaktet av Halti næringshage 
som kan tilby opp til 4 kontorer, samt tilgang til møterom osv. Plankontoret skal ivareta både 
vertskommunen og 4 andre kommuner. Det kan derfor stilles spørsmål om det er ønskelig å 
lokalisere plankontoret på kommunehuset? En slik samlokalisering kan utad kan oppfattes som vi 
er «Nordreisa plankontor»,- og ikke et kontor for de øvrige kommunene i samarbeidet. Dette er et 
argument for at plankontoret fortsatt skal være lokalisert utenfor kommunehuset.  
 
Forholdet til kommunene: En sentral problemstilling er hvordan sikre god dialog mellom 
plankontoret og den enkelte kommune? Dette henger sammen med organiseringa, - dvs. de 
desentrale ansatte er lokalisert ute i sin primærkommune (Kåfjord og Kvænangen), mens de som 
er på «hovedkontoret» ikke har samme tilknytning til sin kommune (Storfjord, Nordreisa og 
Skjervøy).  
 
Utfordringen her er å legge til rette for ordninger som sikrer bedre samarbeid mellom den enkelte 
kommune og plankontoret. Her er det mulig å legge inn faste kontordager ute i kommunene, 
gjennomføring av faste møter, utpeke kontaktpersoner ute i kommunene som har et spesielt 
ansvar for å holde kontakt med plankontoret. Det er også mulig å legge til rette for at 
primærkontakt fra plankontoret deltar på avdelingsmøter ute i den enkelte kommune. 
Evalueringa viser at det er svært viktig å finne løsninger på nevnte forhold.  
 
Øvrige administrative ordninger: Det må foretas en gjennomgang av dagens kjøreordning for 
eksterne ansatte, dvs. kjøring i arbeidstiden. Også telefonordningen bør revurdere. Det synes ikke 
rimelig at plankontoret skal ta merkostnader knyttet til organiseringa, dvs. desentral struktur. Det 
foreslås at tiden som går med til kjøring dekkes av den enkelte kommune. Ikke av plankontoret 
som i dag. 
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Digitale verktøy: Plankontoret er koblet opp på det kommunale nettverket i Nord-Troms og 
benytter seg av en rekke administrative systemer når det gjelder dokumenthåndtering (Ephorte), 
regnskap (Agresso), Kartsystemer (GisLine) og digital samhandling (Lync). Alle disse systemene 
bidrar til bedre informasjonsflyt og enhetlig saksbehandling.  
Det er fortsatt store gevinster ved å få til mer effektiv bruk av digitale verktøy. Det stiller krav til 
samordning og bedre opplæring. Her kan plankontoret bidra til å dele erfaringer på tvers av 
kommunene. 

Sentral kontra desentral organisering  

Ved prosjektstart var det en uttrykt forutsetning fra styret om at prosjektet skulle ha en desentral 
organisering, dvs. de ansatte skulle ha mulighet til å ha kontorsted i sin primærkommune, 
samtidig som de var tilknyttet plankontoret. Dette er løst på følgende måte i forhold til de 
desentrale ansatte: 

 De har egne kontorplasser på plankontoret 
 De har anledning til å pendle i arbeidstiden (tida dekkes av plankontoret) 

I siste styremøte i januar 2015 signaliserte styret at det det var et ønske om å videreføre dagens 
desentrale organisering, dvs. at ansatte skal ha mulighet å ha sitt faste arbeidssted ute i 
kommunen. Dette omfatter i dag kommunene Kåfjord og Kvænangen.  
Etter at forslag til saksfremlegg har vært til høring i styret, signaliserer kommunene Storfjord, 
Skjervøy og Nordreisa at de ønsker en sentral organisering. Dvs. at alle personalressursene skal 
være tilknyttet et fast kontorsted. Også Kvænangen kommune signaliserer at det deres 60% 
stilling vil være mere effektiv på plankontoret enn om den skulle vært i kommunen. Samtidig 
ønsker de at plankontoret videreføres med desentral organisering som i dag. Kåfjord kommune er 
helt klar på at dagens desentrale organisering skal gjelde, og at deres stillingsressurs skal ha sitt 
kontorsted i Kåfjord. 
 
Evalueringen viser at det er spesielle problemstillinger knyttet til fjernledelse av eksterne ansatte. 
Lyd/bilde teknologi (Lync) er med på å bygge ned avstandsulemper, men man går glipp av den 
daglige samtalen rundt lunchbordet.   
 
En videreføring av desentral organisering forutsetter at man får på plass gode rutiner som ivaretar 
både primærkommunens- og plankontoret. Det må være klare kjøreregler og «takhøyde» som 
sikrer at man også unngår dobbeltroller og uklarheter. Dette er forhold som det må jobbes videre 
med.  

Økonomi 

I prosjektperioden har Troms fylkeskommune dekket nærmere 40% av kostnadene til prosjektet. 
Det kan ikke forventes at fylkeskommunen vil videreføre denne finansieringen, dvs. hoveddelen 
av kostnadene til videreføring vil i hovedsak være eierkommunene sitt ansvar.  
Dette budsjettet tar utgangspunkt i 4,3 stillinger, men det er usikkerhet knyttet til fremtidig 
husleie. 
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Det vil være muligheter til å søke ekstern finansiering på ulike prosjekter som plankontoret kan 
påta seg. I budsjettet forutsettes det at plankontoret skaffer seg minimum ekstern finansiering på 
kr. 100.000,- i året. Dette vil redusere den kommunale egenandelen. Etablering av digitale 
planregistre ute i kommunene er et eksempel på et slikt prosjekt, men det finnes flere muligheter. 
 
 
 
 
 
 

Vedtekter 

Gjennomgang av dagens vedtekter med endringsforslag 

Det er foretatt en gjennomgang av gjeldende vedtektene med forslag til endringer med bakgrunn i intern 
høringsrunde. Vesentlige endringer i forhold til gjeldende vedtekter er merket med «rødt».  
 
§ 1 Samarbeidet 
Plankontoret er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Kvænangen kommune, 
Nordreisa kommune, Skjervøy kommune, Kåfjord kommune og Storfjord kommune er deltakere i 
samarbeidet.  
§ 2 Rettslig status 
Plankontoret er ikke et eget rettssubjekt. Vertskommunen har det juridiske ansvar. 
 
§ 3 Vertskommune 
Nordreisa kommune er vertskommune og hovedkontoret ligger på Storslett. Vertskommunen skaffer 
nødvendig areal til hovedkontoret. Vertskommunen har ansvar for administrative oppgaver med lønn 

og regnskap og revisjon. 
 

