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Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 17.03.2016 

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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PS�11/16�Referatsaker



Fra: Jorgen.Teslo@kmd.dep.no[Jorgen.Teslo@kmd.dep.no]
Dato: 29.02.2016 10:06:09
Til: 
Tittel: Tilskudd til vei, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som vedtar sammenslåing

Se vedlagte saksdokumenter.
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Jørgen Teslo 

22247260 NO-0032 Oslo Org no.  

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

 

 

 

 

Fylkeskommunene 

Kommunene   

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 15/5265 29.02.2016 

 

Tilskudd til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg 

sammen 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om 

støtte til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som har fattet vedtak om 

sammenslåing innen 1. juli 2016. Det er satt av 50 millioner kroner til ordningen i 2016. 

 

Mål for ordningen 

Ved behandling av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en bevilgning til 

fylkesveier og andre infrastrukturtiltak i kommuner som søker om sammenslåing. Det ble lagt 

vekt på at bedre infrastruktur kan legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer 

hensiktsmessig kommunestruktur. 

 

Hvem kan søke? 

Fylkeskommuner og kommuner kan søke i samråd med hverandre. Dette innebærer at både 

fylkeskommuner og kommuner kan være prosjekteier, men begge parter må stå som søkere. 

Unntak gjøres for rene kommunale tiltak (tiltak som bare berører kommunen), der kommunen 

kan søke alene. Kommunen skal da orientere fylkeskommunen om søknaden. 

 

Hva kan det søkes om støtte til? 

Det kan søkes om støtte til etablering eller forbedring av veier, bredbånd og andre 

digitaliseringstiltak. Med veier menes for det første ulike typer veier som for eksempel 

bilveier, gang- og sykkelveier, sjøveier, fergeforbindelser mv., for det andre infrastruktur 
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knyttet til disse veiene som for eksempel avkjøringer, rundkjøringer, gatelys, sikringstiltak 

mv., og for det tredje ulike forvaltningsoppgaver knyttet til disse tiltakene som for eksempel 

planlegging mv. Med bredbånd menes det støtte til tiltak i forbindelse med kommunenes og 

fylkeskommunenes egen infrastruktur, og da til tiltak som har betydning for byggingen av den 

nye kommunen. Med andre digitaliseringstiltak menes for eksempel utvikling av digitale 

tjenester. 

 

Hva skal søknaden inneholde? 

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket og hvordan det vil gagne 

sammenslåingsprosessen. Videre må søknaden inneholde en kort plan for gjennomføring av 

tiltaket, summen det søkes om og en finansieringsplan. Ved tiltak der fylkeskommunen og 

kommunen søker sammen må det også fremgå hvem som er prosjekteier og hvordan partene 

skal forholde seg til hverandre i gjennomføringen av prosjektet. 

 

Tildelingskriterier 

Det vil bli gjort en helhetsvurdering av søknadene opp mot målet for ordningen. 

Totalbevilgningen for ordningen er begrenset, så søkerne kan ikke regne med å få 

fullfinansiert prosjektene. Om en søker har flere tiltak kan det ikke regnes med å få støtte til 

samtlige.  

 

Videre må følgende kriterier være oppfylt: 

- Tiltaket må befinne seg fysisk i en kommune som har fattet vedtak om å slå seg 

sammen innen 1. juli 2016.  

- Tiltaket må være planlagt iverksatt innen 31.12.2018. 

 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen for ordningen er 11. april 2016. Dette innebærer at det kan søkes om midler til 

prosjekter i kommuner som er i prosess i kommunereformen før det er fattet lokale vedtak om 

at kommunene skal slå seg sammen. Søknadene blir behandlet etter at det er fattet formelle 

vedtak lokalt om sammenslåing. 

 

Oppfølging og kontroll  

Midlene skal brukes i tråd med søknaden. Det skal gis bekreftelse av at tiltaket er iverksatt 

innen 31.12.2018. Det skal framlegges bekreftelse fra kommunerevisjonen om at midlene er 

brukt i henhold til formålet og framlagt finansieringsplan når tiltaket er gjennomført. Ubrukte 

midler (midlene er ikke brukt i henhold til formålet eller utgiftene er lavere enn antatt) kan bli 

krevd tilbakebetalt til departementet.  

 

Kontaktinformasjon 

Søknader sendes: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep  

0032 OSLO 

 

Elektronisk: postmottak@kmd.dep.no 

-�6�-

mailto:postmottak@kmd.dep.no


Side 3 

 

 

Ved spørsmål om ordningen, kontakt: 

Jørgen Teslo, seniorrådgiver, jorgen.teslo@kmd.dep.no, 22 24 72 60 

Hanne Thonstad, seniorrådgiver, hanne.thonstad@kmd.dep.no, 22 24 72 18 

 

Med hilsen  

 

 

Hans Petter F. Gravdahl (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Jørgen Teslo 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 10.02.2016 2016/1094 - 1

Deres dato Deres ref. _
i

Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Allekommunenei Troms

Informasjon om tilbakeholdte skjønnsmidler i 2016 - ingen utlysning av
prosjektskjønnsmidler

Av de totale skjønnsmidlene for 2016 på 128,6 mill. kr. besluttet Fylkesmannen å fordele 116,6 mill.
kr. i forbindelse med statsbudsjettet for 2016, og holde tilbake 12 mill. kr. til fordeling i løpet av
budsjettåret. Av disse midlene har det blitt besluttet å sette av 7 mill, kr. til prosjektskjønnsmidler og 5
mill. kr. til kriseskjønnsrnidler.

Fylkesmannen viser til tidligere år hvor det har vært gjennomført en prosess med utlysning av
prosjektskjønnsmidler innenfor aktuelle hovedsatsingsområder. Som følge av at Fylkesmannen valgte
å prioritere støtte til kommunenes utredningsarbeid i forbindelse med kommunereformen i 2015, ble
det ikke gjennomført ordinær utlysning dette året. Men også for 2016 er deler av
prosjektskjønnsmidlene allerede bundet opp. Dette knytter seg blant annet til folkevalgtopplæringen
som ble arrangert i november 2015, januarmøte 2016 samt noen andre mindre prosj ekter. På
nåværende tidspunkt er det heller ikke avklart om det blir aktuelt å gjennomføre flere tiltak/aktiviteter
knyttet til kommunereformarbeidet i 2016.

Dette gjør at det også i år gjenstår lite prosjektskjønnsmidler til fordeling. Fylkesmannen har
derfor besluttet at det ikke er rom til å lyse ut prosjektskjønnsmidler på ordinær måte i 2016.

Når det gjelder kriseskjønnsmidler er intensjonen at ordningen skal ivareta uforutsette og akutte
forhold i kommunene av vesentlig karakter. Terskelen for tildeling vil være høy, og midlene vil
fordeles etter søknad. Fylkesmannen vil blant annet vurdere å tildele slike skjønnsmidler til kommuner
som kan vise til særskilte utfordringer som ikke var kjent under budsjettprosessen.

Kommuner som mener seg berettiget til kriseskjønnsmidler må søke Fylkesmannen om dette innen 1.
oktober 2016. For å kunne gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som evt. skal tildeles
kriseskjønnsmidler vil Fylkesmannen som hovedregel ikke realitetsbehandle innkomne søknader før
etter søknadsfristens utløp.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 6420 00Avdeling
Telefaks: 776421 39Justis- og

kommunalavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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SÂMEDIGGI
SAMETINGET

Nordreisa kommune
Rådmannskontoret
9156 STORSLETT

AnEMEANNUDEADDJUSAKSBEHANDLER DIN OUJ.IDERES REF. MIN OUJ.NAR REF. BEAIVI/DATO
Helene Nordsletta Aslaksen, +47 78 47 41 87 15/1553 - 8 12.02.2016
helene.nordsletta.aslaksen@samediggi.no Almmut go vålddåt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

HK 174/15 Apningsforestilling for Halti - melding om sluttutbetaling

Doarjjalohpådus beaivåduvvon/Tilskuddsbrev datert: 06.11.2015
Doarjjalohpådus supmifTilskuddsbeløp: Kr 25 000
Måksinåv.±2uhus beaivåduvvon/Utbetalingsanmodning datert 27.01.2016
Måksun ovdalfTidligere utbetalt: 0

Måksinduoda'Steapmi dohkkehuvvo ja doarjaga loahppaoassi måksojuvvo. Supmi mii lea 25
000 ru måksojuvvo jodånepmosit din kontui.

Utbetalingsdokumentasjonen kan godkjennes og tilskuddet sluttutbetales. Beløpet på kr
25 000 vil snarest bli overført Deres konto.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Ma Svineng
osso direktevra/avdeli sdirektør uosttaSkonsuleanta/førstekonsulent

e .e ordslet a ak
se‹./nKY
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Nordreisa kommune 

  

Oppvekst og kultur 

 

 

 

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

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

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

    

    
    

    

    
    

 

Rotsundelv barnehagedrift AS 

Rotsundvegen 598 

9153  ROTSUND 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 21/16 

 

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

 2015/1673-31 1494/2016 223 19.02.16 

 

Kommunalt tilskudd 2016 - Rotsundelv barnehagedrift AS 

 

Saksopplysninger: 

Nordreisa kommune har gjort vedtak på tilskuddet for 2016 til private barnehager. Avregningen 

er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra 

barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har 

utarbeidet. 

 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune tildeler Rotsundelv barnehagedrift AS et kommunalt tilskudd for 

2016 på kroner 2 312 307,-. 

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 

påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gørill Gulbrandsen 

Konsulent 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2013 

2 Årsmelding 2014 

3 Selvkost kommunale barnehager 

4 Selvkost 201 - kommunale barnehager 

5 Selvkost 221 - kommunale barnehager 

6 Tilskudd Rotsundelv barnehagedrift AS 
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Nordreisa kommune 

  

Oppvekst og kultur 

 

 

 

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

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

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

    

    
    

    

    
    

 

Tømmernes gårds- og naturbarnehage AS 

Tømmernesvegen 229 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 20/16 

 

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

 2015/1673-30 1492/2016 223 19.02.16 

 

Kommunalt tilskudd 2016 - Tømmernes gårds- og naturbarnehage AS 

 

Saksopplysninger: 

Nordreisa kommune har gjort vedtak på tilskuddet for 2016 til private barnehager. Avregningen 

er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra 

barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har 

utarbeidet. 

 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune tildeler Tømmernes Gårds- og naturbarnehage et kommunalt tilskudd for 

2016 på kroner 1 627 446,-. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 

påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gørill Gulbrandsen 

Konsulent 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2014 

2 Årsmelding 2013 

3 Selvkost kommunale barnehager 

4 Selvkost 201 - kommunale barnehager 

5 Selvkost 221 - Kommunale barnehager 

6 Tilskuddsberegning Tømmernes gårds- og naturbarnehage AS 
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Nordreisa kommune 

  

Oppvekst 

 

 

 

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

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

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

    

    
    

    

    
    

 

Reisa montessoribarnehage 

Reisadalen 362 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 22/16 

 

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

 2015/1673-32 1496/2016 223 19.02.16 

 

Kommunalt tilskudd 2016 - Reisa montessoribarnehage 

 

Saksopplysninger: 

Nordreisa kommune har gjort vedtak på tilskuddet for 2016 til private barnehager. Avregningen 

er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra 

barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har 

utarbeidet. 

 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune tildeler Reisa montessoribarnehage et kommunalt tilskudd for 

2016 på kroner 2 179 649,-. 

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 

påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

-�65�-



 

 Side 2 av 2 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gørill Gulbrandsen 

Konsulent 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2013 

2 Årsmelding 2014 

3 Selvkost kommunale barnehager 

4 Selvkost 201 - kommunale barnehager 

5 Selvkost 221 - kommunale barnehager 

6 Tilskudd Reisa montessoribarnehage 
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Nordreisa kommune 

  

Oppvekst 

 

 

 

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

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

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

    

    
    

    

    
    

 

Nordreisa menighetsbarnehage AS 

Lundevegen 3 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 23/16 

 

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

 2015/1673-33 1504/2016 223 19.02.16 

 

Kommunalt tilskudd 2016 - Nordreisa menighetsbarnehage AS 

 

Saksopplysninger: 

Nordreisa kommune har gjort vedtak på tilskuddet for 2016 til private barnehager. Avregningen 

er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra 

barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har 

utarbeidet. 

 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune tildeler Nordreisa menighetsbarnehage AS et kommunalt tilskudd for 

2016 på kroner 7 475 576,-. 

 

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 

påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gørill Gulbrandsen 

Konsulent 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2013 

2 Årsmelding 2014 

3 Selvkost kommunale barnehager 

4 Selvkost 201 - kommunale barnehager 

5 Selvkost 221 - kommunale barnehager 

6 Tilskudd Nordreisa menighetsbarnehage AS 
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Nordreisakommune
Kegionsenter i Norcn-roms

LEIEKON TRAKT

Mellom

Nordreisa kommune

(som utleier)

og

Statnett

(som leietaker)

Leie av to kontorer på kommunehuset
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4 LEIEREGULERING

I leieperioden skal leien reguleres 1.januar hvert år med SOD/oav endringen i Statistisk
Sentralbyrås totale konsumprisindeks, første gang 1.januar 2017.

5 LEIETID OG FREMLEIE

Leietiden er på mnd. basis.
Gjensidig oppsigelsestid i kontraktsperioden settes til 14dager.

6 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV LEIEOBJEKTET

Bruk

Lokalene skal brukes av Statnett.

Endret bruk krever samtykke fra utleier.

Lokaleues stand

Lokalenes standard ved overtaketse er i samsvar med de krav som var gjeldene ved
byggeåret, og overleveres i besiktiget stand.

Bygningsmessige endringer kan ikke foretas uten samtykke fra utleier. Dersom leietaker
gis antedning til bygningsmessige endringer i lokalene, er det leietakers ansvar at gjeldene
lover og forskrifter følges.

Pålegg

Pålegg og krav fra det offentlige som følge av leietakers virksomhet i lokalene er
leietakers ansvar. øvrige bygningsmessige, tekniske og miljømessige krav er utleiers
ansvar.

Utleiers ansvar

Utleiers ansvar for drift og vedlikehold er knyttet til eierforholdet, berunder bygning,
tekniske anlegg samt uteareal.

FORSIKRING

Leietaker tegner selv forsikring på eget innbo, utstyr og løsøre,

TILBAKELEVERING AV LOKALENE VED LEIETIDENS UTLØP

Ved ufflytting leveres lokalene i ren- og ryddiggjort stand, Leietaker har ikke ansvar for
forringelse som følge av elde og alminnelig slitasje
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MISLIGHOLD

Ved eventuellmisligholdelse avdenne kontrakt, erpartene enige om å løse sakenved
frivilligvoldgifi.

HUSLEIELOVEN

I forholdhvor ikkeannet er bestemt idenne kontrakten, skalhusleielovensbestemmelser
gjelde,

Underskrift

Denneavtalen er utferdiget og undertegnet i2 eksemplar hvoravutleierog leietaker får
hvert sitt eksemplar.

den Lt(3 .4b 1 6
-

"`; den `19Cji

Forutleier For leietaker
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 14.03.2016 14:38:53
Til: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan 
Albrigtsen; Øyvind Evanger; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank 
Pedersen; Leif Lintho (Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen
Kopi: Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald 
Jenssen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); 
Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad 
Johnsen; Lisbeth Marianne Holm; Lise Jakobsen; Jani Albrigtsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; 
Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; 
Werner Kiil

Emne: Saksdokumenter møte Nord-Troms Regionråd 29.03.16
Vedlegg: Saksliste og saksdokumenter 29.03.16.docx;saksutredning møte 29.03.16.doc;Høring - 
nytt inntektssystem for kommunene.docx;forslag styringsdok 04.03.16.docx;Totalregnskap 
2015.pdf;Delregnskaper 2015.pdf;Styrets årsberetning 2015.doc;ÅRSRAPPORT 
2015.pdf;Entreprenørskapsplan NT Delprosjekt A 17.04.15.pdf;Entreprenørskapsplan Delprosjekt 
C 19-35.pdf;særutskrift oppnevn rep regutv Statskog 21.05.12.pdf;2016-01-Statskogs regionutvalg 
- regionstyre - oppnevning.docx;2016-01-Vedtekter for Statskog SFs regionutvalg - forslag til 
justering.docx;skisse strategisk utredning Nord-Troms 18.02.16.docx;image001.gif;Særutskrift - 
NTP 2018-2029.docx
God dag!
Det vises til vedlagte saksdokumenter til møte i Nord-Troms Regionråd tirsdag 29. mars kl 1000 i 
Olderdalen.
Saksutredning og dokumenter sendes også som vedlegg til denne eposten (de kan også åpnes ved å 
dobbeltklikke på dokumentene i sakslista).

Vel møtt!

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no

Side 1 av 1

15.03.2016file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_P_NORDREISA/25311_FIX.HTM
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

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

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

Sendes styremedlemmer (ordførere) og rådmenn som innkalling  

Sendes varaordførere, leder og nestleder i representantskapet til orientering 

 

 

                                                                           Dato:14.03.16 

 

MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

Det vises til innkalling av 24.02.16 til møte; 

 

Tid: Tirsdag 29. mars 2016 kl 1000 – 1700 

Sted: Kultursenteret i Olderdalen, Kåfjord 

 

 

Saksliste og saksdokumenter er vedlagt.  

 

 

Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  

 

 

 Vel møtt! 

 

        (sign.)                                ___________                                      

Øyvind Evanger   Berit Fjellberg 

rådsordfører   daglig leder 

 

 

 

Kopi:  Revisor 

 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

EMNE: Møte nr 02-2016 

STED: Kultursenteret i Olderdalen, Kåfjord 

TIDSPUNKT: 29. mars 2016 

 

Program: 

Kl 1000 Behandling av saker på sakslista 

Kl 1130 Lunsj med gjester 

Kl 1215 TEMA HELSE - UNN ved samhandlingsenheten (Magne Nicolaisen), 

helse- og omsorgsledere og NTSS inviteres til møtet 

1215 Helseløftet (Kompetanseløft Nord-Troms) - presentasjoner 

1300 Evaluering samhandlingsavtaler ved UNN 

   Samhandlingsbarometeret 

   Aktuelle saker fra OSO 

Kl 1530 TEMA POLITIREFORMEN - Politimester Ole Sæverud, lensmann Arnold 

Nilsen, prosjektleder Hugo Henstein og lokal politileder møter 

 Presentasjon av prosess for gjennomføring av reformen  

 Samarbeid med kommunene 

 

REFERATSAKER:  

Fra Nord-Troms Regionråd: «høringsuttalelse nytt inntektssystem 

for kommunene» Høring - nytt 
inntektssystem for kommunene.docx

 

 

Orienteringssaker fra arbeidsutvalget: 

 Opprettelse av pris – «årets nordtromsing» 

 Regnskapsfører 2016 – utlysning av oppdrag høsten 2016 

 Politisk forankring av entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ 

 Stedsutviklingsseminar i regi av Forskningsnoden – samarbeid med 

Boligutviklingsprosjektet, 7. april i Olderdalen 

 Invitasjon til deltakelse arena Troms – regionale prosjekt/satsinger 

(byutviklingsprogrammet) 

 Orientering fra fellesmøte regionråd og fylkesrådsleder Troms – ulike 

ungdoms-tema 

 Tur ungdom og ordførere – kombineres med november-møte i regionrådet  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

VEDTAKSSAKER: Saksutredning og innstilling 

saksutredning møte 
29.03.16.doc

 

Sak 15/16 Overordnet styrings- og strategidokument 

2016-2019 forslag styringsdok 
04.03.16.docx

 

Sak 16/16 Regnskap 2015 

Totalregnskap 
2015.pdf

Delregnskaper 
2015.pdf

 

Sak 17/16 Årsberetning 2015 

Styrets årsberetning 
2015.doc

 

Sak 18/16 Årsrapport 2015 

ÅRSRAPPORT 
2015.pdf

 

Sak 19/16 Oppnevning av styringsgruppe HoppIDÈ – 

delprosjekt A grunnskole Entreprenørskapspla
n NT Delprosjekt A 17.04.15.pdf

 

Sak 20/16 Oppnevning av styringsgruppe HoppIDÈ – 

delprosjekt C unge gründere Entreprenørskapspla
n Delprosjekt C 19-35.pdf
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

Sak 21/16 Oppnevning av representanter regionutvalg 

Statskog særutskrift oppnevn 
rep regutv Statskog 21.05.12.pdf

2016-01-Statskogs 
regionutvalg - regionstyre - oppnevning.docx

2016-01-Vedtekter 
for Statskog SFs regionutvalg - forslag til justering.docx

 

Sak 22/16 Samferdselsutredning Nord-Troms 

skisse strategisk 
utredning Nord-Troms 18.02.16.docx

 

Sak 23/16 Regional høring – Nasjonal Transportplan 

2018-2029 Særutskrift - NTP 
2018-2029.docx

 

Sak 24/16 Høring – planprogram for regional 

bibliotekplan 2016-2027 

ettersendes 

 

 

Diskusjonssaker: 

 Program for rådsforsamlingen 26. april 

 Fylkesråd for samferdsel har invitert til: Samferdselsforum 19. og 20. april i 

Tromsø – hvem deltar? Felles innspill fra Nord-Troms? (ref sak 23/16) 

 Tidspunkt møte med rektoratet ved UiT – forslag 7. september 2016 i Tromsø 

– aktuelle tema? (skredsenter Kåfjord? oppfølging samarbeidsavtalen?) 

