
       
 

 

Møteinnkalling     
 

 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 

Dato: 30.03.2016 møtestart kl 10:00 – Felles kommunestyremøte 

31.03.2016 møtestart kl 09:00 – Kommunestyremøte for Nordreisa kommune 

  

 
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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Saksliste 30.3.16 Felles kommunestyremøte  

– kommunereformen, fellesmøte for kommunestyrene i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og 

Skjervøy. 

Program for den 30.3.16 - Møtestart kl 10:00 (event. sakspapirer legges frem på møtet) 

 Velkommen v/ Øyvind Evanger 

 Navneopprop - hvert kommunestyre 

 Innledning  

 Utredning av kommunesammenslåing v/prosjektleder i Pwc, Geir Are Nyeng  

 Kommunereform -  og småkommunens fordeler, i lys av forskingsresultat v/Nils Aarsæther  

 Kommunereformen - status i Troms v/Fylkesmann Bård M. Pedersen  

 Debatt  

 

Lunsj i kantina på Halti.  

 

Saksliste 31.3.16 Nordreisa kommunestyre 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 23/16 Referatsak   

RS 7/16 Godkjenning av kassakreditt - 35 mill. kr  2016/41 

RS 8/16 Høringssvar handlingsplan kollektivtransport i 

Troms ref: 15/2891 

 2016/150 

RS 9/16 Hålogaland Lagmannsrett årsmelding 2015  2015/854 

RS 10/16 Kontrollrapport 2015 - 

skatteoppkreverfunksjonen 

 2015/602 

RS 11/16 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd 

innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og 

velferdsforvaltning 

 2016/168 

RS 12/16 Nordreisa Frivilligsentral - tilskudd 2016  2015/2178 

RS 13/16 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 

26.01.2016 

 2015/369 

RS 14/16 Rundskriv om kommunereformen og arkiv  2016/199 

RS 15/16 Søknad om godkjenning av låneopptak - Guleng 

III Nordreisa kommune 

 2016/175 

RS 16/16 Tildeling av kontrakt ordinært mottak - Nordreisa 

(Storslett) 

 2015/2357 

RS 17/16 Tildeling av skjønnsmidler - kompensasjon til 

folkevalgte i forbindelse med kurs i 

kommuneøkonomien og kommunejus i november 

2015 

 2015/858 

RS 18/16 Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og 

tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 

 2015/103 
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RS 19/16 Tilskudd til vei, bredbånd og andre 

digitaliseringstiltak i kommuner som vedtar 

sammenslåing 

 2015/31 

RS 20/16 Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd - innspill til 

landbruksforhandlingene 2016 

 2015/369 

RS 21/16 Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd - nasjonalt 

skredsenter til Kåfjord! 

 2015/369 

RS 22/16 Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd - ny 

langtidsplan for forsvarssektoren 

 2015/369 

RS 23/16 Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd til 

Sjømatmeldinga 

 2015/369 

RS 24/16 Årsmelding 2015 Nord-Troms jordskifterett  2015/664 

RS 25/16 Årsrapport for 2015 - skatteoppkreveren i 

Nordreisa 

 2015/602 

PS 24/16 1. revidering av årsbudsjettet for 2016  2015/1589 

PS 25/16 Ombygging Moan skole  2016/285 

PS 26/16 Samhandling og utvikling i Halti  2015/1564 

PS 27/16 Innbyggerinvolvering i forbindelse med utredning 

om ny kommunestruktur 

 2015/31 

PS 28/16 Områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på 

strekningen Oksfjordhamn-Karvik - Vedtak av 

planprogram 

 2016/165 

PS 29/16 Nødnett/legevakt i Nordreisa kommune -  Endelig 

plassering, drift og personellmessige 

disponeringer 

 2015/1831 

PS 30/16 Lokalisering av Nordreisa 

voksenopplæringssenter 

 2016/225 

PS 31/16 Lovlighetskontroll valg av byggekomite KST 

11/16  - Nordreisa kommune 

 2016/70 

PS 32/16 Valg av byggekomitè 2016-2019  2016/70 

PS 33/16 Valg av Nordreisa sakkyndig nemnd for 

eiendomsskatt 2016-2019 

 2016/62 

PS 34/16 Valg av klagenemnd for eiendomsskatt 2016-

2019 

 2016/61 

PS 35/16 Valg av representant og vararepresentant til 

representantskapet i K-Sekretariatet IKS 2016-

2019 

 2015/2168 

PS 36/16 Valg av representant til representantskapet Halti 

Kvenkultursenter 2015-2019 

 2016/65 

PS 37/16 Valg av representanter til epresentantskapet 

Nord-Troms Regionråd 2016-2019 

 2016/66 

PS 38/16 Valg av 17. mai komitè 2016-2017  2016/60 
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PS 39/16 Valg av tilflyttingsnemd 2016-2019  2016/63 

PS 40/16 Valg av rådet for funksjonshemmede i Nordreisa 

kommune for perioden 2015-2019 

 2015/2179 

PS 41/16 Valg av eldreråd i Nordreisa kommune 2015-

2019 

 2015/1653 

PS 42/16 Valg av Heimevernsnemd 2016-2019  2015/2508 
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Marianne Winther Riise

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 42 19.01.2016201-6T359 - 2331.1

Deres datoDerei ref.

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

_

Godkjenning av kassakreditt - 35 mill. kr.

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 12. januar 2016 med
oversendelse av vedtak om årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019. I samme brev bes
det om godkjenning av låneopptak til investeringer på kr. 38 490 000,- og kassakreditt med en
ramme på kr. 35 000 000,-.

I e-post av 18. januar 2016 fra kommunen v/ økonomisjef Rita Toresen står det at gjeldende
kassakreditt går ut 31. januar 2016, og at kommunen derfor ber om at Fylkesmannen
prioriterer behandling av denne saken. Kommunen fikk også i 2015 godkjenning av
Fylkesmannen til å ta opp en kassekreditt på kr 35 mill. kr.

Etter kommuneloven § 50 nr. 5 kan kommuner ta opp likviditetslån eller inngå avtaler om
trekkrettighet (kassakreditt).

Utgiftene ved et likviditetslån må dekkes og tilbakebetaling foretas på inneværende års
budsjett. Det må derfor budsjetteres med, eller innarbeides i budsjettet, de ekstra
omkostningene som påløper hvis man må benytte kassakreditt, jf. kravet om et realistisk
budsjett i kommuneloven § 46 nr. 3.

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

vedtak

Fylkesmannen godkjenner søknad fra Nordreisa kommune om kassakreditt i 2016 på inntil 35
millioner kroner.

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

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

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Mariarme Winther Riise
seniorrådgiver

Kopi til:
KomRev NORD Sjøgata 3 9405 HARSTAD

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Nordreisa kommune 

  

Ordfører 

 

 

 

 
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   

    

    
    

    

    
    

 

Troms Fylkeskommune 

 

   

 

 

 

 

 
 

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

15/2891 2016/150-3 737/2016  27.01.2016 

 

Høringssvar handlingsplan kollektivtransport i Troms ref: 15/2891 

Nordreisa kommune ønsker med dette å løfte følgende problemstillinger inn i forbindelse med 

høring på handlingsplan av kollektivtransport i Troms. 

 

Standard på busser som skal trafikkere regionale bussruter må heves. Det utgjør en vesentlig 

forskjell og sitte på buss i over 4 timer til Nord-Troms, og dette må gjenspeiles i materiellet en 

benytter. Det kan se ut som tas høyde for dette i høringsforslaget, men viktigheten av det 

fremheves herved. 

Likeså er rutetilbud og ikke minst korrespondanse med annen offentlig transport et vesentlig 

moment. Busstilbudet i Nord-Troms i dag er stort sett bestemt av skolekjøring, dette er ikke 

tilstrekkelig. Det må være mulig å ta buss fra nabokommunene både til flyplassen i Sørkjosen og 

til hurtigruten/hurtigbåt på Skjervøy. Rutebussen bør også kjøre innom flyplassen, dette er ikke 

tilfelle i dag. En bør i tillegg også vurdere om standarden på enkelte bussterminaler og venterom 

bør heves. 

 

Endring av størrelsen på konkurransegrunnlaget for buss endres og en deler opp anbudsområdet 

til hele Nord-Troms i tillegg til regionrute Tromsø – Alta. Dette vil i stor grad utelukke små 

tilbydere. Transportørene som i dag har skolebilkjøring vil ikke ha mulighet til å satse i den 

størrelsesorden det her legges opp til. Disse aktørene vil ha store vanskeligheter med å leve av 

bare turkjøring, og en ender opp med at deres eksistensgrunnlag forsvinner. De driver i dag med 

svært små administrative kostnader. Det bør derfor gis mulighet for disse til å konkurrere på linje 

med måten det gjøres i dag, da en mener at det vil være kostnadseffektivt for fylkeskommunen. 

 

Fergeavganger i Rotsund må opprettholdes på nivå som i dag, og en må sikre at også dette 

rutetilbudet korresponderer med annen offentlig transport. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 

 

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

Tromsø Foto: Inger- Ann Lahm

2
0
1
5

Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og
en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter
fylkene Nordland, Troms og Finnmark samt Svalbard og
Jan Mayen. Vårt hovedmål er å holde høyest mulig kvalitet
på alle rettsavgjørelser og å legge til rette for mest mulig
effektiv saksbehandling.

Lagmannsretten ledes av førstelagmannen, som sammen
med lagmann og administrasjonssjef forestår den daglige
drift. Domstolen har i tillegg 15 lagdommere (et nytt embete
i 2015) og 9 saksbehandlere. Alle har kontorsted i Tinghu-
set i Tromsø. Lagmannsretten har knyttet til seg et antall
ekstraordinære lagdommere, som er dommere som har gått
av med pensjon. Lagmannsretten benytter også dommere
fra tingretter eller andre lagmannsretter. Dette er dommere
som tilkal les til den enkelte sak. Bare en ekstraordinær eller
tilkalt dommer kan gjøre tjeneste i saken.

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for de 14 tingrettene
i lagdømmet, og behandler så vel sivile saker som straffe-
saker. Å anke betyr at en sak bringes inn til ny behandling
eller overprøving for en høyere domstol.

Lagmannsretten behandler overskjønn og anke over avgjørelser fra
jordskifterettene. 1. januar 2016 legges jordskifteoverrettene ned,
og oppgavene overtas av lagmannsrettene. Lagmannsretten er også
første instans ved overprøving av saker som er behandlet i Trygde-
retten, som er et domstollignende forvaltningsorgan.

Foto: Iver Huitfek-itStorskog grensestasjon
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I 2015 ble 53,8 % (2014/55,6) av rettsmøtedagene brukt i Tinghuset
i Tromsø, 46,8 % (2014/44,4 ) i resten av landsdelen. Sakene be-

5. nrd

rammes med grunnlag i samfunnsøkonorniske betraktninger som tar
hensyn til hvor mange personer som må reise som følge av valg av
berammelsessted, lokalsituasjon og kommunikasjoner.

Alle dommerne og flere av saksbehandlerne deltar i reisevirksom-
heten. For dommerne medførte rettssaker utenfor Tromsø i 2015
totalt 556 (2014/508) reisedøgn med overnatting fordelt på 16,3
(2014/16,6) dommerårsverk, det vil si 34,1 (2014/30.6) pr. dommer.
Annen arbeidsrelatert reisevirksomhet bragte snittallet opp i 43,2
(2014/36,9).

Lagdømmet - Hålogaland lagmannsrett

TegnforYlaiing

Fylkesgrense

Lagelinirnets grenser

Hangrunnrag Starens kanverk (er-Irk,0)

Norsk Polannsotell

Fra saken kommer inn til lagmannsretten og inntil den avgjøres ved
ankeforhandling eller etter skriftlig behandling, forberedes den og
følges opp av en dommer og en saksbehandler.

Hver sak avgjøres av tre fagdommere. I alle straffesaker hvor skyld-
spørsmål skal avgjøres, deltar også lekdommere, og da alltid flere
lekdommere enn juridiske dommere. I saker med strafferamme inn-
til 6 år avgjøres skyldspørsmålet av tre fagdommere og fire lekdom-
mere sammen, imeddomsrett. I straffesaker med strafferamme over
6 år, avgjøres skyldspørsmålet av lagretten, ofte kalt juryen, som be-
står av ti lekdommere. Norge er det landet i Europa som bruker flest
lekdommere i strafferettspleien. Det styrker kvalitet, aksept og tillit.

Hålogaland lagmannsrett —
ankedomstol for hele Nord- Norge
I2015 viser MMIs årlige omdømmeundersøkelse at 86 % (2013/85,
2014/88) av innbyggerne i Norge har svært stor eller ganske stor til-
tro til domstolene. Politiet oppnår 88 %, og rykker forbi domstolene
etter noen år på andre plass. Domstolene skårer høyere enn Stor-
ting og Regjering. Samtidig viser undersøkelsen til the World Jus-
tice Project —Verdens justisprosjekt —at norske domstoler rangeres
på andre plass i verden, tett bak Danmark på førsteplass. På hele
2000-tallet har Hålogaland lagmannsrett vært Norges mest tidsef-
fektive lagmannsrett, i 2015 slått av Agder lagmannsrett i straffe-
saksavvikfingen.

Norske domstoler er Europas billigste i drift pr. innbygger/brutto
nasjonalprodukt. Men det brukes mye til andre utgifter knyttet til
rettsapparatet, fri rettshjelp. forsvarere, bistandsadvokater, vitner
i straffesaker o.l. I Hålogaland er driftsutgifter/tilstøtende utgifter
ca.1:0.8. —Budsjettildelingen for 2016 viser nedgang i driftsbud-
sjettet, og kronekursen svekkes. Dette kan påvirke saksavviklingen.

Hålogaland lagmannsrett behandler saker fra alle tingrettene og
jordskifterettene i Nordland, Troms og Finnmark, og vårt geogra-
fiske område strekker seg fra Bindal kommune i sør til Sør-Varanger
kommune i øst og Svalbard i nord —mer enn en tredjedel av fast-
lands Norge, med Svalbard og, Jan Mayen i tillegg.

Med hovedkontor i Tromsø, har lagmannsretten også faste retts-
steder med egne lokaler i Mosjøen og i Bodø. De fleste saker fra
Nordland behandles der, med mindre det av hensyn til befaring eller
andre særlige grunner er behov for å sette rett andre steder i fylket. I
Troms er det utenfor Tromsø særlig i Harstad rett settes. Lagmanns-
retten mangler egnede lokaler for jurysaker i Vestfinnmark, noe
som medfører at slike saker ofte behandles i Tromsø. Jurysaker fra
østfinnmark behandles i Fylkestingssalen i Vadsø. For andre typer
saker fra Finnmark settes rett ved behov på ulike steder.

Hålogaland lagmannsrett har nesten 10% av saksantallet som kom-
mer inn til landets lagmannsretter i løpet av året og nesten 10 %
av dommerne i lagmannsrettene. Saksammensetningen viser at vi
har ca. 10 % av arbeidsbyrden og noe mindre enn en tiendedel av
Norges befolkning. Man kan derfor forenklet si at Hålogaland lag-
mannsrett utgjør tiendedelen når lagmannsrettene og deres virksom-
het sees samlet.

Hålogalandlagmannsrett
sivile saker—straffesaker
I 2015 fikk lagmannsretten inn 891 (2014/890) saker og avgjorde
893 (2014/930). Til behandling ved årsskiftet sto 141 (2014/146)
saker, 15,7 % (2014/15,7) av årsproduksjonen i 2015. Sammenlig-
net med 2014 er tallene forbausende like. Saksinngangen har stort
sett vært stabil på 2000-tallet, med variasjoner i fordeling på saks-
kategorier. Det vises til nedenstående grafer. Hovedtall for saks-
avviklingstider er også fremstilt grafisk.

Straffesakene utgjør ca. 58 % av alle innkomne saker. Men sivile
saker er ofte mer omfattende og arbeidskrevende enn straffesakene
og legger beslag på hoveddelen av lagmannsrettens arbeidsinnsats.
også fordi en større andel av de sivile sakene får full fornyet prøving
med muntlig ankeforhandling.

Lagmannsretten ser med bekymring på at sakene vokser i omfang,
uten at dette skyldes sakenes iboende kompleksitet. Under saksfor-
beredelsen er det ikke enkelt å gi sakene et omfang som tilsvarer
vanskelighetsgraden.

Dommernes ansvar er forskjellig for de ulike sakskategoriene.

Domrneren har en mer aktiv rolle i saksforberedelsen og tilrette-
leggingen av ankeforhandlingen i de sivile sakene. I tillegg skal
dommeren på et hvert trinn i saken vurdere om partene kan forlikes
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gjennom mekling. Men det erpartenesom haransvaret for å opp-
lyse saken, framskaffebevis osv., og deterparteneselv som setter
rammeneforhva som skalbehandles.

I straffesakeneerdet påtalemyndighetensom setter rammengjen-
nom tiltalebeslutningen og som sammen med forsvarerne har
ansvaret for bevisene. Men her hardommerneen mer selvstendig
rolle knyttet til sakens opplysning og kan for eksempel bestemme
atnye bevis må innhentesog framlegges.

Saksbehandlernebrukermest av sin tid på straffesakene,både som
protokollførere i de størresakene og ved deltakelse i saksforbere-
delse, kontaktmed meddommere og vitner og ved avslutning av
saken. Saksbehandlingssystemet Lovisa legger opp til et effektivt
og fleksibelt samarbeidmellom dommer og saksbehandlerunder
arbeidetmed alle typersaker.

Avgjorte saker

450

400

350

til å nekte anken fremmet dersom retten enstemmig finner det klart

atanken ikke vil føre frem. Beslutningom å nekte en anke fremmet

måbegrunnesskriftlig.Adgangen er begrenset og benyttes sjelden.

I2015 ble 6 (13) sakernektet på dette grunnlag.

Forå fåbehandleten barnevernssak for lagmannsretten må partene

ha lagmannsrettenssamtykke. Utgangspunktet er at disse saker er

endelig avgjortetter behandling både i fylkesnemnda og tingretten.

og ny sakkan startesetter 1 år. Lagmannsretten mottok i 2015 37

(37) anker. Samtykke ble gitt i 5 (6) saker. I tillegg fikk lagmanns-
retten inn 29 andresakervedrørende barn og foreldre (daglig om-

sorg, samværmv)slik at nær 1/3 av alle de sivile sakene vedrørte

barn/foreldre.

Tingrettene avholder skjønn for å fastsette erstatninger etter

ekspropriasjon, odelstakstermv. Partene kan begjære overskjonn

for lagmannsretten. Lagmannsretten fikk i 2015 inn 7 (9) begjærin-

ger om overskjønn.

Lagmannsretten er førsteinstans ved overprøving av avgjørelser

truffetavTrygderetten.Behandlingsformen er som ved sivile anke-

saker. Lagmannsretten fikk i 2015 inn 6 (10) stevninger i sak til

overprøvingav Try2derettensavgjørelser.

41t,_

Utsikt over Svolvær Foto: Pernille Birkelund
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DSivile ankesaker inkl.overskjønn og trygdesaker

eSivile ankeoverbeslutninger og kjennelser
DStraffesaker anker
CIStraffeankeroverbeslutninger og kjennelser

Sivile saker
Domstolene er samfunnets siste linje problemløsere, menharogså
plikt tilå forsøke tvistene løst iminnelighet. Tvisteloven legger stor
vekt på at tvister skal forsøkes forlikt,o2 parteneer ofte best tjent
med løsning.ersom de selv harherredømmeover.