Utgifter 2016 2017 2018 2019

Lønn 4,3 stillinger (inkl. sosiale kostnader) 2 349 415kr             2 396 404kr            2 444 332kr         2 493 218kr        

Husleie (inkl. strøm, vask) 100 000kr                102 000kr               104 040kr            106 121kr           

Kjøregodtgjørelse (kurs, reise etc.) 50 000kr                  51 000kr                  52 020kr              53 060kr             

Kompetanse 100 000kr                102 000kr               104 040kr            106 121kr           

Telefongodtgjørelse 18 000kr                  18 360kr                  18 727kr              19 102kr             

Kontorhold (papir, nett, litteratur etc) 35 000kr                  35 700kr                  36 414kr              37 142kr             

Sum utgifter 2 652 415kr             2 705 464kr            2 759 573kr         2 814 764kr       

Finansiering 2016 2017 2018 2019

Ekstern finansiering, prosjekter 100 000kr                100 000kr               100 000kr            100 000kr           

Kommunal egenandel 2 552 415kr             2 605 464kr            2 659 573kr         2 714 764kr       

Sum 2 652 415kr             2 705 464kr            2 759 573kr         2 814 764kr        

Fordeling av kostnader 2016 2017 2018 2019

Kommunal andel av kostandene 2 552 415kr             2 605 464kr            2 659 573kr         2 714 764kr        

 - Fast andel fordelt på 5 kommuner 1 020 966kr             1 042 185kr            1 063 829kr         1 085 906kr        

 - Faste kostnader pr kommune (40%) 204 193kr                208 437kr               212 766kr            217 181kr           

 - Øvrig 60% fordelt på innbyggertall 1 531 449kr             1 563 278kr            1 595 744kr         1 628 859kr        

Fordelt på den enkelte kommune 2016 2017 2018 2019

Kvænangen 355 378kr                355 903kr               363 294kr            370 833kr           

Skjervøy 541 072kr                555 274kr               566 806kr            578 568kr           

Kåfjord 462 545kr                468 684kr               478 418kr            488 346kr           

Nordreisa 766 323kr                789 927kr               806 332kr            823 065kr           

Storfjord 427 097kr                435 675kr               444 723kr            453 952kr           

2 552 415kr             2 605 464kr            2 659 573kr         2 714 764kr       
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§ 4 Formål 
Plankontoret har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester som 

naturlig faller sammen med dette. 
 
§ 5 Organisering av samarbeidet 
Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: styret og daglig leder. 
 
§ 6 Styret 
Plankontoret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av rådmenn med planavdelingsleder 

lokalt som varamedlem i deltagerkommunene og ett medlem (med personlig varamedlem) som 
oppnevnes av deltakerkommunene i fellesskap. Styret velges for 4 år. Valg følger 
kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. 
 
Ny § 6 Styret 
Plankontoret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av rådmennene i samarbeids-
kommunene. Rådmann velger selv varamedlem. Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. 
 
§ 7 Styrets møter 
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret 

skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende. Styret er 

beslutningsdyktig når alle kommunene er representert. 
Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets 
medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett) når det er ønske om det. Styrets leder sørger 
for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift 
av protokollen skal sendes styret og kommunene. 
Styret skal ansette og si opp plankontorets personell samt avgjøre personalsaker som angår daglig 

leder. Styret skal vedta budsjett, regnskap og årsmelding skal avlegges, fastsettes og sendes 
kommunene innen de frister som gjelder etter kommuneloven. Styret har ikke anledning til å ta opp 
lån. 
 
Ny § 7 Styrets møter og oppgaver 
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret 

skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende. Styret er 
beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er tilstede.  Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til 
hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets medlemmer kan møte med faglig bistand (med 
talerett) når det er ønske om det. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. 
Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes styret og 

kommunene.  Styret skal vedta budsjett, virksomhetsplan, regnskap og årsmelding skal avlegges, 
fastsettes og sendes kommunene innen de frister som vertskommunen setter.  
 
 
§ 8 Møtegodtgjøring 
Møtegodtgjøring utbetales i henhold til vertskommunens reglement. 
 
§ 8 ikke relevant. Paragrafen fjernes.  
 
 
 
§ 9 Daglig leder 
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. 
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets 
møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. 
 

Ny § 9 Daglig leder 
Daglig leder er underlagt rådmannen i vertskommunen. Daglig leder administrerer virksomheten og 
har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser 
og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. 
Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at 
vedkommende ikke skal kunne møte. 

 
§ 10 Organisering av tilsynsfunksjoner 
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Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og 
om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte 

som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. 
 
Ny § 10 Organisering av tilsynsfunksjoner 
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og 
om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte 
som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Kontakt mellom styremøter er mellom 
daglig leder og styret, er ved styreleder. Rapporteringer følger rutinene til vertskommunen. 
 

§10 inngår i §9, da det omhandler daglig leders oppgaver (§ 10 strykes). 
 
§ 11 Personvern og offentlighetsloven 
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal 
gjelde for samarbeidet. 
 
§ 12 Arbeidsgiveransvar 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i samarbeidet 
med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Planavdelingens personale har de rettigheter 

og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. 
Planavdelingen følger vertskommunens personalpolitikk. 

Styrets leder sammen med daglig leder utgjør forhandlingsutvalget ved lokale lønnsforhandlinger og 
ivaretar samarbeidets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar selv forhandlings-resultatet. 
Styret har delegeringsmyndighet i disse sakene. Styret fastsetter rammene og lønn til daglig leder. 
 
Ny § 12 Arbeidsgiveransvar 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i samarbeidet 

med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Plankontorets personale har de rettigheter 
og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. 
Plankontoret følger vertskommunens personalpolitikk. 
Rådmann i vertskommunen og daglig leder utgjør forhandlingsutvalget ved lokale lønnsforhandlinger 
og ivaretar samarbeidets interesser under lokale forhandlinger. Forhandlingsutvalget orienterer styret 
om forhandlingsresultatet.  Rådmannen i vertskommunen; i samråd med styret, fastsetter rammene 

og lønn til daglig leder. Styret har delegeringsmyndighet i disse sakene. 
Vertskommunen skal i samarbeid med daglig leder og styreleder ansette og si opp plankontorets 
personell. Vertskommunen skal sammen med styreleder avgjøre personalsaker som angår daglig 
leder. (denne setningen er flyttet fra §7 til §12). 
 
 
§ 13 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering 
Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % og en variabel 
del basert på innbyggertall på 60 %.  
 
Ny § 13 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering 
Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % og en variabel 
del basert på innbyggertall på 60 %. De samarbeidende kommuner stiller kvartalsvis til rådighet a 
konto beløp i henhold til vedtatt budsjett og kostnadsfordeling. Vertskommunen fakturerer kvartalsvis.  
 
 
 
 
§ 14 Eiendeler 
Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand for 
avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal 

regnskapsskikk. 
 
§ 15 Ved eventuell oppløsning 
Dersom samarbeidet avsluttes settes det opp et regnskap over alle investeringer. Utstyret kjøpes ut til 
gjeldende verdi av vertskommunen eller en av de andre samarbeidende kommunene. 
 
Ny § 15 Ved eventuell oppløsning 
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Fister og bestemmelser om 
opphør følger av Kommunelovens § 27. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp 
sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det. 
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§ 16 Regnskap og revisjon 
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av 
samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapets regnskap skal 

revideres av vertskommunens revisor. Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond, 
mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond dekkes av deltakerne. Dersom 
disposisjonsfondet er tømt tas dette opp med deltakerkommunene. 
 