 Arbeidslivsdagen 8. september UiT – rekrutteringsarena – hvordan bruke 

denne? Ordførerrollen? 

 Behov for å flytte regionrådsmøte 6. september – kolliderer med 

Sjømatseminar Skjervøy (henvendelse fra Ørjan Albrigtsen) – ny dato for 

regionrådsmøte i september? 

 Skal regionrådet gi innspill til regional plan for reindrift – frist 15.04.16? 

 
 
 

 

 

Øyvind Evanger 
Rådsordfører 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1589-34 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Anne-Marie 

Gaino 

 Dato:                 07.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

12/16 Nordreisa formannskap 17.03.2016 

 Nordreisa kommunestyre  

 

1. revidering av årsbudsjettet for 2016 

Henvisning til lovverk: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-

25-107/KAPITTEL_11#§46 

 Forskrift om årsbudsjett https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1423 

 Økonomireglement for Nordreisa kommune, kap 3 

 

Rådmannens forslag 

Vedlegg 

1 Behandling og vedtak på bemanningsplaner fra tre av hovedutvalgene 

 

Med utgangspunkt i vedtatte bemanningsplaner og budsjettbehov foreslås budsjettrammene for 

2016 justert slik: 

1. Sektor 1 sentraladministrasjonen; rammereduksjon   kr.   -329 850 

2. Sektor 2 oppvekst og kultur, rammeøkning    kr.  1 476 393 

3. Sektor 3 Helse og omsorg; rammeøkning    kr.  2 900 000 

4. Sektor 6 Drift og utvikling; uendret ramme 

5. Sektor 7, netto inntektsøkning     kr.  -1 858 502 

6. Sektor 8, økt underskuddsinndekning    kr    3 100 000 

7. Avsetning til disposisjonsfond sektor 1    kr.       329 850 

8. Bruk av disposisjonsfond sektor 2     kr      -607 393 

9. Bruk av disposisjonsfond sektor 3     kr.  -2 900 000 

10. Bruk av disposisjonsfond sektor 7     kr.     -150 000 

11. Bruk av disposisjonsfond sektor 8     kr.  -3 100 000 

12. Avsetning til disposisjonsfond sektor 7    kr.   1 139 502 
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Saksopplysninger 

Nordreisa kommunestyre vedtok i behandlingen av budsjett og økonomiplan 2016-2019 

følgende rammereduksjoner for årsbudsjettet 2016: 

 

 2016 

Sektor for administrasjon 447 669 

Sektor for oppvekst og kultur 3 555 923 

Sektor for helse og omsorg 10 487 302 

Sektor for drift og utvikling 611 364 

Sum reduksjon rammer 15 102 258 

 
I tillegg vedtok kommunestyret at alle sektorer gjør full gjennomgang av sine tjenester. Med 

utgangspunkt i tjenestenes behov og bruk av mulige alternative løsninger skal det settes sammen nye 

bemanningsplaner i henhold til de nye rammene for de ulike sektorer.  

 

Med utgangspunkt i nye bemanningsplaner skal budsjettet for 2016 revideres i mars.  

 

Sektorutvalgenes behandling av bemanningsplaner og budsjett-tilpasninger 

 

Alle sektorutvalgene har behandlet nye bemanningsplaner og vedtatt bemannings- og 

utgiftsreduksjon i forhold til rammen som ble gitt av kommunestyret 16.12.15. 

 

Formannskapet behandler bemanningsplan for sentraladministrasjonen 17.03.16. 

Formannskapet har 21.01.16 budsjettregulert administrasjonens ramme med kr. 695 519, hvorav kr. 

329 850 er overført disposisjonsfond. 

Bemanningsplanen er justert med en permanent reduksjon på 0,2 årsverk. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur gjorde 08.03.16 følgende vedtak: 

Bemanningsplanen justeres med en reduksjon 1,4 årsverk, som tilsvarer kr. 712 000. 

I tillegg vedtok utvalget en nedbemanningsprosess på 5,9 årsverk (587,5%) og nedbemanning av 1 

barnehageavdeling (3,3 årsverk). 

I tillegg vedtok utvalget å redusere følgende stillinger midlertidig: 

 Familiesenteret: 30 % merkantilt personale 01.08. -31.12.16, kr. 64 436 

 Storslett skole: 20 % merkantilt personale fra 01.08. -31.12.16, kr. 42 957 

Totalt har utvalget vedtatt utgiftsreduksjoner på kr. 2 556 653 og har en underdekning på kr 999 270 

i forhold til vedtatt ramme. 

 

Hovedutvalg for helse og omsorg har 29.02.16 vedtatt følgende en bemanningsplan med en 

reduksjon på 12,82 årsverk.  Totalt vedtok sektorutvalget inndekning for 

Kr 8 157 727 (inkluderer kr 336 500 for DMS Nord Troms og kr 270 000 NAV sosial). 

Det gjenstår kr 2 329 575 i manglende dekning i forhold til budsjettramme tildelt av kommunestyret.  

Utvalget skal derfor 15.03.16 ta stilling til ytterligere bemanningsreduksjon på 7,66 årsverk, som 

utgjør 4,1 mill kr. 

 

Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har 03.03.16 vedtatt en bemanningsplan som er justert med 

en reduksjon 1 årsverk.  Sektorutvalget har vedtatt et budsjett som er innenfor kommunestyrets 

tildelte budsjettramme. 

 

Med utgangspunkt i bemanningsplaner har sektorene vedtatt reduksjoner i stillinger for å 

tilpasse seg vedtatt ramme. Alle sektorer, med unntak av oppvekst og kultur, er innenfor tildelt 

budsjettramme (forbehold om vedtak i HO-utvalg 15.03.16). 
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Totalt er bemanningen vedtatt redusert med 24,59 (32,25 jfr forbehold) årsverk. 
 

Inntekter som ikke er budsjettert: 

Inntekter til asylmottak ble ikke budsjettert i opprinnelig budsjett, da det var uklart om asylmottaket 

ville bli permanent fra 2016. Vertskommunetilskuddet utgjør kr. 608 252, mens satsen pr beboer er 

på kr. 9 335. Med 150 beboere blir tilskuddet for mottaksplassene kr. 1 400 250.  Totalt tilskudd for 

2016 blir kr 2 008 502.  Mottaket har opsjon på ytterligere 30 plasser, men disse tas ikke med i 

denne omgang. 

 

Varslede utgiftsbehov 

Etter økning av bosatte flyktninger med 15 i 2015, meldinger flyktningetjenesten om at ressursene er 

for små i forhold til bosetting og oppfølging. En 30% vakant stilling i vokseopplæringstjenesten er 

redusert etter vedtak i sektorutvalget.  Virksomhetsleder signaliserer et behov for en 100% 

programveilederstilling, som kombineres med voksenopplæring 30% og 70% i flyktningetjenesten. 

 

Flyktningetjenesten har i tillegg behov for programvare for å ivareta lovpålagt innberetning av 

introduksjonsstønad.  Programvaren har en kostnad på kr. 60 000. 

 

Kommunestyret har gjort vedtak om bosetting av 10 enslige mindreårige flyktninger i 2016. Det må 

derfor opprettes en prosjektlederstilling, som skal planlegge det praktiske med oppstart av 

bokollektivet.  Denne stillingen kan ved oppstart av bokollektivet videreføres som leder. 

Stillingen må bemannes snarest, og kan frem til ansettelse av programveileder brukes til ressurs i 

flyktningetjenesten (i tillegg til planlegginga av bokollektivet). 

 

Skolene har rapport om behov for en programvare til bruk i undervisningen av flyktninger.  

Programvaren (Salaby) kan også brukes av andre elever.  Kostnaden er kr. 40 000. 

I tillegg rapporterer Storslett og Moan skole om behov for bærbare PC’er i forbindelse med 10 

ekstra elever; til en kostnad på kr. 62 000.  I tillegg rapporteres det om behov for økt skolemateriell 

til ca kr. 60 000. 

I forbindelse med økt antall asylbarn signaliseres det om behov for økte lærerressurser tilsvarende 

25% på Storslett skole og 40% på Moan skole. 

 

Øvrige behov for budsjettreguleringer 

 

Sektor 2 Oppvekst og kultur 

Tilskudd til private barnehager for 2016 (ansvar 29*) har en budsjettmessig underdekning på  

kr 500.000,- ut fra vedtakene som er gjort.  
 

Sektor 3 Helse og omsorg 

Ressurskrevende tjenester (ansvar 305) er budsjettert med 21 mill for 2015 og forventet inntekt  

anslås av sektorleder til 19 mill kr.  Refusjonen må derfor reduseres med 2 mill kr. 

 

Betaling utskrivningsklare pasienter (ansvar 305) er budsjettert med kr 100.000, mens 

utbetalinger i 2015 var på kr 986.376. Hvis utbetalingen blir som fjoråret, er det en 

underdekning på ca kr 900.000. 

 

Sektor 7 Rammetilskudd mm 

Øvrige generelle statstilskudd (ansvar 750) er budsjettert med kr 150.000 mer enn reelt. 

 

Sektor 8 Merforbruk, avsetninger mm 

Merforbruk for 2015 forventes til ca kr 1,9 mill (Regnet ut fra at ressurskrevende tjenester i 

2015 ble på kr 19 mill.).  Regnskapet er ikke ferdig revidert, og det tas forhold om varslet 

resultat. 
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Vurdering 

Sektor 1 Sentraladministrasjonen 

Formannskapet har vedtatt et budsjett for sektor 1 – sentraladministrasjonen, som har en 

besparelse på kr 329 850 i forhold til tildelt budsjettramme.  Besparelsen foreslås avsatt til 

disposisjonsfond. 

 

Sektor 2 Oppvekst og kultur 

Oppvekst- og kulturutvalget har vedtatt å redusere 2 merkantile stillinger midlertidig; fra 01.08-

31.12.16.  Det gjelder stillinger på Familiesenteret og på Storslett skole.  Besparelsen utgjør  

kr. 107 393. 

Rådmannen vurderes disse reduksjonene som vanskelige å gjennomføre, da det arbeidsrettslig 

ikke lar seg gjøre å redusere eksisterende stillinger midlertidig.  Skal dette være mulig, så må de 

ansatte selv ønske å gå ned midlertidig i sin stilling.  

 

Rådmannen foreslår derfor at rammen til sektor for oppvekst og kultur økes med kr. 107 393 og 

at beløpet tas fra disposisjonsfondet. 

 
I tillegg foreslår rådmannen at rammen til sektor for oppvekst og kultur økes med utgifter knyttet til 

asylsøkere og bosetting av flyktninger med følgende: 

100% stilling som programveileder i VO og flyktningetjenesten  kr.     253 000 

100% stilling som prosjektleder/leder bokollektiv enslig mindre- 

årige flyktninger       kr.     454 000 

Programvare undervisning      kr.       40 000 

Programvare flyktningetjenesten     kr.       60 000 

PC’er til skolene       kr.       62 000 

Sum         kr.     869 000 

 

Programveilederen planlegges med tiltredelse 1. august (5/12 virkning), mens prosjektleder må 

ansettes snarest.  Det foreslås satt av midler fom 1. april (9/12 virkning).  Denne stillingen skal 

stå for planleggingen av bokollektivet for enslige mindreårige flyktninger fram til oppstart.  

Fram til oppstart vil stillingen også kunne brukes til andre oppgaver innen flyktningetjenesten.  

Derfor foreslås det at programveilederen først tilsettes 1. august. Etter oppstart av bokollektivet 

videreføres stillingen som leder for bokollektivet. 

Det foreslås at det innvilges midler til kjøp av programvare til flyktningetjenesten. 

 

Det foreslås videre at skolene innvilges dekning til kjøp av bærbare PC’er, samt programvare. 

 

Øvrig skolemateriell må tas innenfor rammen. 

   

Det foreslås ikke økte stillinger til skolene, da det gis øremerket tilskudd på kr. 8 276 pr barn pr 

mnd, som inntektsføres sektorens regnskap. 

Sektorutvalget har myndighet til å disponere merinntekter inntil kr. 200 000, og noe som 

tilsvarer behovet til Storslett og Moan skoler på til sammen 65% stilling i 6 måneder. 

Behov utover kr. 200 000 foreslås budsjettregulert i kommunestyrets juni-møte. 

 

Underdekning - tilskudd til private barnehager for 2016 på kr 500.000 må reguleres ved at 

rammen for sektoren økes tilsvarende. Det foreslås dekket av disposisjonsfondet. 
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Med disse justeringer har sektorutvalget en manglende inndekning på kr. 891 877, og 

rådmannen foreslår at utvalget må justere budsjettet i forhold til dette.   

 

Sektor 3 Helse og omsorg 

Ressurskrevende tjenester er budsjettert med 2 mill kr mer enn forventet inntekt. Refusjonen må 

derfor reduseres med 2 mill kr. 

 

Betaling utskrivningsklare pasienter er underbudsjettert med ca kr 900.000.  

Disse behovene forventes ikke dekket innenfor vedtatt ramme, og det foreslås av rammen økes 

med 2,9 mill kr, som dekkes av disposisjonsfondet. 

 

Sektor 6 Drift og utvikling 

Sektorutvalget har tilpasset driften i forhold til vedtatt ramme.  Det foreslås ingen endring i 

vedtatt ramme. 

 

Sektor 7 Rammetilskudd mm 

Tilskudd vedørende etablering av asylmottak reguleres inn i budsjettet med kr.  2 008 000. 

 

Øvrige generelle statstilskudd er overbudsjettert med kr 150.000 og rammen må justeres 

tilsvarende.  Det foreslås dekket av disposisjonsfondet. 

 

Sektor 8 Merforbruk, avsetninger mm 

Merforbruk for 2015 forventes til ca kr 1,9 mill (Regnet ut fra at ressurskrevende tjenester i 

2015 ble på kr 19 mill.).  Det akkumulerte merforbruk utgjør dermed ca 12,6 mill kr.  Det 

foreslås av uinndekket merforbruk på 1,2 mill i 2015, samt nytt merforbruk 2015 på 1,9 mill kr; 

totalt 3,1 mill kr inndekkes i 2016. Dekningen tas fra disposisjonsfondet. 

 

 

Sektor 8 Avsetninger mm 

Kommunestyret avsatte i vedtatt budsjett kr.  9 075 557 til disposisjonsfond. 

 

Det foreslås følgende avsetninger og bruk av disposisjonsfond: 

1. Besparelse i sentraladministrasjonens ramme foreslås avsatt til disposisjonsfond med  

2. kr. 329 850. 

3. Manglende dekning av budsjettramme til sektor 2 oppvekst og kultur; kr 607 393, 

foreslås dekket av disposisjonsfond. 

4. Manglende dekning av budsjettramme til sektor 3 helse og omsorg; kr 2 900 000, 

foreslås dekket av disposisjonsfond. 

5. Manglende dekning av budsjettramme til sektor 7 Rammetilskudd mm; kr 150 000, 

foreslås dekket av disposisjonsfond. 

6. Økt underskuddsinndekning i 2016; 3,1 mill kr, foreslås dekket av disposisjonsfond. 

7. Resterende tilskuddsmidler asylmottak, kr. 1 139 502, foreslås avsatt til 

disposisjonsfond. 

 

Saldo disposisjonsfond etter disse justeringer er kr. 3 787 516. 
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Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 29.02.2016  

 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet forslag til nytt punkt 4 og 5: 

Det utredes innsparing og konsekvenser av en pleiefaktor på 0.8 på Sonjatun sykehjem og 

Sonjatun bo og kultursenter og 1.0 på Sonjatun omsorgssenter. 

Rådmannen setter ned et partssammensatt utvalg som ser på retningslinjer for å redusere røyking 

som tidstyv. Vi ønsker en innstilling før 1.7. 

Gammelt punkt 4 strykes fra vedtaket. 

 

Det ble først stemt over rådmannens innstilling punktene 1 til 3. Innstillingens punkt 1 til 3 

enstemmig vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Med utgangspunkt i bemanningsplanen og tidligere kuttforslag foreslås følgende kutt.  

 Guleng, kutt i stilling på kr. 342.560 

 Hjemmehjelpstjenesten, kutt i stilling på kr. 423.000 

 Hjemmesykepleien kutt i oppbemanningen på kr. 532.385 

 Fosseng, kutt i stilling på kr. 106.400 

 Rus og psykisk helse, kutt i stilling på kr. 450.000 

 Høgegga, kutt i stilling på kr. 500.000 

 Sonjatun bo og kultursenter, kutt i stilling på kr. 27.230 

 Sonjatun bo og kultursenter, kutt i oppbemanning på kr. 146.908 

 Fysikalsk avdeling kutt i ergoterapi stilling på kr. 206.000 

 Fysikalsk avdeling, kutt i fysioterapeut stilling på kr. 335.000 

 Fysikalsk avdeling, kutt i systemutvikler stilling på kr. 54.626 

 Vakante fagstillinger tilknyttet helse og omsorg, kutt på kr. 3.153.000 

 Kjøkkenet, avvikling av assisterende faglederstilling kr. 15.000 

 Kjøkkenet, kutt i budsjettet kr. 70.000 

 Vaskeritjenesten kutt i budsjettet på kr. 30.000 

 Nav diverse bidrag, kutt i budsjettet kr. 270.000 

 Distrikts medisinsk senter kutt i stilling med kr. 336.000, dersom UNN ikke øker 

tilskuddet tilsvarende. 

                                                             

2.  Budsjettet for 2016 justeres med følgende inntekter 

 Sonjatun sykehjem kr. 300.000 

 Sonjatun Omsorgssenter kr. 200.000 

 Sonjatun Bo og kultursenter kr. 300.000 

 Legetjenesten kr. 500.000 

                                                       

3. Økning av budsjettet 

 Sonjatun sykehjem etablerer to sykepleier 1 kr. 40.000 
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4. Det utredes innsparing og konsekvenser av en pleiefaktor på 0.8 på Sonjatun sykehjem og       

Sonjatun bo og kultursenter og 1.0 på Sonjatun omsorgssenter. 

5.  Rådmannen setter ned et partssammensatt utvalg som ser på retningslinjer for å redusere 

røyking som tidstyv. Vi ønsker en innstilling før 1.7. 
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Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 29.02.2016  

 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 

Bemanningen ved DMS reduseres slik at budsjettbalanse oppnås, ut fra reell finansiering pr. 15 

april.  

 

Forslaget til Olaug Bergset (Sp) enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bemanningen ved DMS reduseres slik at budsjettbalanse oppnås, ut fra reell finansiering pr. 15 

april. 
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Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til kommunestyret sak 57/15 og vedtar følgende kutt i 

budsjettramma til sektor for Drift og utvikling: 

Ingeniørstillingen ved sektoren inndras, besparelse 620.000 
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Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.03.2016  

 

Behandling: 

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag fra Geirmund Vik (Sv):  

1. Nordreisa oppvekst og kulturutvalg viderefører dagens bemanning i kulturskolen fra og 

med skoleåret 2016-2017 med 2, 85 % stilling. 

2. Kulturskolen skal beskrive en plan for revitalisering og utvikling av kulturskolen på kort 

og lang sikt. Planen skal legges fram for utvalget for behandling til neste møte. Planen 

skal inneholde elementer som beskriver hvordan deling av lærerressurser mellom skole 

og kulturskole kan gjennomføres og hvordan samarbeid mellom kulturskolene med en 

eller flere av nabokommunene kan gjennomføres.  

Ann Kristin Torheim (Frp) fremmet følgende protokolltilførsel: 

Nordreisa Frp stemmer imot samtlige kutt. Vi har kuttet i henhold til inneværende års budsjett, 

dette er kutt i tillegg og vi vil komme tilbake til dette i desember 2016. 

 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende verbalforslag: 

1. Ved nedlegging av en barnehageavdeling utredes det om mulig samorganisering med en 

annen barnehage kan være mulig.  

2. Det iverksettes umiddelbar omorganisering av kiosksalg og billettsalg i forbindelse med 

kinovisninger slik at samme personer kan handtere flere oppgaver.  