La2mannsrettenfikki 2015inn 209 (187) anker over sivile dommer.

Sakom formuesverdikan ikke fremmes uten lamannsrettens sam-
tykke hvis ankegjenstandensverdi er mindreenn 125 000 kroner.
Det kom i 2015 inn 15 (14) slike saker. Samtykke ble 2itt i 5 (3)
saker.

Forsakermed ankesumpå 125000 kroner eller mer,eller for saker
som gjelder ideelle interesser, for eksempel foreldreansvareller
oppsigelse i leie- eller arbeidsforhold,har lagmannsrettenad2ang

Dersom anken ikke kreversamtykke fra retten eller ikke blir nek-

tet fremmet, går saksforberedelsenvidere ved at det gjennomføres

et planleggingsmøte mellom parteneog lagmannsrettens forbered-

ende dommer. I dette møtet fastsettesogså tid og sted for muntlig

ankeforhandling. For lamannsretten er det viktig med rask beram-

ming, deretter aktiv saksforberedelse for å gi hver sak nødvendig
omfang..

Hålogaland lagmannsretthadde i 2015 en gjennomsnittlig saks-

behandlingstid for de sivile sakene på 110 (125) dager, klart ras-

kest i landet. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for de øvrige lag-

mannsrettene var 190 dager. Stortinget har fastsatt en målsetting på

6 måneder (180 dager.)

Anke over tingrettenes kjennelser og beslutninger avgjøres vanlig-

vis på grunnlag av skriftlig behandling. Det kom inn 152 (153) sa-

ker i 2015. Saksbehandlingstiden var i gjennomsnitt 36 (40) dager.

Sivileankesaker

250 – 130

Straffesaker
Både de domfelte og påtalemyndighetenkananke til lagmannsret-
ten over straffedommeravsagt av tingretten. Anken kan rette seg
mot bevisbedømmelsen, lovanvendelsen, saksbehandlingen og/
eller reaksjonsfastsettelsen. Den som er fornærmetved en straffbar
handling har ikke selvstendig rett til å anke straffesakendersom
hanellerhunermisfornøyd med tingrettensdom. Fornærmedekan
imidlertidanke særskiltover eventuelle erstatningskravsom erbe-
handlet i tingretten. Slik anke følger reglene om anke over sivile
dommerhvis ikkestraffesakenogså skalbehandlespånytt.

Lagmannsrettenbehandlerogså partenesankerover kjennelserog
beslutninger fratingretten,blantannetavgjørelserom førerkortbe-
sla2, varetektsfengslingerog besøksforbud. Disse sakene behand-
les som regel skriftligav tredommere. I 2015 behandletlagmanns-
retten 185 slike saker,hvorav76 gjaldtvaretektsfengsling.

I 2015 fikk lagmannsretten inn 332 (334) anker over dommer i
straffesaker.

Den som i tingretten er domfelt for et forhold med strafferamme
over 6 års fengsel, har krav på å få sin anke behandlet i lagmanns-

retten. En anke fra påtalemyndigheten som ikke er til tiltaltes gunst

og SOIT1 gjelderenhandling,med strafferammeover6 år,kannektes
fremmet for lagmannsrettendersomrettenetteren skriftligprøving
av saken mener at anken gjelder spørsmål av mindre betydning

eller det for øvrig ikke er grunn til å prøve anken.

Den største andelen straffesaker som ankes til lagmannsretten gjel-

der forhold hvor det er idømt fengselsstraff, men hvor strafferam-

men for handlingen ikke overstiger 6 års fengsel. For slike saker

kan lagmannsrettenetter en skriftlig behandling av tre dommere

nekte å fremme anken til ankeforhandling dersom retten enstem-

mig finner det klart at anken ikke vil føre frem. For anker fra på-

talemyndigheten som ikke er til domfeltes gunst, kan anken også

nektes fremmet dersom den gjelder spørsmål av mindre betydning

eller dommerne for øvrig mener at det ikke er grunn til å prøve

anken. En beslutning om å nekte å fremme en anke må begrunnes

skriftlig.

Dersom tingrettensdomgjelderen eller flerehandlingerhvorpåta-
lemyndigheten ikke harpåståttog tingrettenheller ikke har idømt
annen reaksjon enn bot, inndragningog/eller tap av førerett, kan
anke bare fremmes for lagmannsrettendersomdet foreligger sær-
lige grunner til det. Også dette avgjøres etteren skriftlig behand-
ling av tredornmere.

I 2015 ble 23,9 %(21,9) av ankene i sakermedstrafferammeinntil
6 års fengsel og bøtesakene henvist til ankeforhandling. I tillegg
kommer ankene i sakermed strafferammeover 6 årmed 12,1 %
(13,9) slikat36 %(35,8) avankeneblehenvist til ankeforhandling.

Straffesakerbehandlet
- og andel henvist til ankeforhandling
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Felles for alle sakskategoriererat lagmannsretten etter den skrift-
li2e behandlingenav tredommere i visse tilfeller kan avgjøre saken

direkte i stedet for å henvise anken til ankeforhandling. Retten kan

beslutte å oppheve den påankede dom, å frifinne den siktede fordi

det påtalte forhold ikke er straffbart eller er foreldet, eller endre

tingrettens dom til siktedes gunst, dersom den enstemmig finner

det klart at dette må bli resultatet. I 2015 ble 7 % (9,4) av ankene

avgjort på slik måte i stedet for å bli henvist til ankeforhandling.

2010 2011 201? 2013
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Totalt—av alle straffesaksankene som kom inn til lagmannsretten i
2015 —ble altså 43 % (45.2) % enten henvist eller avgjort på annen
måte enn ved nektelse.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

År
01111111 I nnkomne 1=1 Avsluttet Saksbehandlingstid, henvisteanker

I løpet av 2015 behandlet lagmannsretten til sammen 118 (141)
straffesaker i ankeforhandling, hvorav 30 (34) saker med lagrette.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for henviste straffesaker var i
2015 135 (130) dager. Dette er ca. 14,6 % (18,9) under landsgjen-
nomsnittet for lagmannsrettene.

Saksbehandlingstid

2010 2011 2012 2013 2014 2015

År

—6— Sivile ankesaker —e— Straffesaker, henviste anker

Kompetansearbeid
Kvaliteten på lagmannsrettens arbeid er avhengig av felles innsats
fra dyktige ansatte.

Lagmannsretten har interne kompetanseprogrammer for saksbe-
handlere og dommere. Lagmannsrettens modell for dommerne.
med en måned studiepermisjon hvert fjerde år, ble i 2015 innført
for alle norske dommere.

Hvert år arrangeres også felles studiereise hvor alle ansatte ermed,
annet hvert år i lagdømrnet og annet hvert år til utenlandske dom-
stoler. I 2014 besøkte lagmannsretten skotske domstoler i Edin-
burgh. I 2015 ble internseminar holdt i Sør-Varanger. hos Barents-
sekretariatet. Øst-Finnmark politidistrikt og Grensekommissæren.
Besøk på Storskog grensestasjon ble særlig instruktivt som følge
av den store asyltilstrømmingen i 2015.

Dommere fra lagmannsretten deltar i internasjonalt dommerarbeid.
bistandsprosjekter, lovutvalg, kurs og, seminarer som deltakere

Hålogaland lagmannsretts sal i Mosjøen Foto: Dag Nafstad

eller forelesere. Lagdommer Nils Asbjørn Engstad ble i 2015 valgt
til president i Europarådets rådgivende dommerkomit. Førstelag-
mann Arild 0. Eidesen ble leder av et regjeringsoppnevnt utvalg
som skal utrede kvoter i fiskeriene. Saksbehandlere deltar i for-
skjellige organisasjonsutvalg, fagkurs og samlinger og tar modul-
baserte juridiske fag med avsluttende eksamener. I tillegg kommer
lagmannsrettens internutvikling gjennom arbeidet med sakene. Å
arbeide i lagmannsretten er å delta i et kontinuerlig kompetanse-
prosjekt.

Det gjennomføres også årlige samarbeidsmøter mellom lagmanns-
rettenes ledergrupper.

Hålogaland lagmannsretts besøk i Kirkenes Foto: Iver Huitfeldt

I april 2015 arrangerte lagmannsretten sammen med advokat-
kretsene i lagdømmet jubileumsseminar i anledning Høyesterens
200-årsjubileum. 148dommere og advokater deltok i etmeget vel-
lykket arrangement.

I oktober 2015 arrangerte lagmannsretten sammen med EFTA-
domstolen og Juridisk fakultet, UiT/Norges arktiske universitet
konferanse om proporsjonalitetsprinsippet i europeisk og norsk
rett. Viktig tema, spennende deltakelse.

Samarbeid
Lagmannsretten er avhengig av samarbeid med mange aktører.

Lekdommere som påtar seg,det krevende samfunnsoppdraget det
er å medvirke til avgjørelse av rettssaker er helt sentrale i norsk
rettspleie. 622 lekdornmere er valgt for å kunne delta i ankefor-
handlinger i straffesaker i Hålogaland lagmannsrett. Meddommere
og fagkyndige meddommere deltar også i enkelte ankeforhandlin-
ger i sivile ankesaker og alltid i ankeforhandling i saker etter bar-
nevernloven. I 2015 deltok 488 lekdommere i rettsforhandlinger.

Sakkyndige. I fiere rettssaker er det behov for at godt kvalifiserte
sakkyndige medvirker til å danne grunnlag for lagmannsrettens av-
gjørelse av saken. 24 rettsoppnevnte sakkyndige gjorde tjeneste i
19ankesaker.

Advokatene i alle saker. Lagmannsretten og de fire advokatkretsene
i lagdømmet har også flere ganger sammen arrangert felles studie-
dager, senest i april 2015 i anledning Høyesteretts 200 —årsjubi-
leum.

Påtalemyndigheten i alle straffesaker. Lagmannsretten og statsad-
vokatene i lagdømmet møtes fast en gang i året for å gjennomgå
rutinene for gjennomføring av berammelser, saksforberedelse og
ankeforhandl ing.

Parter og det rettssøkende publikum. Service og samhandling er
satsingsområder i domstolene. Lagmannsretten legger også til rette
for skoleklasser som følger ankeforhandlinger og for andre besøks-
grupper.

Tolker. Imange rettssaker er det behov for tolk. I 2015 ble brukt 51
(2014/52) tolker i 32 (2014/37) av 219 ankeforhandlinger. Det ble
tolket på 17 språk, flest samisk (5), dernest engelsk (4) og litauisk,

Frakatastrofeøvelse på tinghuset i Tromsø

polsk og fransk 3 saker på hvert språk. I 2014 var russisk, litauisk
og engelsk de mest brukte språkene.

Vitner. Vitnestøtteordninger er opprettet ved flere domstoler i lag-
dømmet, i samarbeid med Røde Kors. Et trygt vitne er et godt vitne,
og vitnestøtteprogrammet vil kunne lette belastningen for det en-
kelte vitne og styrke rettssikkerheten. Undersøkelser viser at ord-
ningen vurderes som positiv. I 2015 har oppslutningen i Tromsø
vært inne i en bølgedal, men arbeidet intensiveres i 2016.

Pressen, som spiller en viktig rolle ved kontroll med og formid-
ling av domstolenes gjennomføring av sakene som behandles. Lag-
mannsretten forsøker å legge til rette for gjennomføring av pressens
oppdrag.

Juridisk fakultet ved Universitet i Tromsø, som er viktig for retts-
livet i Nord-Norge. Lagmannsretten og fakultetet samarbeider ved
at dommere underviser, veileder og har sensur, førstelagmannen er
leder av fakultetsstyret og fagfolk fra fakultetet søker konstitusjon
som og har også blitt utnevnt som dommere i lagmannsretten. Lag-
mannsretten har i 2015 hatt to praksisstudenter fra fakultetet.

Lokalene er viktige. Tinghuset i Tromsø sto ferdig i 2003, og huser
Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Det er fortsatt et
meget tjenlig bygg. I 2015 gjennomførte de to domstolene flere
sikkerhetstiltak, særlig en større katastrofeøvelse i samarbeid med
politi, brann- og helsevesen.

Lagmannsretten har også tjenlige lokaler i Bodø. som er et vik-
tig arbeidssted for lagmannsretten. I Mosjøen fikk lagmannsrettens
lokaler store skader da taket på nabobygnimzen blåste av i mars
2014, men ble gjenoppbygd og gjenåpnet i 2015. Lokalsituasjonen
er særlig vanskelig i Vest- Finnmark.

Foto: EspenAskHusby
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Kommunestyret i Nordreisa kommune                                                                                                  

postmottak@nordreisa.kommune.no 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2015 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune 

 

 

 

1.       Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 
 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014. 

 

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som 

vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. 

Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for 

skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er 

"Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014.  

 

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 

kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.  

 

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i 

henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: 

 Intern kontroll 

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 

 Skatte- og avgiftsinnkreving 

 Arbeidsgiverkontroll 

 

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene 

med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.  

 

 

2.  Om skatteoppkreverkontoret  
 

2.1     Bemanning 
 

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapporter: 
Antall årsverk 2015 Antall årsverk 2014 Antall årsverk 2013 

2,6 2,6 2,6 
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3.  Måloppnåelse 
 

3.1 Skatte- og avgiftsinngang 
 

Skatteregnskapet for Nordreisa kommune viser per 31. desember 2015 en skatte- og avgiftsinngang1 til 

fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 309 953 780 og 

utestående restanser2 på kr 5 732 911, herav berostilte krav på kr 303 670. Skatteregnskapet er avlagt 

av kommunens skatteoppkrever 20. januar 2016. 

 

3.2 Innkrevingsresultater 
 

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2015 for Nordreisa kommune. 

 

Resultatene viser følgende: 
 Totalt  

innbetalt 

i MNOK 

Innbetalt 

av  

sum krav  

(i %) 

Resultat- 

krav  

(i %) 

Innbetalt av  

sum krav (i %)  

forrige år 

Innbetalt av  

sum krav (i %)  

regionen 

Restskatt personlige skattytere 2013 10,10 98,13 95,10 96,47 94,65 

Arbeidsgiveravgift 2014 2,90 100 99,90 99,99 99,86 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2014 13,42 100 99,00 99,35 99,32 

Forskuddstrekk 2014 144,49 99,94 100 99,90 99,98 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2014 6,98 98,66 99,90 100 99,81 

Restskatt upersonlige skattytere 2013 4,58 100 99,00 99,75 98,64 

 

3.3 Arbeidsgiverkontroll 
 

Skatteoppkreveren for Nordreisa kjøper arbeidsgiverkontroller av Tromsø kemnerkontor. Av 

kontrollkravet på 5 %, skal Tromsø kemnerkontor utføre kontroll på 3 % av arbeidsgiverne i 

Nordreisa.  

 

Resultater for kommunen per 31. desember 2015 viser følgende iht. skatteoppkreverens 

resultatrapportering: 
Antall 

arbeidsgivere 

Minstekrav 

antall kontroller 

(5 %) 

Antall utførte 

kontroller i 

2015 

Utført 

kontroll 

2015 (i %) 

Utført 

kontroll  

2014 (i %) 

 Utført 

kontroll 

2013 (i %) 

Utført kontroll 

2015 regionen (i 

%) 

251 13 3 1,2 3,1 4,2 3,3 

 

Særskilte merknader til arbeidsgiverkontrollen: Skatteoppkreveren har begrunnet manglende 

måloppnåelse på arbeidsgiverkontrollområdet med ressurssituasjonen både i Tromsø og Nordreisa. 

 

 

4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 

 

Skattekontoret har i 2015 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for område 

arbeidsgiverkontroll. Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Tromsø 

kemnerkontor 19.-23. oktober 2015.   

 

Skattekontoret har i 2015 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for 

områdene intern kontroll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.   

 

 

                                                      
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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5. Resultat av utført kontroll 
 

 Intern kontroll 
 

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens 

overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

 

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap 

 

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen, 

rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende 

regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

 

 Skatte- og avgiftsinnkreving 

 

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av 

innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende 

regelverk. 

 

 Arbeidsgiverkontroll 

 

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av 

arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 

Arbeidsgiverkontrollen utføres imidlertid ikke i et tilstrekkelig omfang da det er utført 1, 2 % 

kontroller mot et krav på 5 %. 

 

 

6. Ytterligere informasjon 
 

I forbindelse med stedlig kontroll av arbeidsgiverkontrollområdet er det sendt kopi av rapport til 

Nordreisa skatteoppkreverkontor 2. november 2015.   