§ 17 Endring av vedtektene 
Disse vedtektene gjelder fra 1. januar 2016. Forslag om vedtektsendringer skal behandles av styret 

før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de er godkjent av 
kommunestyrene i deltakerkommunene. 
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Forslag til videreføring av Nord-Troms plankontor 
I drøftingen vises det til evalueringsgruppas forslag, dvs. videreføring etter § 27 i 
Kommuneloven eller videreføring som ansvarlig selskap. Videreføring som ansvarlig selskap 
vurderes ikke som relevant, og da gjenstår følgende to alternativer:   
 
 Alternativ 1:  

o Plansamarbeidet videreføres i dagens form etter § 27 i Kommuneloven med en 
desentral organisering 

 Alternativ 2:  
o Plansamarbeidet videreføres i dagens form etter § 27 i Kommuneloven med en 

sentral organisering 

Styret ønsker å videreføre plankontoret etter alternativ 1. 
 

Konsekvenser om plankontoret ikke videreføres 

Om eierne velger å avslutte prosjektet, vil avviklingen bli gjort etter vedtektenes § 15, dvs.: 
«Dersom samarbeidet avsluttes settes det opp et regnskap over alle investeringer. Utstyret kjøpes 
ut til gjeldende verdi av vertskommunen eller en av de andre samarbeidende kommunene».  
 
Det betyr at de personalressurser som har permisjon fra sin kommuner, tilbakeføres sin 
kommune. Konkret vil en avvikling føre til at 5 prosjektansatte mister jobben, mens Kvænangen 
sin personalressurs tilbakeføres kommunen. 
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Anbefaling 

Rådmannen legger følgende til grunn for sin anbefaling: 
 Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for de fem 

kommunene fra 01.01.2016. Samarbeidet må tas opp til ny vurdering hvis det i 2020 bli 
ny kommunestruktur 

 Styringsgruppa bestående av rådmennene videreføres og det åpnes for at styreleder kan 
komme fra vertskommunen 

 Myndighet innen personal og økonomi overføres til daglig leder med rådmannen i 
vertskommunen som sin nærmeste overordnede 

 Ressursgruppa videreføres med representant fra driftsavdelingene i hver kommune og blir 
det faglige bindeleddet ut mot kommunene 

 Plankontoret fortsetter med sitt kontor på Storslett og viderefører ordningen med 
desentralisert modell 

 Plankontoret videreføres med den stillingsressursen som hver kommune la inn ved start. 
Dvs. Storfjord 80 %, Kåfjord 80 %, Nordreisa 120 %, Skjervøy 90 % og Kvænangen 60 
%. Samlet stillingsressurs ved plankontoret er 430 % stilling som også omfatter daglig 
ledelse. Kostandene fordeles på kommunene ut fra avtalt fordelingsnøkkel 

Arbeidsoppgaver: Det foreslåes at dagens oppgavefordeling videreføres: 
 Saksbehandling av private reguleringsplaner 
 Kommuneplanens arealplaner, ferdigstille- rullering 
 Kontaktledd for statlige reguleringsplaner 
 Utarbeide og saksbehandle nye offentlige reguleringsplaner 

 
I tillegg kan følgende nye oppgaver vurderes lagt til plankontoret: 
 

 Større ansvar for samfunnsdelen 

 Bidra i kommunal planstrategi 

 Bidra til utarbeidelse av overordnet ROS i kommunene 

 Større ansvar geodata og drift av felles kartsystem 
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Fra: Anne-Marie Gaino[Anne-Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no] Dato: 26.06.2015 11:11:05 Til: Post Nordreisa Tittel: FW: Vedtaksmelding 
ang videreføring Plankontoret 
Er denne journalført hos oss?

Vennlig hilsen

Anne-Marie 

Tlf 77 77 07 22/mobil 400 34 740

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01

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

Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!

From: Post Nordreisa 
Sent: Thursday, June 18, 2015 2:49 PM
To: Anne-Marie Gaino; Dag Funderud
Subject: FW: Vedtaksmelding ang videreføring Plankontoret

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Servicetorget
Tlf 77 77 07 10

Lik oss på facebook: www.facebook.com/nordreisakommune

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

Internett: www.nordreisa.kommune.no

Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!

From: Magnar Solbakken 
Sent: Thursday, June 18, 2015 2:18 PM
To: Cissel Samuelsen
Cc: Post Kvænangen; Post Nordreisa; Post Storfjord; Post Kafjord; Arne Samuelsen
Subject: Vedtaksmelding ang videreføring Plankontoret

Hei

Viser til vedlegg. 

Cissel, vennligst videresend hvis flere skulle fått denne. 

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Tlf 77 77 55 03 / 412 198 69

Besøk Skjervøy hvert 10 min.
http://portskjervoy.kystnor.no/
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Fra: Fjelleng Ester[Ester.Fjelleng@kmd.dep.no]
Dato: 28.10.2015 12:45:09
Til: 
Tittel: Videre arbeid med kommunereformen

Se vedlagte saksdokumenter.

Med vennlig hilsen

Ester Fjelleng
Seniorkonsulent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalavdelingen
Administrasjonsseksjonen 

Tlf 22 24 72 01
E-post ester.fjelleng@kmd.dep.no

www.regjeringen.no/kmd
Tenk på miljøet – ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig.
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Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 

Kontoradresse: Akersg. 59  Telefon: 22 24 90 90  Telefaks: 22 24 27 40 

Org. nr.: 972 417 858 

 

Alle landets kommunestyrer 

     

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 15/4445 28.10.2015 

 

Videre arbeid med kommunereformen 

Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen. 

Invitasjonen er forankret i et bredt flertall på Stortinget (Innst. 300 S (2013-2014)). 

Kommunene har fulgt opp invitasjonen. Mange har hatt gode lokale prosesser der både 

politikere, medarbeidere, innbyggere, frivillig sektor og næringslivet har vært involvert i 

diskusjoner om kommunens framtid.  

 

Nye kommunestyrer skal nå ta dette arbeidet videre. Jeg vil benytte anledningen til å gratulere 

alle dere som er valgt inn i kommunestyrer for de fire kommende årene. Å bli folkevalgt er en 

tillitserklæring fra innbyggerne i kommunen. Dere har et viktig arbeid foran dere, både som 

ombudsmenn og som ledere. Jeg gleder meg til å samarbeide med dere. 

 

En av de første, og viktigste, oppgavene dere står overfor er å bli kjent med kommunen. 

Hvordan opplever innbyggerne kommunen, hvilke utfordringer venter og hvordan kan 

kommune og lokalsamfunn møte disse utfordringene? Jeg ser denne oppgaven som en 

selvfølgelig del av det å utøve politisk lederskap og forvalte velgernes tillit. 

 

Kommunereformen er en god anledning til å gjøre denne jobben. Noen oppfatter 

kommunereformen som en systemendring og et komplisert politisk arbeid. Til syvende og sist 

handler den om to forhold. Det første er hvordan vi kan skape bedre velferdstjenester, der folk 

bor, nå og i framtiden. Det andre er hvordan vi kan utvikle en kommunesektor med kraft og 

handlingsrom.  
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Som lokalpolitikere gikk dere ikke til valg på å forvalte systemer, men for å gi innbyggerne 

gode barnehager og skoler, gode helse- og omsorgstjenester og utvikle attraktive 

lokalsamfunn og sunn næringsutvikling. 