3. Formannskapet bes vurdere om der skal gjøres en helhetlig gjennomgang i hele 

kommunesektoren på tidstyver.  

Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Geirmund Vik (Sv). Tilleggsforslag enstemmig 

vedtatt.  

 

Det ble deretter stemt punktvis over rådmannens innstilling.  

Punkt 1: 5 stemte for, og 1 stemte imot. Rådmannens innstilling med endring dermed vedtatt. 

Punkt 2: 5 stemte for, og 1 stemte imot. Rådmannens innstilling vedtatt. 

Punkt 3: 5 stemte for, og 1 stemte imot. Rådmannens innstilling med endring dermed vedtatt. 

Punkt 4: 5 stemte for, og 1 stemte imot. Rådmannens innstilling vedtatt. 

Punkt 5-9: Innstilling enstemmig vedtatt. 

Under punkt 10 med endring ble det stemt på hvert kulepunkt:  

Kulepunkt 2: 5 stemte for, og 1 stemte imot. Rådmannens innstilling vedtatt. 

Kulepunkt 3: 5 stemte for, og 1 stemte imot. Rådmannens innstilling vedtatt. 

Kulepunkt 4: 1 stemte for, og 5 stemte imot. Innstillingen falt dermed. 

Kulepunkt 5: 1 stemte for, og 5 stemte imot. Innstillingen falt dermed. 

Kulepunkt 6: 5 stemte for, og 1 stemte imot. Rådmannens innstilling vedtatt. 

 

Til slutt ble det stemt punktvis over verbalforslaget til Siv Elin Hansen (Sv). 

Punkt 1: 5 stemte for, og 1 stemte imot. Verbalforslag vedtatt. 

Punkt 2: Enstemmig vedtatt. 

Punkt 3: Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med utgangspunkt i vedtatt driftsramme for sektor 2, oppvekst og kultur og med bakgrunn i 

bemanningsplan gjøres det vedtak om følgende: 
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1. Nordreisa oppvekst og kulturutvalg viderefører dagens bemanning i kulturskolen fra og 

med skoleåret 2016-2017 med 2, 85 % stilling. 

2. Kulturskolen skal beskrive en plan for revitalisering og utvikling av kulturskolen på kort 

og lang sikt. Planen skal legges fram for utvalget for behandling til neste møte. Planen 

skal inneholde elementer som beskriver hvordan deling av lærerressurser mellom skole 

og kulturskole kan gjennomføres og hvordan samarbeid mellom kulturskolene med en 

eller flere av nabokommunene kan gjennomføres.  

3. Permanente nedtak av vakante stillinger ved disse virksomhetene: 

 Moan skole 100 % lærerstilling 

 Storslett skole 10 % lærerstilling 

 Voksenopplæringa 30 % lærerstilling 

4. Det igangsettes prosesser som tar ned tjenestenivået og som skal ha virkning fra 

01.08.16 på disse områdene: 

 Rotsundelv skole 50 % lærerstilling 

 Rotsundelv skole 40 % assistentstilling 

 Oksfjord skole 18 % assistentstilling 

 Storslett skole 150 % lærerstilling 

 Storslett skole 60 % assistentstilling 

 Storslett skole 30 % merkantilt personale 

 Moan skole 40 % adm.tid SFO-leder (lederstillinga forblir 100%, med 60% adm 

tid) 

 Moan skole 80 % assistent 

 Moan skole 9,5 % lærerstilling (justering ift svømmeopplæring) 

 Familiesenteret 20 % adm.tid virksomhetsleder (lederstillinga forblir 100%, med 

80% adm tid) 

 Familiesenteret 20 % merkantilt personale  

 Åpen barnehage 20 % reduksjon  

 Kulturvirksomheten 50 % bibliotekansatt 

5. Nordreisa kommune legger ned en barnehageavdeling, og igangsetter prosesser for 

bemanningsreduksjon med virkning fra 01.08.16 under forutsetning av at dagens øvrige 

barnehagedrift er som i dag. 

6. Øvrige utgifter, varige kutt: 

 Voksenopplæringa  kroner 100 000,- 

 Kulturvirksomheten kroner 100 000,- 

7. Nordreisa kommune oppretter 15 % stilling som lys- og lydtekniker ved 

kulturvirksomheten med virkning fra 01.08.16 

8. Nordreisa kommune setter årlig av kroner 60 000,- til Halti Virvel SA for å delta i 

tiltaket sammen med de andre aktørene i Halti, for samhandling og utvikling. 

9. Fellestiltak grunnskoler: Ramma økes med kroner 350 000,- for å ha et realistisk budsjett 

for kjøp spesialundervisning på private skoler ihht Opplæringsloven §5-1, Rett til 

spesialundervisning. 

10. Fellestiltak barnehager: Det settes av kroner 150 000,- til redusert foreldrebetaling, for 

foreldre med lav inntekt, og innføring av gratis kjernetid for 4- og 5-åringer, ihht ny 

lovparagraf. 
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11. Fellestiltak barnehager: Det settes av kroner 140 000,- til sommeråpen 

barnehageavdeling ihht vedtektene for de kommunale barnehagene i Nordreisa 

kommune 

12. For å få budsjettet i balanse i 2016, tas tjenesten ytterligere ned ved følgende tiltak: 

 Familiesenteret: 30 % merkantilt personale 01.08. -31.12.16 

 Storslett skole: 20 % merkantilt personale fra 01.08. -31.12.16 

 Skolene: Reduksjon fritt skolemateriell kroner 150 485,- 

13. Ved nedlegging av en barnehageavdeling utredes det om mulig samorganisering med en 

annen barnehage kan være mulig.  

14. Det iverksettes umiddelbar omorganisering av kiosksalg og billettsalg i forbindelse med 

kinovisninger slik at samme personer kan handtere flere oppgaver.  

15. Formannskapet bes vurdere om der skal gjøres en helhetlig gjennomgang i hele 

kommunesektoren på tidstyver.  

16. Sektorens budsjettramme for 2016 reguleres slik: 

 
 

Kapittel 2 Oppvekst og kultur 2016

Etter vedtak 08.03.16

Konsekvens 2016

Ansvar 3 555 923

240      Fellestiltak bhg Dårligere tilbud utenom hovedopptaket, betydning for barn født etter 31.08. og som ikke har krav om b.h.plass samt for ti lflyttere. Lengre ventelister, mindre fleksibilitet i  forhold til  foreldreønsker.-713 500      

210      Fellestiltak bhg Som følger ved nedtak av en avdeling 168 600       

212      Moan skole Justerer lærerressusrs iht at svømmeundervising er redusert deler av året -21 997        

212      Moan skole Har stor ass.ressurs -143 488      

212      Moan skole Stil l inga ble overført fra Storslett skole for å vri ressurser til  tidlig innsats. Medfører reduserte muligheter for tidlig innsats. -528 000      

212      Moan skole Redusert tid til  planlegging/formalisere tid leder l ikevel bruker på avd -71 744        

213      Storslett skole Har stor assistentressurs -125 072      

213      Storslett skole Redusert åpn.tid for henvendelser, merbelastning øvrig adm -62 798        

213      Storslett skole Skolen vil  ha redusert antall klasser -330 000      

213      Storslett skole Reduksjon av stil l inger i  skoleverket betyr at vi får mindre mulighet til  å ti lpasse opplæringa. På sikt fryktes økt spes.undervisning. -50 000        

214      Rotsundelv skole Reduksjon av stil l inger i  skoleverket betyr at vi får mindre mulighet til  å ti lpasse opplæringa. På sikt fryktes økt spes.undervisning. Sammenslåing av klasser, hvor nivået spriker stort, i  flere fag.-112 500      

214      Rotsundelv skole Reduksjonen foreslås for del av 2016. Lønnsrefusjon fra annen kommune. -33 804        

214      Rotsundelv skole Har stor assistentressurs, brukes til  ti lpasset opplæring/frikjøp annen kommune -158 021      

215      Oksfjord skole Liten enhet gjør at driften blir svært sårbar ift vikar, turdager, ti lpassa opplæring -37 522        

215      Oksfjord skole Justert budsjettpost -90 000        

200      Familiesenteret Mindre tid til  ledelse -51 000        

200      Familiesenteret Mindre tilgjengelighet i  resepsjonen i forhold til  henvendelser og telefon. -43 066        

249      Åpen bhg Redusert forebyggende arbeid -51 000        

260      Helsestasjonen Redusert ti lbud til  befolkning -124 763      

263      Voksenopplæringa Nedgang i alle ansvar vil  gi færre læremidler, reduksjon i tolketjeneste og kurs. -100 000      

263      Voksenopplæringa Reduksjon av stil l inger i  skoleverket betyr at vi får mindre mulighet til  å ti lpasse opplæringa. På sikt fryktes økt spes.undervisning. -134 000      

270      Kulturvirksomheten Redusert ti lbud til  befolkning og andre virksomheter -116 368      

280      Kulturarbeid Færre tilskudd til  lag og foreninger som arbeider med barn, ungdom, funksjonshemmede og eldre. -15 000        

282      Barn og ungdom Færre tilskudd til  lag og foreninger som arbeider med barn, ungdom, funksjonshemmede og eldre. -20 000        

283      Kulturmidler ti l  sang og musikkFærre tilskudd til  lag og foreninger som arbeider med barn, ungdom, funksjonshemmede og eldre. -15 000        

287      Idretts- og friluftsaktivitet Færre tilskudd til  lag og foreninger som arbeider med barn, ungdom, funksjonshemmede og eldre. -50 000        

240      Felletiltak bhg Utgiften kommer iht ny lovparagraf 150 000       

240      Fellestiltak bhg Vedtekter for de kommunale bhg i Nordreisa kommune/ bedre tilbud til  foresatte og barn 140 000       

270      Kulturvirksomheten Opprettholde aktivitet på kulturscenen. 31 268          

210      Fellestiltak grunnskoler Enkeltvedtak om spes.ped. må gis selv om det ikke fins budsjettdekning 350 000       

270      Kulturvirksomheten Samhandling og utvikling i  Halti, delta sammen med øvrige aktører 60 000          

-                

200      Familiesenteret Mindre tilgjengelighet i  resepsjonen i forhold til  henvendelser og telefon. -64 436        

Skolene Redusert innkjøp av skolebøker og materiell -150 485      

213      Storslett skole Redusert åpn.tid for henvendelser, merbelastning øvrig adm -42 957        

SUM KUTTFORSLAG -2 556 653   

HANDLINGSROM 999 270       
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

13/16 Nordreisa formannskap 17.03.2016 

 

Bemanningsplan sektor for administrasjon 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Bemanningsplan IKT 

2 Bemanningsplan Økonomiavdeling 

3 Bemanningsplan personal 

4 Bemanningsplan servicetorget 

 

Rådmannens innstilling 

1. Med utgangspunkt i bemanningsplan og den økonomiske situasjonen for kommunen 

gjøres følgende stillingsreduksjoner  i 2016 (Jfr formannskapets sak 2/16): 

 20% stillingsandel økonomi reduseres permanent 

 45% stilling ved servicetorget holdes midlertidig vakant 

 

2. Omgjøringer av stillinger i administrasjonen vurderes opp mot ny organisering, 

ressurssituasjon og tjenestebehov, jfr rådmannens omorganiseringsprosess for sektor 1 

administrasjon.  

 

3. Ved vakanser tas ikke inn vikar og stillinger med naturlig avgang vurderes opp mot 

budsjettkrav i økonomiplanperiode.  

 

4. Innføring av papirløse møter i kommunestyret og alle hovedutvalgene foreslås tatt inn 

investeringsbudsjett for 2016. 

 

5. Lærling IKT tas inn i driftsbudsjettet fra 2017.  

 

6. Investeringer i felles elektronisk bookingsystem og samlokalisering ordfører/rådmann 

foreslås tatt inn i budsjettprosessen for 2017.  
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Saksopplysninger 

Kommunestyret gjorde 16. desember i sak 57/15 vedtak om at det skal utarbeides 

bemanningsplaner for kommunen. Hver sektor utarbeider sin bemanningsplan som behandles i 

hovedutvalgene. Samlet plan legges fram for formannskap og kommunestyret.  

 

Sitat vedtak:  

6. Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester. Med utgangspunkt i tjenestenes behov 

og bruk av mulige alternative løsninger skal det settes sammen nye bemanningsplaner i henhold 

til de nye rammene for de ulike sektorer. Gode faglige vurderinger og involvering av ansatte og 

fagorganisasjonene er nødvendig.  

  

7. Budsjettet revideres i mars med grunnlag i nye bemanningsplaner.  

 

Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen 

 

Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene.  

For kapittel 1 gjelder følgende: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Innsparingskrav 365 669 410 262 424 681 466 313 

Følgende innsparing vedtatt i formannskapet 
21.01.2016:  

    

- 45 % vakant servicetorg 228 019 - - - 

- 20% vakant økonomi 100 000 100 000 100 000 100 000 

- 20% midlertidig vakant skatt  101 000    

- Lærling  40 000 40 000 40 000 40 000 

- Øvrige driftsutgifter 235 500 308 000 349 000 349 000 

Sum innsparinger 704 519 448 000 489 000 489 000 

 

Formannskapet har i tillegg i møte 21. januar bestilt følgende utredninger:  

 Redusert åpningstid på rådhus/servicetorg.  

 Innføring av papirløse møter i kommunestyret og alle hovedutvalgene.  

 Innføring av felles elektronisk bookingsystem for leie av lokaler og utstyr, som også kan 

effektivisere faktureringsrutiner.  

 Samlokalisering av ordfører/rådmann til samme etasje, samt flytting av Servicetorg til 

tidligere kirkekontor.  

 Samlokalisering av faktureringstjenester i organisasjonen. Samlokalisering av 

økonomifunksjonene / regnskaps-funksjonene i hele organisasjonen.  

 

Utredningene er startet opp og vil fullføres i løpet av våren 2016. 

 

 

Strategier  

Kommunens overordna mål og strategier er nedfelt i Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 

kommunestyret mars 2013; «Mot et åpent kunnskapssamfunn» 

 

Vedtatt strategi for perioden 2011-2015: 

 

Vår visjon: Sammen for trygghet og trivsel 

 

Hovedmålet:  
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Nordreisa kommunes fremste og viktigste oppgave er å produsere velferdstjenester til 

befolkningen med god kvalitet og effektivitet. Nordreisa kommune skal ha fokus på 

tjenestekvalitet. Kommunen skal organiseres og drives ut fra helhetstenking og løsninger som 

gir plusseffekter for kommunen som helhet.  

 

Administrasjonen skal følge opp med gode støttetjenester.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel formulerer følgende målsetninger for administrasjon:  

 

1) Personalpolitikken i Nordreisa kommune skal bidra til et godt arbeidsmiljø, effektiv 

tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse.           

                                                                                              

2) Samfunnssikkerhet og beredskap. Nordreisa kommune skal ha en risiko- og 

sikkerhetspolitikk som gir oversikt over risiko og farer og tiltak som forebygger uønskede 

hendelser.  

 

3) Eierskapspolitikk. Nordreisa skal ha en eierskapspolitikk som legger til rette for 

eierskapsforhold som er tilpasset og til nytte for samfunnet og for kommunens drift og 

utvikling. Eierskapspolitikken skal være basert på aktivt eierskap og årlige 

eierskapsmeldinger.  

 

4) Kommunikasjon og samfunnskontakt skal bygges på Innbyggernes medbestemmelse, Åpen 

stedsidentitet og Ta i bruk innflytternes kompetanse. 

 

5) Innkjøp. Kommunens innkjøpspolitikk skal baseres på felles opptreden og leverandører skal 

behandles likt uavhengig hvilken virksomhet som foretar anskaffelsen. Innkjøp i Nordreisa 

kommune skal ivaretar miljø på en bærekraftig måte og gjennom felles rammeavtaler skal 

gunstige betingelser og reell konkurranse på like vilkår oppnås.   

 

6) Økonomisk handlingsfrihet 

- Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser. Det 

skal fokuseres på positiv netto driftsresultat, stram økonomisk styring, ledelse og økt 

arbeidsnærvær  

 

7) Internkontroll. Nordreisa kommune skal ha en helhetlig virksomhetsstyring og 

risikoreduksjon gjennom en styrket internkontroll slik at Nordreisa kommune skal kunne 

levere bedre tjenester. 

 

8) IKT skal drifte IKT i Nordreisa kommune på en slik måte at ansatte er fornøyd og at oppetid 

er minst mulig for alle systemer.  

 

 

Metode 

Etablering av prosjektgruppe: assisterende rådmann, personalkonsulent, fagleder servicetorg, 

fagleder Ikt, økonomisjef, hovedtillitsvalgt Fagforbundet og hovedverneombud.  

 

Oppstartsmøte 20. januar. Deretter interne møter med lokal plasstillitsvalgt sammen med ansatte 

servicetorg og økonomi. Møte med Ikt ansatte og assisterende rådmann 29. januar. Ikt ansatte 

orientert om prosessen og har fått mulighet til å komme med synspunkter og innspill. 

 

Bemanningsplan sendt ut til høring til prosjektgruppen før behandling i Nordreisa formannskap.  
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Sektor for administrasjon totalt sett.  

 

Sektor for administrasjon omfatter:  

 

Rådmann med oppfølging av formannskap og kommunestyret, administrasjonsutvalg og AMU, 

kontrollutvalg, sektorovergripene oppgaver, ledelse, oppfølging av sektorledere og stabsledere, 

samarbeid og partnerskap med kirkelig administrasjon, beredskap, internkontroll, HMS, 

lærlingekontakt, bruker- og medarbeiderundersøkelser, beredskap, avtaler og oppfølging av 

disse,  partnerskap, lønnsforhandlinger, forhandlinger samarbeidspartnere, samarbeid og møter 

htv, utarbeidelse, oppfølging av budsjett og regnskap på overordnet nivå og rapportering til 

formannskap og kommunestyret, innkjøpskontakt og medlem i Nord-Troms styringsgruppe for 

innkjøp, kontaktpunkt mot fylkesmann og øvrige statlige aktører, samarbeid og oppfølging i 

rådmannsutvalg Nord-Troms, styrefunksjoner i PPT, interkommunal barnevern, OSO UNN og 

OSO Psykisk helse UNN, styringsgruppe IBedrift Troms og arbeidsgruppe IBedrift lokalt, 

saksbehandling og rådgivning.  

 

Personalfunksjon med rekruttering, utlysninger, tilsettingssaker, rådgivning, sekretær 

lønnsforhandlinger, revisjon og utforming av nye rutiner og retningslinjer, reglement, HMS, 

forsikring/pensjon, stillingsbeskrivelser, utredninger, planlegging og saksbehandling.  

 

Økonomikontor med økonomi, regnskap, skatt, innfordring, lønn, sykelønnsordninger og klp 

kontakt.   

 

Servicetorg med kontordrift, arkiv, sentralbord, postmottak, kundemottak, informasjon, politisk 

sekretariat, sekretariat ansettelsessaker og boligkontor 

 

Ikt med brukerstøtte og support og drift av IKT-utstyr, fagsystemer, telefoni, IKT-sikkerhet og 

Nord-Troms samarbeid.  

 

Ved sentraladministrasjonen er det totalt budsjettert 18,86 årsverk:  

 

-�143�-



 Antall årsverk Ansatte 

Rådmannsnivå 2 2 

Personal 1 1 

Økonomiavdeling 8,80 9 

Servicetorg 4,56 5 

Ikt 2,30 3 

I tillegg kommer (som ikke blir omtalt videre i bemanningsplan) ordfører  1,20 stilling, HTV 

1,50% stilling og interkommunal ikt 0,30% stilling.  

Utviklingen i korte trekk de siste årene 

Oversikten på antall ansatte i hele kommunen. Når det gjelder oppvekst er reduksjonen i 2016 

gått over fra lønnsmidler til øvrige utgifter (jmf at tilskuddet til private barnehager har økt). 

 

Tabellen under viser de samlede totale- og lønnskostnader for administrasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Endringer siste tre år administrasjon:  

 
 2013 2014 2015 
IKT  April 2014 økt 30% ikt ressurs.  

 

Stillingen deles med 50% Nord-

Tromssamarbeid. Økte 

lønnskostnader må sees i 

sammenheng med økt andel refusjon.  

Stillingen deles med 20% 

Storslett skole og 50% 

Nord-Tromssamarbeid.  

 

Økte lønnskostnader må 

sees i sammenheng med 

økt andel refusjon.  

Økonomi Redusert 50% 

gjeldsrådgiver.  

 

Redusert 50% stilling.  

Oppgaver/stilling boligkontor flyttet 

40% til servicetorg og 10% overdratt 

Redusert 20% stilling ved 

naturlig avgang. 