 

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2015 ikke gitt pålegg eller anbefalinger, jf. 

rapport av 2. november 2015.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Gøril Heitmann         

Avdelingsdirektør Innkreving                                                              Marita Ryeng 

Skatt nord     
 

 
                                                                            
Kopi til: 

 Kontrollutvalget for Nordreisa kommune 

 Skatteoppkreveren for Nordreisa kommune 

 Riksrevisjonen 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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ve.kommune.no'; 'postkasse@rost.kommune.no'; 'post@nesodden.kommune.no'; 
'postmottak@verdal.kommune.no'; 'postmottak@sykkylven.kommune.no'; 
'postmottak@kongsberg.kommune.no'; 'postmottak@hareid.kommune.no'; 'post@vaksdal.kommune.no'; 
'postmottak@rodoy.kommune.no'; 'postmottak@hamar.kommune.no'; 'epost@odda.kommune.no'; 
'postmottak@lenvik.kommune.no'; 'postmottak@gulen.kommune.no'; 'postmottak@sor-odal.kommune.no'; 
'postmottak@tolga.kommune.no'; 'postmottak@haram.kommune.no'; 'postmottak@alta.kommune.no'; 
'postmottak@nordkapp.kommune.no'; 'postmottak@varoy.kommune.no'; 
'postmottak@harstad.kommune.no'; 'postmottak@nes-bu.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no'; 
'postmottak@torsken.kommune.no'; 'post@etne.kommune.no'; 'postmottak@engerdal.kommune.no'; 
'postmottak@voss.kommune.no'; 'postmottak@voss.kommune.no'; 'post@asnes.kommune.no'; 
'post@surnadal.kommune.no'; 'postmottak@tingvoll.kommune.no'; 'post@eidsvoll.kommune.no'; 
'post@moss.kommune.no'; 'postmottak@flora.kommune.no'; 'post@ballangen.kommune.no'; 
'post@eigersund.kommune.no'; 'postmottak@rennebu.kommune.no'; 'postmottak@grong.kommune.no'; 
'post@lom.kommune.no'; 'post@roan.kommune.no'; 'postmottak@nesseby.kommune.no'; 
'postmottak@svelvik.kommune.no'; 'postmottak@frogn.kommune.no'; 'postmottak@kvafjord.kommune.no'; 
'post@sorfold.kommune.no'; 'postmottak@meland.kommune.no'; 'postmottak@hitra.kommune.no'; 
'post@masfjorden.kommune.no'; 'post@stranda.kommune.no'; 'post@skjaak.kommune.no'; 
'postmottak@sogne.kommune.no'; 'post@trana.kommune.no'; 'postmottak@tydal.kommune.no'; 
'postmottak@bykle.kommune.no'; 'postmottak@tokke.kommune.no'; 'postmottak@aurskog-
holand.kommune.no'; 'post@fjaler.kommune.no'; 'postmottak@nesset.kommune.no'; 'post@nedre-
eiker.kommune.no'; 'post@lardal.kommune.no'; 'post@froland.kommune.no'; 
'info@audnedal.kommune.no'; 'postmottak@loppa.kommune.no'; 'post@ha.kommune.no'; 
'post@loten.kommune.no'; 'postmottak@kristiansund.kommune.no'; 'postmottak@ringerike.kommune.no'; 
'postmottak@batsfjord.kommune.no'; 'postmottak@bodo.kommune.no'; 'post@forsand.kommune.no'; 
'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'epost@holtalen.kommune.no'; 'post@bremanger.kommune.no'; 
'post@e-h.kommune.no'; 'postmottak@oksnes.kommune.no'; 'postmottak@afjord.kommune.no'; 

Side 1 av 3

03.02.2016file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_P_NORDREISA/22467_FIX.HTML
-�18�-



'postmottak@oslo.kommune.no'; 'postmottak@romskog.kommune.no'; 'postmottak@leirfjord.kommune.no'; 
'post@sauda.kommune.no'; 'post@donna.kommune.no'; 'kommunepost@drmk.no'; 'postmottak@valer-
of.kommune.no'; 'postmottak@skaun.kommune.no'; 'postmottak@sorum.kommune.no'; 
'postmottak@fyresdal.kommune.no'; 'postmottak@oyer.kommune.no'; 'post@baerum.kommune.no'; 
'postmottak@drangedal.kommune.no'; 'postmottak@lund.kommune.no'; 'postmottak@heroy.kommune.no'; 
'postmottak@songdalen.kommune.no'; 'postmottak@nord-odal.kommune.no'; 
'post@vevelstad.kommune.no'; 'post@eid.kommune.no'; 'postmottak@sortland.kommune.no'; 
'postmottak@radoy.kommune.no'; 'post@hornindal.kommune.no'; 'post@oystre-slidre.kommune.no'; 
'krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no'; 'postmottak@saltdal.kommune.no'; 
'post@grane.kommune.no'; Post Storfjord; 'postmottak@lebesby.kommune.no'; 'post@giske.kommune.no'; 
'post@bygland.kommune.no'; 'skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no'; 
'postmottak@osen.kommune.no'; 'post@vagsoy.kommune.no'; 'postmottak@melhus.kommune.no'; 
'post@ringebu.kommune.no'; 'postmottak@granvin.kommune.no'; 'postmottak@namsos.kommune.no'; 
'servicekontoret@kvalsund.kommune.no'; 'post@selje.kommune.no'; 
'postmottak@kongsvinger.kommune.no'; 'postmottak@meldal.kommune.no'; 'post@lyngen.kommune.no'; 
'postmottak@askvoll.kommune.no'; 'postmottak@eidfjord.kommune.no'; 'post@kragero.kommune.no'; 
'postmottak@trondheim.kommune.no'; 'postmottak@tinn.kommune.no'; 
'postmottak@stordal.kommune.no'; 'postmottak@steigen.kommune.no'; 
'postmottak@bamble.kommune.no'; 'postmottak@sveio.kommune.no'; 'postmottak@gjovik.kommune.no'; 
'postmottak@eidskog.kommune.no'; 'post@stord.kommune.no'; 'postmottak@klabu.kommune.no'; 
'postmottak@eide.kommune.no'; 'postmottak@gausdal.kommune.no'; 'postmottak@royken.kommune.no'; 
'postmottak@froya.kommune.no'; 'post@averoy.kommune.no'; 'postmottak@vinje.kommune.no'; 
'postmottak@gol.kommune.no'; 'postmottak@gjerstad.kommune.no'; 'postmottak@hyllestad.kommune.no'; 
'postmottak@fjell.kommune.no'; 'postmottak@porsanger.kommune.no'; 
'postmottak@porsanger.kommune.no'; 'post@flekkefjord.kommune.no'; 
'postmottak@tysfjord.kommune.no'; 'postmottak@dovre.kommune.no'; 'epost@sola.kommune.no'; 
'postmottak@jevnaker.kommune.no'; 'post@tjome.kommune.no'; 'post@beiarn.kommune.no'; 
'post@bokn.kommune.no'; 'postmottak@hurdal.kommune.no'; 'postmottak@rygge.kommune.no'; 
'post@halsa.kommune.no'; 'post@halsa.kommune.no'; 'postmottak@vanylven.kommune.no'; 
'postmottak@sor-aurdal.kommune.no'; 'post@finnoy.kommune.no'; 'postmottak@vaaler-he.kommune.no'; 
'post@aremark.kommune.no'; 'post@aseral.kommune.no'; 'postmottak@hammerfest.kommune.no'; 
'postmottak@trogstad.kommune.no'; 'postmottak@lillehammer.kommune.no'; 'post@laerdal.kommune.no'; 
'postmottak@modalen.kommune.no'; 'post@sandoy.kommune.no'; 'post@austrheim.kommune.no'; 
'vikna@vikna.kommune.no'; Post Kafjord; Post Kvænangen; 'postmottak@nes-ak.kommune.no'; 
'postmottak@flesberg.kommune.no'; 'postmottak@andoy.kommune.no'; 'postmottak@andoy.kommune.no'; 
'postmottak@andoy.kommune.no'; 'postmottak@andoy.kommune.no'; 'postmottak@skiptvet.kommune.no'; 
'postmottak@rana.kommune.no'; 'postmottak@oygarden.kommune.no'; 'post@kvitsoy.kommune.no'; 
'post@jondal.kommune.no'; 'postmottak@leikanger.kommune.no'; 'postmottak@askim.kommune.no'; 
'postmottak@samnanger.kommune.no'; 'postmottak@sor-fron.kommune.no'; 'post@rindal.kommune.no'; 
'postmottak@iveland.kommune.no'; 'postmottak@os-ho.kommune.no'; 'postmottak@lesja.kommune.no'; 
'post@aukra.kommune.no'; 'postmottak@andebu.kommune.no'; 'postmottak@snillfjord.kommune.no'; 
'postmottak@vestnes.kommune.no'; 'postmottak@malvik.kommune.no'; 'post@vestre-slidre.kommune.no'; 
'postmottak@tranoy.kommune.no'; 'postmottak@tromso.kommune.no'; 'postmottak@bjugn.kommune.no'; 
'postmottak@haegebostad.kommune.no'; 'postmottak@nesna.kommune.no'; Post Skjervoy; 'post@heroy-
no.kommune.no'; 'post@nord-fron.kommune.no'; 'postmottak@flakstad.kommune.no'; 
'postmottak@lokalstyre.no'; 'postmottak@agdenes.kommune.no'; 'post@skanland.kommune.no'; 
'postmottak@sandnes.kommune.no'; 'postmottak@volda.kommune.no'; 'post@hobol.kommune.no'; 
'postmottak@smola.kommune.no'; 'postmottak@luster.kommune.no'; 
'postmottak@oppegard.kommune.no'; 'postmottak@frana.kommune.no'; 'post@vennesla.kommune.no'; 
'postmottak@lodingen.kommune.no'; 'postmottak@namsskogan.kommune.no'; 
'postkasse@vega.kommune.no'; 'post@hattfjelldal-kommune.no'; 'post@vegarshei.kommune.no'; 
'post@oppdal.kommune.no'; 'postmottak@rakkestad.kommune.no'; 'postmottak@hamaroy.kommune.no'; 
'postmottak@hol.kommune.no'; 'epost@sondre-land.kommune.no'; 'postmottak@salangen.kommune.no'; 
'postmottak@austevoll.kommune.no'; 'postmottak@sarpsborg.com'; 'postmottak@bergen.kommune.no'; 
'postmottak@nordre-land.kommune.no'; 'postmottak@orsta.kommune.no'; 
'postmottak@kristiansand.kommune.no'; 'post@larvik.kommune.no'; 
'postmottak@moskenes.kommune.no'; 'post@sirdal.kommune.no'; 'post@norddal.kommune.no'; 
'postmottak@flaa.kommune.no'; 'postmottak@hemsedal.kommune.no'; 'postmottak@ullensvang.herad.no'; 
'postmottak@kvam.kommune.no'; 'postmottak@levanger.kommune.no'; 
'skien.postmottak@skien.kommune.no'; 'postmottak@vagan.kommune.no'; 
'postmottak@overhalla.kommune.no'; 'postmottak@holmestrand.kommune.no'; 
'postmottak@lindesnes.kommune.no'; 'postmottak@stryn.kommune.no'; 'post@modum.kommune.no'; 
'postmottak@ringsaker.kommune.no'; 'postmottak@flatanger.kommune.no'; 
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'postmottak@alvdal.kommune.no'; 'service@marnardal.kommune.no'; 
'postmottak@berlevag.kommune.no'; 'postmottak@horten.kommune.no'; 'postmottak@rade.kommune.no'; 
'postmottak@os.kommune.no'; 'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@nittedal.kommune.no'; 
'post@sigdal.kommune.no'; 'postmottak@luroy.kommune.no'; 'post@orskog.kommune.no'; 
'postmottak@strand.kommune.no'; 'info@nissedal.kommune.no'; 'post@kvinnherad.kommune.no'; 
'fellespost@mandal.kommune.no'; 'post@siljan.kommune.no'; 'postmottak@trysil.kommune.no'; 
'post@aurland.kommune.no'; 'postmottak@hof.kommune.no'; 'postmottak@sokndal.kommune.no'; 
'postmottak@masoy.kommune.no'; 'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 
'postmottak@evenes.kommune.no'; 'postmottak@meloy.kommune.no'; 'postmottak@hole.kommune.no'; 
'postmottak@hadsel.kommune.no'; 'postmottak@roros.kommune.no'; 
'postmottak@haugesund.kommune.no'; 'post@leka.kommune.no'; 'post@stange.kommune.no'; 
'postmottak@rollag.kommune.no'; 'post@vang.kommune.no'; 'postmottak@sund.kommune.no'; 
'postmottak@folldal.kommune.no'; 'post@alstahaug.kommune.no'; 'postmottak@bindal.kommune.no'; 
'fitjar@fitjar.kommune.no'; 'post@farsund.kommune.no'; 'postmottak@elverum.kommune.no'; 
'postmottak@sorreisa.kommune.no'; 'postmottak@bronnoy.kommune.no'; 
'postmottak@birkenes.kommune.no'; 'postmottak@rendalen.kommune.no'; 
'postmottak@tynset.kommune.no'; 'postmottak@jolster.kommune.no'; 'postmottak@hurum.kommune.no'; 
'post@kviteseid.kommune.no'; 'postmottak@royrvik.kommune.no'; 'postmottak@eidsberg.kommune.no'; 
'post@lyngdal.kommune.no'; 'postmottak@midsund.kommune.no'; 'postmottak@gjesdal.kommune.no'; 
'postmottak@klepp.kommune.no'; 'postmottak@sauherad.kommune.no'; 
'postmottak@suldal.kommune.no'; 'e-post@kautokeino.kommune.no'; 'post@tysver.kommune.no'; 
'postmottak@hoyanger.kommune.no'; 'postmottak@grimstad.kommune.no'; 'post@rauma.kommune.no'; 
'postmottak@askoy.kommune.no'; 'postmottak@halden.kommune.no'; 'postmottak@skodje.kommune.no'; 
'postmottak@tonsberg.kommune.no'; 'post@spydeberg.kommune.no'; 
'postmottak@meraker.kommune.no'; 'postmottak@stor-elvdal.kommune.no'; 
'postmottak@naroy.kommune.no'; 'postmottak@re.kommune.no'; 'postmottak@fet.kommune.no'; 
'postmottak@vardo.kommune.no'; 'postmottak@gratangen.kommune.no'; 
'postmottak@lillesand.kommune.no'; 'postmottak@porsgrunn.kommune.no'; 
'postmottak@orkdal.kommune.no'; 'postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no'; 'post@amli.kommune.no'; 
'postmottak@enebakk.kommune.no'; 'post@ulvik.kommune.no'; 'post@marker.kommune.no'; 
'postmottak@stavanger.kommune.no'; 'postmottak@forde.kommune.no'; 'postmottak@sor-
varanger.kommune.no'; 'post@osteroy.kommune.no'; 'post@utsira.kommune.no'; 
'postmottak@sogndal.kommune.no'; 'postmottak@notodden.kommune.no'; 
'postmottak@fosnes.kommune.no'; 'postmottak@hemne.kommune.no'
Kopi: 'fmospostmottak@fylkesmannen.no'; 'fmoapostmottak@fylkesmannen.no'; 
'fmhopostmottak@fylkesmannen.no'; 'postmottak@fmmr.no'; 'fmstpostmottak@fylkesmannen.no'; 
'fmtrpostmottak@fylkesmannen.no'; 'fmfipostmottak@fylkesmannen.no'; 'fmhepost@fylkesmannen.no'; 
'fmoppost@fylkesmannen.no'; 'fmbupost@fylkesmannen.no'; 'fmvepost@fylkesmannen.no'; 
'fmaapost@fylkesmannen.no'; 'fmvapostmottak@fylkesmannen.no'; 'fmtepost@fylkesmannen.no'; 
'fmropost@fylkesmannen.no'; 'fmsfpost@fylkesmannen.no'; 'fmntpost@fylkesmannen.no'; 
'fmnopost@fylkesmannen.no'; (PK) NAV Vest-Agder; (PK) NAV Møre og Romsdal; (PK) NAV Nordland; 
(PK) NAV Nord-Trøndelag; (PK) NAV Vestfold; (PK) NAV Akershus; (PK) NAV Aust-Agder; (PK) NAV 
Buskerud; (PK) NAV Finnmark; (PK) NAV Hedmark; (PK) NAV Oppland; (PK) NAV Oslo; (PK) NAV 
Rogaland; (PK) NAV Hordaland; (PK) NAV Sogn og Fjordane; (PK) NAV Sør-Trøndelag; (PK) NAV 
Telemark; (PK) NAV Troms; (PK) NAV Østfold; 'postmottak@asd.dep.no'; 'postmottak@helsedir.no'; 
'postmottak@helsetilsynet.no'; 'ks@ks.no'
Tittel: Kommunebrevet 2016 til alle landets kommuner fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Til landets kommuner,

Vedlagt følger brev om «Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i 
arbeids- og velferdsforvaltningen 2016» fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til alle landets kommuner.

Mvh
Sigrun Vågeng, 
Arbeids- og velferdsdirektør
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdeling for sivilsamfunn 

og idrett 

Saksbehandler 

Postboks 8030 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Glenn Greenberg 

22248053 NO-0030 Oslo Org. nr.  

postmottak@kud.dep.no http://www.kud.dep.no/ 972 417 866  

 

 

 

 

Nordreisa Frivilligsentral 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 16/670-      16.02.2016 

 

Nordreisa Frivilligsentral - tilskudd 2016 

Vi viser til mottatt søknad og rapport. 

Kulturdepartementet tildeler med dette Nordreisa Frivilligsentral et tilskudd for 2016 på 310 

000 kroner.   

 

Formålet med tilskuddet er å støtte opp under drift av frivilligsentralen, jf. omtale under kap. 

315, post 71, jf. Prop. 1 S (2015-2016) for Kulturdepartementet.  

 

Tilskuddet forutsetter at sentralen har en daglig leder i 100 pst. stilling, og at det foreligger 

minimum 40 pst. lokal finansiering ut over statstilskuddet, jf. opplysninger i søknad. 

Tilskuddet skal benyttes til å dekke deler av lønnsutgiftene til daglig leder av 

frivilligsentralen. 

 

47 frivilligsentraler mottar i tillegg en kompensasjon for daglig leders arbeid som 

nettverksleder i 2015. Kompensasjonen utgjør kr. 20 000, med unntak for de fire nordligste 

fylkene der kompensasjonen er kr 30 000. 

Statstilskuddet vil bli utbetalt til konto nr. 4740.05.03954  

Det skal fremgå av årsregnskap hvordan lønn til daglig leder er finansiert, og hvor mye lokal 

medfinansiering sentralen har. Årsregnskap skal være undertegnet av frivilligsentralens 

styre/ledelse. Det stilles ikke krav om at regnskapet skal være bekreftet av revisor.   
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Årsrapport og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden og 

beregningen av tilskuddet, skal oppbevares lokalt og være tilgjengelig for kontroll, jf. § 10 2. 

ledd i Stortingets bevilgningsreglement.  

Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formålet, kan 

departementet kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Dersom frivilligsentralen har 

mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfelle rammes av 

bestemmelsene i straffelovens §§ 270-271. 

 

Overføring av ansvar til kommunene 

I Meld.St.14 (2014-2015) "Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner", ble det 

lagt frem et forslag for Stortingets kommunal- og forvaltningskomite i juni 2015 om å 

overføre ansvar for tilskudd til frivilligsentralene til kommunene. Komiteen viser i sin 

innstilling (Innst. 333 S – 2014-2015) til "at ordningen med tilskudd til frivilligsentraler har 

bidratt til å skape sosiale møteplasser og lagt til rette for frivillig virksomhet over hele landet". 

Komiteen "mener at tilskuddet til frivilligsentralene bør overføres til kommunene", at 

"midlene bør øremerkes og økes i en opptrappingsperiode for å styrke frivilligsentralene" og 

at "dette gir forutsigbarhet og mulighet til å styrke en sektor vi har et felles engasjement for." 

 

Saken vil bli nærmere omtalt i kommuneproposisjonen for 2017, som legges frem for 

Stortinget våren 2016. Kulturdepartementet vil legge ut nærmere informasjon på 

hjemmesidene (regjeringen.no/kud) om krav til rapportering m.m. for tilskudd mottatt i 2016. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Heidi Karlsen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Glenn Greenberg 

 rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 
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Fra: Post Nordreisa[postmottak@nordreisa.kommune.no] Dato: 01.03.2016 08:21:00 Til: Post 
Nordreisa Tittel: FW: Nordreisa Frivilligsentral - tilskudd 2016 

Fra: POSTMOTTAK@kud.dep.no [mailto:POSTMOTTAK@kud.dep.no] 
Sendt: 16. februar 2016 15:22
Til: narmiljo@nordtroms.net
Emne: Nordreisa Frivilligsentral - tilskudd 2016

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents. 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no / Any 
answer to this e-mail, or new inquiry, please send e-mail to postmottak@kud.dep.no. 

Med hilsen/Yours sincerely

Kulturdepartementet/Ministry of Culture
Postboks 8030 Dep
N-0030 Oslo
Telefon/Telephone +47 22 24 90 90 
E-post/E-mail: postmottak@kud.dep.no
Nett/Web: www.regjeringen.no/kud

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med 
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt 
Kulturdepartementet. /This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended 
recipient, please notify the Ministry of Culture, Norway, immediately.
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Fra: Berit Fjellberg[Berit.Fjellberg@ntroms.no] Dato: 28.01.2016 13:03:11 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; 'Werner Kiil'; Jani Albrigtsen; Post Kvænangen; Post 
Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post 
Storfjord Tittel: protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 
Det vises til vedlagte protokoll fra møte 26.01.16.