 

Kommunereformen er en mulighet til å diskutere hvordan vi skal få dette til, også i et 20-30 

års perspektiv. Da trenger vi færre og større kommuner med sterkere fagmiljø og et 

velfungerende lokalt selvstyre. Jeg håper dere benytter muligheten til å ruste Kommune-

Norge for framtiden. 

 

Kommunereformen – oppdraget fra Stortinget 

Stortinget har sluttet seg til de overordnede målene for kommunereformen (Innst. 300 S 

(2013-2014)). Målet om gode og likeverdige tjenester til innbyggerne der de bor er 

grunnleggende for å sikre gode lokalsamfunn i hele landet. Vi ønsker å ta vare på og 

videreutvikle den norske og nordiske modellen med sterke velferdskommuner som har stort 

lokalt selvstyre. Reformen skal også styrke forutsetningene for en helhetlig samfunnsutvikling 

i alle deler av landet. Det vil si bedre styring av arealbruk, boligbygging, transport, 

næringsutvikling, samfunnssikkerhet og beredskap og miljø og klima. 

 

Et annet mål med reformen er å gjøre kommunene så økonomisk solide at de kan takle 

uforutsette hendelser, drive effektivt og løse oppgaver som ikke er lovpålagte.  

 

Kommunereformen skal også styrke lokaldemokratiet. Større kommuner kan ta ansvar for 

flere oppgaver. Det kan gi grunnlag for å redusere den statlige detaljstyringen. Vi ønsker 

kommuner som kan løse sine oppgaver selv og ikke er avhengige av nabokommuner for å løse 

lovpålagte oppgaver. 

 

Da Stortinget behandlet rammene for kommunereformen, understreket et bredt flertall at det 

er behov for endringer i dagens kommunestruktur. Mye er endret siden siste store endring av 

kommunestrukturen på begynnelsen av 1960-tallet: 

 

 Kommunikasjonsmulighetene er bedret 

 Næringsstrukturen er forandret  

 Bosettingsmønsteret har endret seg som følge av tiår med sentralisering. 

 Omfang av og innhold i offentlige tjenester er blitt flere og mer komplekse 

 Kravene til fagkompetanse og tverrfaglig samarbeid har økt både i tjenesteytingen 

og forvaltningen 

 Forventningene til innbyggere og næringsliv er noe helt annet enn for 50 år siden 

 

Kommunestrukturen fra 1960-tallet er verken tilpasset dagens eller morgendagens 

utfordringer. Kommunereformen handler ikke om å forandre Norge, men at Norge er 

forandret. 

 

I tiårene som kommer vil det bli færre i yrkesaktiv alder per pensjonist, og det blir flere med 

omsorgsbehov. Mange kommuner vil møte store utfordringer når de skal rekruttere 
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fagpersoner og spesialister til de mange oppgavene kommunene skal løse. I byområdene er 

dagens kommunegrenser mange steder en hindring for å kunne håndtere den sterke veksten og 

sikre en god areal- og samfunnsplanlegging. 

 

Erfaringene fra sammenslåinger som er gjennomført er gode, og viser at nye kommuner får en 

positiv utvikling, se Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015 (Vedlegg 1). 

 

Milepæler i reformen  

Da Stortinget behandlet Kommuneproposisjonen 2016 i juni viste flertallet til Innst. 300 S 

(2013-2014) der det het at "alle kommuner har utredningsplikt i kommunereforma". I Innst. 

375 S (2014-2015) utdyper flertallet at de i begrepet utredningsplikt legger til grunn "at alle 

kommunar skal ta aktivt del i kommunereforma. Dette inneber blant anna å ha dialog med 

nabokommunar, utgreie og vurdere aktuelle alternativ for så å ta stilling til om og i så fall 

kva kommunar ein ønskjer å gå saman med innan 1. juli." 

 

Det er bred enighet på Stortinget om at det er behov for endringer i kommunestrukturen 

dersom vi skal nå våre nasjonale velferdsmål. Stortingsflertallet er klar på hva det forventer at 

kommunene skal gjøre i reformarbeidet. Forventningen strekker seg utover bare det å vurdere 

om kommunen kan fortsette alene også i tiårene framover. En grundig prosess med 

nabokommuner, der også innbyggere involveres, gjør at kommunestyrene vil ha et godt 

grunnlag til å fatte vedtak innen 1. juli 2016 om hvordan de skal møte framtidens utfordringer.  

 

Dette er hovedløpet i kommunereformen. Ved å følge det kan en ny kommune som 

hovedregel være klar til 1. januar 2020. Kommuner som ønsker at en sammenslåing skal tre i 

kraft allerede fra 1. januar 2018, bør fortrinnsvis gjøre vedtak om dette innen utgangen av 

2015. 

 

Kommunestyrevedtakene skal sendes fylkesmannen, som skal vurdere om vedtakene er i tråd 

med målene for reformen og gi en tilrådning om kommunestrukturen i fylket, slik 

stortingsflertallet har bedt om. Departementet vil på bakgrunn av tilrådningen forberede en 

proposisjon for Stortinget, som legges frem våren 2017. Regjeringen vil også følge opp Innst. 

333 S (2014-2015) om nye oppgaver til større kommuner og forslag om redusert statlig 

detaljstyring. Dette vil også legges frem for Stortinget våren 2017.  

 

Både regjeringen og stortingsflertallet har gitt uttrykk for at kommunereformen bygger på 

frivillighet og gode lokale prosesser. Unntak fra frivillighetsprinsippet kan likevel være 

aktuelt i helt spesielle situasjoner for at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer 

som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn (Innst. 300 S (2013-2014)). 

 

Verktøy og økonomiske virkemidler 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilbyr ulike verktøy for kommunene i arbeidet 

med kommunereformen. I tillegg gir departementet økonomisk støtte til en prosessveileder i 

hvert fylkesmannsembete. Fylkesmennene har fått en viktig rolle i kommunereformen. De 

skal legge til rette og veilede kommunene. 
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 Det nettbaserte verktøyet NY KOMMUNE gir oversikt over relevante nøkkeltall 

og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for den nye kommunen. NY 

KOMMUNE ble oppdatert i oktober 2015.  

 Veilederen Veien mot en ny kommune tar for seg de lokale prosessene frem til et 

vedtak om sammenslåing i kommunestyret. Veilederen bør brukes sammen med 

nettverktøyet NY KOMMUNE.  

 I vår lanserte departementet en ny veileder for utvikling av lokaldemokratiet, som 

skal gi ideer og inspirasjon til god demokratisk praksis gjennom eksempler, 

relevante verktøy og utprøvde metoder fra kommuner som jobber godt med 

lokaldemokratiet.  

 Samtidig ble det også lansert et debatthefte "Lokaldemokrati og kommunereform", 

som kan brukes i arbeidet med å utvikle lokaldemokratiet når kommuner skal slå 

seg sammen. Debattheftet vil bli sendt til alle kommuner i høst. 

 

Verktøyene, også debattheftet, er tilgjengelige på www.kommunereform.no. 

 

Regjeringen legger opp til at de økonomiske virkemidlene i reformperioden, det vil si der det 

blir fattet nasjonale vedtak innen 1.1.2018, skal være tydelige og forutsigbare for alle 

kommuner.  

 

Departementet vil gi støtte til kommunenes engangskostnader knyttet til sammenslåing. 