Lønnskostnader totalt sett 

inkl pensjon 

2013 2014 2015 

Rådmann 1 549 977 1 775 641 1 876 397  

Personal 564 405 609 440 635 014 

Økonomiavdeling 4 811 876 4 489 784 4 715 059 

Servicetorg 1 855 689 2 316 221 2 122 859 

Ikt  966 5455 1 040 072 1 279 557 
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Oppgaver/stilling flyttet 

til kommunale tjenester i 

NAV 

til Oppvekst adm 

 

Redusert 30% stilling. 

Oppgaver/stilling økonomifunksjon 

skole/bhg flyttet til Oppvekst-

administrasjon  

Servicetorg  Økte oppgaver/stilling boligkontor 

flyttet 40% fra økonomi til 

servicetorg  

Redusert/vakant 45% 

stilling som følge av 

naturlig avgang /personale 

byttet arbeidssted 

 

Total oversikt regnskap lønn og øvrige utgifter administrasjon:  

 

 
 

 

Vurdering av utvikling siden 2013 

 

Sektor 1 skal bistå andre avdelinger med støttetjenester, i tillegg til egne oppgaver og 

forventinger til håndtering av samfunnsoppgaver gitt av politikere, fylkesmann og statlige 

organer forøvrig. Det stilles stadig større krav både til dokumentasjon, kvalitet, å ta i bruk 

informasjonsteknologi. Og staben/støtte produserer stadig større antall oppgaver.  

 

Rådmann 

Rådmann har sektorovergripene oppgaver og kommunen har siden 2012 vært inne i en 

omorganiseringsprosess og vært drevet etter både med sektor og enhetsmodellen fra 2012. Fra 

1.1.2016 er alle sektorer ferdig med prosessen. Organisering etter sektorledelse har krevet flere 

mellomledere i sektorene. Stab/støttetjenester er sist ut og gått inn i en omorganiseringsprosess 

som skal være ferdigstilt innen 1. juni 2016. Innenfor omorganiseringsprosessen stab/støtte vil 

det være naturlig å se på hvilke uløste oppgaver kommunen har i dag i forhold til ressursnivå og 

at kommunen nå drives etter sektormodellen.   

 

Nye oppgaver siste årene som er lagt til rådmann er bl.a. ansvar for samfunnssikkerhet og 

beredskap. Det er nasjonalt stort fokus på beredskap og det stilles store krav til kommunen i 

forhold til risikovurderinger og planlegging.   
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Interkontroll og kvalitetssystem er oppgaver som er satt i system fra 2015 og rulles ut i hele 

organisasjonen. Kommunen har i 2014 fått en elektronisk HMS håndbok som må både 

korrigeres og følges opp kontinuerlig.  

Det er også satt mer fokus på å få redusert sykefravær i hele organisasjonen. Samhandling med 

hovedtillitsvalgte og hovedverneombud og politikere på dette området er nødvendig.  

  

Personalfeltet 

Ut fra tilbakemeldingene fra ledelsene ved virksomhetene og sektorledere er det behov for økt 

kapasitet på personalfeltet, ikke minst i lys av økningen i antall delegerte vedtak, tilsettinger og 

antall saker som skal håndteres av en personalkonsulent. Med en stilling i personalseksjonen er 

hovedfokus daglig drift.  

 

Endringer i nye arbeidsmåter og oppdaterte dataverktøy har ført til noen lettelser i driften. Bl.a. 

annonsering via karreiere.no, ePhorte, Outlook osv. Utfordringen er å ha nok kompetanse til å ta 

i bruk mulighetene som ligger inne i ikt systemer.  

 

Økonomiavdeling 

Økonomiavdelingen har siden 2013 vært igjennom flere endringer. Oppgaver og 

personalressurser er flyttet ut og stillinger er blitt omgjort. I 2010 ble en (av tre) 

lønnsmedarbeiderstilling omgjort til controllerstilling ved avdelingen. Siden opprettelsen i 2010 

har Nordreisa kommune lært opp og rekruttert ut 2 controllere som er blitt økonomisjefer i 

Nord-Troms kommuner. Ny controller ble ansatt i 2014 og oppgaver ved reduksjon 20% stilling 

fra 2015 er tillagt controllerstilling.  

 

Servicetorg 

Servicetorg har i løpet av perioden fått økte oppgaver men redusert bemanning. Nye oppgaver 

som er overført er boligsekretær. Både antall politiske møter har økt, antall utlyste stillinger og 

søkere på utlyste stillinger har økt med over 100 søkere på 3 år. Antall saksmapper som 

opprettes har økt med over det dobbelte og også inngående dokumenter som skal journalføres 

har økt med 600 dokumenter på tre år.  

 

Ikt 

Stadig flere oppgaver og tjenester vil både utføres og utvikles gjennom ikt, utviklingen går raskt 

og kommunene må stadig ta i bruk mye løsninger. 

 

 

Kompetanse 

 

Sammensetningen av kompetanse i sektor en er svært vidt og omfattende. De fleste stillinger i 

sektor 1 er stillinger som krever svært stor grad av selvstendighet, alt fra sekretær posisjoner til 

rådmannsnivå.  

 

På ledelses-, rådgiver- og konsulentnivå er følgende kompetanse nødvendig:  

Identifisere problemstillinger, vurdere risikofaktorer, vurdere tiltak, håndtere og ha mange 

kommunisere, samhandle, beslutte, iverksette, gjennomføre etter plan, rapportere, mestre ikt 

teknisk utstyrt og bruke av medier, informasjonsteknologiske verktøy, lovanvendelse, 

saksbehandling, forvaltningslov, kommunelov mfl. følge politiske vedtak, budsjett, regnskap.  

 

 Rådmann / assisterende rådmann mastergradsnivå: siviløkonom, kommunalhøgskole, 

ledelse, prosessledelse, beredskap. 

 Personalkonsulent: stor realkompetanse samt studiepoeng personaladministrasjon/ 

forvaltningsrett 
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 Økonomiavdelingen: siviløkonom, bachelor adm/øk, forvaltningsrett, fordelt på 

økonomisjef, controller, realkompetanse 6 konsulenter lønn, regnskap, skatt og 1.sekretær 

skatt.    

 Servicetorg: Høgskole med bedriftsøkonomi og ikt fag, realkompetanse i forvaltning.  

 Ikt: Realkompetanse applikasjonsdrift, drift av nettverk og servere og fagutdanning 

videregående skole  

 

Sektor 1 har fortsatt stort kompetansebehov. Bl.a. er det behov for kompetanse på beredskap, 

HR (Human Resources) og HMS, internkontroll, kostra, mva, arkiv, boligfunksjoner (søknad, 

støtte og formidling), økt IKT- og webkompetanse i takt med samfunnsutviklingen.      

 

Jobbrotasjon 

Jobbrotasjon er et virkemiddel for kompetanseheving som bør brukes mer også der det er mulig 

innenfor de ulike avdelingene innenfor sektor 1. Enten at ansatte bytter jobber en periode eller at 

det ved midlertidig eller varig vakanse et sted åpnes opp for jobbrotasjon dersom noen ønsker 

det. Særlig kan det være nyttig mellom saksfelter.  

 

Medarbeidersamtale 

Medarbeidersamtalene er et verdifullt verktøy i organisasjonsutviklingen, og et godt verktøy 

som er med på å regulere arbeidssituasjonen for den enkelte. Selv om samtalene er samtaler 

mellom en leder og en medarbeider, vil informasjon og diskusjoner i samtalene, dersom de blir 

riktig håndtert, kunne brukes for i kompetanseutvikling for den enkelte, grupper av ansatte eller 

den enkelte avdeling. Medarbeidersamtale benyttes i ulik grad og ulik praksis per i dag i sektor 

1.  

 

Handlingsrom 

 

Om man tar utgangspunkt i dagens bemanning i administrasjonen er det mulig å si noe om 

handlingsrommet for dimensjonering og utvikling i administrasjonen fremover. Den øvre 

pensjonsalder i stillingene er 62, 67 og 70 år. I praksis vil færre administrativt ansatte velge å 

fortsette til de fyller 70 år. Det er pr 2016 ingen kjente avganger som er signalisert ledelse.   

 

Stab/støtte har gjennom flere år hatt vakanser i stillinger. Pr 2016 er det vakanser på 85% 

stilling, hvorav en stilling naturlig avgang 20% 2015 vil bli foreslått fjernet permanent. Det 

åpner også for muligheter til å se på endring i oppgaver i stillinger som følge av naturlig avgang. 

 

Administrasjonen har tar ikke inn vikarer ved kortere eller lengre vakanser. Ved behov er det 

blitt kjøpt tjenester av andre kommuner ved vakanser, f.eks på skatteområdet.   

 

 

Vurdering 

Formannskapet har i møte 21. januar vedtatt kutt i sektor 1 for å komme i budsjettmessig 

balanse og drift i tråd med inntektene. Sektor 1 er derfor fra januar 2016 drevet etter kravene i 
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kommunestyret budsjettvedtak 16/12 2015 for planperioden. Sektor 1 er samtidig inne i en 

omorganiseringsprosess som skal være i drift fra 1. juni 2016. I denne prosessen vil det være 

naturlig å se på hvilke uløste oppgaver kommunen har i dag i forhold til ressursnivå og at 

kommunen nå drives etter sektormodellen.   

 

I dag drives sektoren med vakanser på 0,85 årsverk over 2016-budsjettet. Det meldes fra alle 

tjenestene om pressede ressurssituasjoner (jfr vedlegg). Det er etterslep på lederoppgaver, 

saksbehandling og mange oppgaver står som ugjort og ikke prioritert. Det er med denne 

bakgrunn ikke foreslått videreføring av 45% vakanser på Servicetorg og 20% vakanse på 

økonomi ut over 2016 budsjettet. Det er likevel naturlig at samtlige stillinger som blir ledig 

gjennom naturlig avgang vil bli vurdert opp mot budsjettkrav, endring av arbeidsoppgaver og 

det at stadig flere tjenester kan digitaliseres. Det er fremkommet at der er behov for at 

kommunen som helhet bør ha dedikerte ressurser til web- og kommunikasjonsfeltet. Dette er en 

viktig oppgaver fremover, og at det er behov for en boligfunksjon som er ut over det å 

saksbehandle startlån, jfr også boligpolitisk plan.   

 

Nordreisa kommune bør videreutvikle personalfunksjonen til å innbefatte gode HR-

støttefunksjoner for å sikre personalfunksjoner med strategisk fokus. Det er en generell 

oppfatning på at kommunen må bli bedre på sykefraværsoppfølging, HMS, lederstøtte, 

utadrettet rekruttering og utviklingsoppgaver innenfor personalfeltet.  Det er også formulert som 

viktige målsettinger av kommunestyret. F.eks er opplæring av nye ledere i blant annet regelverk, 

forskrifter, IA-arbeid og HMS ikke mulig med dagens bemanning. Det er også en generell 

tilbakemelding at kommunen er for dårlig som arbeidsgiver når det gjelder opplæring av 

nyansatte. Mye kunne ha vært bedre med f.eks planlagte opplærings- eller kompetanse-

programmer for de mange ulike arbeidsgruppene.  

 

Det er også viktig å få i gang lærlingeordningen på IKT, som er lagt utenfor budsjett. I dette 

ligger det også at der må gjøres omdisponeringer innenfor fysiske lokaler for å få plass til en 

ekstra person på IT. Dette må sees i sammenheng med utredningen om samlokalisering 

ordfører/rådmann formannskapet har bestilt i januar.  

 

Etter gjennomgang av sektoren mener vi at samtlige stillinger som blir ledig gjennom naturlig 

avgang skal vurderes opp mot budsjettkrav, endring av arbeidsoppgaver og det at stadig flere 

tjenester kan digitaliseres. Stilling ved økonomiavdelingen 20 % vakant inndras som helhet lik 

formannskapets vedtak. Ved vakanser jfr langtidssykefravær tas ikke inn vikar. Som følge av 

økonomisituasjonen for kommunen tas driften ned i 2016 med 65% (20% økonomi og 45% 

servicetorg) og at man i budsjettprosessen for 2017 legger inn 45% Servicetorg.   

Investeringer (jfr utredninger) for å effektivisere driften og gi bedre service til innbyggerne  

- innføring av papirløse møter i kommunestyret og alle hovedutvalgene foreslås tatt inn 

investeringsbudsjett for 2016.  

- felles elektronisk bookingsystem og samlokalisering ordfører/rådmann foreslås tatt inn i 

budsjettprosessen for 2017.   
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Bemanningsplan IKT avdeling 2016 

Bakgrunn / Mandat 
Hovedmål for bemanningsplanen er budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene. 

Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 

sammen nye bemanningsplaner i henhold til de nye rammene for de ulike sektorene. 

Mandat innebærer: 

 En bemanningsplan 

 Et kapittel pr sektor 

 Innledning, mandat, kapittel 1, kapittel 2, kapittel 3, kapittel 4-6, konklusjon 

 Ta utgangspunkt i de virksomhetene man har, men kan det gjøres endringer 

 Rådmann må gjøre sektorovergripende vurderinger til kommunestyret 

Tidsperspektiv 

 29. februar Helse og omsorgsutvalg  

 1. mars  Oppvekst og kulturutvalget  

 3. mars  Miljø-, plan og utviklingsutvalget  

 17. mars  Formannskapet  

 31. mars  Kommunestyret  

 

Metode / Prosessen  
20. januar 16 – Oppstartmøte, fagledere innkalt av ass. rådmann sammen med hovedtillitsvalgt og 

hovedverneombud, orientering om arbeidet med bemanningsplan 

22. januar 16 – IKT møte. De ansatte orienteres av assisterende rådmann om bemanningsplanen, der 

de ansatte fikk muligheter til å komme med synspunkter og stille spørsmål. 

 

IKT avdelinga har ikke egen plasstillitsvalgt. Verneombud har ikke deltatt i prosessen med 

utarbeidelse av bemanningsplan for IKT. 

 

Målsetning / Strategier 
IKT avdelingen har ansvaret for drift, utvikling, strategiutvikling, planlegging og vedlikehold av 

kommunens IKT løsninger innenfor fagområdene helse, oppvekst, administrasjons, teknisk drift, samt 

kommunens telefoniløsninger. Kommunen er i tillegg med i et Interkommunalt samarbeid på IKT 

området med fire andre Nord-Troms kommuner, hvor Nordreisa som den største kommunen har en 

sentral rolle i driften og utvikling av felles IKT løsninger og det felles datasenteret i Olderdalen.  

IKT avdelingen bistår også alle brukere med brukersupport og innkjøp av IKT utstyr. 

IKT avdelinga søker å oppnå brukertilfredshet hos ansatte:  

 Alle ansatte skal møtes med vennlighet, interesse og respekt 

 IKT systemene skal oppfattes som pålitelige 

 Det skal være fornøydhet med responstiden på supporthenvendelser 
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Bemanningsplan IKT avdeling 2016 

 

 

IKT avdelinga fokuserer også på faglig kvalitet: 

 Redusere ventetiden/behandlingstiden på supportsaker 

 Redusere antall supporthenvendelser 

 Styrke IKT kompetansen på skolene i Nordreisa 

 Øke ansattes/nøkkelpersoners egeninnsats på IKT 

 Få på plass tilstrekkelig dokumentasjon og rutinebeskrivelser 

Hovedmål til IKT avdelingen i henhold til økonomiplanen: 

 Fornøydhet hos ansatte (3,9) 

 Fornøydhet med oppe tid på IKT-systemene (4) 

 

Statistikk og utvikling 

 
Grafen viser antall saker pr. konsulent siste måned i IKT samarbeidet. 

 

Grafen viser utviklingen av aktive saker fordelt på kommune de to siste åra. 
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Bemanningsplan IKT avdeling 2016 

 

 
Grafen viser den totale saksmengden pr. kommune, fra ca. 2012 

 

Status IKT avdeling 
 

Handlingsrom 

IKT avdelinga består av 2,5 faste stillinger hvorav en 50% er delt mellom IKT avdelinga (30%) og 

Storslett skole (20%).  Dette er omtrent på linje med de andre Nord-Troms kommunene som har 

betydelig mindre brukermasse enn Nordreisa. IKT avdelinga har også en lærling stilling som ikke er 

realisert grunnet mangel på kontorfasiliteter. 

IKT avdelinga har ingen ansatte med avgang for aldersgrense i 2016-2019 

Økonomiutvikling 

 2013 2014 2015 

Budsjett pr år 2 746 933 3 436 820 3 829 801 

Regnskapstall pr år  2 363 466 3 115 519 4 315 964 

 

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder 

 Brukerstøtte og support 
o Inkl. også Nord-Troms Samarbeidet 

 Strategiutvikling og planlegging 

 Innkjøp 

 Drift av fagsystemer 
o Winmed Allmenn – EPJ Legeseksjonen (driftes lokalt, felles Server med 3 kommuner) 
o Winmed Helse –  EPJ Helsestasjonen (driftes lokalt) 
o Rusdata –  Fagsystem Rustjenesten (driftes lokalt) 
o Profil inkl. Visma Link –  EPJ Helse og Omsorg (Nordreisa har ansvar i IT-samarbeidet) 
o Visma Enterprise Ressursstyring (Notus) – Helse og Omsorg (driftes lokalt) 
o Familia –  Saksbehandlingssystem Barnevern (Nordreisa har ansvar i IT-samarbeidet) 
o Velferd –  Saksbehandlingssystem NAV Sosial (Nordreisa har ansvar i IT-samarbeidet) 
o Promed –  EPJ Fysikalsk (driftes lokalt) 
o ePhorte –  Post og saksbehandlingssystem (Nordreisa har ansvar i IT-samarbeidet) 
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o E-lector –  pedagogiske lese- og skrivetreningsverktøy skolene (driftes lokalt) 
o GisLine/Komtek –  Kart og kommunalteknikk (Nordreisa har ansvar i IT-samarbeidet) 
o Labora –  System for kirkeadministrasjon (driftes lokalt) 
o WIS – Skole administrasjons system 

 Diverse frittstående applikasjoner  

 Drift av PC, servere, mobile enheter og skrivere (kun for Nordreisa) 

 Drift av Nettverksutstyr (Nordreisa har ansvar i IT-samarbeidet) 

 Drift av Telefonisystem (Nordreisa har ansvar i IT-samarbeidet) 

 Drift av datasenteret i Olderdalen 
 
Kontorfasiliteter 

IKT avdelinga har 3 kontorer hvor to er samlokalisert med Servicetorget og et kontor er plassert i 

gang sammen med ordførers kontor. IKT avdelinga mangler kontor til verksted og lærling, noe som 

gjør at lærling ikke kan tilsettes. 

Kontorene består i all hovedsak av svært gammelt og nedslitt møblement som gjør det svært 

vanskelig å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø. 

Samlokalisering av IKT ansatte er svært viktig for utvikling og samhold.  

 

Kompetansebehovet 

Ansatte på IKT Avd. har en bred IKT faglig kompetanse som spenner over alt fra applikasjonsdrift til 
drift av nettverk og servere. Ansatte har også prosjektkompetanse. 
 
IKT er et fag som utvikler seg svært raskt, noe som stiller særlige krav til at kommunens IKT ansatte 
får nødvendig faglig fordypning og påfyll, slik at det skal være mulig å tilrettelegge for at kommunale 
tjenester utvikler seg i takt med samfunnsutviklingen. 
Det er særlig behov for kompetanseheving innen nettverk og sikkerhet, SQL, SCCM, GPO og RDP. 
 

Vurdering av utvikling siden 2013  
 

Det er her trukket ut en del av hovedoppgavene de siste tre årene. Disse kommer utenom ordinære 

driftsoppgaver, der brukersupport utgjør hovedandelen. 

Hovedoppgaver i 2013: 

 Nettverks- og sikkerhetsarbeid 

 Bytte av hoved brannvegg Nordreisa, Storfjord, Skjervøy og datasenter Olderdalen 

 Meldingsutveksling pleie- og omsorgstjenesten (FUNNKe prosjektet) 

 Effektiviseringstiltak (WDS/MDT) 

 Samarbeid legenettverk og servere 

 Infrastrukturprosjekt Bredbåndsfylket Troms 
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Hovedoppgaver i 2014: 

 Systematisering og dokumentasjon av supporthenvendelser (Helpdesk system innføres) 

 Driftsteknisk samarbeid legesystem 

 Oppgradering fra Winmed 2 til Winmed 2 (EPJ lege) 

 Arbeid med IP telefonisystem 

 Bytte IP telefonisystem Familiesenter, skoler og barnehager 

 Opprusting IKT utstyr Helse og Omsorg 

 Lisensrevisjon Microsoft 

 

 

Hovedoppgaver i 2015: 

 IKT utrustning av Halti2 

 IKT nettverk Kirkekontoret i Kirkebakken menighetshus 

 Samlokalisering Rus og psykisk helse 

 Oppgradering og tilpasning av IKT for Sonjatun barnehage 

 Bytte ut IP telefonisystem i datasenteret 

 Bytte av databasesystem for Profil, Familia og Velferd fra Oracle til MS SQL 

 Kurs i Windows 2012 Server 

 Fokus på systematisering av supporthenvendelser 

 Opprusting av IKT utstyr for oppvekstsektoren 

 

Utfordringene fremover: 

Det synes å være en ganske tydelig utvikling der sentrale myndigheter og den generelle 

samfunnsutviklingen i stadig større grad forventer at det offentlige tar i bruk IKT teknologi for å yte 

gode og effektive tjenester til befolkningen. Dette stiller klare krav til kommunen.  