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
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

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

E-post: regionrad@halti.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 01-2016 

STED: Arctic Panorama lodge, Uløybukt 

TIDSPUNKT: 26. januar 2016 kl 0930 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Knut Jentoft, Storfjord  

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Svein O. Leiros, Kåfjord  

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Rådmenn: 

 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  

Trond-Roger Larsen, Storfjord  

Anne-Marie Gaino, Nordreisa  

Frank Pedersen, Kvænangen  

Einar Pedersen, Kåfjord 

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder  

Forfall: Leif Lintho, Lyngen 

 

Merknad til innkalling: ingen 

 

Øvrige merknader: 

 Det innføres fast rutine med godkjenning av referat som første sak på 

regionrådsmøtene 

 For bedre forankring av regionrådssaker: forslag om å sende saksliste til 

formannskapet å be om innspill i forkant av møtene. I tillegg bør protokoll fra 

møtene legges som refsak til k-styrene 

 Møtekollisjon 3. februar 2016 – møte med fylkesråd for samferdsel i 

Olderdalen og oppstartsmøte for regional reindriftsplan i Tromsø. Enighet om 

å avvikle begge møtene i Olderdalen som oppsatt (det er mulig å sende 

representanter til begge møter). 

Merknad til sakslisten:  

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

 Sak 09/16 Engasjement av regnskapsfører 
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 Sak 10/16 Uttalelse Nasjonalt skredsenter til Kåfjord 

 Sak 11/16 Uttalelse – Langtidsplan i forsvarssektoren  

 Sak 12/16 Innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

 Sak 13/16 Sak vedrørende språkpris trekkes 

 Sak 14/16 Høringsuttalelse – innretning på havbruksfondet 

 Diskusjonssak: Forberedelse til møte med fylkesråd for samferdsel 3. februar 

i Olderdalen 

REFERATSAKER: 

Fra Kvensk råd: referat fra møte – kvenske interesser i regionen 

Fra arbeidsutvalget i regionrådet: svar vedrørende sak fra Kvensk råd 

Fra Midt-Troms Regionråd: høringsuttalelse i forbindelse med forsvarssjefens 

fagmilitære råd 

Fra Troms Bondelag: innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

Fra Troms fylkeskommune: Regional plan for reindrift, deltakelse i arbeidsgrupper 

Fra Troms fylkeskommune: Høring – planprogram for regional bibliotekplan 2016-

2027 

Fra Troms fylkeskommune: Høring – regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 

2016-2027 

Vedtak: referatsakene tas til orientering. 

 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

Henvendelser mottatt etter saksliste ble sendt ut: 

 Fra Torleif Lyngstad – prosjektide –honnør og takk for flyktningehjelp under 

2. verdenskrig. Saken ble referert i møtet. 

 Fra Olaug Bergset – innspill til å lage et praksisrom – velferdsteknologi. 

Forslag om å lage forprosjekt. Fra møtet i regionrådet: Saken ble diskutert i 

regionrådet. Regionrådet er positiv til et slikt prosjekt og synes det er 

verdifullt at velferdsteknologi kan integreres i utdanningen av 

helsefagarbeidere. Rådmannsutvalget i Nord-Troms har fokus på samme 

tema og vil følge opp saken videre.  

 Henvendelse fra fylkesrådet i Troms – møtetidspunkt i forbindelse med 

regional planstrategi, region-vise møter i Troms planlegges. Fra møte: 

Tidspunkt som passer; torsdag 3. mars kl 1100 i Nordreisa. 

Orientering fra møter i rådmannsutvalget 07.12.15, 11.01.16 og 25.01.16 fra leder 
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av RU Frank Pedersen: 

Kommentarer til orienteringen: 

 Språkpris tas opp som egen sak. Regionrådet trekker saken slik den 

foreligger. Språkprisen avvikles. Regionrådet ønsker at det skal deles ut en 

pris «årets nordtromsing»– saken behandles på neste regionrådsmøte 

 Samarbeid om rekruttering – sende oppfordring om å søke ledige stillinger i 

nabokommunene når man jobber med rekruttering – både for gode søkere 

som ikke får tilbud om stilling, og til partnere som er ute er jobb (tenke felles 

bo- og arbeidsmarked på tvers av kommunegrenser) 

Status nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms ved Berit Fjellberg 

Orientering: 

- Kompetanse:  

1. kommunestrategi: godt i gang med helseløftet (gjennomført fase 1 og 

2) – i gang med tiltak. Må avklare hvilken sektor innen kommunene 

som er aktuell å prioritere i det videre arbeidet  

2. utvikling av studiesenteret – blant annet å heve status til 

studiebibliotekene med avtale med universitetsbiblioteket. Det jobbes 

også med studieporteføljen 

3. næring: kartleggingsfasen stort sett gjennomført, godt i gang med 

analysefasen som skal ende opp med kurskatalog for næringslivet 

forankret i reelle behov. Prosjektleder engasjert ut 2016. Skal 

diskutere grunnlag og veien videre med næringsrepresentantene i 

styringsgruppen 

- Bolig: prosjektledelsen har sendt ut egen status forrige uke. Har vært i møter 

med alle kommunene og arrangert eget seminar i desember. 

- Næringsutvikling – helhetlig entreprenørskapssatsing har fått felles navn 

HoppIDÈ – alle delprosjekter (delprosjekt A mot grunnskole, delprosjekt B 

mot videregående skole og delprosjekt C mot unge gründere) er i gang. 

Prosjektledere engasjert, og felles oppstartsmøte avholdt. Næringsarbeidere 

involveres i arbeidet gjennom fellesmøter og representasjon i 

styringsgrupper. Felles kick-off 8. mars i Olderdalen – fylkesråd Ørnebakk 

åpner – det inviteres bredt – målgruppe, prosjekteiere, samarbeidspartene. 

 

Ansettelser; regional ungdomskonsulent, prosjektleder – delprosjekt A grunnskole; 

 Lise Jakobsen er ansatt som regional ungdomskonsulent i 50 % stilling. 

Kontorsted kulturetaten i Nordreisa, Halti 

 Tonny Mathiassen er ansatt som prosjektleder – delprosjekt A grunnskole, i 
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50 % stilling i 3 år. Kontorsted skole-etaten Kvænangen rådhus  

Orientering om utvidelse av aksjekapital i Halti næringshage AS 

På ekstraordinær generalforsamling den 3. september 2015 besluttet aksjonærene å 

forhøye selskapets aksjekapital med minimum NOK 300 000 til maksimum NOK 600 

000. Ved utstedelse av 60-120 nye aksjer pålydende NOK 5 000 pr. aksje. 

Styreleder (rådsordfører) i regionrådet deltok på generalforsamlingen. Nord-Troms 

Regionråd tegnet nye aksjer for kr 10.000,-. 

 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 01/16  Strategi og handlingsplan 2016-2019   

Saksdokumenter:  

 Statusgjennomgang Nord-Troms Strategier pr 01.09.15 

 Oversikt nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms   

 Årsrapport Nord-Troms Regionråd 2014 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Saksbehandler har valgt en kort gjennomgang av styringsdokumenter som har vært 

gjeldene den forrige valgperioden, og hvilke prosjekter kommunene har forpliktet 

seg å delta i gjennom Nærings- og handlingsplan for Nord-Troms, Troms 

fylkeskommune sin satsing på regionen. For å gi et bilde av hvilke resultater som er 

oppnådd legges årsrapport for 2014 som vedlegg (årsrapport 2015 er p.t. ikke 

ferdigstilt). 

 

Nord-Troms Strategier: 

Nord-Troms Strategier 2007-2016 har følgende visjon: 

”Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!” 

 

Plangrunnlaget ble sist oppdatert i 2011. Det er 3 hovedutfordringer som peker seg 

ut for vår region; 

 Demografiutfordringen 

 Kompetanseutfordringen 

 Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon) 

 

Nøkkelfaktorene kompetansesatsing og samarbeid/nettverksbygging har vært 

viktige utviklingsstrategier. Det samme gjelder fokusområdene ungdom og kvinner. 
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Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for 

utviklingsarbeidet: 
 På lag med elementene – naturen: spektakulær, rå og urørt 

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

 Gjennomføringsevne – folket: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne 

 

For å møte disse utfordringene har regionrådet prioritert bolyst, kompetanse og 

regional utvikling i handlingsplanen de siste årene. 

 

Handlingsplanen har hatt følgende innsatsområder: 

1. Kompetanse 

2. Regional utvikling 

3. Infrastruktur 

4. Tjenestetilbud 

5. Profilering 

 

Plan og utredningsaktiviteter forrige periode: 

 2011: Nytt plangrunnlag ble utarbeidet  

 2012: Rapport vedrørende interkommunalt samarbeid ble utarbeidet   

 2013: Rådmannsutvalget har utredet de økonomiske konsekvensene av 

samlokalisering av tjenester, presentert på regionrådsmøte september 2014 

 2014: Oppdatering strategidokument og vedtak handlingsplan 2014-2015 

 2015: Statusgjennomgang handlingsplan 01.09.15 (vedlagt) 

 

Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms  

Planen er forankret i «Regional planstrategi for Troms»: 
«Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms 

Formål med planen: nylig innhenta statistikk viser at Nord-Tromsregionen står overfor en rekke utfordringer og 

scorer relativ lavt i forhold til resten av fylket med henblikk på sysselsetting og næringsliv, yrkesdeltakelse, 

utdanningsnivå, sosio-økonomiske forhold og befolkningsstruktur som fraflytting og alderssammensetning med 

økt antall eldre. Det er behov for å utarbeide en nærings- og utviklingsstrategi for regionen for å kunne møte disse 

utfordringene. 

Problemstillinger som skal tas opp i videre planlegging: 

Den regionale planen vil legge føringer knytta til samarbeid på tvers av kommunegrensene og økt grensefokus. 

Kompetanseutfordringer, plansamarbeid, folkehelse, næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet vil være 

tema som må tas opp i nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms.» 

 

Fylkeskommunen arrangerte i samarbeid med Innovasjon Norge og Nord-Troms 

Regionråd oppstartsseminar i Sørkjosen 2. og 3. oktober 2013. Seminaret hadde tre 

hovedområder; boligutfordringer, kompetanse for næringslivet samt 

entreprenørskap og ungdom. Seminaret ble gjennomført med 75 deltakere for 

kommunene, regionale institusjoner og organisasjoner samt næringsliv fra Nord-

Troms. 
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Rapporten fra seminaret oppsummerer med at deltakerne ønsket at planen blir et 

verktøy for å intensivere og forsterke innsatsen på de tre fokusområdene, og bygger 

videre på de lokale og regionale strukturene og forsterker de fagmiljø som fins. 

Viktig å bidra med finansiering til aktuelle tiltak. Kompetanse som utviklingsstrategi 

var også understreket. 

 

Fylkesråd for næring Sandberg og Nord-Troms Regionråd (ordførere) diskuterte 

prioriteringer i planen på møte februar 2014. Følgende prioritering ble gjort; 

1. Finansiering av Nord-Troms Studiesenter i ett lengre perspektiv.  

2. Videreføring av bolyst-satsingen.  

3. Næringsutvikling – gjennom samarbeid i regionen satse på entreprenørskap 

på ulike nivå og arenabygging for utvikling.  

4. Forsterke samarbeidet mellom næringsliv og de videregående skolene 

(Nordkjosbotn og Nord-Troms), for å sikre at skolene produserer kompetanse som 

er aktuell for regionens næringsliv.   

 

For å følge opp disse politiske prioriteringene administrativt, ble det 29. april 2014 

avholdt møte mellom administrasjonene i fylkeskommunen og regionrådet. Møtet 

konkluderte med at regionrådet fikk ansvaret for å utarbeide prosjektbeskrivelser 

for de ulike satsingene. Avdelingsleder Gunnar Davidsson, Troms fylkeskommune er 

kontaktperson i saken. Det er også avholdt møte med ledelsen i Innovasjon Norge, 

Troms, for å involvere og diskutere samarbeid. 

 

Pr januar 2016 er alle prioriterte satsingsområder fulgt opp. Det er utarbeidet egne 

prosjektplaner for alle satsingene og de er finansierte. Arbeidet er forankret i 

kommunene underveis i prosessen.  

 

Kompetanseløftet er en 5-årig satsing, de øvrige er 3-årig. Kompetanseløftet og 

Boligutviklingsprosjektet startet opp i 2015. Entreprenørskapsprosjektene startet 

opp høsten 2015 (delprosjekt B) og januar 2016 (delprosjekt A og C). Prosjektet 

arenabygging er foreløpig lagt på is, da deler av denne satsingen ivaretas av øvrige 

prosjekter. I tillegg har det vært stor utskifting av næringsarbeidere (NUNT) som er 

sentrale i satsingen. 
KOMPETANSE 

- en 5-årig satsing gjennom prosjektet "Kompetanseløft i 

Nord-Troms" i regi av Nord-Troms Studiesenter.  

BOLIGUTVIKLING 

- en 3-årig 

satsing med 

Storfjord 

kommune som 

administrativ 

ansvarlig. 

Rådmannsutvalget 

NÆRINGSUTVIKLING 

To hovedsatsinger: 

 

I) en helhetlig 

entreprenørskapssatsing 

i 3 delprosjekter;  

A: målgruppe 

grunnskole 
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er styringsgruppe. 

 

Prosjektet skal 

identifisere behov 

og gjennomføre 

tiltak som bidrar 

til å øke 

boligpolitisk 

kompetanse og at 

boligbygging blir 

en del av 

stedsutviklingen i 

kommunene. 

B: målgruppe 

videregående skole 

C: unge gründere 

 

II) arenabygging i regi 

av Nord-Troms 

næringsutvalg (NUNT) 

 

Finansiering: RDA-midler (5 mill over 5 år) og egen inntjening  

 

Finansiering: 

prosjektmidler fra 

Troms 

fylkeskommune 

og Husbanken 

 

Finansiering: 

prosjektmidler fra 

Troms fylkeskommune 

og midler fra 

kommunale 

næringsfond 

(delprosjekt C) 

Kommunene bidrar gjennom studiebibliotekene og i 

arbeidsgrupper 

 

Kommunene 

bidrar med 

stillingsressurs 

 

Kommunene bidrar med 

stillingsressurs og 

bidrag fra næringsfond 

 
 

Årsrapport 2014: 

Årsrapporten gir et bilde av aktiviteten i regionrådet i 2014, både de ulike 

satsingene som det har vært jobbet med og de politiske sakene som har stått på 

agendaen. I tillegg gis et bilde av samarbeidet innen tjenesteproduksjon som styres 

av rådmannsutvalget. Det vises til vedlegg. 

 

 

Vurdering: 

Det har vært stor aktivitet i regionrådet de siste årene, og stor bredde i saksfeltet. Vi 

har erfart at det å stå sammen i viktige saker for regionen gjør at vi får større 

gjennomslagskraft enn å arbeide hver for oss. Tålmodighet og det å holde fast ved 

prioriteringer over tid kan bidra til gjennomslag, - for eksempel i arbeidet med 

utbedring av stamveinettet i Nord-Troms. Andre saker som har stått på dagsorden 

er tilbud i videregående skoler, utbygging av Samisk senter i Kåfjord og Halti i 

Nordreisa, ferge- og båt-tilbud, tilbud på LHL Skibotn, rammebetingelser i 

tiltakssonen, i tillegg til en rekke felles høringsuttalelser.  

 

Ungdomssatsingen har vært viktig siden etableringen av regionrådet, og ble først 

etablert som prosjekt UNIT i perioden 1998-2007, og som en fast del av 

regionrådets virksomhet i 2009, gjennom satsingen RUST og Nord-Troms 

ungdomsråd. Ungdommene gir positive tilbakemeldinger på satsingen og RUST 
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høster stor anerkjennelse utenfor regionen. Dette er en modell som andre deler av 

Troms ønsker å lære av og etablere.  

 

Satsing på kompetanse er gjort gjennom etableringen av Nord-Troms studiesenter, 

som siden oppstart i 2006 har hatt i overkant av 100 studenter/deltakere på kurs på 

år. Målsettingen for NTSS er å styrke samfunns- og næringsutviklingen ved å gi 

utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent 

arbeidskraft. NTSS er etablert som en fleksibel, distribuert modell som er tilpasset 

Nord-Troms spesielt. NTSS er organisert som en avdeling i regionrådet, med et eget 

ressursutvalg som ledes av representant fra UiT NAU, og bred representasjon fra 

næringsliv, videregående skole, og eierne. 

 

Samarbeid som er opprettet med på grunn av kompetanse- eller kapasitetsbehov er 

løst gjennom regionrådets rådmannsutvalg. For eksempel innkjøpsordningen, 

planoppgaver, brannsjef og IT. 

 

I lys av arbeidet med kommunereformen er det en utfordring for dagens regionråd å 

utarbeide strategiske dokumenter som strekker seg utover inneværende 

valgperiode. I kommunereformarbeidet har det ikke vært et alternativ å utrede 

Nord-Troms 6. Alle kommunene i regionrådet følger løp 2 i prosessen, det medfører 

at det ikke blir noen endringer i dagens kommunestruktur før 01.01.2020. 

 

I diskusjonen om satsinger og samarbeid i regionrådet for inneværende periode 

(2016-2019) må også de forpliktelser eierkommunene har vedtatt inngå. Dette 

gjelder alle delprosjekter i Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms og avtaler 

inngått om «sakssamarbeid» (for eksempel innkjøp). I tillegg har regionrådet 

samarbeidsavtale med UiT vedr forskningsnode Nord-Troms (se sak 02/16).  

 

Dagens faste bemanning i regionrådet er: 1stilling som daglig leder, ½ stilling som 

regional ungdomskonsulent, 1 stilling som leder av studiesenteret og 1 stilling som 

studieadministrator. 

 

Saksbehandler anbefaler at det utarbeides en egen handlingsplan for regionrådets 

arbeid i innværende periode. 

 

Saken legges fram uten innstilling til diskusjon i regionrådets styre. 

 

Stikkord fra diskusjonen: 
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 Lyngen og Storfjord er i gang med å evaluere Nord-Troms samarbeidet, de 

vurderer tettere samarbeid med Tromsø-området 

 Vi er i gang med viktige satsingsområder; kompetanse, boligutvikling, næring 

og samferdsel 

 Viktig med forankring i kommunene. Viktig å være raus med hverandre i 

samarbeidet. Gjøre hverandre god 

 Vi bør evaluere samarbeidet 

 Mange særinteresser i regionen. I rådmannsutvalget har det utviklet seg til NT 

4, 5 og 6-kommunesamarbeid 

 Regionrådet er viktig som samarbeidsorgan – også mot andre aktører som for 

eksempel fylkeskommunen  

 Viktig å ha en strategiplan for satsingene 

 Nord-Troms Regionråd er usynlig ute i kommunestyrene 

 Bør fokusere på saker som er regional – vi kan være et sterkt talerør om vi 

står sammen. Kan vi spisse satsingene? 

 Næringssatsing er viktig  

 Vi må styrke noen politiske satsinger – profilere enkeltsaker i media  

 Kommunestyrene bør ha referater fra regionrådsmøtene som fast sak – slik at 

man blir orientert om regionrådets arbeid 

 Samferdsel er naturlig å samarbeide om 

 Mediestrategi viktig 

 Sende ut sakslista til for eksempel formannskap i forkant av 

regionrådsmøtene og be om innspill til sakene som skal opp eventuelt andre 

saker som bør tas opp 

 Behov for å lage en samhandla samferdselsplan – det vil gjøre at vi står mye 

sterkere 

 Bør det lages en ny plan? – dette er mye arbeid, men kanskje vi må gjøre det? 