Støtten vil bli utbetalt etter en standardisert modell og differensieres etter antall kommuner og 

antall innbyggere i sammenslåingen (se tabell 1 nedenfor). Kommuner som slår seg sammen 

får også en reformstøtte som kan brukes til det kommunen selv mener er mest hensiktsmessig. 

Denne støtten er differensiert etter antall innbyggere i den nye kommunen (se tabell 2).  

 

 

Tabell 1. Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner).  

Antall kommuner og 
innbyggere i 
sammenslåingen 

0-19 999 
innbyggere 

20- 49 999 
innbyggere 

50- 99 999 
innbyggere 

Over 100 000 
innbyggere 

2 kommuner 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 

3 kommuner 30 000 000 35 000 000 40 000 000 45 000 000 

4 kommuner 40 000 000 45 000 000 50 000 000 55 000 000 

5 eller flere kommuner 50 000 000 55 000 000 60 000 000 65 000 000 

 

-�392�-

http://www.kommunereform.no/


Side  5 

 

Tabell 2. Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner). 

Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte  

0-14 999 innbyggere 5 000 000 

15 000- 29 999 innbyggere 20 000 000 

30 000- 49 999 innbyggere 25 000 000 

Over 50 000 innbyggere 30 000 000 

 

Inndelingstilskuddet er en gunstig og langsiktig ordning som gjør at kommunene får god tid 

til å tilpasse seg nye rammebetingelser. Inndelingstilskuddet sikrer at den nye kommunen får 

beholde alle tilskudd i inntektssystemet, også regionale tilskudd som for eksempel 

småkommunetillegget, som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner. Tilskuddet 

utbetales i 15 år etter sammenslåingen, før det trappes ned over 5 år.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i løpet av året sende ut et høringsforslag om 

nytt inntektssystem for kommunene. I dette arbeidet vil regjeringen legge vekt på at 

kommunene skal kunne videreutvikle velferdstilbudet i tråd med befolkningsendringene. Et 

nytt inntektssystem må fortsatt ta hensyn til at Norge har spredt bosetting. Regjeringen vil 

imidlertid vurdere endringer som innebærer at inntektssystemet ikke i samme grad som i dag 

kompenserer for at små kommuner frivillig velger å stå alene. Nytt inntektssystem vil tre i 

kraft fra 2017. 

 

Vi er opptatt av å gi kommune forutsigbarhet i kommunereformen. Derfor beregnes 

inndelingstilskuddet ut fra inntektssystemet i 2016 for alle kommuner som blir slått sammen i 

reformperioden. Endringer i inntektssystemet i perioden 2017-2019 vil med andre ord ikke 

påvirke størrelsen på inndelingstilskuddet for disse kommunene. 

 

I desember vil departementet komme med en ny veileder som tar for seg fasen etter at det er 

gjort nasjonalt vedtak om sammenslåing og fram til en ny kommune er etablert. Her vil vi 

redegjøre for prosess og saksgang i en sammenslåingsprosess; hvilke vedtak må fattes, hvilke 

organer må og kan opprettes med hvilke arbeidsoppgaver og fullmakter, funksjonstid, hvilke 

styringsdokumenter bør utarbeides med mer. Hensikten er å vise rammene dere kan arbeide 

innenfor når dere skal bygge en ny kommune. 

 

De fleste kommunestyrene har nå konstituert seg for de fire neste årene. Jeg regner med at 

arbeidet med kommunereformen for de aller fleste kommuner er over i en fase der 

utredningene er gjort. Nå er tiden inne for at de politiske initiativene og forhandlingene kan ta 

til for alvor.  

 

Arbeidet med kommunereformen innebærer at dere som folkevalgte har et ansvar utover å 

løse viktige oppgaver i inneværende periode. Ansvaret handler om å ruste kommunene for 
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framtiden. Dette gir dere som tillitsvalgte og politiske ledere en unik mulighet til å forme 

framtidens Kommune-Norge. Jeg ønsker dere til lykke med arbeidet.  

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 
 Jan Tore Sanner 
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Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702  SKIEN 

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291  TROMSØ 
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Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103  TØNSBERG 
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Innledning

Halti Kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om

interkommunale selskaper av 29.01.99. Selskapet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord,

Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa, samt Troms fylkeskommune.

I Selskapsavtalen av 10.03.09 heter det at Halti Kvenkultursenter har følgende formål:

Bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord-Troms, behersker det kvenske språket

Arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes

Synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng

Bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter

Arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i

kvensk kultur.

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere

kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-Troms,

men også i hele Troms fylke.

Kvenkultursenteret skal både drive tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere barn og

unge til tilhørighet med den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners

tilknytning til kvensk språk, kultur og tradisjoner.

Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger.

Representantskapet

Selskapets øverste organ er representantskapet. De overnevnte eierne skal —oghar oppnevnt hver

sine representanter:

Eiere Representant Vara

Storfjord Kjetil Rasmussen Ilmar Monlund

Lyngen Sølvi Gunn Jensen Karl Arvid Brose

Nordreisa Johanne Sommersæter Odd-Erik Hansen

Kvænangen Tryggve Enoksen Gøril Severinsen

Troms fylkeskommune Aud Marthinsen Siv Elin Hansen

Kåfjord Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Skjervøy Ingrid Lønhaug Irene Toresen

Representantskapets leder er Sølvi Gunn Jensen.
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Aktivitetsåret 2014

I 2014 har Halti Kvenkultursenter vært med i et internt samhandlingsprosjekt på Halti, i forbindelse

med flytting til et nytt flerbrukshus. Mye tid har gått til planlegging, møtevirksomhet, samt innkjøp av

kontormøblement og teknisk utstyr. Kvenkultursenteret har også sittet i utstillingsgruppa til Nord-

Troms Museum i forbindelse med deres hovedutstilling i det nye Haltibygget, der vi har kommet med

faglige innspill og tilbakemeldinger på arbeidet. Vi ser fram til et nytt og spennende år med nye

omgivelser, nye muligheter og videreføring av samarbeid der vi kan fremme kvensk språk, kultur og

historie.

Til tross for et år med mange forandringer og tidkrevende arbeidsoppgaver, sier vi oss godt fornøyd

med de aktivitetene vi har hatt i 2014.

Halti Kvenkultursenter flytter i mai 2015 inn i nye lokaler når byggetrinn 2 av Halti står ferdig. Tre nye

kontorer er forbeholdt Kvenkultursenteret, i tillegg til et felles formidlingsrom sammen med Nord-

Troms Museum og Halti Nasjonalparksenter. Formidlingsrommet er for vår del tenkt som et flott sted

for videoformidling, derfor søker vi Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om midler til

videoformidlingsprosjektet «Sisu» i 2015. Fellesarealene øker betraktelig, og sammen med innkjøp av

tidligere nevnt utstyr vil dette bety økte kostnader i årene som kommer. Dette krever planlegging og

støtte for å la seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte.

I forbindelse med tidligere nevnt samhandlingsprosjekt, har Kvenkultursenteret arbeidet hardt for

kvensk synliggjøring på Halti, samtidig som man hele tiden må ta hensyn til andre aktørers ønsker og

meninger. Nordreisa kommune, som eier bygget, har gjort vedtak på at bygget skal skiltes på tre

språk: Norsk, kvensk og samisk. I skrivende stund gjenstår det å se hvordan dette løses i praksis.