Man forutsetter at kommuner tar nødvendige valg for å tilrettelegge for denne utviklingen i egen 

virksomhet, noe som kan være utfordrende i små og ressurssvake kommuner. 

Kommunene er underlagt sentrale lover med forskrifter som Forvaltningsloven, Tjenesteloven, 

Arkivloven, Offentlighetsloven og eforvaltningsforskriften som alle setter krav til saks- og 

arkivbehandling i offentlige virksomheter. Dette setter klare føringer for valg og strategier som 

kommunene må ta i årene som kommer. 

En ser også en klar utvikling i samfunnet hvor det i stadig større grad forventes at man har på plass 

robuste IKT løsninger, hvor det i stadig mindre grad synes å være forståelse for at systemer kan feile 

og samband kan ramle ned. Man ser f.eks. at et utfall av mobilnett i noen kommuner i Nord-Norge 

skaper førsteside oppslag i landets medier. Dette synes å være et klart signal om hvilken 

forventninger det ligger i samfunnet til dagen IKT løsninger.   
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Kommunen i Nord-Troms synes i så måte å ha et fortrinn fremfor sammenlignbare kommuner da vi i 

Nord-Troms har et godt etablert interkommunalt samarbeid på IKT området.  

Det at samarbeidet er såpass omfattende og består av bl.a. av et felles domene og datasenter gir oss 

spesielle fortrinn da dette bl.a. forenkler implementeringen av IKT systemer på tvers av 

kommunegrensene. Dette samarbeidet blir også et viktig virkemiddel for å utjevne forskjellen 

mellom kommunene i Nord-Troms. 

Det virker som om en styrkning av dette samarbeidet bare blir viktigere for å møte kravene til IKT i 

årene som kommer. En god felles fremtidsrettet strategiplan for IKT området synes også å være en 

nøkkelfaktor i så måte.      

Det er også tydelig å se at systemer blir mer og mer komplekse og at det stadig etableres krav til 

samhandling på tvers av fagområder og systemer. Dette gir et klart signal om i hvilken retning 

utviklingen på IKT området går i årene som kommer. Det offentlige er stadig under press for å finne 

effektive løsninger for sine fremtidige utfordringer. Etablering av gode elektroniske 

selvbetjeningsløsninger for innbyggere og næringsliv synes å være en naturlig utvikling fremover. 

Dette er krevende da kompleksiteten øker i takt med kravet til nevnte samspill mellom IKT systemer. 

Gevinstene i form av kostnadseffektivitet og kvalitet synes å øke gjennom at offentlige tjenester blir 

lettere/enklere tilgjengelig for brukerne og at saksgangen koordineres og/eller automatiseres. 

I kommunal sektor i dag er leverandørmarkedet preget av at det er mange systemer, men få 

leverandører å velge mellom innen hvert applikasjonsområde. Fagsystemene er utviklet for å 

understøtte spesifikke fagoppgaver. Krav til samhandling mellom fagsystemer og andre systemer har 

i lang tid vært fraværende. Dette har ført til at mange av fagsystemene har utviklet seg til 

proprietære IKT-systemer. Der lukkede systemer kontrollerer mer eller mindre all funksjonalitet 

innenfor det aktuelle fagområdet, fra data lagring til saksbehandling.  

Flere av de mest komplekse systemene, for eksempel økonomi, lønn, sak/arkiv, er utviklet gjennom 

mange år og er i liten grad tilrettelagt for moderne samhandling. Dette bidrar til at kommunene blir 

innelåst i leverandørspesifikke løsninger som ikke er tilstrekkelig tilrettelagt for utveksling av 

informasjon og samhandling på tvers av systemer innen kommunen. Samhandling med andre 

offentlige virksomheter er enda vanskeligere. Derfor vil kostnader knyttet til å integrere IKT-systemer 

utgjøre mer enn selve anskaffelsen av disse i årene som kommer. 

De største utfordringene fremover synes å ligge på helse og omsorgsområdet med gjennomføring av 

samhandlingsreformen og relatert til utvikling av økt andel eldre, livsstilssykdommer, lengre 

levealder og flere kroniske syke som gir økt belastning på driftsbudsjettet fremover.  Bruk av 

velferdsteknologi innenfor helse og omsorg vil derfor kunne utgjøre en stor del av kommunens 

driftsbudsjett i årene fremover. 

En omstilling til bruk av mer IKT i tjenesteproduksjonen for økt effektivisering og tilgjengelighet synes 

naturlig og er forventet. Men det kan være utfordrende for IKT og både være gjenstand for 

besparelse og effektivisering, samtidig som IKT skal være virkemiddel for organisasjonen til (å oppnå) 

besparelse og effektivisering. 
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Noen satsingsområder en kan se for seg i årene som kommer: 

 Nytt telefonisystem 

 Velferdsteknologi 

 Digitale læremidler 

 Elektroniske selvbetjeningsløsninger 

 ERP / CRM systemer 

 Komplett skoleadministrativt system 

 Chat / kundesupport 

 Innføring av redundant infrastruktur 
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Bakgrunn / Mandat 
 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 

sammen nye bemanningsplaner i hht de nye rammene for de ulike sektorene.  

 

Mandat innebærer: 

- en bemanningsplan 

- et kapittel pr sektor 

- innledning, mandat, kapittel 1, kapittel 2 kapittel 3 kapittel 4-6, konklusjon 

- ta utgangspunkt i de virksomhetene man har, men det kan gjøres endringer 

- rådmann må gjøre sektorovergripende vurderinger til kommunestyret  

 

Tidsperspektiv: 

HO 29. feb  

Oppv kultur 1. mars 

MPU 3. mars 

Fsk 17. mars 

KST 31. mars 

 
 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene.  

 

 
Metode 
17.februar 2016 avhold økonomiavdelingen et møte der vi gikk gjennom avdelingen med hensyn til 

dagens situasjon og fremtidig situasjon. Plasstillitsvalgt (Annbjørg Evanger) deltok på møtet.  

29.februar 2016 ble det avholdt et nytt møte på avdelingen der vi gikk nærmere inn på noen av 

punktene som fortsatt var litt uklare. Plasstillitsvalgt (Annbjørg Evanger) og verneombud (Jim-Are 

Hansen) deltok på møtet.  

I forkant av hvert møte ble det sendt ut informasjon per mail på punkter som skulle gjennomgås.  

 

 
Økonomiavdelingen 
 
 

Bemanning pr 1.1.2016 

Antall årsverk 8,80 

Antall stillingshjemler 8,80 

Antall prosjektstillinger / lærlinger 0 

Antall ansatte 9 

 

Antall årsverk fordeles som følger: 

Økonomisjef: 1 stilling 
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Controller: 1 stilling 

Konsulent: 4 stilling 

Førstesekretær: 0,8 stilling 

Lønnskonsulent: 2 stilling 

 

 
 

Utviklingen i korte trekk de siste årene 
 

 2013 2014 2015 

Lønnskostnader pr år  4 811 875 4 489 784 4 715 060 

Regnskapstall pr år  5 108 410 4 515 946 5 309 824 

 

 

 

 
 

 

Vurdering av utvikling siden 2013 

 

Økonomiavdelingen utfører arbeidsoppgaver innenfor følgende områder: 

 Regnskap – Nordreisa kommune 

 Regnskap – Nordreisa kirkelig fellesråd 

 Budsjett og økonomiplan 

 Lønn 

 Sykelønnsordningen 

 Utgående fakturering 

Statistikk Antall

Manuelt registrerte leverandørfaktura 870

Skannede leverandørfaktura 7071

EHF leverandørfaktura 4212

Hovedboksbilag ink korrigeringer og inntektsføringer 2274

Utgående faktura 16417

Mottakere med efaktura 575

Mottakere med EHF faktura 33

Krav oversendt til Kredinor 358

Antall lønnsmottakere per måned 800

Ansatte med inkassotrekk 46

Transkasjoner med inkassotrekk 506

Ansatte som har mottatt forskudd 90

Ansatte som har mottatt for mye lønn 39

Antall transaksjoner  på bidrag til sosialklienter og flyktninger 1296
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 Lønnsforhandling 

 Innfordring 

 Økonomisystemet 

 Generell opplæring og bistand/veiledning 

 Skatt 

 Eiendomsskatt 

 Legat 

 Ledelse 

 

 

Avdelingen har siden 2013 vært gjennom noen endringer. Oppgaver og stilling knyttet til 50 

% gjeldsrådgivning (2013), 30 % økonomifunksjonen innenfor skole og barnehage (2014) og 

50 % til boligkontoret (2014) er flyttet til andre avdelinger. Det har vært tilsatt ny controller 

og ny lønnsmedarbeider i perioden. I tillegg er avdelingen redusert med en 20 % stilling, der 

oppgavene knyttet til denne stillingen er tillagt de øvrige ansatte på avdelingen.    

 

 

Kurs og opplæring 

Det har de senere årene vært liten mulighet for å prioritere kurs og opplæring for ansatte på 

grunn av begrenset økonomisk handlingsrom. Lovverket endrer seg hele tiden og det er svært 

vanskelig å holde seg oppdatert uten jevnlig kurs og opplæring. Innenfor samtlige 

arbeidsområder på avdelingen kreves det at man er faglig oppdatert og det kan få økonomiske 

konsekvenser dersom man gjør feil som er i strid med lovverket. 

 

 

Tidstyver 

For å kunne utføre jobben på effektiv måte er det viktig å få bort tidstyvene som hindre 

effektivt arbeid. De tidstyvene som er på vår avdeling er: 

 Treg og ustabil nettilgang  

 Gammelt IKT utstyr og små dataskjermer 

 Regnskapssystemet Agresso 

o Mangelfull innsikt og opplæring i systemet 

o Tidkrevende med saker som meldes inn til brukerstøtte hos Evry 

o Systemet er ikke optimal innenfor enkelte moduler 

 Manglende skriftlige rutiner innenfor noen områder som kunne avklart ansvarsforhold 

 Korrigering av feil som gjøres ut på virksomhetene – for eksempel: 

o Ved attestasjon/anvisning i forhold til merverdiavgift 

o Ved avtaler om henstand og utsettelser på faktura der beskjeden ikke gis til 

vår avdeling 

 Mange mailer om forhold som burde blitt avklart ute i organisasjonen eller som er 

ment som informasjon uten at det har betydning for vårt arbeid 

 

 

Oppfølging av virksomheter 

I 2015 ble det innført månedlig rapportering, noe som har bidratt til økt fokus og økt 

ansvarliggjøring for virksomhetslederne/sektorlederne. Dette har vært svært positivt for 

økonomiavdelingen, og vil etter hvert gjøre oppfølgingen mot virksomhetene lettere.  
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Det er imidlertid tidkrevende å følge opp samtlige virksomheter like tett som ønskelig. Det 

gjøres en del feil innenfor både merverdiavgift, KOSTRA og øvrige innrapporteringer som 

påvirker KOSTRA, og det er en umulig oppgave for økonomiavdelingen å avdekke alle disse 

feilene. Spesielt innenfor KOSTRA og øvrig innrapportering som påvirker KOSTRA må man 

ha inngående kjennskap til fagområder for å avdekke feil. Dette gjør at det er krevende og 

gjennomføre analyser basert på KOSTRA ettersom det kan være en rekke feilkilder i tallene 

som er innrapportert. Det er ikke alltid like stort fokus på kvalitetssikring av faktura og 

innrapportering, da deres hovedfokus er på fagområdet. Det er svært mange i organisasjonen 

som attesterer fakturaer og som ikke har tilstrekkelig kompetanse innenfor dette arbeidet og 

de har hovedfokuset på fagområdet. Når det gjelder virksomhetslederne og sektorledere er det 

nødvendig at de har kompetanse innenfor svært mange felt som omhandler økonomi; 

lovverket knyttet til blant annet lønn, sykelønn, øvrige refusjoner, merverdiavgift og 

KOSTRA. Økonomiavdelingen bistår lederne med disse oppgavene men ikke i det omfanget 

som er ønskelig for å få opp kvaliteten. For å få dette til er det nødvendig med økt fokus ute 

på virksomhetene eller økte ressurser på økonomiavdelingen.  

 

 

Elektroniske løsninger 

Avdelingen har innført elektronisk lønnsslipp, inngående og utgående EHF faktura (til 

bedrifter) og utgående e-faktura (privatpersoner), noe som bidrar til at det blir mindre 

manuelle behandlinger innenfor disse områdene. Avdelingen har et mål om å få flere bedrifter 

og privatpersoner over på disse løsningene, noe som krever kontinuerlig informasjon både 

internt og eksternt.   

 

For å foreta ytterligere effektivisering er det til mulig å gjennomført elektroniske løsninger på: 

 Scanning av hovedboksbilag 

 Tilbakeføringsfil fra Kredinor 

 Elektroniske timelister 

 Fraværsregistrering ute i virksomhetene 

 Integrasjon mellom fagsystemene Familia/Velferd og regnskapssystemet Agresso 

Disse mulighetene må imidlertid sees opp mot kost/nytte, altså man må vurdere kostnaden 

opp mot innsparingen ved effektiviseringen.  

 

 

Arkiv 

I en hektisk hverdag blir funksjonen knyttet til arkiv og arkivering tillagt lite fokus. Dette 

gjøres med skippertak metoden og gjerne når det er manglende plass til nye arkivverdig 

dokumenter. Siden år 2000 har det være foretatt to store oppryddinger i arkivet, sist gang i 

2014. Det burde imidlertid være foretatt et dypdykk i arkivet for å se gjennom gamle 

dokumenter og foreta vurdering på om de fortsatt er arkivverdig.  

 

 

Rutiner, rutinebeskrivelse og internt kontroll 

Det har vært lite kapasitet de siste årene til å utarbeide/forbedre skriftlige rutiner og 

rutinebeskrivelser. Dette arbeidet er imidlertid igangsatt gjennom innføringen av 

Kvalitetssystemet og vil dermed få et større fokus fremover. Det har de siste årene vært større 

fokus på intern kontroll, og i Kvalitetssystemet er det mulighet for å foreta en samlet 

risikovurdering innenfor økonomiområdet.  
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Overlapping internt i avdelingen 

Det er ønskelig med overlapping internt i avdelingen for å reduserer sårbarheten. Innenfor 

noen området har vi per i dag forholdsvis god overlapping, men det er mangelfullt innenfor 

noen områder. Det er imidlertid vanskelig å få til full overlapping, da hvert arbeidsfelt krever 

kontinuerlig opparbeiding av kompetanse og system. I tillegg har alle mer enn nok å gjøre og 

det er vanskelig å finne tid til en omfattende gjennomgang av andre arbeidsområder.  

 

Kontorfasiliteter 

Økonomifunksjonene gjøre i hovedsak ved hjelp av IKT utstyr, noe som krever at dette 

utstyret er stabilt og hensiktsmessig i forhold til jobben som gjøres. Noen har nytt IKT utstyr, 

mens andre har gammelt IKT utstyr. De som har gammelt IKT er ofte plaget med at det 

oppstår feil på maskinene. I tillegg er noen av skjermene liten og vanskeliggjøre 

arbeidssituasjonen. På enkelte kontorer er det ikke ventilasjon, mens på andre kontorer 

trekker det fra vinduene. Noen kontor er små og det blir utfordring med besøkende og 

oppbevaring av permer. Gulvbelegget er svært gammelt og svært slitt.  
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Kompetansebehov 
 

   

 

Arbeidsoppgaver (stikkord) Arbeidsoppgaver (beskrivelse i korte trekk) Hvilken type kunnskap/kompetanse kreves 

Regnskap Kommune 
Regnskap Kirkelig fellesråd (noen punkter 
utgår) 
 
 

 Fakturabehandling 
o Skanne/validere faktura 
o Sjekke purringer, be om kopi av faktura fra 

leverandører 
o Bokføre fakturaer 
o Laste inn EHF faktura 
o Punching av manuelle bilag 
o Omfordeling og sletting av faktura 
o Oppfølging av fakturaer som har «hengt seg 

opp» 
o Avstemme leverandørreskontro 
o Remittering – sjekke at den er korrekt, 

korrigere avviste beløp. 

 Nettbank – Innleggelse/godkjenning av manuelle 
anvisninger fra sosialkontoret/flykningetjenesten, 
Godkjenne remitteringer/lønn 

 Lage bokføringsbilag, punche bilag, 
ompostere/korrigere 

 Momsoppgave og momskompensasjonsoppgave – 
Kontrollere MVA kodingen, kjøre ut mva oppgave, 
og sende inn krav via Altinn. 

 Avstemminger av kontoer i balansen 

 Bistå virksomhetene med økonomirapportering og gi 
en lett innføring i regnskaps- og økonomiforståelse 

 Tertialrapport 

Kommuneloven 
Bokføringsloven 
Bokføringsforskriften 
Regnskapslover 
Regnskapsforskriften 
Ulike forskrifter 
GKRS – kommunale regnskapsstandarder 
KOSTRA 
Merverdiavgiftsloven 
Momskompensasjonsloven 
Folkeregisteret 
Kunnskap om budsjett 
Kontroll av anvisningsmyndighet 
Kunne system som: 

 Agresso 

 Arena 

 Altinn 

 Excel 

 SNN nettbank 
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 Sikring av regnskapsmateriale – arkivering og 
makulering av bilag.  

 Sende refusjonskrav 

 Årsavslutning 
o Bokføringer/korrigeringer/rapporteringer 
o Periodiseringer 
o Avstemminger av kontoer i balansen 
o Totalavstemminger 
o Bokføring og kontroll av til/fra fond 
o Kontroll av gamle fordringer  
o Lage årsoppgjørsdokumentet 
o Investeringsregnskapet 
o Anleggsregisteret 

 Oppfølgning av utlån (næringslån) – utsendelse av 
faktura, innbetalinger, purringer og innsendelse av 
årsoppgaver. 

 KOSTRA – administrering av KOSTRA innrapportering 
i kommunen, innsending av bevilgningsregnskap, 
balanseregnskap, og div andre rapporteringer  

 Finans 
o Opptak av lån og kassakreditt  
o Administrering av renter (fastrente vs 

flytende rente) 
o Overføring av ekstraordinære innbetalinger 

til Husbanken 
o Nedbetaling av lån 

 Bistand i forbindelse med utregning av tilskudd til 
private barnehager 

 Innhente faghjelp fra Sticos og lignende 

Budsjett og økonomiplan  Overordnet oversikt på budsjett – sende ut 
informasjon, legge inn overordnet budsjettposter 

 Klargjøring av budsjetteringsverktøyet Arena 

 Revidering av budsjett 

Kommuneloven 
Bokføringsloven 
Bokføringsforskriften 
Regnskapslover 
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 Excelerator, bearbeide rapporter og tall i Arena 

 Avsluttende føringer og kontroll i Arena 

 Konvertering til Agresso 

 Oversendelse til fylkesmannen og kontakt med 
fylkesmannen mot økonomisaker 

 Utarbeide økonomiplan ut ifra innrapporterte 
KOSTRA tall til SSB 

 Saksfremlegg i forbindelse med foreløpig 
budsjettramme, budsjett og revidert budsjett 

Regnskapsforskriften 
Ulike forskrifter 
GKRS – kommunale regnskapsstandarder 
KOSTRA 
Merverdiavgiftsloven 
Momskompensasjonsloven 
Kunnskap om budsjett 
Kontroll av anvisningsmyndighet 
Kunne system som: 

 Agresso 

 Arena 

 SSB sine sider (KOSTRA) 

 Excel 
 

Lønn  Fraværsregistrering i Agresso (legge inn og 
kontrollere) 

 Legge inn arbeidskontrakter (sjekke at lønn er jmf 
tariff og ansinnetet) 

 Permisjoner/sykefravær/ferie (Registrerer + svare på 
spørsmål fra ledere og ansatte) 

 Refusjonskrav – Beregne og sende refusjonskrav 

 Fagforeninger – Sende trekklister til fagforeninger, 
legge inn trekk i lønn 

 Lønnskjøring - Legge inn manuelle lønnsbilag, import 
av variabel lønn fra Notus, kontroll av logger, 
kontroll og godkjenning av elektroniske 
reiseregninger, ansiennitetsopprykk, etterbetalinger, 
import av skattekort, produksjon av lønnsslipper på 
papir, remittering 

 A-melding – Rapportering til NAV, skatteetaten og 
AA-registeret etter hver lønnskjøring 

 Rapportering av statistikker – PAI og KS 
fraværsstatistikk 

Kommuneloven 
Bokføringsloven 
Bokføringsforskriften 
Regnskapsforskriften 
Ulike forskrifter og avtaleverk 
GKRS – kommunale regnskapsstandarder 
Lovverket innenfor Folketrygdloven 
Arbeidsmiljøloven 
Ferieloven 
Hovedavtalen 
Hovedtariffavtalen 
IA-avtalen 
NAVs reglement 
GKRS 
KOSTRA 
Folkeregisteret 
Kontroll av anvisningsmyndighet 
Kunne system som: 

 Agresso 
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 Årsavslutning lønn – Avstemming og korrigeringer. 
Produsere sammenstillingsoppgaver samt overføring 
av ferie. 