 Tiltakssonen – bør vi forberede oss på at ordningene vil komme under press? 

 Mulig å ta utgangspunkt i tidligere strategidokument – forenkle dette 

 Spisset – noen hovedpunkt (se for eksempel Kongsbergregionen) 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Arbeidsutvalget får i oppdrag å utarbeide forslag til strategi- og handlingsplan for 

NTRR med bakgrunn i innspill gitt i dagens møte. Forslag skal være behandles på 

neste møte i regionrådet i mars. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 02/16  FoU-satsing i Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

 Hovedavtale om samarbeid mellom Nord-Troms Regionråd og Universitetet i 

Tromsø 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Kompetanse har vært en utviklingsstrategi for Nord-Troms Regionråd siden 

etableringen. Grunnmuren for strategien har vært å få på plass forutsigbare tilbud 

innen høgere utdanning noe som er realisert gjennom Nord-Troms Studiesenter. 

Integrert i en slik utviklingsstrategi ligger også satsing for å øke bruken av 

forskning i utviklingen av regionen.  

 

Kort om FoU-relatert virksomhet i regionrådet; 

Vi har hatt et nært samarbeid med UiT gjennom ulike FoU-aktiviteter i regi av 

studiesenteret siden forprosjektet i 2004. Vi har samarbeidet om utvikling av nye 

studietilbud og modeller, vi er blitt «forsket på», vi har gjennomført prosjekter 

sammen (for eksempel Omdømmeprosjektet), arrangert «Lørdagsuniversitetet» i 

samarbeid med studiebibliotekene, og det siste samarbeidet som kommer inn i 

FoU-kategorien har vært på internship rettet mot reiseliv og havbruk i Nord-Troms, 

gjennomført i 2015.  

 

Nord-Troms var den første distriktsregionen i Troms som arrangerte 

Forskningsdagene (første gang i 2002). Forskningsdagene er en årlig, 

landsomfattende festival som Norges forskningsråd står bak, der folk i alle aldre og 

med allslags bakgrunn får møte forskere og forskningen på en ny måte.  Halti 

Næringshage og Nord-Troms Regionråd har vært hovedarrangører. De siste årene 

har regionrådet hatt en mer tilbaketrukket rolle grunnet kapasitet. Målet er å; 

«Etablere gode arenaer for fornuftige koblinger mellom næringsliv, offentlig 

forvaltning og kompetansemiljø – slik at vi sammen skaper drakraft for en positiv 

utvikling av Nord-Troms.» 

 

I 2012 inngikk Nord-Troms Regionråd en samarbeidsavtale med UiT, med følgende 

overordna mål; «Å utvikle et faglig og strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig 

vekst og utvikling.» 

Mer konkrete mål for samarbeidet er: 

 Å identifisere sentrale behov for kompetanse, utvikling og forskning i Nord-

Troms. 
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 Å ivareta en god dialog mellom UiTs ledelse/fagmiljø og sentrale samfunns- 

og arbeidslivsaktører i Nord-Troms. 

 Å bidra til at innbyggere i Nord-Troms skal ha en stabil og langsiktig tilgang 

til relevante utdanningstilbud gitt av UiT. 

 Å utvikle forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom samarbeid mellom 

regionalt arbeidsliv og UiT. 

 

I 2013 vedtok regionrådet retningslinjer for mastergradsstipend. Masteroppgaven 

(heretter ”Oppgaven”) skal knyttes til problemstillinger som er relevant for 

kommunesektoren, må være i tråd med regionrådets strategi og det temaet som er 

definert i utlysningen det enkelte år. Temaet for hvert års utlysning vedtas av 

regionrådet. Stipendet skal brukes til utarbeidelsen av Oppgaven. Formålet er å gi 

Mottakeren et bidrag til arbeidet med å skrive Oppgaven innen et tema som er 

definert i stipendutlysningen. Hensikten er også at oppgaven skal være et bidrag 

i/til regionrådets videre arbeid. Så langt har det ikke vært lyst ut stipender. Det er 

avsatt midler på budsjettet for 2016. 

 

I 2015 ble det inngått en egen samarbeidsavtale med UiT knyttet til prosjektet 

«Forskningsnode Nord-Troms». Prosjektet er eid av UiT, mens aktører fra Halti-

miljøet har bidratt med innhold i prosjektet og skal samarbeide om 

gjennomføringen. Prosjektet har som mål å etablere en vedvarende arena for 

kontakt mellom forskning og næringsaktører i Nord-Troms, og bringe fram 

konkrete forskningsresultater som både skal være initiert og forankret regionalt. 

Kunnskapen skal styrke konkurranseevnen og bidra til verdiskaping lokalt. 

Prosjektet skal også styrke et regionalt utviklingsmiljø gjennom etablering og 

utvikling av en faglig arena som trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i 

forskningen. Prosjektperioden er på 3 år, og etter prosjektslutt håper vi å ha etablert 

en fast struktur for forskning i Nord-Troms, gjennom forskningsnoden. Ved 

prosjektstart ble det gjennomført et dialogseminar om forskning med og for 

næringsliv/forvaltning i Nord-Troms, og det er arrangert ett forskningsseminar 

høsten 2015 i regi av noden. 

 

Alle disse ulike satsingene/prosjekt kan ses på som en konkretisering av 

hovedavtalen for samarbeid med UiT inngått i 2012.  

 

 

Vurdering: 

Nord-Troms regionen har et globalt næringsliv. Bedriftene i regionen leverer varer  
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og tjenester som industri, sjømat og opplevelser. Bedriftene står overfor en sterk 

global konkurranse. For å være konkurransedyktig må bedrifter tenke nytt, både når  

det gjelder å utvikle nye produkter og tjenester, men også når det gjelder hvordan 

driften kan organiseres bedre.  

 

Noen av de samme utfordringene er overførbare til kommunene. Nye reformer, 

varslet endring i inntektssystemet, demografi- og kompetanseutfordringer stiller 

krav til nye løsninger. Vi har behov for å være innovative og utviklingsorienterte 

både i privat og offentlig sektor. Derfor vil en fortsatt satsing på FoU være et bidrag 

for å tenke nytt i utviklingen av regionen. 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd skal fortsatt ha kompetanse og FoU-satsing som en  

 utviklingsstrategi. De ulike satsinger og prosjekter skal inngå i regionrådets 

 handlingsplan 2016-2019. 

2. Det oppnevnes egen saksordfører for feltet (samme saksordførere som 

utdanning) 

 

Forslag til tilleggs-punkter fremmet i møte; 

3. fiskeri og havbruk er viktige næringer for Nord-Troms. Det blir derfor viktig å 

utviklet «Blått kompetansesenter» på Skjervøy  

4. Regionrådet ber om møte med rektoratet ved UiT NAU for å følge opp 

samarbeidsavtalen 

Vedtak:  innstillingen med tilleggspunkt 3 og 4 fremmet i møte 

  ble enstemmig bifalt  

 

 

 

Sak 03/16  Nasjonal transportplan 2018-2029 

(oppfølging av tidligere sak Sak 43/15)  

Saksdokumenter:  

 Tidligere høringsuttalelse fra regionrådet 24.04.12 til Nasjonal transportplan 

2014-2023 

Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 

Saken ble behandlet på regionrådsmøte 1. september og 3. november 2015. Det er 

ikke utarbeidet noen uttalelse, derfor legges saken fram på nytt. 
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Saksopplysninger: 

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

prioriteringene knyttet til utbedring av flere strekninger på E6:  

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

tungtransporten når utbyggingen av E6 ved Sørkjosfjellet står ferdig. Utbygging av 

tunnel på E6 gjennom Nordnesfjellet prioriteres for å unngå skredfaren på dagens 

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

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

 

Arbeidet med Nasjonal Transportplan 2018-2029 er startet opp. Analyse- og 

strategifasen er avsluttet og arbeidet med planforslaget igangsatt. 

 

Transportetatene anbefaler ett overordnet mål og tre hovedmål for Nasjonal 

transportplan 2018–2029.  

 

Overordnet mål: Et transportsystem for framtiden.  

Hovedmål og delmål er vist i figur 1.1. 6  

 

 

Med utgangpunkt i målene anbefaler transportetatene følgende strategiske 

hovedsatsingsområder i neste planperiode:  

 

 

 

 av infrastruktur for pålitelighet og sikkerhet  
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Vurdering: 

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

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

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

forslag til NTP innen 01.03.2016 til Stortinget. Forslaget (Stortingsmelding om 

Nasjonal Transportplan) vil samtidig ble sendt fylkeskommuner og de største 

kommunene til høring, med frist senest 01.07.2016. 

 

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

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

 E6 Kvænangsfjellet (utbedring/ombygging hele strekningen) 

 E8 utbedring/ombygging av flaskehals som gjenstår (mål om oppstart 2017-

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

 E6 Nord-Troms – utbedring til vegnormalstandard 

 E6/E8 – trafikksikkerhetstiltak 

 

I tillegg har Storfjord kommune meldt om at reguleringsplanarbeidet for E6 

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

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

 

Etter saksbehandlers vurdering bør det oppnevnes en arbeidsgruppe som utarbeider 

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

prioriteringer som gjøres i møte 3. november. Uttalelsen bør sendes 

fylkeskommunen og transportetatene som et innspilldokument i planprosessen.  

 

Næringsarbeider i Lyngen orienterte om prosessen med NTP-arbeidet i møtet 

03.11.15. 

 

Enstemmig vedtak 03.11.15: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe som får i oppdrag å 

utarbeide et forslag til uttalelse som innspill til Nasjonal Transportplan 2018-

2029.  

2. Forslaget til uttalelse sendes styret i regionrådet til godkjenning. 

3. Uttalelsen sendes Troms fylkesting, Tromsbenken og transportetatene.  

4. Arbeidsgruppen består av følgende representanter: Eirik L. Mevik, Dan-

Håvard Johnsen og Stig Kjærvik 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Saken følges opp av den oppnevnte arbeidsgruppen. Forslag fra arbeidsgruppen 

sendes ut pr epost til behandling. Frist for arbeidet: 15.02.16. 
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Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 04/16 Helhetlig strekningsstrategi Nord-Troms 

(oppfølging av tidligere sak Sak 50/14)  

 Saksdokumenter:  

 Presentasjon fra Statens vegvesen 30.04.13 – «Veipakke Nord-Troms» 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

I løpet av 2013 ble det avholdt 2 møter i regi av Nord-Troms Regionråd hvor 

helhetlige samferdselsløsninger for Nord-Troms var tema. På det siste møte, som 

var rådsforsamling i Lyngen, var det enighet om å sette ned en arbeidsgruppe for å 

vurdere en helhetlig strekningsstrategi for regionen. I en helhetlig strekningsstrategi 

er tanken å se hele transportnettet i sammenheng, og få fram løsninger og 

muligheter for utbedring. Dette omfatter også å se bruk av ulike virkemidler i en 

sammenheng f.eks; investerings-, vedlikeholds-, rassikring- og 

trafikksikkerhetsmidler.  

 

Arbeidsgruppen har i hovedsak hatt fokus på stamvei (E6) og innspill til regional 

transportplan. Det har ikke vært kapasitet til større utredninger.  

 

Som bakteppe i denne saken er det viktig å ha med de nasjonale føringene som 

gjelder: 

«Det overordnete målet for transportpolitikken er å tilby et tilgjengelig, effektivt, 

sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport 

og fremmer regional utvikling.»  

 

 

Status: 

Nord-Troms har fått god uttelling i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-23. For 

perioden 2014-17:  

●E8 Riksgrensen-Skibotn (oppstart) 

●Indre Nordnes-Skardalen (oppstart) 

●E6 Sørkjosfjellet (oppstart)  

For perioden 2018-23:  

●E6 Sørkjosfjellet (fullføring)  

●E6 Nordkjosbotn-Hatteng (oppstart) 
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 Indre Nordnes-Skardalen (ferdigsstilling) 

●E8 Riksgrensen-Skibotn (videreføring)  

 

I tillegg er det i Statsbudsjett 2015 satt av midler til oppstart med Kvænangsfjellet.  

 

Nord-Troms Regionråd har over år holdt fast ved de samme prioriteringer av 

veistrekninger i regionen, og utvist tålmodighet og tverrpolitisk enighet som kan 

være noe av svaret på alle veiprosjektene som nå er under arbeid i vår region. Til 

tross for dette er det enda strekninger som gjenstår. Blant annet utbedring av E6 

Kåfjordbergan. 

 

På fylkesvegnettet har regionrådet følgende prioriteringer; 

1) Fv 866 Langbakken – omlegging 

2) Opprusting av Fv 868 Oteren-Lyngseidet 

3) Tiltakene i hht SVV skredsikringsplan: 

 Skredsikring Fv 347 Arnøya. (Tunnel Singla, 

overvåkingssystemer, voller.) 

 Skredsikring Fv 349 Laukøya. (Overvåkingssystemer)  

 Skredsikring Fv 866. (Tunnel Gjøvarden og voll Skognes) 

4) Grusvegprogram: 

 Fv 321 Signaldalen 

 Fv 322 Kitdalen 

 Fv 363 Burfjord 

Store nye prosjekter Nord-Troms: 

 Ullsfjordforbindelsen 

 Arnøy- og Laukøyforbindelsen 

 

Vurdering: 

Vi har behov for å se transportnettet i regionen i en sammenheng. En utredning som 

beskriver og synliggjør behov og utfordringer for infrastrukturen i regionen vil være 

et godt grunnlag for videre arbeid. En slik utredning bør favne flere områder, og 

både gi et bilde av dagens situasjon og framtidige behov og trafikkmønster.  

 

Vi har behov for å tegne kartet med utgangspunkt i; 

●Næringstransporter (20% tungtransport på flere strekninger)  

●Arbeidspendling – også i et bo- og arbeidsmarkedsperspektiv 

●Kollektivtransporter  

●Skoletransporter  

●Turisttrafikk  

-�52�-



 
 

17 

 

 

I tillegg er flere av kommunene i gang med stedsutviklingstiltak som også omfatter 

sentrumsområder, med tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk.  

 

Det er også kommet innspill fra Nord-Troms næringsutvalg (NUNT) om å inkludere 

rasteplasser og skilting i et slikt arbeid. I sammenheng med reiselivssatsingen i 

regionen er det viktig med tilgjengelige og helårsåpne rasteplasser/toalett. I en 

undersøkelse i regi av Nord-Troms Studiesenter blant reiselivsaktører i regionen er 

det mange bedrifter som understreker utfordringer i forhold til strenge regler for 

skilting/manglende skilting. Disse tilretteleggingstiltakene er viktige å få på plass 

for utviklingen av reiselivsnæringen i regionen. 

 

I tillegg til reiselivsnæringen har vi en raskt voksende havbruksnæring i vår region. 

Landbruk er også en viktig næring i regionen, i tillegg til industrinæringen i Lyngen. 

Pr i dag mangler vi kunnskap om godstransportene i Nord-Troms. Den igangsatte 

kommunereformen krever kunnskap om dagens arbeidspendling, men vil også 

kreve et kunnskapsgrunnlag for framtidig utvikling av bo- og 

arbeidsmarkedsregioner. Godsstrømmene og arbeidspendling er viktig å ha 

kunnskap om når beslutninger skal fattes som vil ha betydning for utviklingen av 

regionen. 

 

En slik utredning bør også omfatte farleder og havner, luftfart og jernbane. 

  

Midt-Troms Regionråd har fått utarbeidet en lignende utredning, organisert som et 

eget prosjekt. Denne utredningen ble ferdigstilt høsten 2014. Statens vegvesen 

utarbeidet et forslag til prosjektplan med organisering og mandat, som ble 

behandlet av Midt-Troms Regionråd og fylkeskommunen før igangsetting. 

Utredningen fra Midt-Troms kan brukes som mal for et slikt arbeid i Nord-Troms, 

med tilpasninger til behovene i vår region. 

 

Tidligere rådsordfører har hatt møte med Statens vegvesen for å få til en lignende 

utredning for Nord-Troms. Man klarte ikke å komme i mål med saken.  En slik 

utredning «Veipakke Nord-Troms – en helhetlig strekningsstrategi» vil være et godt 

redskap når man skal jobbe videre med transportløsninger i regionen. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd DA ved rådsordfører og saksordførere kontakter Troms  

fylkeskommune og Statens vegvesen med mål om å få til en utredning som skal gi  
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kunnskap om transportbehov og framtidige løsninger for transportsystemet i Nord- 

Troms.  

Presisering i møte: 

 Rådsordfører har fulgt opp saken og det er avtalt møte med fylkesråd hvor 

tema er på dagsorden 03.02.16. 

 Saksordførere får i oppdrag å kontakte regionvegsjef Torbjørn Naimak 

Vedtak:  innstillingen ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 05/16  Høring: handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016-2019 

Saksdokumenter:  

 Forslag til Handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016-2019 med 

vedlegg 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Fylkesrådet har sendt ut forslag til handlingsplan for kollektivtransport i Troms på 

høring. Høringsutkastet er vedlagt. Handlingsplanen legges frem for fylkestinget 

mars 2016. Det settes derfor en endelig høringsfrist 1.februar 2016.  

 

Handlingsplan for kollektivtransport er tiltaksdelen av Regional transportplan. Det er 

snart gjennomført 1. generasjon anbudskontrakter for kollektivtransport i Troms. En 

viktig hensikt med denne handlingsplanen er synliggjøring av tiltak og fastsette 

overordna kontraktstrategi og rammer for neste runde av anbud på buss, båt og 

ferge. Nye lovmessige krav og erfaringer fra anbud og gjennomføring av nåværende 

kontrakter danner bakgrunnen for å vurdere anbud og kontraktstrategi for neste 

periode.  

 

Med bakgrunn i konsekvensene av endringene i inntektssystemet for 

fylkeskommunene, og de økonomiske utfordringene knyttet til fylkesvegnettet, vil 

behandlingen av handlingsplan for kollektivtransport måtte innebære et sterkt fokus 

på behovet for optimalisering og økonomiske innsparinger.  

 

Høringsutkastet omhandler tiltak i perioden 2016-2019, samt forslag til føringer og  

kontraktstrategi for 2. generasjon kollektivtransportanbud.  

 

Det legges frem en egen sak om detaljering og føringer for nye anbud for ferge, 

hurtigbåt og lokalbåt, juni 2016.  
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Vurdering: 

Den enkelte kommune har best kunnskap om tilbudene lokalt. Siden høringsfristen 

er relativt kort, bes den enkelte kommune ta med innspill til høringen til møte i 

regionrådet, slik at det i møtet kan utarbeides høringsinnspill. 

 

Noen innspill til forhold som kan vurderes i forslaget; 

 Under delmål – aktuelt å spille inn «forbindelse mellom Nord-Troms og Alta?» 

slik som Sør-Troms og Nordre Nordland 

 Utfordring å imøtekomme krav om universell utforming hurtigbåtkaier i 

Nord-Troms grunnet stor forskjell mellom flo og fjære – forslag til løsninger? 