Kvenkultursenteret har arbeidet for et utsalgssted på Halti, slik at man kan vise fram og selge

produkter. Bøker, cder og lignende produkter er også synliggjøring og formidling både av kvensk

språk, kultur og historie.

I tilknytning til ovennevnt formidlingsrom, vil vi også tidvis kunne benytte en del av Nord-Troms

Museums utstilling til temporære utstillinger, som igjen kan —sammen med videoformidling og

permanent utstilling —benyttes i vårt framtidige formidlingsarbeid.

Vi vil gå sammen med Nord-Troms Museum om innkjøp av en berøringsskjerm til «kulturhjørnet» i

hallen på Halti. Dette området ligger sentralt til like ved biblioteket og i inngangsparti, i tillegg til at

området knytter bånd mellom gammel og ny del i 1. etasje. Denne er for vår del tenkt brukt til digital

formidling, slik at besøkende ikke skal trenge å lete lenge før de finner noe om kvenene på Halti.
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Lokallagene i fylket er viktige for Halti Kvenkultursenter. Disse representerer og ivaretar grasrota og

den kvenske befolkningen på en helt annen måte enn en hvilken som helst institusjon kan greie. Vi

samarbeider godt med lokallagene både om felles arrangement og om Paaskiviikko, dette er også

noe vi ønsker for framtiden.

Halti Kvenkultursenter fikk i 2014 tilsagn om regionale utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune til

et treårig prøveprosjekt for Kvensk Råd fra 2014-2016. Rådet er en sammenslutning av seks kvenske

lokallag fra Troms fylke, samt den landsdekkende kvenske ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret.

Lokallag fra både Norske Kveners Forbund og Kvenlandsforbundet er representert, én representant

for hver av deltakerforeningene deltar på møtene. Kvensk Råd skal være et slagkraftig talerør for

kvener både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kvensk Råd, som tidligere het «Kvensk Samarbeidsråd»,

mistet Alta Kvenforening ut av rådet i 2014, da lokallagene i Finnmark etter sigende ønsket å gjøre et

lignende tiltak i deres fylke. Rådet har i 2014 vært i dialog med Norskfinsk forening i Tromsø med

tanke på et framtidig medlemskap i Kvensk Råd. Et av målene med Kvensk Råd er å knytte tettere

bånd mellom kvensk og norskfinske miljøer, samt mellom kvenske og norskfinske miljøer i Norge og

lag og foreninger i Tornedalen.

Halti Kvenkultursenter fungerer som sekretariat for Kvensk Råd.

Paaskiviikko 2014 var en vellykket festivaluke i Nord-Troms. Rapporten kan leses på våre nettsider1.

Norsk Kulturråd, Troms fylkeskommune og Norske Kveners Forbund støttet festivalen, sistnevnte

gjennom sine lokallag i Nord-Troms. Paaskiviikko er Halti Kvenkultursenters største årlige tiltak i

arbeidet med formidling, synliggjøring og revitalisering av kvensk språk, kultur og historie. Festivalen

retter seg mot alle de seks kommunene i Nord-Troms med et bredt samarbeid og lokale

arrangementer.

Vi hadde søkt om til sammen 516 500,- I tillegg til egenandel fra Halti Kvenkultursenter på 80 000,-.

Vi fikk altså omtrent halvparten av de midlene vi søkte om, men valgte å kjøre det planlagte

programmet likevel. Vi kuttet kostnader der vi kunne, men fikk likevel mye større utgifter enn vi

hadde dekning for. For å komme i land budsjettmessig, ble Halti kvenkultursenter IKS' egenandel

nesten firedoblet. For å kunne tilby et godt kvalitetsprogram til innbyggerne i Nord-Troms, er vi

avhengig av mer midler til gjennomføring av festivalen. Dette er viktig å se på fram mot neste års

arrangement.

I 2014 ble Paaskiviikko arrangert som en regional festival for femte år på rad. Vi mener tiden er

moden for å evaluere festivalen og se på tiltak til endring og forbedring. Vi ønsker også å nedtegne

struktur, samt utvide- og se på langsiktige løsninger hva gjelder samarbeid med næringsliv og andre

aktører. For perioden 2014-2015 fikk vi tilsagn om regionale utviklingsmidler fra Troms fylke til et

http://www.kvenkultursenter.no/rapport-for-paaskiviikko-2014.5631496-157856.html
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festivalutviklingsprosjekt. Lisa Vangen er i den anledning engasjert som prosjektarbeider og

prosjektet ble igangsatt i oktober.

For Kvenkultursenteret er barn og unge en svært viktig målgruppe. Vi mener det er viktig og

hensiktsmessig å inkludere barn og unge der vi kan, da det er disse som er framtidens kvener og de

som skal videreføre kunnskapen og språket, kulturen og historien. Vi er også opptatt av å skape

samarbeid på tvers av landegrensene for de unge, ettersom man står med mange av de samme

utfordringene og ettersom kulturene og språkene kvensk og meänkieli er så nært beslektet. Vi tror

meånkieli kan være en viktig ressurs i vårt revitaliseringsarbeid og vi tror vi kan lære mye av å

samarbeide med ildsjeler og organisasjoner i Tornedalen.

I et tett samarbeid med den kvenske ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret og Norske Kveners

Forbund ble det sommeren 2014 arrangert en kvensk/meänkieli ungdomsleir i Pajala for kvensk

ungdom og ungdom fra Tornedalen. Norske Kveners Forbund fikk midlene til leiren, men Halti

Kvenkultursenter var medarrangører og deltok både i den praktiske planleggingen, gjennomføringen

og etterarbeidet.

På den andre siden av grensen deltok den da ny oppstartede ungdomsorganisasjonen Met Nuoret (vi

ungdommer) og interesseorganisasjonen Svenske Tornedalingers Riksforbund. Anna-Kaisa Råisånen

var med som kursholder i kvensk, ungdommene besøkte Kauppilagården, en typisk gård fra Pajala-

området på 1800-tallet, det var felles teaterworkshop over to dager, i tillegg til foredrag og

produksjon av lokal tradisjonsmat.

Halti Kvenkultursenter ønsker å søke midler hos kommunal- og moderniseringsdepartementet til en

lignende gjennomføring på norsk side i 2015, i tillegg til at man ønsker å gjennomføre en familieleir

med mindre barn og deres foreldre som hovedmålgruppe.

Kvenkultursenteret har de siste årene arbeidet med å sette lys på kvensk språks avhengighet av å

komme på nivå III på det europeiske språkcharteret, slik at atskillig mer ansvar for å redde språket

forflyttes til våre sentrale myndigheter. ELDIA-prosjektet hevdet at det kvenske språket er i en

«prekær situasjon». I 2014 gikk et enstemmig fylkesting —både i Finnmark og i Troms —inn for å

støtte en slik heving. Tidligere har alle seks kommuner i Nord-Troms, samt Alta og Porsanger i

Finnrnark, støttet en slik heving.