 Produksjon av tjenestebevis 

 Terminoppgjør skatt og utlegg 

 Fraværsstatistikk – legge inn, kjøre rapport og 
beregne kostnaden 

 Bekreftelser lånekassen 

 Innhente faghjelp fra Infotjenester, KS og veilederen 

 Pensjon: 
o KLP – kontrollere og sende inn rapporter, 

bistand mot ansatte 
o SPK – kontrollere og sende inn rapporter, 

bistand mot ansatte  

 Altinn 

 KLPs nettsystem 

 SPK nettsystem 
 

Sykepengeordningen  Månedlig beregning, kontrollere, samordne og 
sende inntektsopplysninger, brev, refusjonskrav og 
erklæringer til NAV 

 Sende kronikerkravene til den sykmeldte for 
underskrift 

 Bokføre kravene i Hovedbok 

 Hente fra Altinn refusjonslistene fra NAV for å 
utligne, differanseføre samt bokføre i hovedbok 

 Purringer/klager til NAV 

 Innhente faghjelp fra Infotjenester, KS og NAV 

 Arkivering 

 Avstemming 

 Periodisering 

 Informere og veilede ledere og andre 
 

Lovverket innenfor Folketrygdloven 
Arbeidsmiljøloven 
Ferieloven 
Hovedtariffavtalen 
IA-avtalen 
NAVs reglement 
GKRS 
Kunne system som: 

 Altinn 

 Agresso 
 

Utgående fakturering  Fakturering (både tilfeldig og abonnement) 

 Bistå virksomhetene i forbindelse med fakturering 

 Systemansvaret for fakturering 

Kunne systemet og lovverket rundt 
fakturering. Regnskap og 
budsjettkompetanse. 
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Kunne system som: 

 Agresso 

Lønnsforhandling  Oppdatering av ny tariff, overføring til lønnssystem, 
kontroll av riktig lønn til ansatte 

 Innlegging av sentralt lønnsoppgjør 

Hovedtariffavtalen 
System: 

 Agresso 

Innfordring  Oversendelse og daglig oppfølgning mot Kredinor 

 Kontakt mot kunder (telefon og kontorbesøk) 

 Henstand/utsettelser på kundefordringer 

 Legg inn og følge opp utleggsforretninger 
 

Kunne lover og regelverk for innfordring. 
Kunne system som: 

 Agresso 

 Kredinors nettkontor 

Økonomisystemet  Kontakt mot brukerstøtte 

 Superbrukere 

 Opprette nye bruker, slette brukere og 
oppfølgninger  

 Klargjøring til nytt år 

 Lage rapporter og spørringer 

IT og økonomikompetanse 

Generell opplæring og bistand/veiledning  Opplæring innenfor økonomirapportering, 
spørringer agresso, lønnsforhandlingsmodul, Arena, 
fakturering, attestasjon/anvisning, interne rutiner og 
innenfor lovverket/rutiner for øvrig (sykelønn, 
innfordring, fakturering, lønn, regnskap osv).  

 Bistand i forbindelse med økonomirapportering, lage 
oversikter både innenfor regnskap og budsjett 

 Gi veiledning i forbindelse med systemene og 
tilgangene 

 Veilede attestant/anvisere i forhold til deling av 
faktura, videresending av faktura, kontoer, 
momskoder. 

Økonomikompetanse 

Skatt  Skatteregnskapet – bokføring, avstemming, 
tilleggsforskudd, identifisere aktører, godskrive 
aktører, forskjøvet forfall, gebyrer, oppgjørsliste, 
renteberegning, pensjonspoeng,  

Lovverk: 

 Anmeldelsesinstruks  

 Arbeidsgiverkontroll:Retningslinjer 
for gjennomføring 
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 Skatteoppgjør – Kontrollere innsendte oppgaver, 
utbetaling av til gode skatt 

 Periodisk oppgjør 

 Oppfølgning av arbeidsgivere – Skattetrekkskonto, 
foliokonto, riktig adresse 

 Godkjenne utbetalinger på skatt 

 Oppfølgning av A-meldinger – kontrollere 
innbetalinger, avstemme, purr på arbeidsgivere 

 Innfordring skatt – ringe, 4/18 varsel, varsel om 
utleggstrekk, motregne, utleggsforretning, konkurs, 
tvangssalg, anmeldelse, samt følge opp 
arbeidsgivere 

 Avstemming bank 

 Besvare spørsmål vedrørende skatt 

 Behandle innkommende post 

 Registrere innbetalinger til kasse 

 Dagsoppgjør 

 Oppfølgning av nye arbeidsgivere 

 Gjennomgang av foreldelsessaker 

 Utgiftsføring (etter søknad, konkurser, dødsfall) 

 Virksomhetsplan 

 Årsregnskap 

 Årsrapport 

 Behandling av utbetalinger/innbetalinger 

 Avregninger, både ny og endring 

 Kontakt mot skatteetaten/ligningskontor 

 Arkivering 

 Rapporteringer 

 Behandle søknader, bevilgningssaker, lemping av 
skatt, gjeldsordning 

 Arbeidsgiverkontroller – Utvelgelse, 
forberede/varsle, innhente, foreta kontroller, 

 Arkivloven m/forskrifter 

 Avregningsforskrift 

 Bokføringsloven 

 Brukerveiledning 

 Dekningsloven 

 Folketrygdloven 

 Felles innfordringsstrategi for 
skatteoppkreverne i Nord Norge 

 Forskrift om føring av 
skatteregnskapet 

 Ulike forskrifter 

 Forvaltningsloven 

 Gjeldsordningsloven 

 Instruks for føring av 
skatteregnskapet av 18.12.08 

 Instruks for skatteoppkrevere  

 Konkursloven 

 Ligningsloven 

 Meldinger 

 Panteloven 

 Retningslinjer 

 Rutinebeskrivelser 

 Skattebetalingsloven av 17.06.05 

 Skattebetalingsforskiften 

 Skifteloven 

 SKD IN-meldinger med uttalelser 

 Straffeloven 

 Straffeprosessloven 

 Tinglysningsloven 

 Tvangsfullbyrdelsesloven med flere 
lover 
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kontakt opp mot kontrollører  i Tromsø, utfylling i 
arbeidsgiverkontrollsystemet Koss  

 Utarbeide rutinebeskrivelser 

 Gjennomgå og følge med på alle meldinger som 
kommer i sko-nett, Sofie, Altinn mm.  

 Arbeidslister:  
o Gjennomgang av arbeidslister (Sofie) 
o Gjennomføre nødvendige handlinger for å 

ivareta innfordringsbiten og skatteyteren.  
Total gjennomgang 5-6  ganger i året. 

 

System: 

 Sofie 

 DNB nettbank 
 

Eiendomsskatt  Saksbehandling av klager på eiendomsskatt 

 Saksfremlegg og utvalgssekretær/deltagelse i 
takstutvalget for eiendomsskatt 

 Saksfremlegg, møtedeltagelse og befaringer i 
forbindelse med klagenemd for eiendomsskatt 

 Saksfremlegg mot Formannskap og Kommunestyret 

 Oppfølgning av vedtak 

 Legge ut eiendomsskattelisten 

 Innrapportering til LVK 

Eiendomsskatteloven 
Forvaltningsloven 
Saksbehandling 
Ephorte 

Legat  Kontaktpunkt mot legatet 

 Bokføringer, avstemminger og betalinger 

 Årsoppgjør på legat 

 Innsendelse til Brønnøysund 

 

Overordnet  Ledelse av avdelingen 

 Endringer i organisasjonsnumre mot Brønnøysund 

 Endringer av Ordfører og Rådmann opp mot 
Brønnøysund 

 Deltagelser på møter både politisk og administrativt 

 Diverse innrapporteringer 

 Diverse saksutredninger 
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Jobbrotasjon 
Økonomiavdelingen stiller seg positiv til jobbrotasjon så fremt det er på frivillig basis. 

Avdelingen har gode erfaringer med å benytte personer fra andre virksomheter som 

midlertidige vikarer, da det bidrar til økt kompetanseutveksling.    

 

 

 

Handlingsrom 
 

Følgende disponible stillingsressurser finnes i 2016: 

 

 Årsverk Merknad 

0,2 Stillingsressurs som er lagt inn i budsjettet for 2016 

 

 

2016 
 
Oversikt over ansatte som er mellom 62 år og 70 år i planperioden: 
 

 
 
 
 

 

Prioritering videre i strategisk periode 
 
 
I planperioden 2016 – 2019 vil økonomiavdelingen prioritere følgende: 

 Kurs og opplæring med prioritering ut fra behov, mulighet, kost/nytte, og lovendringer.  

 Opplæring internt i organisasjonen innenfor områdene merverdiavgift, KOSTRA, 
attestasjon/anvisning, spørring økonomisystem, analyse og rapportering av regnskapstall og 
budsjettsystem. 

 Undersøkte muligheten for ytterligere innføring av elektroniske/automatiske løsninger. 
 
 
 
Ønsker for planperioden 2016 – 2019: 

 Økt ramme til kurs og opplæring. 

 Økt ressurs til bedre oppfølgning ut mot virksomhetene.  

 
 

Årstall 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år

2016 1

2017 1 1

2018 1 1

2019 1 1

Sum 1 1 1 1 1 1 1
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Bemanningsplan personal 

Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt 

arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse.   

Nordreisa kommune ser på ansatte som sin viktigste ressurs for å nå kommunens mål.  

Gjennom aktive personalpolitiske tiltak skal de ansatte ta vare på og utvikle kommunen på en 

god måte.   

Kompetansen i hele organisasjonen skal heves gjennom målrettet etter- og videreutdanning.  

Deltidsansatte som ønsker full stilling skal få tilbud om full stilling. 

Nordreisa kommune skal tilby lærlingplasser i aktuelle fagområder. 

Nordreisa kommune skal rekruttere folk med høyere utdanning gjennom å gi muligheter …… 

 

Personalpolitikk er et samlebegrep for tilsettingspolitikk, lønnspolitikk, opplæringspolitikk, 

likestillingspolitikk, seniorpolitikk, IA-avtalen, karriereplanlegging osv. 

Personalpolitikk er også virkemidler, praksis, holdninger og verdier for rekruttering og 

utvikling av medarbeidere, oppnåelse av virksomhetens prioriterte oppgaver og utøvelse av 

ledelse. 

 

 

Målsetting personal 

Rekruttere og beholde ansatte. 

 

Dette skal gjøres ved 

 Lokal rekruttering og «talentspeiding» 

 Kontakt med/informasjon til utflyttere/ungdom under utdanning 

 Videreutdanning av egne ansatte 

 Målrettede stimuleringstiltak mot seniorer 

 Økt satsing på lærlingeplasser 

 Samarbeid med nabokommuner på «spesialtjenester» 

 Fokus på gode fagmiljø, arbeidsmiljø, ledelse 

 Lønn og sosiale goder 

 

 

Personalressurs: 1x100 % personalkonsulent.   

 

 

Gjennomgang - arbeidsområder 
 

 Det er de daglige gjøremålene for «å holde hjulene i gang» som gis prioritet.  Dette er 

i hovedsak saker der ledere/ansatte/TV forventer en tilbakemelding.  Eksempelvis: 

2013:  187 delegerte vedtak, 172 brev 

2014:  210 delegerte vedtak, 138 brev 

2015:  188 delegerte vedtak, 231 brev 

 

 Rekruttering. Et annet stort arbeidsfelt er det praktiske arbeidet med rekruttering,  

(omfatter ikke kommuneplanens strategi omkring rekruttering): 

Annonsering, møter/intervju, saksutredning/arb.avt.  Sikre at alle rekrutterings- og 

avslutningsprosedyrer er i tråd med gjeldende regelverk, og administreres på en god 

og hensiktsmessig måte. 
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2013: 95 tilsettingssaker 

2014: 120 tilsettingssaker 

2015: 115 tilsettingssaker 

 

I tilsettingsprosesser utføres anslagsvis halvparten av oppgavene ved servicetorget (utlysning 

av stillinger, ferdigstilling/utsending av søkerlister, innhenting av dokumentasjon, avslutning 

av tilsettingssaker osv). 

Økonomiavdelinga v/konsulenter lønn og 1. sekr. regnskap bidrar også i personalarbeidet 

v/avklaringer bl.a. vedrørende spørsmål omkring lønn/ferie/turnus/trygdesystemet, kontakt 

mot forsikringsselskap osv…… 

(……har slett ikke full oversikt over bidraget fra økonomi!) 

 

 Revisjon av, og utforming av nye, rutiner, retningslinjer, reglement.  

2013/-14 og -15: Tre reglement årlig (revisjon/nytt) behandlet i AMU/adm.utv.  

Forarbeidet utføres av en arbeidsgruppe som kontinuerlig arbeider med dette feltet. 

 

 Møter, inkludert forhandlingsmøter, inkluderer sekretæroppgaver som 

innkalling/deltakelse/referat/protokoll.  Rundt 15 møter pr måned, de fleste med for- 

og etterarbeid i form av innkalling/referat.  Lønnsforhandlinger er egne store 

prosesser, med mye for-/etterarbeid. 

 

 Rådgivning/oppmerksomhet/attestering 

 Ulike problemstillinger omkring personalspørsmål med ledere/TV 

 Oppmerksomhet i henhold til reglement/UGLE-pris 

 Et ubetydelig antall attesteringer  

 

 

 

Arbeidsområder fortsetter 

Hvor mangler det ressurser 

Generelt: Det er vanskelig å finne rom for å fordype seg i enkeltsaker/-oppgaver.  

(«Harelabb») 

Noen ledere benytter pers.konstjenester mer enn andre – tror det kunne vært nyttig med mer 

kontakt med alle virksomhetene – ikke mulighet til å tilby støtte, men vet hvor det ikke 

etterspørres bistand (kan også være at det ikke er behov?)  

 

Bedre oppfølging av vedtak  
Det er for lite rom til å følge opp vedtak som angår ledere/ansatte (informasjon ut i 

organisasjonen) gjort i politiske utvalg. 

 

Kvalitetssikring etter tilsettingsmøter 

Det er for lite rom for kvalitetssikring, særlig i tilsettingssaker der det er avgjørende at vedtak 

og arbeidsavtale (arb.sted/st.str./turnus/lønn) blir korrekt.   

 

Forbedre dataferdigheter   
I arbeidslivet er det stadig større krav og forventinger om gode dataferdigheter.   

I hverdagen er det ikke tid til å lære seg annet enn det som må til for å få jobben gjort.  Det er 

ikke tid til å utvikle/forbedre dataferdighetene på egenhånd.  

Systematisk opplæringsprogram etterlyses. 
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Andre oppgaver som nedprioriteres 

 HMS/verneombud 

 Forsikring/pensjon  

 Karriereplaner/personalutvikling 

 Stillingsbeskrivelser 

 Utrednings-/planleggingsarbeid 

 Å kunne tilby bistand 

 

 

Kommentarer 

Saker som «dukker opp» prioriteres.  Dagene fylles med «slukking av småbranner».   

Planlagte møter (med prioriterte saker) går greit.  

 

Det er lite rom for å legge strategier/planer, f.eks hvordan rekruttere nok/dyktige fagarbeidere 

til organisasjonen.  Er behovet større/mer akutt i noen virksomheter/sektorer enn i andre?   

Hva kan vi forvente av arbeidskraftbehov fram i tid, sett i lys av forventet avgang/utviklinga i 

samfunnet for øvrig?   

Skal det gjøres noen framstøt for å få tak i de riktige folkene?  Hvilke?   

Skal vi i større grad satse på egne ungdommer/grunnskolen?  

Hvordan markedsføre oss? Besøke utdanningsinst./enda mer bevisst bruk av sosiale media/...?  

Hvordan beholde dyktige ansatte?  Hvilke tiltak/metoder virker (arb.miljø/lønn/fritid/ 

boforhold/…)?  Hvilke av disse kan vi ta i bruk? 

 

Mange av de oppgavene som i dag gis for liten prioritet, kunne med økte ressurser ha vært 

utført med den kompetansen som allerede finnes.   

Når det gjelder den overordnede og strategiske planleggingen innen personalfeltet, som 

omfatter hele organisasjonen, bør dette ivaretas på et overordnet nivå med «spisset»/riktig 

kompetanse.  Man kan se for seg at noen organisatoriske grep, sammen med tilførsel av 

ressurser/kompetanse, kan gi større rom for å jobbe etter intensjonen i vedtatte kommuneplan.  

 

 

VURDERING AV UTVIKLING SIDEN 2013 

Antallet delegerte vedtak/utgående brev har holdt seg noenlunde på samme nivå de siste tre 

årene.  Det økte antall utgående brev i 2015 kan ha sin årsak i prosessen med nedbemanning i 

barnehagene og omgjøring av turnusordning ved Høgegga omsorgsboliger. 

 

Endring av rutiner/nye arbeidsmåter/oppdaterte dataverktøy har ført til lettelser i hverdagen 

(annonsering via karriere.no, ephorte, outlook osv).  

Andre endringer har ført til merarbeid (lønnsforhandlingsmodulen i Agresso – fullføring av 

prosessen etter lønnsforhandlinger er omstendelig). 

 

I dag forventes det at «ting» skal gå kjapt og at ansatte har gode datakunnskaper.   

En strategisk planlagt og gjennomført dataopplæring, som i sin tur vil føre til mer effektiv 

bruk av dataverktøyet, vil bidra til at slike forventninger i større grad kan fylles.  
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Prioritering videre, dagens ressurser 
Et avklart grunnlag, delegasjonsreglement, for avgjørelser som skal fattes administrativt vil 

være et godt utgangspunkt for effektiv saksbehandling. (Raskere saksgang og et minimum av 

byråkrati.)   

Gode rutiner for å gjøre lokale bestemmelser kjent i hele organisasjonen er også viktig.   

Samtidig som den enkelte, særlig ledere, har et egetansvar/plikt til å holde seg oppdatert på 

hvilke bestemmelser som gjelder til enhver tid.  

KF-systemet, med rutinehåndboka, vil i denne forbindelsen kunne utvikles til en innholdsrik 

verktøykasse. 

 

Reglement, retningslinjer og rutiner som vedtas er viktige verktøy for ledere og andre 

saksbehandlere, men vil ikke gi fasitsvar i alle saker.  Nivå gitt avgjørelsesmyndighet må også 

gis støtte/tillit til bruk av skjønn. 

 

Når dette er på plass, vil det daglige og mest rutinepregede personalarbeidet kunne bli mindre 

tidkrevende etter hvert.  Ledere kan i større grad fokusere på de vanskeligste sakene. 

 

Å utvikle et tettere samarbeid mellom ansatte som i dag allerede er involvert i 

personalarbeidet kan vurderes nærmere. 
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BEMANNINGSPLAN 
Servicetorget 

Bakgrunn/Mandat 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 

sammen nye bemanningsplaner i hht de nye rammene for de ulike sektorene. 