 Bra med felles info- og billettprodukter tilpasset reiselivet i alle de 3 

nordnorske fylkene 

 Grunnlag for neste anbudsrunde; 

o Bruk av anbudspakker (buss) 

o Samme betjening av ruta Tromsø-Skjervøy og Skjervøy-Kvænangen 

o Avvikling av anløp Nikkeby 

o Kriterier til grunn ved prioriteringer av fergetilbud (omkjøring, 

trafikkmengde, store kjøretøy, næringstransport)  

o Forslag om endringer i fergetilbud – blant annet kutt av b-ferge-tilbud 

(Lyngseidet-Olderdalen) 

o Heve aldergrense for barnebillett til 18 år 

o Samarbeid pasient-transport 

 

Høringsuttalelse utarbeides i møte. 

 

Innspill gitt i møte: 

Viktige momenter; 

 Kvænangsruta  

 Viktig at kollektivtransporten korresponderer (mulig å reise nord til sør i 

fylket) 

 Kollektivtilbudet i Nord-Troms er avhengig av skoleruta 

 Sjømat – stor næring i regionen hvor det er viktig å tenke rekruttering  – det 

må legges til rette for at elever kan dagpendle til Skjervøy videregående skole 

fra nabokommunene (Kåfjord) 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Det utarbeides høringsuttalelse til møte med fylkesråd for samferdsel 3. februar i  

Kåfjord. Saksordfører Eirik L. Mevik følger opp saken.  
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Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 06/16  Interkommunalt skadefellingslag 

Saksdokumenter: 

 Særutskrift sak 18/12 Opprettelse av interkommunalt skadefellingslag 

 

Sak fra Kåfjord kommune ved ordfører Svein Leiros 

 

Saken gjelder det interkommunale skadefellingslaget som vi har i region. Kåfjord 

kommune har vært vertskommunene for dette, men ønsker ikke mere å ha dette 

ansvaret da vår mann som jobbet med dette ikke lengere har kapasitet til å utføre 

denne jobben.  

 

Kåfjord kommune er heller ikke fornøyd med den statlige ordningen, men her 

jobber leder for viltnemda John Karlsen med de statlige myndigheter.  

Vi har drøftet dette internt i kommunen sammen med John Karlsen og fylkesmannen 

sin representant Andreas Røsæg. En løsning er at dersom alle kommuner går inn 

med 15.000.- hver så har vi fått det økonomiske på plass, og vi kan eventuelt kjøpe 

denne tjenesten og eller at noen av de andre kommunene har tatt på seg 

vertskommune rollen. Vi har prøvd å se internt i vår kommune om vi har den 

kompetansen hos noen andre av ansatte, men har dessverre ikke funnet noen.  

 

Saken er behandlet i Nord Troms Regionråd 21.05.12 og det ble da gjort et 

enstemmig vedtak. Derfor må den vel igjen til regionrådet. Siden vi ikke har møte 

før jul og kontraktene/ansettelsene til lederne og jaktlaget går ut ved årsskiftet bør 

vi fatte et nytt vedtak i regionrådet.  

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Lyngen kommune har gjort vedtak om opprettelse av skadefellingslag. Lyngen  

kommune inviterer de andre kommunene til å delta i skadefellingslaget.  

Inngangsbilletten settes til kr. 15.000,- pr kommune pr. år.  

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 07/16  Høring: St.melding nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri» 

Saksdokumenter:  

 Stortingsmelding nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri» 

 Sak oversendt fra Nordreisa kommunestyre 

 Forslag fra Skjervøy (mottatt i møte) 

Saksopplysninger: 

Regjeringen har lagt fram sjømatindustrimeldingen. Der presenteres en rekke tiltak 

for å bedre konkurransekraften og verdiskapingen i norsk sjømatindustri. 

 

Dette er de viktigste tiltakene: 

 Fjerne forbud mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt 

 Regionalisere leveringsplikten 

 Fjerne bearbeidingsplikten 

 Opprette en kommisjon for å se på løsning av aktivitetsplikten. 

 Mer balansert markedsplass for villfisk 

 Se på forenklinger og forbedringer i minsteprisfastsettelsen 

 Økt satsing på forskning og innovasjon 

 Videre forbedring av markedsadgang 

 

Forslag fra Nordreisa kommunestyre: 

Høringsuttalelse Melding til Stortinget nr 10 (2015-2016) En konkurransekraftig 

sjømatindustri:  

«I Stortingsmeldingen foreslås blant annet å fjerne de tre pliktene leveringsplikt, 

bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt. Leveringsplikten betyr at de store torsketrålerne 

har vært forpliktet til å levere fangsten i utpekte lokalsamfunn i landsdelen.  

Heretter skal de bare ha plikt til å levere i et bestemt fylke, ikke til bestemte 

fiskevær. Dessuten skal mottakene ikke ha plikt til å bearbeide fisken som blir 

levert.  

 

Dette vil være en katastrofe for mange lokalsamfunn på kysten som vil miste 

arbeidsplasser og næringsgrunnlag. Det vil også kunne utradere grunnlaget for den 

sjøsamiske kulturen.  

 

Når aktivitetsplikten fjernes vil vi få samlet fiskeriene på få hender, og ha få 

bærekraftige småsamfunn igjen på kysten. Regjeringa ser bort fra at grunnen til at 

trålrederiene fikk et unntak fra loven som sa at kvotene skulle tilhøre aktive fiskere 

var en byttehandel, til gjengjeld skulle de levere fisken i kystsamfunn som hadde 

historiske rettigheter. Vi mener derfor at dersom leveringsplikten fjernes, må også 

fisken falle tilbake til kystsamfunnene. Hvis kystflåten tar råstoffet på land, så det 
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kan bearbeides her. Det er det ferske råstoffet det er lønnsomhet og som kan gi stor 

økt verdiskaping for nordnorske lokalsamfunn i framtida.  

 

Vi reagerer også sterkt på at regjeringa ikke lover varig kompensasjon til 

lokalsamfunn som blir fratatt fiskerettighetene.» 

 

Forslag til høringsuttalelse fra Skjervøy presentert i møte: 

«Stortingsmelding nr 10 (2015-16) "En konkurransekraftig sjømatindustri" er viktig 

og vil kunne sikre utviklinga av en framtidsretta sjømatindustri i Norge. 

 

Flere av forslagene er positive slik som styrking av forskning knytta til 

levendelagring av fisk, økt satsing på bruk av Innovasjon Norges virkemidler overfor 

sjømatindustrien og arbeid for å styrke markedstilgangen. 

 

Flere av forlagene vil kunne svekke råstofftilgangen sterkt for enkeltbedrifter,  

kommuner og regioner som er omfattet av leveringspliktordninga.  

Det gjelder følgende forslag i meldinga: 

 Fjerne forbud mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt 

 Regionalisere leveringsplikten 

 Fjerne bearbeidingsplikten 

 Opprette en kommisjon for å se på løsning av aktivitetsplikten 

 

I Nord-Troms ble det gitt fiskerettigheter til Skjervøytrålere med leveringsplikt til 

anlegg i regionen for å sikre jevn råstofftilgang. Denne rettigheten tilhører fortsatt 

Skjervøy og sekundært hele Nord-Troms og Vest-Finnmark, men er nå bare en 

tilbudsplikt som i begrenset grad blir brukt lokalt. Den omlag 2500 tonn store 

kvoten beregnet for vår region, selges i stor grad som ubearbeidet frosent råstoff 

rett til utlandet eller leveres i andre deler av landet. 

 

1. Nord-Troms Regionråd krever innstramming av leveringsplikten til de bedrifter, 

fiskevær, kommuner og regioner som opprinnelig ble tildelt fiskerettighetene. 

 

2. Hvis den havgående fiskeflåten generelt ikke kan oppfylle sine 

leveringsforpliktelser, bør den effektive, moderne kystflåten som leverer lokalt, 

overta disse rettighetene. Det vil styrke rekrutteringa til fiskeryrket og sikre spredt 

bosetting langs kysten slik intensjonene opprinnelig var.      
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3. Videre må det satses sterkt på forskning og utvikling av levendelagring og 

ferskfiskproduksjon. Det krever begrensning av ombordproduksjonsmulighetene og 

krav til bearbeiding og aktivitet i landindustrien. «   

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd slutter seg til høringsuttalelsen fra Nordreisa kommunestyre 

vedr St.meld nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri»  

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner forslag til høringsuttalelse fra Skjervøy vedr 

St.meld nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri». i tillegg skrives punkt vedr 

«sjøsamisk kultur» inn i uttalelsen. 

 

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

 

 

 

Sak 08/16  Høring: forslag til nytt inntektssystem for kommunene 

Saksdokumenter:  

 Fra kommunal og moderniseringsdepartementet: forslag til nytt 

inntektssystem for kommunene 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

I kommuneproposisjonen for 2016 (Prop. 121 S (2014-2015)) ble det varslet at 

regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for 

kommunene, og at forslag til nytt inntektssystem skal presenteres i 

kommuneproposisjonen for 2017. I denne gjennomgangen skal inntektssystemet 

også ses i sammenheng med kommunereformen. 

 

Kommunesektoren har ansvar for viktige velferdstjenester og forvalter en betydelig 

andel av de økonomiske ressursene i norsk økonomi. Sektorens inntekter utgjør om 

lag 18 pst. av BNP for Fastlands-Norge. Inntektssystemet for kommunene fordeler 

rammetilskuddet mellom kommunene og omfordeler skatteinntekter. 

Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør om lag 75 pst. av kommunesektorens 

samlede inntekter. I 2016 utgjør rammetilskuddet til kommunene om lag124 mrd. 

kroner, mens skatteinntektene er anslått til om lag 155,4 mrd. kroner. 

Inntektssystemet består av flere elementer; innbyggertilskuddet, inkludert 

kostnadsnøkkelen i utgiftsutjevningen, de regionalpolitiske tilskuddene og de ulike 
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skatteelementene. I høringsnotatet redegjøres det for konkrete forslag til endringer 

i kostnadsnøkkelen, mens det gis en omtale av endret innretning på de 

regionalpolitiske tilskuddene. Et sentralt spørsmål som drøftes i høringsnotatet er 

dagens kompensasjon for smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon, og i 

hvilken grad kommuner skal kompenseres fullt ut for denne typen kostnader. I 

tillegg drøftes forholdet mellom kommunenes skatteinntekter og inntektssystemet. 

Gjennom basiskriteriet i kostnadsnøkkelen får kommunene i dag full kompensasjon 

for smådriftsulemper på grunn av kommunestørrelse. Det foreslås her en modell for 

å differensiere denne kompensasjonen, slik at ikke alle kommuner lenger vil motta 

full kompensasjon for denne typen kostnader på kommunenivå. Det foreslås at det 

fortsatt skal gis full kompensasjon for smådriftsulemper på tjenestenivå. 

Departementet tar sikte på å innføre en modell der det skilles mellom frivillige og 

ufrivillige smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon, og der kun ufrivillige 

smådriftsulemper kompenseres fullt ut. I høringsnotatet presenteres innretningen 

på en slik modell. Denne endringen vil gjøre inntektssystemet mer nøytralt i forhold 

til kommunesammenslutninger. 

 

De regionalpolitiske tilskuddene er også vurdert, og departementet foreslår her en 

endring i innretningen på disse tilskuddene framover. Det legges opp til å forenkle 

tilskuddsstrukturen ved å slå sammen noen av dagens tilskudd, at de 

regionalpolitiske tilskuddene i større grad knyttes opp til graden av 

distriktsutfordringer, og at tilskuddene i større grad gis per innbygger i stedet for 

per kommune. Den siste justeringen vil gjøre tilskuddene mer nøytrale i forhold til 

endringer i kommunestrukturen. 

 

Departementet legger opp til å presentere et helhetlig forslag til nytt inntektssystem 

for kommunene i kommuneproposisjonen for 2017, med virkning fra 1. 1. 2017. 

 

Departementet ber om innspill på enkeltpunkt, i tillegg til eventuelle generelle 

uttalelser innen 1.mars 2016.  

 

 

Vurdering: 

Dette er en viktig melding for kommunene, som det bør avgis høringssvar på. 

Saksbehandler foreslår at det oppnevnes et eget utvalg med kompetanse på 

inntektssystemet som utarbeider forslag til høringsuttalelse. 

 

Innstilling til vedtak: 
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1. Nord-Troms Regionråd oppnevner et utvalg som utarbeider forslag til 

høringsuttalelse til nytt inntektssystem for kommunene. Forslaget sendes 

styret til godkjenning før det oversendes departementet innen fristen 1. mars 

2016 

2. Utvalget består av (oppnevnt i møte): 

a. Saksordfører: (ikke aktuelt å ha med ordfører) 

b. Rådmann: Anne-Marie Gaino, Nordreisa 

c. Økonomisjef: Espen Li, Skjervøy 

 

Forslag til nytt punkt 3 fremmet i møte: 

3. Innspill til momenter som bør tas med i høringen;  

a. Avstandskriteriet  

b. Utjevning mellom skatt og overføring (videreføre dagens ordning, en 

endring kan få store konsekvenser) 

c. Geografisk vekting – bør ha med noe om blant annet grunnskole og PU 

d. Nytt kriterium – vedlikehold av kommunale veier – bør komme med 

som et forslag 

Vedtak:  innstillingen og forslag fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 

 

 

 

Sak 09/16  Engasjement av regnskapsfører 

Saksdokumenter:  

 Notat fra møte i arbeidsutvalget 10.12.15 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Dagens regnskapsfører Kaj Båtnes avvikler egen virksomhet (Regnskapskontoret) for 

å gå over i en 60 % stilling som ansatt regnskapsfører.  

 

Båtnes har vært regionrådets regnskapsfører gjennom en rekke år, og er godt kjent 

med virksomheten og de igangsatte prosjekter. Båtnes har også vært med å 

utarbeide økonomirutinene og dagens regnskapsstruktur i regionrådet. 

 

Vurdering: 

Regionrådet har behov for en dyktig regnskapsfører som både kan ivareta 

driftsdelen og prosjektporteføljen i selskapet. Vi er i oppstarten av forholdsvis store 

prosjekter som krever god økonomistyring. Båtnes har en særlig kjennskap til 
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regionrådets virksomhet, og vil kunne ivareta både drift- og prosjektregnskap på en 

god måte etter daglig leder vurdering. 

 

Daglig leder har diskutert en mulig løsning med Båtnes, hvor han kan engasjeres i 

ca 20 % stilling ut 2018 (økonomisk ramme – som dagens), slik at vi sikrer god 

regnskapskompetanse for å ivareta satsinger i nærings- og utviklingsplan for Nord-

Troms (prosjekter «kompetanseløft» og helhetlig entreprenørskapssatsing), i tillegg 

til drift (sekretariat og ungdomssatsingen RUST).  

 

Innstilling til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd engasjerer Kaj Båtnes som regnskapsfører i perioden 2016-

2018 for å ivareta drift- og prosjektregnskaper for selskapet innenfor de samme 

økonomiske rammer som 2015. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Oppdraget lyses ut, slik at alle interesserte kan gi tilbud på oppdraget. Oppdraget 

lyses ut på kommunens hjemmesider/faceook. 

 

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

 

 

 

Sak 10/16  Uttalelse: Nasjonalt skredsenter til Kåfjord 

 

Forslag til uttalelse: 

Kåfjord er den mest skredutsatte kommunen i landet. Dette gjelder alle typer skred 

som fjellskred, steinskred, snø- og sørpeskred, og jordskred, i tillegg til store 

områder med marin leire som medfører risiko for kvikkleireskred. Nabokommunene 

er også skredutsatte og har opplevd store utfordringer de siste årene, for eksempel 

raset i Sørkjosen (Nordreisa) og raset i Lyngen. I tillegg opplever vi stadig stengte 

veier grunnet ras, både sommer og vinter i alle kommunene i regionen. I Kåfjord er 

også NVE’s overvåkningsstasjon for fjellskred etablert (Nordnes-fjellet), og det er 

bygd opp spisskompetanse på feltet gjennom flere år. Det er også etablert 

samarbeid med universitets- og forskningsmiljø på området. 

 

Nord-Troms Regionråd mener regionen har en særegen utfordring med tanke på 

alle typer skred. Vi behøver påfyll av kompetanse både innen kartlegging, 

overvåkning, beredskap og skredsikring. Regionens erfaring sammen med den 

strategiske beliggenheten i forhold til Universitetet i Tromsø Norges Arktiske 
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Universitet (UiT) og andre relevant forskningsmiljø som NORUT, gjør at Kåfjord er en 

naturlig lokalisering for et nasjonalt senter. Både UiT og NORUT har uttrykt at et 

nasjonalt skredsenter i Kåfjord vil utgjøre en naturlig base for feltarbeid i området, 

og det unike feltlaboratoriet etablert i Nordnes-fjellet kan nyttes i både 

undervisnings- og forskningssammenheng. Også for internasjonale forskningsmiljø 

vil et slikt nordområdesenter være interessant. 

 

UiT viser også til egen satsing for å bygge kompetanse innen fjellskred både 

gjennom forskning og undervisning. UiT oppgir at en av grunnene til denne 

satsingen er å kunne bruke Nordnes-fjellet som base. UiT har også utviklet egne 

kurs på mastergradsnivå med feltarbeid i Kåfjord og Balsfjord, annonsert for 

nasjonal og internasjonal deltakelse. Dette kurset er det første av sitt slag i Norge. 

    

Med henvisning til de overnevnte argumentene, mener Nord-Troms Regionråd at 

det er naturlig å etablere et nasjonalt skredsenter i vår region. Et slikt skredsenter 

vil gi oss nyttig kunnskap som vi kan dele med andre i rasutsatte strøk, som kan 

bidra til at folk kan bo trygt og at næringstransporter kommer fram til markedet. I 

tillegg vil det fylle rollen som feltlaboratorium/område for feltarbeid hvor alle typer 

skred kan forskes på. Vi kan også koble på klimaperspektivet som bidrar til at 

behovet for mer kunnskap innen dette fagfeltet vil øke i framtiden. 

 

Nord-Troms Regionråd støtter et forprosjekt for å utrede etablering av nasjonalt 

skredsenter i Kåfjord.  

 

Vedtak:  forslag til uttalelse ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 11/06  Uttalelse – Langtidsplan i forsvarssektoren  

Forsvarssjefen la fram sitt fagmilitære råd (FMR) 01.10.15. Rådet er det mest 

sentrale innspill til regjeringens arbeid med ny langtidsplan for Forsvaret, som er 

planlagt fremlagt for Stortinget i vårsesjonen 2016. FMR har foreslått 

nedlegginger/flyttinger/endringer som berører forsvaret i landsdelen. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Nord-Troms Regionråd ber regjering og Storting sørge for at vi har et stabilt 

og sterkt forsvar i nord. Forsvarets tilstedeværelse i nord sikrer vår nasjonale 

suvereniteten på land og sjø. Nordområde-satsingen viser også at mye av 

landets ressurser ligger i nord, og dette forsterker behovet for et tydelig 

forsvar. 
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2. Nord-Troms Regionråd slutter seg til uttalelsene fra regionrådene i Midt-

Troms og Sør-Troms. 