Da Troms fylkesting hadde sitt møte, åpnet Kvenkultursenteret døren slik at de som ville følge møtet

live på stream kunne komme til Halti. Daglig leder hadde, som et ledd i å sette mediefokus på saka,

lovet å hoppe i det iskalde desember-vannet dersom saken gikk enstemmig gjennom fylkestinget i

Troms. Dermed ble det isbading og sauna i Elveparken etter at det var klart at fylkestinget støttet

oppropet. Flere møtte opp til arrangementet og deltok i isbadingen.
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Språkaktiviteter

Halti Kvenkultursenter utarbeidet i 2012 en «språkplan» som vi bruker som veiledning i vårt

språkarbeid, for på den måten å forsøke å arbeide målrettet og bevisst. For 2014 fikk Halti

Kvenkultursenter støtte fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til drift og språktiltak. Tove

Reibo har vært ansatt gjennom hele året i en 50% stilling som språkarbeider med særlig fokus på den

praktiske gjennomføringen av disse.

Gjennom hele 2014 har Halti Kvenkultursenter hatt tilbud til barnehagene i Nord-Troms om

barnehagebesøk med et opplegg om kvensk språk og kultur. Dette er et tiltak vi ønsker å fortsette

med i 2015. Vi mener det er viktig at barna får en tidlig introduksjon der de hører om kvener og både

får høre og delta i et opplegg der kvensk språk står i fokus.

Kvenkultursenteret har i samarbeid med Kvænangen Qven og sjøsamisk forening arrangert språkkafe

i Kvænangsbotn i andre halvdel av 2014. Lokallaget har stått for lokale og kaffe, mens

Kvenkultursenteret har kjøpt inn noe å bite i, nødvendig materiell og stått for planlegging og

gjennomføring. Språkkafeen har vært delvis undervisningsbasert. Det har vært godt oppmøte med

18-20 personer hver av disse kveldene.
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Kvensk institutt var gjest en av kveldene, med formål å samle inn kvenske ord og uttrykk. De var

særlig på jakt etter moderne ord som ikke eksisterte i det nedtegnede kvenske vokabularet fra før.

Dette ettersom kvensk er et språk som ikke bare vitaliseres, men som også revitaliseres.

På språkkafeen - som er arrangert i kvensk regi - får de besøkende også mulighet til å diskutere

omkring kvenske ord og uttrykk, kvenske stedsnavn, slektskap, mattradisjoner og historier fra eldre

tid, mens det kvenske språket fremdeles var i daglig bruk i området. Språkkafeen er således en

naturlig og viktig arena for å sette fokus på alt som har vært og fremdeles kan settes under

kategorien «kvensk».

I et samarbeid med Bibliotek- og Kulturbussen i Nord-Troms og Samisk Språksenter i Kåfjord deltok

Halti Kvenkultursenter i januar på en flerspråklig bussturne for andre året på rad, der førskolegrupper

og 1. trinn i hele regionen har vært hovedmålgruppe. Målsetningen med dette tilbudet er i all

hovedsak å spre kunnskap om kvensk og

samisk språk og kultur til barn allerede

tidlig alder, da vi vet at få barn og unge har

kunnskap om hva kvener er eller at kvener i

det hele tatt finnes.

Foran —og som en del av —festivalen

Paaskiviikko 2014, reiste Halti

Kvenkultursenter på nytt ut i regionen i et

samarbeid med den ovennevnte Bibliotek-

og Kulturbussen. Denne gangen er det

elevene på 5. trinn som var målgruppe.
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Begge turneene er aktiviteter vi anser som framtidsrettede tiltak som vi ønsker å videreutvikle og

fortsette med i årene som kommer.

Kvenkultursenteret deltar i prosjektet sammen med Kvensk Institutt og Senter for samisk

språkteknologi (Giellatekno) ved UiT Norges arktiske universitet. I prosjektet legger man den kvenske

grammatikken inn i dataprogrammer, og når man kombinerer disse med elektroniske ordbøker kan

datamaskinen analysere bøyde ord. På grunnlag av dette arbeidet, kan man lage ulike hjelpemidler

for språkundervisning, som interaktive språkoppgaver og retteprogrammer. Dette vil kunne støtte

tillæringen av ord og grammatikk, og vil være viktige hjelpemidler både for språkbrukere som vil lære

å beherske språket skriftlig og for de som er nybegynnere i kvensk.

Kvenkultursenteret inviterte i desember i 2014 til juleverksted på Halti. På programmet stod

produksjon av karelske piroger, produksjon av julepynt og kvenske julekort, pynting av «Varanger-

treet» (Juletre laget av trestativ med hull hvor man trer inn einegrener. Varanger-kvenene hadde

ikke tilgang til gran) og allsang av kvenske julesanger.
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økonomi

Halti Kvenkultursenter IKS ble finansiert med driftsmidler fra eierkommunene og Troms

fylkeskommune med totalt kr. 465 000,- i 2014. Vi fikk støtte til drift og språktiltak gjennom

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet på kr. 505 000,- gjennom støtteordningen for

nasjonale minoriteter. En av hovedutfordringene i årene som kommer er å fortsette arbeidet med

statlig driftsfinansiering.

Norsk Kulturråd, Troms fylkeskommune og Norske Kveners Forbund var økonomisk støtte foran

Paaskiviikko 2014 med henholdsvis 150 000,-, 60 000,- og 45 000 kr. Troms fylkeskommune har med

regionale utviklingsmidler (RUP) støttet prosjektene «Prøvedrift Kvensk Råd» og «Festivalutvikling

Paaskiviikko» over henholdsvis tre og to år, med totalramme på henholdsvis 300 000,- og 390 000,-.

Av

Styret tar underskuddet på 88 356 kr til etterretning. Dette vil dekkes i budsjett for 2015. Vi har

påløpte utgifter i 2014, som vi vil få utbetalt i 2015. Halti Kvenkultursenter har en tvistesak som ikke

er avgjort, der et krav er ført mot oss. Dette hører til driftsåret for 2014.

Avslutning

Til tross for begrensede ressurser har Halti Kvenkultursenter IKS også i 2014 hatt et høyt

aktivitetsnivå. Vi har stabilisert oss som et viktig senter for kvensk språk og kultur i Troms fylke og vi

mener vårt arbeid til stadighet gir resultater på forskjellige plan i samfunnet. Vi ser et fortsatt økende

engasjement ute i samfunnet, både hos enkeltindivider, politisk og i kvenmiljøet. Kvenene er i ferd

med å bli akseptert og blir til stadighet oftere nevnt i ulike sammenheng der man tidligere har blitt

glemt. I 2014 har blant annet Storfjord kommune, som den første kommunen i fylket, skiltet

tettsteder med kvenske skilt. I nabokommunen Kåfjord har kvenske navn vært ute på første

høringsrunde.

-�407�-



Vi takker for samarbeidet i året som gikk og ser fram mot et nytt og spennende år både regionalt og

nasjonalt.

Storslett, 21. april 2015

v-vt a.„„)

Styreleder, Ann-Kristin Thorheim Nestleder, Leif Bjørnar Seppola

je;Lrt

Styremedlem, Tove Reibo Styremedlem, Jarle Myrhaug

Styremedlem, Odd Rudberg
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Formål 

Fylkesrådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater 

på fylkesnivå og kommuner, samt andre offentlige institusjoner og instanser. 