Mandat innebærer: 

- En bemanningsplan 

- Et kap pr sektor 

- Innledning, mandat, kap 1, kap 2, kap 3, kap 4-6, konklusjon 

- Ta utg pkt i de virksomhetene man har, men kan det gjøres endringer 

- Rådmann må gjøre sektorovergripende vurderinger til kommunestyret 

 

Tidsperspektiv: 

HO 29. feb 

Oppv kultur 1. mars 

MPU 3. mars 

FSK 17. mars 

KST 31. mars 

Hva ønskes oppnådd med bemanningsplan 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene 

 

SERVICEERKLÆRING SERVICETORGET  
Serviceerklæringen retter seg mot publikum som henvender seg til servicetorget i Nordreisa 

kommune ved personlig oppmøte, telefon og e-post 

Du kan forvente av oss: 

 At du møter vennlige og hjelpsomme medarbeidere som gir god service  

 At du blir behandlet med respekt, og vi overholder taushetsplikten 

 At du innenfor åpningstiden kan komme når du ønsker det uten å avtale tid 

 At vi har god kunnskap om Nordreisa kommunens tjenester  

 At vi gir raskt svar på spørsmål om kommunen og våre tjenester både på telefon, mail og ved 

henvendelse i resepsjonen. I noen tilfeller må vi hente informasjon andre steder. Da lover vi 

tilbakemelding innen 48 timer, utenom helger og høytider 

 At informasjonen du får er korrekt og oppdatert 

 At vi raskt setter over til en aktuell person eller informerer om når vedkommende er 

tilgjengelig  

 At avtaler overholdes  

 At krav til åpenhet og innsyn oppfylles  

 At vi behandler søknader etter forvaltningslovens regler 

 Vi forventer av deg: 

 At du henvender deg til oss innenfor åpningstiden  

 Vi viser hverandre gjensidig respekt og høflighet  
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Forbedring av kommunens service 

Dersom du mener at vi ikke yter den servicen vi beskriver i erklæringen vil vi gjerne høre fra 

deg. Det er du som avgjør om vi oppfyller punktene i serviceerklæringen. Vi arbeider 

kontinuerlig for å bedre kommunens service. Dine tilbakemeldinger gir oss mulighet til å bli 

bedre.  

 

Ved mottak av klager vil vi:  

 Gjennomgå våre rutiner 

 Rette på forholdet  

 Gi deg tilbakemelding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 
20. januar 16 – Oppstartmøte, fagledere innkalt av ass. rådmann sammen med hovedtillitsvalgt og 

hovedverneombud, orientering om arbeidet med bemanningsplan 

9. februar - Møte med alle ansatte, plasstillitsvalgte og verneombud på rådhuset, igangsatte arbeide 

med bemanningsplan. 

17. februar 2016 – Bemanninsplan sendes til Ass. rådmann fra servicetorget, kopi til ansatte 

servicetorget, hovedtillitsvalgte, verneombud,  

 

Sektoren totalt sett 
Christin tar dette 

Pr 1.1.2016 XX Årsverk 

Pr 1.1.2016 ant stillingshjemler 

 

Servicetorget  

 

Servicetorget pr 1.1.2016 

Antall årsverk 4,56 

Antall stillingshjemler  
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Antall prosjektstillinger / lærlinger 0 

Antall ansatte 5  
(2x100%, 80%, 90,77%, 40% ... +45% vakant) 

 

Utviklingen i korte trekk de siste årene 
Statistikk / aktivitetstall: 

Eks: Antall saker / antall møter / antall søknader – bolig, skjenke, serverings etc... (Statistikk som 

synliggjør produksjonsbehovet) 

Servicetorget produserer: (Servicetorget fyller dette ut) 

Rapporter 2015 2014 2013 

Antall politiske møter 99 68 75 

Antall ansatte som arbeider med utvalg 4 5 5 

Antall delegerte scooterdisper 96 183 155 

Antall meldinger/bekreftelser scooter 20 13 16 

Antall skjenkebev. Enkelt anledning 9 5 6 

Serveringsbevillinger 2 4 0 

Salgs- og skjenkebev. 13 3 0 

Kunnskapsprøver salg og skjenking, etablererprøver 16 5 0 

Antall utlyste stillinger 106 80 100 

Antall søkere på stillinger 1208 864 1091 

Antall saksmapper opprettet 2526 1074 1086 

Antall inngående dokumenter – journalført  6408 5494 5851 

Søknad om startlån 51 38 38 

Søknad om bostøtte 92 101 - 

 

Vurdering av utvikling siden 2013  

Servicetorget består av seks hovedenheter:  

1. Kundetorg 
2. Politisk sekretæriat inkl. valgadministrasjon  
3. Sekretariat ansettelsessaker  
4. Sentralarkiv og postmottak  
5. Informasjonspunkt og saksbehandling  
6. Boligkontor 

Kundetorg/sentralarkiv og postmottak/sekretariat ansettelsessaker/informasjonspunkt og 

saksbehandling 

Hovedenheter fra 1 til 5 er i hovedsak arbeidsoppgaver som er tillagt front, altså kundetorget og 

«sentralbordet».  Disse arbeidsoppgavene flyter mye i hverandre, da det i stor grad samarbeides 

mellom de to arbeidsstasjonene på utføring av arbeidsoppgaver. Det er dager da det pga. 

aktivitetsnivået i liten grad lar seg gjøre å saksbehandle i skranken, mens dette fint lar seg gjøre i 

sentralarkiv, og visa versa. Ansatte som har fronttjeneste må i stor grad i dag pga. manglende 

ressurser også samtidig utføre «eget arbeid», dvs. at ansatte ikke har egen kontortid til å få utført 

arbeidsoppgaver som ikke er tillagt til frontoppgaver. Kan nevne: attestering i Agresso, bestilling av 
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kontormateriell, utvalgsbehandling herunder klargjøring av møteinnkallinger, protokolleringer og 

utbetalinger av møtegodtgjørelser, arbeid med arkivplan. Det kan til tider være veldig vanskelig å 

utføre disse oppgavene i front pga. avbrytelser fra kunder og annen aktivitet som krever 

oppmerksomhet.   

 

Fra 1.4.16 vil det bli nytt telefonisystem. Da blir det direkte innvalg på tjenester og sentralbord slik vi 

kjenner det i dag vil utgå. Om det vil gi direkte spart ressurs på sentralbord er ennå for tidlig å si noe 

om, men arbeidsoppgaver som i dag i liten grad blir gjort på «topp» og som det ikke er anledning i 

samme grad å gjøre, vil kunne bli prioritert dersom det viser seg at deler av «sentralbordets» 

oppgaver blir borte som en følge av dette nye telefonsystemet.  

 

Det arbeids i dag med innføring av digital postforsendelse. Det er formidling av digital post fra 

kommunal sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. 

Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. Det er 

tillagt arkivtjenesten å ha rutiner for kvalitetskontroll og oppfølging av avvik, samt kvalitetssikring av 

denne tjenesten. Ser at dette vil bli en ny oppgave for «sentralbordet», da denne i stor grad kan 

arbeidet med sensitive dokumenter uten direkte innsyn av andre. Dette vil ikke være en oppgave 

som kan bli ivaretatt av skranketjenesten pga. sikkerheten rundt uoff. Dokumenter og andre graderte 

dokument behandling.   

 

Faglig leder tar seg i dag av publisering og klargjøring av stillingsutlysninger på KF-skjema, karriere.no, 

hjemmeside og facebook – disse oppgavene er ønsket tillagt til frontpersonale så snart det lar seg 

gjøre i forhold til kapasitet og tid for internopplæring av servicetorgets ansatte.  

 

Det er flere oppgaver som det rett å slett ikke er kapasitet til å utføre, her under arkivtjenester med 

bl.a restansekontroller, oppdatering og ajourhold av lister på lag og foreninger, gjennomgang og 

kontroll av avtaler – utgåtte og forlengelser, utlevering av kopi av dokumenter i papir er det ventetid 

på pga. ressurs mangel. Oppdatering på kommunens hjemmeside – her har vi skullet brukt mere tid, 

lagt inn mere informasjon spesielt om politikk, men det er pr i dag ikke ressurser til å få utført dette.  

 

Politisk sekretariat – valg administrasjon 

Utviklingen er at antall politiske møter har økt og vi har blitt færre ansatte til å gjøre utvalgsarbeidet. 

Planlegging og gjennomføring av valg foregår hvert annet år, og det er en utfordring å få driften av 

servicetorget til å gå opp samtidig som valgarbeidet pågår, og det foregår utvalgsmøter, vi mottar 

forhåndsstemmer mv.  

Miljø-,plan og utviklingsutvalget er det eneste utvalget som er digital. Dvs. at medlemmer her har 

ipad, altså papirløse møter. Det vil være meget arbeidsbesparende for servicetorget om alle utvalg 

hadde vært papirløse. Vi må i dag lage en papir kopi orginal for deretter å starter kopiering av x antall 

møtedokumenter til x antall mottakere, istedenfor å lage en digital fil og publisere denne på 

hjemmesiden.  

I dag er det fordelt på alle ansatte på servicetorget (unntatt boligkontoret) å ha utvalgsarbeid. På 

denne måten er vi ikke sårbare mtp. Ferieavvikling, sykefravær mv. Uavhengig av hvilket utvalg, kan 

alle gjøre denne oppgaven.  

 

Boligkontoret 
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Boligkontoret har en 40% stilling som ivaretar boligkontorets oppgaver. Det vil si to dager i uken er 

det åpent for publikum. Det er i liten grad noen mulighet for boligkontoret til å gjøre noe utadrettet 

oppgaver. Det er knapt nok tid til å ta unna de arbeidsoppgaver som kommer inn i form av søknad 

om startlån og behandling av bostøtter. Boligkontorets tjeneste ble flyttet til servicetorget i 2014. Før 

det var det en 50% som var tillagt økonomiavdelingen. 

 

 

 

 

Kompetansebehov servicetorget 
 

Type situasjon Arbeidsoppgaver Hvilken type kunnskap kreves? 

Boligkontoret 
Administrerer kommunale 
startlån, boligtilskudd. Gir 
veiledning i Husbankens 
tjenestetilbud herunder 
bostøtte, startlån, tilskudd, 
prioritets fravikelser, 
søknader om avdragsfrihet. 

Møtevirksomhet: boligfaglig råd, 
private banker, gjeldesrådgiver, NAV, 
barnevernet, flykningetjenesten/VO, 
fylkesmannen, NYBO, Husbanken, 
Lindorff,  
Kursvirksomhet: Kurs for VO – 
bostøtte kurs 
Kundebehandling: Saksbehandling 
herunder delegert vedtak, 
oppfølging av startlån,  
 
Bostøtte: veiledning av nye og gamle 
kunder, oppfølging, behandling av 
klager, rapportering til husbanken 
 
Startlån/Tilskudd: Rapportering av 
startlån, saksbehandling, del.vedtak, 
oppfølging kontakt med 
husbanken/lindorff, banker mfl.  
 
Søknad til husbanken etter politisk 
behandling i kst. for tildelingsmidler. 
1 gang i året. 
 
Besvar e-posthenvendelser 
forbindelser 
 
Kontakt med interne tjenestesteder 
for informasjon om boligkontorets 
virkemidler til bl.a.  hjemme-
tjenesten et par ganger i året. 
 

Bruke Excel,  
Bruke sak- og arkivprogrammet 
ephorte  
Bruke Outlook 
Kunnskap om boligstrategisk plan  
Kunnskap om gjeldende lover og 
regler  
Bruke Husbankens 
behandlingsverktøyer 
Bruke Lindorffs dataprogrammer 
Bruke kredittvurderingsverktøy 
Bruke folkeregisteret 
Bruke kartverket – Norkart/web 
kart løsning 
Kundebehandling 
 
 
 
 

Kundetorg (skranken) 
Kundemottak, Offentlig e-
post mottak, 
utvalgsarbeid, sekretariat 
for ansettelsessaker, 
Utleie av lokaler og utstyr, 
behandling av utgående 

Kundemottak: 
Betjene eksterne og interne 
kunder herunder: 
Salg av frimerker, bøker, kart, 
husnummerskilt, kopi, 
laminering, innbinding, rett kopi 
bekreftelser, faks, e-post 

Kjenne til gjeldende regler for 
motorferdsel i utmark,  
Bruke arkiv og saksbehandler 
funksjonen i ephorte 
Bruke outlook 
Bruke hjemmesiden som 
administrator 
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post, saksbehandling, 
mottak av påmeldinger, 
attestasjon av fakturaer, 
arkivarbeid, oppdatering 
av div. lister/reglement,  
Oppdatering av 
hjemmesiden, 
oppdatering av facebook,, 
bestilling av 
kontorrekvisita for 
rådhuset, mottak av 
pakkepost 
 
 

forsendelser, søk i arkiv herunder 
papir og elektronisk arkiv, 
bestilling fra fjernarkiv IKAT, 
veiledning i bruk av KS-skjema 
herunder søknad på stillinger, 
søknad om dispensasjoner, 
barnehage, sfo mf.l.  
Generell informasjon til eksterne 
kunder som kommer inn til oss 
med spørsmål av ulik karakter. 
 
Offentlig e-post mottak: 
Besvare og videresende e-post, 
journalføre e-post, utskrift av 
inngående fakturaer, utskrift og 
kopiering etter forespørsel på e-
post. Videresende og journalføre 
inngående e-post om høringer og 
tilskudd. 
 
Utvalgsarbeid 
Klargjøre møtedokumenter og 
innkalling, utsending og 
produksjon av sakspapirer, 
mottak og innkalling ved forfall, 
klargjøre protokoll og 
ferdigstilling av protokoll, 
herunder utsending og 
publisering på hjemmeside. 
Klargjøring av utbetaling av 
møtegodtgjøring. 
 
Sekretariat for ansettelsessaker 
Publisering på karriere.no , 
hjemmeside og facebook. 
Produksjon av søkerliste til bruk i 
ansettelsesprosessen, sende ut 
brev til reserver og til de som ikke 
får tilbud. Oppfølging og 
avslutning av ansettelsessaken. 
 
Utleie av lokaler og utstyr 
Bestillinger mottatt pr tlf. og e-
post på leie av lokaler, herunder 
også møterom på rådhuset, samt 
utleie av div. utstyr som 
videokanon, stoler, bord og 
lydanlegg mm. Sende bekreftelse. 
 
Behandling av utgående post 
Kopiering og pakking av utgående 
post, pakking av fakturaer for 

Bruke facebook som 
administrator  
Bruke agresso regnskap/att. 
Verktøy 
Bruke Xerox som administrator  
Bruk av div. servicemaskiner 
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sektor for helse og 
familiesenteret.  
 
Saksbehandling / scooterdisper 
Behandling av scooterdisper – 
produksjon av delegerte vedtak.  
Mottak og videresending av 
melding om kjøring. 
 
Mottak av påmeldinger 
Møtedeltakelser av kurs og 
møter som er sendt ut fra 
Nordreisa kommune.  
 
Attestasjon av fakturaer og 
reiseregninger 
Inngående fakturaer fordeles på  
forskjellige ansvar og funksjoner,  
 
Arkivarbeid 
Fortløpende journalføring, 
journalføring av inngående og 
utgående e-post, opprettelse av 
nye saksmapper etter bestilling, 
flytting av dokumenter, gi 
tilganger i ephorte, skrive ut fra 
arkiv,  
 
Produksjon av div. 
lister/reglement 
Nye og reviderte 
reglement/instrukser mv. 
kopieres og gjøres tilgjengelig. 
Oppdatering av intern 
telefonliste,  
 
Oppdatering av hjemmesiden og 
facebook 
Nyheter og redigering av 
hjemmeside og publisering på 
facebook. 
 
Bestilling av kontorrekvisita  
Bestilling av kontorrekvisita, og 
mottak og oppfølging av faktura. 
 
Mottak av pakkepost 
Kvitter for mottak og gir melding 
til mottaker at det er pakke å 
hente. 
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behandling av e-post, 
journalføring i ephorte, 
sekretariat for ansettelses saker, 
arkivarbeid herunder opprettelse 
av ny saker i ephorte, pakking og 
utsending av brev/pakker, 
mottak av intern post og 
omfordeling, utvalgsarbeid, 
innkalling av vara ved 
forfallsmeldinger til møter, 
møteroms booking, behandle 
scooter dispensasjoner, 
vedlikehold av hjemmeside etc...  

Sentralbord 
Kundemottak, 
postbehandling, 
journalbehandling, 
utvalgsarbeid, attestering 
av fakturaer 
 
 
 
 

Kundemottak: besvare inngående 
tlf. og videre føre til riktig 
saksbehandler, besvare 
spørsmål/veiledning,  
 
Postbehandling: Utpakking av 
inngående post for hele 
organisasjonen, sortere og 
fordele til avdelinger og til 
journalføring. Utsending av 
utgående post og pakker. 
 
Journalbehandling: Klargjøre all 
inngående post for skanning inn i 
ephorte, og også utgående post 
som saksbehandlere ikke har 
produsert i ephorte. Journalføre 
og fordele på saksbehandlere. 
Journalføring av KF-skjemaer og 
utskrift av stillinger 
 

Ephorte 
Web løsning for bestilling av 
utgående post/pakker 
Pixedit 
Agresso 

Oppgaver som blir løst i samarbeid mellom sentralbord/skranke 
Disse oppgavene gjøres begge steder: 
Kundebehandling, møteroms bestillinger, Utvalgsarbeid, postbehandling, journalføring, mottak av 
pakker, faktura attestasjon, scooterdisper, ansettelsessaker, mv.  

Politisk sekretariat  
- hovedoppgave er å 
betjene de politiske 
organene ved å legge til 
rette for, og bidra til, 
avvikling av møter i 
folkevalgte styrer, råd og 
utvalg. 
 

Budsjett for politisk 
Gi råd, veiledning og bistå i saker 
knyttet til prosedyrer og 
saksgang i de folkevalgte 
organene 
Sørge for at de folkevalgte får de 
arbeidsbetingelser og den 
godtgjørelse de har krav på. Gi 
råd, veiledning og informasjon til 
folkevalgte, administrasjon, 
presse og publikum om vedtak og 
saker. Tilrettelegge for 
kommunens 
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representasjon. Ajourholde og 
videreutvikle kommunens 
nettsider om politikk og 
demokrati. 
Sekretær for kommunestyret. 
Selvstendig saksbehandling for 
valgnemnda. 

Valgadministrasjon 
 

Ansvarlig for overordnet 
administrativ gjennomføring 
av valget. Budsjett, utarbeiding 
av håndbøker, rutiner, opplæring 
og kursing av valgmedarbeidere. 
Ansvar for innkjøp og 
valgsamarbeid. Ansvar for å 
oppbevare forseglings- og 
sikringsutstyr. Sekretærfunksjon 
for valgstyret. Ansvarlig for å 
utrede og fremme saker for 
valgstyret, herunder utarbeiding 
av høringsuttalelser og lignende 
for øvrig politisk behandling. 
Ansvarlig for å oppdaterer 
kommunens valgside på internett 
og utforming av alt 
informasjonsmateriell som 
utarbeides lokalt, samt grafisk 
materiell som skilt 
til stemmelokaler.  
Ansvar for alle datasystemer som 
brukes ved valget, 
avtaleverk vedrørende 
datasystemene og 
IKT. Superbruker av valgsystemet 
EVA (særlig mht 
rapportering valgdag). 
Ansvarlig for praktisk 
tilrettelegging av valglokaler, og 
overordnet leder for alle de ulike 
stemmestedene og 
gjennomføringen av valget. 

 

Sekretariat 
ansettelsessaker  

 

Publiserer stilling på hjemmeside, 
karriere.no, facebook 
Skanning av alle søknader 
m/vedlegg, el. direkte inntak ved 
bruk av KF-Skjema 
Lage søker liste 
Sende ut til ledere m/kopi til 
andre interne 
Etterarbeid: Sende ut brev til 
resserve og de som ikke har fått 
stilling. 

Bruk av web-verktøy: ephorte 
system for ansettelser, 
hjemmeside, karriere.no 
KF-verktøy for skjema 
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Følge opp at arb.avtale 
innkommer til avtalt tid. 

Sentralarkiv og 
postmottak  

 

Ansvaret for inngående og 
utgående post, og at det som skal 
arkiveres.  
Gamle arkiv 
Utsending av post og pakker, 
rekommanderte sendinger 
Superbruker for ephorte, 
opplæring av ansatte, support 
ved feil, brevmaler 

 

Informasjonspunkt og 
saksbehandling  

 

Dokumentsenter for eksterne og 
interne, herunder reglement, 
planer, søknadsskjema, publisere 
på intranett 

 

Kommuneregisteret   

KF-Skjema 
Tjenestebeskrivelser 

Skjemaer, endringer, publisering, 
oppdatering 

 

Salgs- og 
skjenkebevillinger 
(butikker og utesteder) 

Saksbehandling av bevillingssaker 
til kommunestyret og 
formannskapet 

Kjenne til gjeldende lover og 
forskrifter. 
Bruke arkiv og 
saksbehandlerfunksjon i ephorte 

Skjenkebevillinger til 
enkelt anledning og 
ambulerende. 