 

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

 

 

 

Sak 12/06   Innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

Nord-Troms Regionråd har mottatt henvendelse fra Troms Bondelag ved styret, om 

å støtte deres innspill til jordbruksforhandlingene i 2016. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Nord-Troms Regionråd støtter uttalelse fra Troms Bondelag vedrørende innspill til 

jordbruksforhandlingene 2016. 

 

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

 

 

 

Sak 13/06  Sak vedrørende språkpris trekkes 

Saksdokumenter:  

 Forslag til pris fra Audun Johnsen, Lyngen 

 Særutskrift av sak 44/14 og 51/14 Opprettelse av språkpris for Nord-Troms 

 Sak 07/15 Retningslinjer og jury – språkpris for Nord-Troms    

Følgende vedtak ble fattet i sak 07/15 Retningslinjer og jury – språkpris for Nord-

Troms: 

Vedtekter for språkpris Nord-Troms: 

 Nord-Troms regionråd deler hvert år ut en pris til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner 

som bidrar til å styrke en eller flere av dialektene i Nord-Troms.  Det legges særlig vekt på 

innsats som styrker barn og unges bevissthet og bruk av dialekten. 

 Prisen består av diplom og kunstverk/kunsthåndverk med inspirasjon fra regionen til en pris 

av maksimum kr 5.000,-. Prisen kan deles. 

 Prisen deles ut i forbindelse med annet åpent arrangement med i regionen og skal profileres i 

media. 

 Prisen lyses ut årlig og personer bosatt i regionen kan fremme forslag til mottakere. 

 Det oppnevnes en jury som skal arbeide på fritt og selvstendig grunnlag.  Hver av 

medlemskommunene oppnevner en person og regionens ungdomsråd oppnevner en person til 

juryen. Medlemmene sitter i fire år av gangen og minst tre av medlemmene skal være kvinner.  

 Juryen skal søke konsensusavgjørelser, men kan fatte vedtak ved vanlige flertallsavstemninger.  

Det er bare prisvinnerens navn (ikke andre foreslåtte) som er offentlig.  
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 Alle kommunene har en vertskapsforpliktelse for juryens praktiske arbeid og eventuell 

innhenting av bistand og administrasjon. Lyngen kommune har ansvaret for første 

jury/prisutdeling. 

Organisering og finansiering 

Utgiftene til pris og eventuell administrasjon dekkes innenfor regionrådets budsjett. 

Saken har ikke vært fulgt opp etter vedtak ble gjort. 

 

Diskusjon i møtet: 

Det nye styret i regionrådet ønsker ikke å etablere en egen språkpris grunnet 

utfordringene forbundet med å trekke fram èn dialekt i regionen framfor en annen. 

Regionrådet diskuterte i møtet at det burde i stedet vært opprettet en pris «årets 

nordtromsing» - som regionrådet kan dele ut.   

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Nord-Troms regionråd trekker tidligere vedtak om etablering av språkpris for 

Nord-Troms. 

2. Arbeidsutvalget får i oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer for «årets 

nordtromsing» til neste regionrådsmøte.  

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

 

 

Sak 14/16 Høringsuttalelse – innretning på havbruksfondet 

 

Saksopplysninger: 

Havbruksnæringen har utviklet seg til å bli en viktig næring for Norge og for de 

mange kommunene med oppdrettsvirksomhet langs hele kysten. Det drives i dag 

oppdrett av laks og ørret i totalt 160 kystkommuner, fra Lyngdal kommune i sør til 

Hammerfest i nord, hvor havbruksnæringen bidrar med aktivitet, sysselsetting og 

inntekter. Likevel opplever mange kystkommuner at de får for lite igjen for å 

tilrettelegge for næringen.  

 

Oppdrettsnæringen har hatt en sterk vekst over flere tiår og bare siden 2005 er 

produksjonen av laks og ørret mer enn doblet. Regjeringen vil legge til rette for 

videre vekst i oppdretts- næringen, hvor en av forutsetningene er tilgang på 

tilstrekkelig og egnet areal. I regjeringens politiske plattform går det derfor frem at 

kommuner som stiller areal til rådighet for havbruksnæringen bør oppleve større 

positive ringvirkninger fra aktiviteten. Den politiske plattformen sier også at store 

deler av vederlaget for nye konsesjoner bør tilfalle berørte kommuner.  
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I Meld. St. 16 (2014-2015) "Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk 

lakse- og ørretoppdrett" (heretter "havbruksmeldingen") presenterer regjeringen et 

nytt system for justering av kapasiteten i oppdrettsnæringen basert på 

miljøindikatorer, handlingsregler og en inndeling av kysten i produksjonsområder. 

Næringskomiteen har i sin innstilling til meldingen gått inn for at 80 prosent av 

vederlaget for tildeling av ny kapasitet skal tilfalle kommunal sektor, mens statens 

andel skal være 20 prosent. Videre er regjeringen bedt om å opprette et 

havbruksfond som skal sikre en rimelig fordeling av kommunal sektors andel av 

vederlaget på alle fylkeskommuner og kommuner med oppdrettsvirksomhet. 

 

Høringsnotatet drøfter blant annet:  

- Fordelingsnøkler mellom a) fylkeskommuner og kommuner, b) kommuner og c) 

fylkeskommuner  

- Størrelse og frekvens på utbetalinger fra fondet  

- Administrasjon av fondet  

 

Høringsinnspill må være departementet i hende senest 18. februar 2016. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Ordfører i Skjervøy og Kvænangen utarbeider forslag til uttalelse som godkjennes i 

etterkant pr epost.  

 

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

 

 

DISKUSJONSSAKER: 

 

Aktuelle tema for rådsforsamlingen 26. april 2016 i Storfjord? 

 Fra møte: Ordførere oppfordres til å komme med innspill til aktuelle tema. 

 

Utdanningsmesse/karrieredag i Nord-Troms? 

Fra møte: 

 Lyngen og Storfjord har benyttet seg av tilbudet i Tromsø i mange år 

 Kanskje ikke en sak for regionrådet siden dette ikke gjelder alle kommunene 

 

Representasjon i vannregionutvalget i Troms 

Fra møte: 
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 Det ble gitt orientering om vedtak i rådmannsutvalget og evaluering i VRU. 

Det er ikke naturlig at regionrådet skal være representert i VRU – det bør 

være kommunene. 

Hvordan skal vi forholde oss til forespørsler fra eksterne som ønsker å møte 

regionrådet? (for eksempel prosjekt Samdrift)   

Fra møte: 

 Ikke aktuelt å sette av tid til Samdrift i regionrådsmøte 

 Det må prioriteres hvem som slipper til i regionrådsmøte. Arbeidsutvalget bør 

ta avgjørelser i hver enkelt sak 

 Det som har tilhørighet i regionen skal prioriteres. Fokus på politikk 

Stortinget skal evaluere rovdyrforliket i mars. «Naturen for alle» har tatt initiativ til 

vardebrenning i den sammenheng 26.02.16. Er det aktuelt for kommunene i Nord-

Troms å delta? 

Fra møte: 

 Handler om lokal forvaltning av rovdyrstammen 

 Ikke aktuelt å delta i denne aksjonen 

 

Forberedelse til møte med fylkesråd for samferdsel 3. februar i Olderdalen 

Fra møte: 

 Alle kommuner møter enten med ordfører eller stedfortreder 

 Agenda/hovedsaker; 

 Fv 868 og fv 866  

 Strekningsstrategi  

 Kollektivtransport  

 

 

 

 

Møtet hevet kl 1510 

Rett protokollutskrift bevitnes 

26. januar 2016 

Berit Fjellberg 

Referent 
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Fra: Hilde Elvine Bjørnå[hilde.elvine.bjorna@ikatroms.no]
Dato: 08.02.2016 12:49:36
Til: 
Kopi: Ann Tobiassen; Ellinor Evensen; Gun-Britt Bjerkeli; Leif Mikkelsen; Jan-Eirik Nordahl; Ole-Bjørn 
Fossbakk; Janicken Elisabeth Olsen; Terje Betheussen; Hilde Grønaas; André Selnes
Tittel: Rundskriv om kommunereformen og arkiv

Til alle deltakere i Interkommunalt arkiv Troms IKS

Vedlagt følger et rundskriv til alle eierne med informasjon om kommunereformen og arkiv, og IKATs 
rolle.

Med vennlig hilsen

Hilde Elvine Bjørnå

arkivsjef

Beskrivelse: 
Z:\Dokumentmale
r\Logoen\Logo i 
bildeformat.JPG

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS

Telefon 941 74 170/901 37 535

E-post heb@ikatroms.no

Nettsider www.ikatroms.no

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Side 1 av 1
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INTERKOMMUNALT	ARKIV	TROMS	(IKAT)	
 
	
HVA	ER	IKAT?	
Interkommunalt	arkiv	Troms	IKS	er	en	profesjonell	arkivinstitusjon	som	eies	av	23	kommuner	i	Troms.	IKAT	
ble	etablert	som	samarbeidsordning	i	april	1992,	og	har	vært	i	drift	siden	september	samme	år.	I	2004	ble	vi	
omdannet	til	interkommunalt	selskap	(IKS).	Målet	med	virksomheten	er	å	bygge	opp	arkivfaglig	
kompetanse,	og	å	bidra	til	forskriftsmessig	arkivbevaring	i	deltakerkommunene.	Arkivet	er	etablert	i	
tilknytning	til	Statsarkivet	i	Tromsø,	hvor	vi	leier	kontor	og	magasin.	Alle	kommuner	i	Troms	og	Troms	
fylkeskommune	har	anledning	til	å	delta	i	selskapet.	
	
HVA	GJØR	IKAT?	
Det	ytes	tjenester	på	flere	områder	innen	kommunal	arkivforvaltning:	
1. Informasjon	og	rådgivning	innen	arkivdanning	og	arkivdepot	
2. Kurs	og	opplæring	i	arkivkunnskap,	regelverk	og	beste	praksis	
3. Særskilt	sikring	av	sensitive	kommunale	personregistre	
4. Ordning	og	katalogiserer	eldre	og	avsluttet	arkiv	
5. Arkivdepot	for	eldre	og	avsluttet	arkiv	-	både	papirbasert	og	elektronisk	materiale	
6. Arkivplanlegging	og	tilgang	til	elektronisk	verktøy	Arkivplan.no	
	
HVA	GIR	DELTAKELSEN	KOMMUNENE?	 	
• Tilgang	til	arkivfaglig	kompetanse	og	miljø	
• Informasjon	om	gjeldende	regelverk	og	beste	praksis	
• Hjelp	til	å	kvalitetssikre	egen	arkivforvaltning	gjennom	systematisk	arkivplanarbeid	
• Reduserte	utgifter	til	kurs	og	opplæring	i	arkivarbeid	
• Tilgjengelige	eldre	arkiver	for	publikum	og	for	forvaltningen	selv	
• Profesjonell	bevaring	og	sikring	av	sentral	kulturarv	og	rettighetsdokumentasjon	
	
MEDLEMMER	
Følgende	23	kommuner	deltar	i	ordningen:	Balsfjord,	Bardu,	Berg,	Dyrøy,	Gratangen,	Ibestad,	Karlsøy,	
Kvæfjord,	Kvænangen,	Kåfjord,	Lavangen,	Lenvik,	Lyngen,	Målselv,	Nordreisa,	Salangen,	Skjervøy,	Skånland,	
Storfjord,	Sørreisa,	Torsken,	Tranøy	og	Troms	fylkeskommune.	
	
STYRET	
Styret	i	IKAT	består	av	leder	Jan-Eirik	Nordahl,	Sørreisa	kommune,	nestleder	Ellinor	Evensen	(nestleder),	
Nordreisa	kommune,	styremedlem	Ann	Tobiassen,	Troms	fylkeskommune,	styremedlem	Terje	Bertheussen,	
Salangen	kommune	samt	en	representant	for	IKATs	personale.	Varamedlemmer	er	Hilde	Grønaas,	Lyngen	
kommune,	Leif	Erik	Mikkelsen,	Bardu	kommune,	Gun-Britt	Bjerkeli,	Lavangen	kommune	og	André	Selnes,	
Gratangen	kommune.		
	
PERSONALE	
IKATs	personale	består	av	5	ansatte	fast	ansatte	i	hel	stilling	og	en	midlertidig	ansatt	
prosjektmedarbeider/vikar	i	deltidsstilling.	Dette	er	arkivsjef	Hilde	Elvine	Bjørnå,	rådgiver	Frøydis	Antonsen,	
rådgiver	Solveig	Heløe	Olsen,	rådgiver	Ole-Bjørn	Fossbakk,	rådgiver	Janicken	Elisabeth	Olsen	og	konsulent	
Viktor	Engelhardt.	
	
ØKONOMI	
IKATs	økonomiske	grunnlag	består	i	sin	helhet	av	driftstilskudd	fra	kommunene.	Driftstilskuddet	består	i	
2016	av	et	grunnbeløp	på	kr.	40	000,-	samt	kr.	17	per	innbygger.	Troms	fylkeskommune	betaler	kr.	3,40	per	
innbygger.	Nye	deltakere	må	betale	et	etableringsgebyr	på	kr.	50	000,-.	I	tillegg	har	IKAT	en	del	
egeninntekter	fra	kursvirksomhet,	salg	av	tjenester	til	kommuner	utenfor	ordningen	samt	depotavgift	for	
oppbevaring	av	eldre	og	avsluttet	arkiv	–	både	i	papirbasert	og	digital	form.	
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Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 02.02.2016 2019/859-- 5 331.1

Deres dato Deres ref.
21.01.2016 2015/1589-28

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Søknad om godkjenning av låneopptak - Guleng III Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 12. januar 2016 med
oversendelse av vedtak om budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019. I samme brev ber
kommunen om godkjenning til å ta opp lån på totalt 38,490 mill, kr. til investeringer i
anleggsmidler i 2016.

Kommunen har i brev av 21. januar 2016 bedt om at det gis snarlig godkjenning til
låneopptak til investeringer i anleggsmidler på 20 mill, kr vedrørende prosjektet Guleng III.
Årsaken til dette er at prosj ektet er i sluttfasen, og at kommunen derfor har et umiddelbart
behov for lånemidler for å kunne dekke sine løpende forpliktelser.

Nordreisa kommunestyre vedtok 16. desember 2015, under sak 57/15, pkt. 4, andre avsnitt:
«Nordreisa kommune vedtar i tillegg et låneopptak på kr 20 000 000 til Guleng III med
bakgrunn i at gjeldende vedtak fra 2014 anses for å være foreldet til å søke om .15)lkesmannens
godkjenning.».

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

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

Vi viser i sakens anledning til godkjenning av låneopptak som ble gitt i 2015 i vårt brev av
29. mai 2015.

Koml. § 50 regulerer uttømmende hvilke formål kommunene kan ta opp lån til. Låneopptaket
må være til lovlig formål, og det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet.
Kravet om at låneformålet skal være ført opp i årsbudsjettet har sammenheng med kravet til
budsjettbalanse. Vi har kontrollert at dette kravet er overholdt i Nordreisa kommunes tilfelle

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

kommunalavdelingen
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når det gjelder tiltaket Gulen III, hvor det er budsjettert med utgifter på 20 mill. kr. i 2016, jf.
budsjettskjema 2B. Utover dette har vi ikke gått gjennom kommunens budsjett og
økonomiplan og tatt stilling til om budsjettet er i tråd med kommunelovens bestemmelser.

Fylkesmannen finner å kunne godkjenne at kommunens ramme for låneopptak til
investeringer i anleggsmidler i 2016 settes til 20 millioner kroner. Når det gjelder godkjenning
av låneopptak utover dette, vil vi komme tilbake til dette i forbindelse med nevnte
lovlighetskontroll av årsbudsjettet.

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

vedtak

Fylkesmannen godkjenner en ramme for låneopptak til investeringer i anleggsmidler i 2015
på 20 millioner kroner.

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

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Kopi til:
KomRev NORD Sjøgata 3 9405 HARSTAD

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fra: Erlend Losnegaard Mevik (nelm@udi.no)
Sendt: 04.02.2016 13:01:40
Til: Øyvind Evanger; Anne-Marie Gaino
Kopi: Paul Edvard Knudsen; Morten Andersen; Hilde Mari Rognan

Emne: Tildeling av kontrakt ordinært mottak - Nordreisa (Storslett)
Vedlegg: image001.gif
Hei,

Tok telefonisk kontakt med både deg og rådmann, men fikk ikke noe svar. Vi ønsker å informere dere om 
at Hero Norge as er tildelt kontrakt for «drift av ordinært statlig mottak». Mottaket (Norlandia hotell) har 
til nå fungert som akuttinnkvartering, men vil i løpet av mars måned gå over til ordinær kontrakt. 
Kapasiteten vil være på 150 plasser, med mulighet for opsjon på 30 plasser. Totalt 180 plasser. 

Hvis dere har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Med Vennlig hilsen
Erlend Losnegaard Mevik
Rådgiver
Regionkontor Nord
Region og mottaksavdeling
Mobil: +4740705883

Utlendingsdirektoratet
www.udi.no

Side 1 av 1
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 45 11.01.20162015/3830 - 28331.2

Deres datoDeres ref.
.........

al)/1,c7

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

- J

Tildeling av skjønnsmidler - kompensasjon til folkevalgte i forbindelse med
kurs i kommuneøkonomi og kommunejus i november 2015

Fylkesmannen viser til kurs om kommuneøkonomi og kommunejus for folkevalgte som ble
avholdt 5. og 6. november 2015 på Storslett.

Som det fremgikk av vårt brev til kommunene av 1. oktober 2015 gis det en kompensasjon til
kommunestyrerepresentanter, som ikke er 100 % frikjøpt, for tapt arbeidsinntekt. Denne
kompensasjonen utgjør 3000 kr. folkevalgt som ikke er 100 % frikjøpt.

Nordreisa kommunestyre har 21 medlemmer, hvorav 1 er 100 % frikjøpt. Dette betyr at
kompensasjonen til de folkevalgte utgjør kr. 60 000,- (3000 *20).

Nordreisa kommune ble i november 2015 tildelt kr. 110 000,- til dekning av konferanse- og
hotellutgifter for de fem kommunene som deltok på samlingen på Storslett.

Iht. til mailkorrespondanse med kommunen kom konferanse- og hotellutgiftene på kr.
56 375,-. Konferanse- og hotellutgiftene og kompensasjon til folkevalgte utgjør til sammen
kr. 116 375,-.

Hensyntatt tildelingen i november tildeles Nordreisa kommune nå kr. 6 500,- i skjønnsmidler
til kompensasjon til folkevalgte. Disse midlene vil tas fra potten for tilbakeholdte
skjønnsmidler i 2016, og utbetales over rammetilskuddet til kommunen for februar 2016.
Kommunen må selv ha et eget oppgjør med sine folkevalgte.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Asle Tjeldflåt
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

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

kommunalavdelingen
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Husbankep.
Retur: Husbanken

Postboks 1404, 8002 BODØ

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

DeresdatoDeres referanse
20.01.2016
Vår datoVår referanse
01.03.20162016/1619- 2

610/16717262

Unntatt offentlighet - Offl § 13 jmf Fv1§13
første ledd

_

Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til
tilpasning av bolig for 2016

Husbanken viser til søknad om videretildelingsmidler for 2016.

Kommuner med de største boligsosiale utfordringerblir prioritert når Husbanken behandler
søknaden om startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig. Rammen for tilskudd
til etablering og tilskudd til tilpasning er begrenset, og kommuner med de største boligsosiale
utfordringene blir prioritert.