 

Fylkesrådet for funksjonshemmede arbeider for å nå målet om full likestilling og deltakelse i 

samfunnet for mennesker med ulike funksjonssvakheter. FNs standardregler for like 

muligheter for mennesker med funksjonsnedsettelse er et av flere redskap rådet bruker i sitt 

arbeid. 

 

Sammensetning 

Fylkesrådet for funksjonshemmede består av 7 medlemmer, derav 2 politisk oppnevnte 

representanter, 3 brukerrepresentanter og 2 representanter fra Troms fylkes administrasjon. 

Rådet har også en minimal sekretærressurs fra fylkets administrasjon. 

 

Fylkesrådet for funksjonshemmede oppnevnes av fylkestinget og følger den fylkeskommunale 

valgperioden. For valgperioden 2011-2015 har rådet følgende sammensetning: 

Leder   Hanne CS Iversen, FrP, vararepresentant Eva Ottesen, AP 

Nestleder Steffen Jakobsen, AP, vararepresentant Noralf Leitring, SP 

Medlem Jermund Prestbakmo, FFO, vararepresentant Herbjørn Henriksen, FFO 

Medlem Mildrid Pedersen, FFO, vararepresentant Randi Nilsen, FFO 

Medlem Hanna Borch Johansen, SAFO vararepresentant Svanhild Solheim, SAFO 

Medlem Arne Meyer, bygg og eiendom, vararepresentant Asle Pettersen Bygg/eiendom 

Medlem Britt Cristine Mathisen, samferdsel, vararepresentant Claudia Pedersen-Ibarra 

 

Primo 2014 fratrådte Hugo Salomonsen som rådets leder da Trond Agnar Eilifsen kom tilbake 

etter permisjon. Høsten 2014 fikk Trond Agnar Eilifsen fritak for sitt verv som leder og 

medlem av rådet, og fylkestinget valgte 14.10.14 i sak 56/14 Hanne CS Iversen som rådets 

leder, mens nytt medlem og nestleder ble Steffen Jakobsen. 

Leder av Servicekontoret for funksjonshemmede, Karl Idar Nysted, har tale- og forslagsrett i 

rådet dersom han skulle møte. 

 

 

Arbeidsutvalg 

I sak 2/12 ble det oppnevnt et arbeidsutvalg bestående av : 

Leder   Hanne CS Iversen 

Medlem  Jermund Prestbakmo, FFO 

Medlem  Hanna Borch Johansen, SAFO 

Observatør  Karl Idar Nysted, Servicekontoret for funksjonshemmede 

Sekretæren deltar på arbeidsutvalgets møter 

 

Arbeidsutvalget har i 2014 vært et sovende organ da man har valgt å involvere hele rådet 
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gjennom arbeid via mail og telefon. 

 

Om rådets arbeid 

Fylkesråd for funksjonshemmede arbeider etter reglement vedtatt av fylkestinget, sosial og 

helsedepartementets veiledende retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd for 

funksjonshemmede og regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede. 

 

Prioriterte områder for rådets arbeid i året har vært oppfølging av de kommunale rådene og 

universell utforming, da spesielt i fylkeskommunale anlegg og bygg. 

 

Rådet vil gjennom årsmeldingen uttrykke sin bekymring for at flere kommuner i Troms ikke 

ser ut til å ha tatt inn over seg viktigheten av å ha fungerende kommunale råd for 

funksjonshemmede (eventuelt brukerråd med samme oppgave). Rådet har ved leder og 

sekretær gjentatte ganger kontaktet kommuner der man ikke finner kontaktinformasjon for 

dette organet, men ikke fått tilbakemelding.  

 

I tillegg ser man at informasjons sendt til kommunenes postmottak ikke videresendes til de 

kommunale rådene, samt at mange av de fungerende rådenes arbeid hemmes av 

ressursmangel. 

Fylkesrådet for funksjonshemmede vil gjennom årsmeldingen understreke at lovens intensjon 

i så måte ikke følges av flere kommuner i Troms. 

 

Rådets arbeid med universell utforming og tilgjengelighet utøves i stor grad gjennom 

administrasjonens representanter som legger frem og informerer om fylkets prosjekter innen 

bygg, eiendom og samferdsel.  

 

Rådet vil henstille til Fylkesråd, Fylkesting og administrasjon om å i større grad benytte rådet 

i behandling av saker. I løpet av 2014 har ikke rådet mottatt en eneste sak til uttalelse fra 

Fylkesråd, Fylkesting eller fylkets administrasjon, men selv vært nødt til å hente frem aktuelle 

saker.  Dette gjør at eventuelle innspill vil komme for sent til å kunne påvirke 

saksbehandlingen, noe som igjen fører til at lovens intensjon heller ikke følges på 

fylkeskommunalt nivå. 

 

Konferanser, møter og seminarer 

Fylkesrådet for funksjonshemmede avholdt 4 møter, og behandlet 23 saker i 2014. Rådet 

arrangerte konferanse for de kommunale rådene i Troms fylke den 06.november 2014 på 

Clarion Hotel With i Tromsø. Tilbakemeldingene var meget gode, og etter ønske vil rådet ta 

sikte på å arrangere halvårlige konferanser fra og med 2015.  

Rådet deltok med tre representanter på Landskonferansen for fylkeskommunale råd i 

Kristiansand 19. – 20.august 2014. Politisk oppnevnt representant, brukerrepresentant og 

administrativ representant. 
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Rådet deltok på tilgjengelighetskonferanse i regi sentrale forbud arrangert i Berlin med en 

representant. 

 

Rådet deltok på studietur til Bilbao i regi av Kommunenes Sentralforbund med en 

representant, den eneste fra Nord-Norge. 

 

Fylkesrådet for funksjonshemmede var vertskap for NordNorsken 2014, en samling av de tre 

fylkeskommunale rådene i Nord-Norge. Denne ble flyttet til januar 2015 med bakgrunn i 

hyppige lederbytter i 2014, og derav meget kort planleggingstid. 

 

Avslutningsvis 

Fylkesrådet for funksjonshemmede vil fremover øke sin aktivitet gradvis, og anser arbeidet 

som utføres i Råd for likestilling av funksjonshemmede i Nordland som en mal. 

Vi vil fortsette arbeidet med å bedre kontakten mellom de kommunale rådene, samt innhente 

informasjon fra disse. Også i 2015 vil vi avholde møter ute i regionene, samt invitere til 

fylkessamling to ganger i Tromsø. 

For å få dette til er rådet avhengig av økt interesse fra alle nivåer i Troms fylkeskommune, de 

mange kommunene og andre instanser. Vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid i årene 

som kommer. 
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Fra: Hanne M Andersen[hanne.m.andersen@tromsfylke.no]
Dato: 03.08.2015 09:15:03
Til: Kommunene i Troms (alle 24)
Tittel: Årsmelding 2014- fylkesrådet for funksjonshemmede

Vedlagt følger årsmelding fra Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms som ble tatt til orientering under 
fylkestingssamlingen i juni 2015. Videresendes de kommunale råd for likestilling av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne/ folkehelse.

Med vennlig hilsen
Hanne Andersen
Sekretær FFF
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