Saksbehandling til 
formannskapet og 
kommunestyret 

Kjenne til gjeldende lover og 
forskrifter. 
Bruke arkiv og 
saksbehandlerfunksjon i ephorte 

Oppfølging av Alkontrolls 
rapporter vedr. kontroll 
på salgs- og 
skjenkestedene. 

Kontrollere rapportene og 
rapportere til rådmannen dersom 
merknad.   

Kjenne til gjeldende lover og 
forskrifter. 
 

Fakturering av årlig gebyr 
til salgs- og 
skjenkestedene. 

Gebyret regnes ut etter 
innhenting av 
omsetningsoppgaver fra salgs- og 
skjenkestedene. Gebyret er 
fastsatt sentralt og regnes ut 
etter antall omsatt liter eller 
minimumsgebyr. 

Agresso og ephorte. 

Fakturering av 
skjenkeavgift ved enkelt 
arrangement. 

Gebyret fastsatt sentralt og 
faktureres en gang pr måned. 

Agresso. 

Rapportere til Statens  
institutt for 
rusmiddelforskning 
(SIRUS) 

Sende inn rapport over 
kommunens forvaltning av 
alkoholloven. 

 

Kunnskapsprøver 
alkoholloven for salgs- og 
skjenkebevillinger. 

Tilrettelegge for at prøvetakere 
kan avlegge prøver elektronisk. 
Fakturering av gebyr for prøve.  

Kunne bruke programmet. 
Agresso. 

Etablererprøver 
serveringsbevilling. 

Tilrettelegge for at prøvetakere 
kan avlegge prøver elektronisk. 
Fakturering av gebyr for prøve. 

Kunne bruke programmet. 
Agresso. 

-�183�-



Utsteder bevis for 
beståtte kunnskapsprøver 
og etablererprøver. 

Lage og sende ut kursbevis. Kunne bruke programmet. 

Serveringsbevillinger Etter søknad gi 
serveringsbevilling i samarbeid 
med rådmannen. 
 

Serveringsloven. 
Ephorte 

Møtesekretær oppvekst- 
og kulturutvalget, helse- 
og omsorgsutvalget, 
brukerutvalget og 
ungdomsrådet og andre 
utvalg ved behov. 
 

Sende ut melding til 
saksbehandlerne om møter med 
frist for ferdigstillelse av saker. 
Sende ut innkalling med foreløpig 
saksliste til medlemmer og 
varamedlemmer. 
Klargjøre møtedokumenter og 
innkalling, utsending og 
produksjon av sakspapirer, 
klargjøre protokoll og 
ferdigstilling av protokoll, 
herunder utsending og 
publisering på hjemmeside.  
 

Bruke outlook. 
Bruke ephorte og hjemmesiden. 
Kjenne til politisk reglement. 

Møtegodtgjørelser til 
utvalgene 

Utregning og klargjøring av 
utbetaling av møtegodtgjøring. 
Medlemmene i ungdomsrådet får 
godtgjørelse  hver tredje måned. 

Kjenne til kommunens reglement 
for godtgjørelser. 

Utbetaling av 
kommunens tilskudd til 
andre trossamfunn. 

Utregning av kommunens  
tilskudd.   
Utsending av brev til 
trossamfunnene. 

Kommunens budsjett. 
Ephorte. 

Refusjonskrav mink og 
rev. 

Utregning av krav  med følgebrev 
og faktura. 

Ephorte og agresso. 

Interne overføringer til 
skoler og barnehager og 
andre interne. 

Sende ut interne overføringer for 
kopiering, porto mm.  

 

Lokaler på 
kommunehuset, utleie av 
høytaleranlegg, 
prosjektor, kopiering til 
lag og foreninger, salg av 
bøker, porto med mere. 

Fakturering av leie av lokaler 
kommunehuset, høytaleranlegg, 
prosjektor, bøker, kopiering med 
mere. 

Agresso 

Saker til valgstyret. Saksbehandler følgende saker til 
valgstyret: 
Valg av stemmestyrer, 
godkjenning innkomne 
listeforslag, utlegging av 
manntall, institusjonsvalg, 
godkjenning av innkomne 
listeforslag med mere. 

Kjenne til valgloven med 
forskrifter. 
Ephorte. 

Valgarbeid fra ca. januar 
til oktober i valgåret.   
 

Bestilling av valgmateriell, 
bestilling av lokaler i kretsene, 
finne folk til stemmestyrer i 

Kjenne til valgloven med 
forskrifter. 
Ephorte. 

-�184�-



kretsene, underretning til 
listekandidater, bestilling av 
stemmesedler til kommunen og 
politiske parti,   bestilling av 
valgannonser, organisere 
institusjonsvalg, 
tilrettelegge/ordne valglokale for 
forhåndsstemming, utlegging av 
manntall til offentlig ettersyn, 
utlegging av innkomne lister til 
offentlig ettersyn, oversendelse 
av manntall til partiene, 
valgstyrets underretning til valgte 
representanter,  
manntallsoppgaver, fakturering 
til politiske parti med mere.  
Mottak av forhåndsstemmer, 
mottak av stemmer på 
institusjoner og stemmer 
hjemme. 

Agresso 

Fast og tilfeldig utleie av 
hall, kafeteria, kinosal,  
styrketreningsrom og 
miniatyrskytebane i 
Nordreisahallen. 
 

Ansvar for utleie. 
Søknadsfrister for leie til 
undervisning er 15. mai og faste 
treningstider  1. juni.  Leie til 
annet skjer kontinuerlig 
(håndballkamper, turneringer, 
møter, kurs, bingo osv). 
Legger fram for idrettsrådet 
forslag til nye treningstider. 
 

Kjenne til reglement. 
Outlook og ephorte. 

Fast og tilfeldig utleie av 
gymsalen og 
svømmehallen ved 
Storslett samfunnshus. 
 

Ansvar for utleie. 
Søknadsfrist for trening 1. juni.  
Leie til annet skjer kontinuerlig 
(loppemarked, bursdager, messer 
osv. 

Outlook og ephorte. 

Leie av gymsalen ved 
Sørkjosen skole. 
 

Ansvar for utleie. 
Søknadsfrist  for trening er 1. 
juni.  Leie til annet skjer 
kontinuerlig (bursdager osv.) 

Outlook og ephorte. 

Ajourhold av treningstider 
til ovennevnte bygg. 

Sende ut oppdaterte/ajourførte 
treningstider hver gang det er 
endringer. 

Outlook og ephorte. 

Fakturering av leie for 
ovennevnte bygg. 

Faktureres 1 gang pr måned. Agresso 

Ajourhold av 
kunderegisteret. 

Nye kunder og ajourhold  i 
agresso. 

Agresso 

Hjelpe brukere i ephorte, 
opprette saksnummer 
med mere.  

  

Arkiv Arkivere dokumenter til arkiv fra 
saksbehandlere 

Må kunne k-koder, 
arkivforskriften, vite hva som er 
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Leite fram dokumenter til 
saksbehandlere, publikum, 
offentlige instanser – skrive brev 
og sende ut til de som etterspør. 
Pakke bort og oppdatere lister og 
arkivkataloger  
Arkivere i elektronisk arkiv 

arkivverdig, akivkataloger, 
depotordninger. 
 

Arkivplan Legge in alle enhetene i arkivplan 
med hvordan de arkiverer 
Organisering/ansvar – politisk. 
Adm.str. og                     
arkivorganisering 
Reglement – Lover, forskrifter, 
sentr.- lokale reglement 
Rutinebeskrivelse – Daglige-, 
periodiske,- spesialrutiner, 
kvalitetssikring 
Arkiv oversikt – arkivserier, 
elektroniske systemer, daglig,- 
bortsettingsarkiv 
Arkiv depot – Depot ordning, 
arkivkatalog, publikumstjeneste  

Være autorisert for å logge inn, 
ha kjennskap til de forskjellige 
enhetene 
Kunne bruke arkivplan.no som 
verktøy 

Agresso Finne riktige poster 
Attestere faktura – godkjenne 
sende videre 

Ha innloggingsstatus  
Kunnskap til bruk av agresso 

Møtebehandling 
formannskapet, 
administrasjonsutvalget 
og andre møter når ikke 
de som skal ta det er 
tilstede. 

Sende ut melding til 
saksbehandlerne om møter med 
frist for ferdigstillelse av saker. 
Klargjøre møtedokumenter og 
innkalling, utsending til 
medlemmer, varamedlemmer og 
andre som skal ha dokumentene, 
produksjon av sakspapirer, 
klargjøre protokoll og 
ferdigstilling av protokoll, 
herunder utsending og 
publisering på hjemmeside før og 
etter møtet.  
 

Bruke outlook. 
Bruke ephorte og hjemmesiden. 
Kjenne til politisk reglement. 

Ephorte Hjelpe saksbehandlere med 
tilganger til mapper  
Lage nye saksmapper  

Bruke ephorte 

Møtegodtgjøring Utregning og klargjøring av 
utbetaling av møtegodtgjøring. 
 

Bruk av Excel  
Kjenne til kommunens reglement 
for godtgjørelser. 

Utleie Leie ut møterom, på 
kommunehuset, utleie av 
høyttaleranlegg, prosjektor, 
kopiering til lag og foreninger, 
salg av skilt, bøker, porto etc. 

Bruk av Outlook 
Og vite hvor man finn utleiebøker 
og skjema hvor det er ledige 
timer 
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Leier også ut andre lokaler når 
ikke den som har hovedansvaret 
er tilstede – sende ut bekreftelse 

Faglig leder Fagansvar for servicetorgets 
oppgaver.  
Personalansvar – oppfølging av 
ansatte mv.  
Valgansvarlig 
Arkivleder; herunder – 
systemansvarlig eporte: 
Vedlikeholde arkivstuktur slik at 
det samsvarer med kommunens 
organisering, brukeradm., 
brevmaler, support ephorte over 
100 brukere mv. 
 
Sekretær kommunestyret og 
valgnemnda. 
 
Selvstendig saksbehandling til 
kst. og valgnemnda.  
 
Budsjettansvar for totalt ca kr . 
7.190.000,- 
120 – Servicetorget 
144-Fellestiltak kontordrift 
170 – politisk 
171 – Støtte til politiske partier 
172 – kommune- og stortingsvalg 
173 – N-T reg.råd 
174 – kontrollutvalget 

Personalledelse –  
Bruke alle elementer i ephorte – 
og kunne gi andre opplæring i 
disse! 
Arkivledelse – kjenne til sentrale 
lover og regler for dette 
KF- skjema- og 
tjenestebeskrivelser, kunne bruke 
dette og gi andre opplæring 
Adm. av hjemmesiden 
Adm. av intranett 
Adm. av facebook 
 
EVA – valgadm. Programmet, 
kjenne lover og gi opplæring til 
andre i dette. 
 
Agresso – bruke dette som 
verktøy i arbeidet med budsjett 
og regnskapsoppfølging, 
herunder budsjett og analyse 
arbeid. 
Utvalgsarbeid – kjenne til 
saksbehandlingsregler og 
hvordan det poliske fungerer 
Erfaring og kompetanse om 
offentlige forvaltningsprosesser. 
 
Bruke Excel, Outlook 
Kunnskap om boligstrategisk plan  
Bruke Husbankens 
behandlingsverktøyer 
Bruke Lindorffs dataprogrammer 
Bruke kredittvurderingsverktøy 
Bruke kartverket – Norkart/web 
kart løsning 
 
m.m. ..... 

 

Handlingsrom 
Om man tar utgangspunktet i dagens bemanning, er det mulig å si noe om handlingsrommet for 

dimensjonering og utvikling fremover. Den øvrige pensjonsalderen i stillinger er 62/67/70 år. I praksis 

vil de fleste gå av ved aldersgrense for pensjon. 

Kort oppsummert på bakgrunn av gjennomgangen og vurderingen over må følgende behov søkes løst 

i løpet 2016: 
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Servicetorget, politisk sekretariat, kundemottak og arkiv: 

Personal 

Økonomi 

IKT 

osv 

 

Følgende stillinger foreslås prioritert og realisert i 2016: 

Følgende disponible stillingsressurser finnes i 2016: 

Årsverk Merknad 

 XXXX ant kjent avgang 2016 

 Xxx still prioritert og lagt inn i budsjett 2016 

 Still fin av prosjekter 

 

2016 
I 2016 – 1 ansatt 60 år ligger det an til xxx avganger i aldersgrensen 

2017 – 1 ansatt 61 år 

2018 – 1 ansatt 62 år 

2019 – 1 ansatt 63 år + 1 ansatt 60 år 

 

Som dere ser er det kun ungdommer som er i arbeid her :) 

 

Prioriteringer videre i strategisk periode 
Servicetorget har i dag en 45% stilling vakant – dvs. at arbeidsoppgaver som er tillagt denne stillingen 

kommer på topp til alle som arbeider på servicetorget, da den som innehadde denne stillingen ikke 

har tatt noen av oppgavene med seg dit den dro. Bemanningen på servicetorget er altså akkurat slik 

at vi klarer å «slokke» branner. Det er i liten utstrekning kapasitet til å iverksette nye tiltak, spesielt 

mtp. Å gjøre kommunen mere tilgjengelig elektronisk. Det er tillagt så mange forskjellige oppgaver til 

servicetorget, at øvrige oppgaver hver enkelt ansatt har i tillegg kommer på «topp» av alle andre 

oppgaver. Dette vil i det lange løp gå utover de ansattes helse, dersom vi ikke får gitt ansatte 

kontortid til å utføre oppgavene på en tilfredsstillende måte, og de oppgaver som ikke er rene 

skranke/front tjenester. Antall politiske utvalg og møter har økt, og med dette er arbeidsmengden for 

servicetorget i samme grad økt, men antall ansatte redusert.  

I tillegg har vi boligkontoret med kun 40% stilling. Det vil si to dager åpent for publikum og knapt tid 

til saksbehandling. Det er i liten utstrekning mulig for den ansatte i denne stillingen til å kunne drive 

utadrettett informasjonsarbeid, eller annen utviklingsarbeid. Arbeidet blir å behandle søknader og ta 

imot kunder. Er det dette Nordreisa kommune ønsker skal være arbeidet for boligkontoret?  

Hvem skal gjøre det som står under «strategier» i bolig politisk strategi?  Slik det er i dag, 

er det ikke kapasitet for boligkontorets 40% stilling å være den som ivaretar dette arbeide: 

Nordreisa kommune skal aktivt drive med informasjonsarbeid og veiledning for å øke 

byggeaktiviteten hos private.  

Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid ovenfor målgruppen 

førstegangsetablerere. Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid 
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ovenfor målgruppen eldre. Nordreisa kommune skal etablere og vedlikeholde koplinger mellom 

eksterne og interne aktører for å fremme boligpolitikken. Nordreisa kommune skal opprette et eget 

fond, der det skal gis tilskudd til tomtekjøp for nybygging til nyetablerere. Nordreisa kommune skal 

sikre stabile boligforhold til husstander i etableringsfase, og til de som trenger delvis eller full 

finansiering. Nordreisa kommune skal aktivt markedsføre de muligheter for etablering i distriktene 

som er lagt til rette for gjennom Jordloven. Nordreisa kommune skal aktivt markedsføre de 

muligheter for boligutbygging som er avlagt i Kommuneplanens Arealdel 2014-2024. Nordreisa 

kommune skal i samarbeid med NYBO stiftelsen drive aktiv sosial boligpolitikk for Nordreisa 

kommune. Nordreisa kommune skal i samarbeid med private utbyggere (for eksempel gjennom 

Hamarøymodellen) legge til rette for at midlertidige boliger for vanskeligstilte, som 

førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige boliger for arbeidsinnvandring og annen 

rekruttering, barnefamilier og enslige, blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. 

 

Servicetorget har altså behov for 45% stilling til servicetorgets oppgaver – herunder ivaretakelse av 

hjemmeside, arkiv, utvalg. Slik det er pr i dag er det liten eller ingen mulighet for faglig leder å drive 

internopplæring og/eller direkte delegere ansvarsoppgaver herunder support/opplæring arkiv til 

ansatte i servicetorget pga. lite ressurser. Under gjennomføring av valg, er det i perioder helt 

avgjørende at andre sektorer er med å bidrar til at servicetorget kan holde åpent, men med reduserte 

tjenester. Dette er ikke holdbart i lengden! 

I tillegg ønskes det at boligkontoret øker fra 40 til 100% slik at det er mulig å kunne imøtekomme og 

arbeide aktivt med boligpolitisk strategi. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/325-2 

Arkiv:                212  

Saksbehandler:  Anne-Marie 

Gaino 

 Dato:                 14.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/16 Nordreisa formannskap 17.03.2016 

 

Statusrapport på lønnskostnadene til og med mars 2016 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommunes lønnsanalyse tas til etterretning. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det er gjennomført en statuskontroll på lønnskostnadene til og med mars 2016. Regnskap og 

budsjett for denne perioden er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 

 

Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 

totalt budsjett følger med hele tiden. 

Per mars 2016 skal forbruket ligge på 27,3 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 

budsjettet. Denne kvartalsoversikten viser regnskapsførte lønnsutgifter i forhold til 

totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som står i regnskapssystemet beregnet ut fra 

differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk forbruks % i regnskapet til og med mars. 

Årsaken til avvikene forklares under hver sektor. 

 

PP-tjenesten er holdt utenfor da de er interkommunale samarbeid. Prosjekter holdes også utenfor 

da disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med diverse tilskudd. Det gjøres 

heller ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne sektoren er selvfinansiert. Denne 

sektoren er også holdt utenfor oversikten av total drift. 
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Total oversikt sektor 1-6 til og med mars 2016.  

 
 

 

1 Sektor for administrasjon 

 

Oversikt for sektoren: 

 
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 

De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  

o Mindreforbruk på lønn kr 0.123 mill.  

o Nedtrekk for sektor 1 på kr. 365.669 er inkl. i avviksberegningen. 

 

 

2 Sektor for oppvekst 

 

Oversikt for sektoren: 

 
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 

De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  

o Merforbruk på lønn kr 0.839 mill. 

o Merforbruket ligger i hovedsak innenfor skole, SFO og barnehage. 

1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 3 420 215 12 977 326 26,36 -122 595

Totalt avvik sektor 1 3 420 215 12 977 326 26,36 -122 595

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 25 836 928 91 566 348 28,22 839 315

Totalt avvik for sektor 2 25 836 928 91 566 348 28,22 839 315

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 33 278 229 126 339 220 26,34 -1 212 378

Totalt avvik for sektor 3 33 278 229 126 339 220 26,34 -1 212 378

6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 7 572 989 28 335 290 26,73 -162 546

Totalt avvik sektor 6 7 572 989 28 335 290 26,73 -162 546

Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 70 108 360          259 218 184      27,05 -658 204            

Totalt avvik sektor 1-6 70 108 360          259 218 184      27,05 -658 204            

1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 3 420 215 12 977 326 26,36 -122 595

Totalt avvik sektor 1 3 420 215 12 977 326 26,36 -122 595

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 25 836 928 91 566 348 28,22 839 315

Totalt avvik for sektor 2 25 836 928 91 566 348 28,22 839 315
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o Nedtrekk for sektor 2 på kr. 4.755.923 er inkl. i avviksberegningen, men ikke 

fordelt på avdelingene innenfor sektoren. 

 

 

3 Sektor for helse og sosial 

 

Oversikt for sektoren: 

 
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 

De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  

o Mindreforbruk på lønn kr 1.212 mill. 

o Nedtrekket for sektor 3 på kr. 11.903.784 er inkl. i avviksberegningen, men ikke 

fordelt på avdelingene innenfor sektoren. 

 

 

6 Sektor for drift og utvikling 

 

Oversikt for sektoren: 

 
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 

 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  

o Mindreforbruk på lønn kr 0.163 mill. 

o Nedtrekket for sektor 6 på kr. 581.064 er inkl. i avviksberegningen. 

 

 

Total 

 
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 

 

Vurdering 

 

Nordreisa kommune har til og med mars 2016 et mindreforbruk på kr 0.658 mill. Alle 

nedtrekkene er tatt med i beregningene på avvikene. Sektor for oppvekst har merforbruk på  

kr. 0.839 mill. Merforbruket ligger i hovedsak innenfor skole, SFO og barnehage. De andre 

sektorene har mindreforbruk, som gir kommunen totalt sett et mindreforbruk. 

 

 

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 33 278 229 126 339 220 26,34 -1 212 378

Totalt avvik for sektor 3 33 278 229 126 339 220 26,34 -1 212 378

6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 7 572 989 28 335 290 26,73 -162 546

Totalt avvik sektor 6 7 572 989 28 335 290 26,73 -162 546

Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 70 108 360          259 218 184      27,05 -658 204            

Totalt avvik sektor 1-6 70 108 360          259 218 184      27,05 -658 204            
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