Husbankens vedtak
Husbanken har bevilget kommunen:

•
•
•

10 000
250
150

000, - kr i startlånsmidler
000,- kr i tilskudd til etablering
000,- kr i tilskudd til tilpasning

Hva må dere gjøre for å få midlene utbetalt?
Tilskudd vil bli utbetalt innen kort tid.
Startlån vil bli utbetalt når Husbanken harmottattunderskrevet låneavtale og bekreftelse på
kommunestyrets lånevedtak. Dere har tre måneders frist fra bevilgningen ergitt. Etterdette
bortfaller bevilgningen. Hvis kommunen eroppført i registeret for godkjenning og kontroll, må også
Fylkesmannens godkjenning leggesved som dokumentasjon.

Dokumentene sendes til:

Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ

Kunngjøring
Kommunene må kunngjøre tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning. Hvordan dere kunngjør
ordningene finner dere på side 21 i « Veileder fra Finansdepartementet - om etablering og
forvaltning av tilskuddsordninger i staten". Vi ønskerogså at startlånet kunngjøres, slik at denne
ordningen blir bedre kjent blant kommunens innbyggere.

Overføring mellom formålene
Fra 2016 vil kommunene kunne overføre mellom årets tildelte midlerpå tilskudd til etablering og
tilskudd til tilpasning. Kommunene får dermed økt handlingsrom i forvaltningen avdisse
tilskuddene. Dettegir kommunene god anledning til å målrette tilskuddsbruken til lokale behov.

Eventuelle ubrukte tilskuddsmidler fra tidligere årmå benyttes til det opprinnelige formålet de ergitt
til, og kan ikke overføres. Deter sværtviktig at kommunene haroversiktover hvasom ble overført
til 2016 på de forskjellige formålene.

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr.
L. Alejandro Vargas Moleres Sjøgata6, Hammerfest 22 96 1600 6345.05.03594
Tlf. Org.nr.
alejandro.vargas@husbanken.no post@husbanken.no www.husbanken.no 942 114 184-�77�-
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Husbanken vil følge nøye med neste års-rapportering, slik at kommuner som har overført midler fra
tidligere år, faktisk bruker disse tilskuddene til opprinnelige formål.

Hva skal startlånet og tilskudd til etablering brukes til?
Et av Husbankens mål er å bidra til at flere langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne
eie sin egen bolig. Et nasjonalt mål er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen
bolig. Dette gjelder særlig familier som leier kommunal bolig, men også familier som har en ustabil
bosituasjon i en uegnet privat utleiebolig. Startlån og tilskudd brukt i refinansiering er gode
virkemidler for å unngå at barnefamilier mister boligen på grunn av høye boutgifter.

Startlån og tilskudd til etablering er også viktige virkemidler for å bosette flyktninger. Flyktninger
som leier bolig og som har en stabil økonomisk situasjon, bør få muligheten til å kjøpe sin egen
bolig. Flyktninger regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet, og skal prioriteres ved tildeling av
startlån og tilskudd.

Det konkrete målet for 2016 er at kommunene skal gi minst 50% av alle startlån til barnefamilier.

Målrettet bruk av startlån, tilskudd og bostøtte, der virkemidlene ses i sammenheng, er viktig for å
utnytte potensialet i ordningene. Dere bør utnytte muligheten for lang nedbetalingstid på startlånet
ved utmåling av tilskudd. Ved risiko for redusert inntekt i kortere eller lengre perioder i framtiden, vil
bostøtte være et risikodempende virkemiddel sammen med mulighet for forlenget nedbetalingstid
og/eller avdragsfrihet i en periode.

Hva skal tilskudd til tilpasning brukes til?
Tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til dette, samt øke
tilgjengeligheten i boligmassen. Det skal legges vekt på at behovet for tilpasningen er av varig
karakter. Tilskuddet kan helt eller delvis dekke godkjente kostnader ved tilpasningen, og kan gis
både til nye og eksisterende boliger.

Familier med funksjonshemmet barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd. Det er videre
klart at søkere som har et dokumentert behov skal prioriteres foran de som ønsker å tilrettelegge
for et fremtidig behov. De som har størst behov skal prioriteres. For mer informasjon om hvordan
dere skal prioritere tilskuddet, se «Veileder for tilskudd til tilpassing»

Rente- og avdragsvilkår
Startlån er gitt med flytende rente som <annuitetslån/serielån> med totalt <antall år> års løpetid,
jamfør vedlagte betalingsplan. Hvis kommunen ønsker fastrente, ta kontakt med Husbanken etter
utbetaling.

Avsetning til tapsfond
I 2016 kan det kun unntaksvis settes av midler til et tapsfond. Husbanken vil gå grundig gjennom
kommunens låneportefølje før en søknad blir innvilget. Kommuner som har behov for å sette av
midler i et tapsfond må søke Husbanken om dette innen 01.09.16.

Rapportering og kontroll
Kommunen skal rapportere om bruken av startlån og tilskudd.

Kommuner som bruker StartSak:
Alle søknader som behandles i StartSak og som får status utbetalt eller avslag, blir
automatisk rapportert til Husbanken.

Kommuner som ikke bruker StartSak:
Alle søknader som blir utbetalt eller avslått, skal rapporteres forløpende som enkeltsaker i
rapporteringsmodulen StartRap.
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Alle kommunermå sende inn årsrapporter ing for 2016 i StartRap i januar 2017.
Rapporten skalogså inneholdeopplysningerom tap, tapsfond, rentepåslagoggebyrer.

Dere som er usikre på hvordandere rapporterer i StartRap, finner informasjonomdette i
veilederen HB 7.C.19 —Veileder for rapporterinq på startlån oq tilskudd til tilpasninq oq etablerinq

Husbanken og Kommunal-ogmoderniseringsdep artementet kan kontrollereat kommunene tildeler
og forvalter midlene i henhold til forskrift om startlån,og forskrift om tilskudd til etablering og
tilpasning av boligmedmer.

Klageadgang
Husbankens avgjørelseer ikkeet enkeltvedtak, ogdere kanderfor ikke klagepådette vedtaket.

Informasjon
Ta gjerne kontaktmed regionkontoret dersomdereønskermer informasjon. Dere kanogså lese
mer om ordningene på www.husbanken.no.

Aktuelt regelverk
Startlån skal videretildeles i samsvarmed forskrift om startlån.
Se også veileder for saksbehandling av startlån i kommunene (HB7.C.17).
Rente- og avdragsvilkårene er regulert i forskrift om rente- oq avdragsvilkår for lån i
Husbanken og utfyllende bestemmelser i retningslinjerom rente-og avdragsvilkår (HB
4.B.5).
Tilskuddene skal videretildeles i samsvarm ed forskrift om tilskudd til etablering og
tilpasning av bolig, med mer.

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av boliq med mer (HB8.B.28).

Retningslinjer for tilskudd til etablerinq i egenbolig (HB8. B.29).
Se også veileder for tilskudd til tilpassing, for saksbehandlere i kommunen (HB 8.B.27).

Med hilsen
HUSBANKEN

lejandro Vargas Moleres
Rådgiver

47(1:t ente B
Avdeling

im
rektør
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Dato: 01. 03. 2016 HHEE

Nordreisa Kommune Saksnr

9156 STORSLETT

- SERIELÅN - FLYT

Lånebeløp i kr 10, 000, 000

Løpetid i år 25
Avdragsfri periode i år 0
Terminer pr år 2

Effektiv rente i % 1. 701
Gebyr pr. termin i kr 30. 00
Totalkostnad 12, 174, 238. 66
Herav renter og gebyrer 2, 174, 238. 66

For tiden er den flytende renten 1, 693%. Denne betalingsplanen
forutsetter uendret rente resten av lånets løpetid.
Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av departementet og Husbanken
etter retningslinj er vedtatt av Stortinget.
For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet.

Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir
utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved
utbetaling av lånet.

Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, avdrag og evt.
gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid.

TERMIN/ÅRRENTER/GEBYRAVDRAGÅ BETALERESTGJELD

01. 10. 2016 99, 019 200, 000 299, 019 9, 800, 000
01. 04. 2017 82, 645 200, 000 282, 645 9, 600, 000
01. 10. 2017 81, 516 200, 000 281, 516 9, 400, 000
01. 04. 2018 79, 382 200, 000 279, 382 9, 200, 000
01. 10. 2018 78, 121 200, 000 278, 121 9, 000, 000
01. 04. 2019 76, 006 200, 000 276, 006 8, 800, 000
01. 10. 2019 74, 726 200, 000 274, 726 8, 600, 000
01. 04. 2020 72, 929 200, 000 272, 929 8, 400, 000
01. 10. 2020 71, 135 200, 000 271, 135 8, 200, 000
01. 04. 2021 69, 157 200, 000 269, 157 8, 000, 000
01. 10. 2021 67, 935 200, 000 267, 935 7, 800, 000
01. 04. 2022 65, 876 200, 000 265, 876 7, 600, 000
01. 10. 2022 64, 540 200, 000 264, 540 7, 400, 000
01. 04. 2023 62, 499 200, 000 262, 499 7, 200, 000
01. 10. 2023 61, 144 200, 000 261, 144 7, 000, 000
01. 04. 2024 59, 366 200, 000 259, 366 6, 800, 000
01. 10. 2024 57, 591 200, 000 257, 591 6, 600, 000
01. 04. 2025 55, 668 200, 000 255, 668 6, 400, 000
01. 10. 2025 54, 354 200, 000 254, 354 6, 200, 000
01. 04. 2026 52, 369 200, 000 252, 369 6, 000, 000
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forts. SERIELÅN

TERMIN/ÅRRENTER/GEBYR AVDRAG Å BETALE RESTGJELD

01.10.2026 50,959 200,000 250,959 5,800,000
01.04.2027 48,992 200,000 248,992 5,600,000
01.10.2027 47,563 200,000 247,563 5,400,000
01.04.2028 45,803 200,000 245,803 5,200,000
01.10.2028 44,047 200,000 244,047 5,000,000
01.04.2029 42,180 200,000 242,180 4,800,000
01.10.2029 40,773 200,000 240,773 4,600,000
01.04.2030 38,862 200,000 238,862 4,400,000
01.10.2030 37,378 200,000 237,378 4,200,000
01.04.2031 35,485 200,000 235,485 4,000,000
01.10.2031 33,982 200,000 233,982 3,800,000
01.04.2032 32,241 200,000 232,241 3,600,000
01.10.2032 30,503 200,000 230,503 3,400,000
01.04.2033 28,692 200,000 228,692 3,200,000
01.10.2033 27,192 200,000 227,192 3,000,000
01.04.2034 25,355 200,000 225,355 2,800,000
01.10.2034 23,796 200,000 223,796 2,600,000
01.04.2035 21,978 200,000 221,978 2,400,000
01.10.2035 20,401 200,000 220,401 2,200,000
01.04.2036 18,678 200,000 218,678 2,000,000
01.10.2036 16,959 200,000 216,959 1,800,000
01.04.2037 15,204 200,000 215,204 1,600,000
01.10.2037 13,611 200,000 213,611 1,400,000
01.04.2038 11,848 200,000 211,848 1,200,000
01.10.2038 10,215 200,000 210,215 1,000,000
01.04.2039 8,471 200,000 208,471 800,000
01.10.2039 6,820 200,000 206,820 600,000
01.04.2040 5,115 200,000 205,115 400,000
01.10.2040 3,415 200,000 203,415 200,000
01.04.2041 1,716 200,000 201,716 0

Lengden på første termin avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra
6 til 7 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis.

Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales det
forsinkelsesrente.

Post: Postboks 480 Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 22961600
9615 HAMMERFEST Org. nr: 942 114 184 Fax: 78427410

Besøk: Sjøgata 6 firmapost.hammerfest@husbanken.no
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Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår
Kommune - Videretildeling

Saksnr.: 16717262 Utskriftsdato: 01.03.2016

Undertegnede Nordreisa kommune, org.nr. 943350833,
erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,

kr 10 000 000 ,- timillionerkroner.

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og moderinseringsdepartementet og Husbanken etter retningslinjer
vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre
retningslinjene.

Rentevilkår

Flytende rente - nominell rente 1,693 % pr. år. - effektiv rente 1,701 % pr. år.

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året.
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler.

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6
uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på
www.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken.

Nedbetalingsvilkår

Lånet gis som serielån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 25 år. Etter avtale med Husbanken kan
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte
betalingsplan.

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader.

Gebyrer

Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.

Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse.

Forsinket betaling

Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid,
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976.

Låntakerens plikter

Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale.

Husbankens rett til å kreve full innfrielse

Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis
låntaker vesentlig misligholder låneavtalen
det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha
vesentlig betydning for Husbanken

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden
(purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte.

Utbetalingsfullmakt

Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4740 05 03954.

Postadresse Org.nr.
Postboks 1404 942 114 184
8002 BODØ
uosthusbanken.no www.husbanken.no
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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 

-�85�-



Side 2 

 

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 
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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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Fra: Berit Fjellberg[Berit.Fjellberg@ntroms.no]
Dato: 29.01.2016 10:18:21
Til: postmottak@lmd.dep.no; troms@bondelaget.no; post@smabrukarlaget.no; postmottak@tromsfylke.no; 
Sturla Bangsund (sturla@strr.no); yngve.voktor@tromso.kommune.no; Louis S. Edvardsen; 
kent.gudmundsen@stortinget.no; oyvind.korsberg@stortinget.no; Regina Alexandrova 
(regina.alexandrova@stortinget.no); tove.knutsen@stortinget.no; martin.henriksen@stortinget.no; 
siv.elin.hansen@stortinget.no; nyheter@nordlys.no; Nyhet (nyhet@framtidinord.no); troms@nrk.no
Kopi: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; 
Øyvind Evanger; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald 
Jenssen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Post Nordreisa; 
Post Skjervoy; Post Storfjord
Tittel: Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd - innspill til landbruksforhandlingene 2016

Til Landbruks og matdepartementet

Kopi til: 

◦ Troms fylkesting

◦ Regionråd i Troms

◦ Tromsbenken

◦ Troms Bondelag

◦ Troms Bonde- og småbrukarlag

◦ Media 

Det vises til vedlagte uttalelse fra Nord-Troms Regionråd vedtatt 26. januar 2016.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Fra: Berit Fjellberg[Berit.Fjellberg@ntroms.no]
Dato: 29.01.2016 09:58:04
Til: Postmottak@oed.dep.no; postmottak@kd.dep.no; postmottak@kmd.dep.no; postmottak@uit.no; 
post@norut.no; postmottak@tromsfylke.no; fmtrpostmottak@fylkesmannen.no; nve@nve.no; Sturla 
Bangsund (sturla@strr.no); yngve.voktor@tromso.kommune.no; Louis S. Edvardsen; 
kent.gudmundsen@stortinget.no; oyvind.korsberg@stortinget.no; Regina Alexandrova 
(regina.alexandrova@stortinget.no); Torgeir Knag Fylkesnes (Torgeir-Knag.Fylkesnes@stortinget.no); 
tove.knutsen@stortinget.no; martin.henriksen@stortinget.no; siv.elin.hansen@stortinget.no; 
nyheter@nordlys.no; Nyhet (nyhet@framtidinord.no); troms@nrk.no
Kopi: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; 
Øyvind Evanger; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald 
Jenssen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Post Nordreisa; 
Post Skjervoy; Post Storfjord
Tittel: Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd - nasjonalt skredsenter til Kåfjord!

Til Olje- og energidepartementet

Kopi til: 

◦ Kommunal- og moderniseringsdepartementet

◦ Kunnskapsdepartementet

◦ Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

◦ NORUT

◦ Fylkesmannen i Troms

◦ Troms fylkesting

◦ Norges Vassdrags- og energidirektorat

◦ Regionråd i Troms

◦ Tromsbenken

◦ Media 

Det vises til vedlagte uttalelse fra Nord-Troms Regionråd vedtatt 26. januar 2016.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Fra: Berit Fjellberg[Berit.Fjellberg@ntroms.no]
Dato: 29.01.2016 10:24:34
Til: postmottak@fd.dep.no; postmottak@tromsfylke.no; Sturla Bangsund (sturla@strr.no); 
yngve.voktor@tromso.kommune.no; Louis S. Edvardsen; kent.gudmundsen@stortinget.no; 
oyvind.korsberg@stortinget.no; Regina Alexandrova (regina.alexandrova@stortinget.no); 
tove.knutsen@stortinget.no; martin.henriksen@stortinget.no; siv.elin.hansen@stortinget.no; 
nyheter@nordlys.no; Nyhet (nyhet@framtidinord.no); troms@nrk.no
Kopi: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; 
Øyvind Evanger; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald 
Jenssen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Post Nordreisa; 
Post Skjervoy; Post Storfjord
Tittel: Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd - ny langtidsplan for forsvarssektoren

Til Forsvarsdepartementet

Kopi til: 

◦ Troms fylkesting

◦ Regionråd i Troms

◦ Tromsbenken

◦ Media 

Det vises til vedlagte uttalelse fra Nord-Troms Regionråd vedtatt 26. januar 2016.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Fra: Berit Fjellberg[Berit.Fjellberg@ntroms.no]
Dato: 29.01.2016 10:08:50
Til: postmottak@nfd.dep.no; samediggi@samediggi.no; naering@stortinget.no; postmottak@tromsfylke.no; 
Sturla Bangsund (sturla@strr.no); yngve.voktor@tromso.kommune.no; Louis S. Edvardsen; 
kent.gudmundsen@stortinget.no; oyvind.korsberg@stortinget.no; Regina Alexandrova 
(regina.alexandrova@stortinget.no); tove.knutsen@stortinget.no; martin.henriksen@stortinget.no; 
siv.elin.hansen@stortinget.no; nyheter@nordlys.no; Nyhet (nyhet@framtidinord.no); troms@nrk.no
Kopi: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; 
Øyvind Evanger; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald 
Jenssen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Post Nordreisa; 
Post Skjervoy; Post Storfjord
Tittel: Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd til Sjømatmeldinga

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Kopi til: 

◦ Troms fylkesting

◦ Regionråd i Troms

◦ Stortingets Næringskomitè

◦ Tromsbenken

◦ Media 

Det vises til vedlagte uttalelse fra Nord-Troms Regionråd vedtatt 26. januar 2016.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

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

JORDSKIFTERETT

Adressater, Jf. adresseliste

Arkivnummer Vår referanse Vår dato
023 4512016/whk 20.01.2016

Årsmelding 2015 Nord - Troms jordskifterett

Vedlagt oversendes årsmelding for 2015 for Nord-Troms jordskifterett.

Dyktige medarbeidere gjør at jeg med glede kan konstatere at vi fortsatt er en av de mest
produktive jordskifterettene i landet. Vi har i 2015 avsluttet 82 saker i eget sogn. I tillegg har
våre dommere avslutta 9 saker for andre domstoler i Hålogaland.

Ny jordskiftelov ble iverksatt 01.01.2016. Samtidig tar jordskifteretten i bruk nytt
saksbehandlingssystem. På sikt forventer vi at det vil medføre en mer effektiv hverdag.

For øvrig vil jeg vise til vår hjemmeside: www.domstol.no/jtrm, der fins informasjon om
jordskiftedomstolen, berammingslister, oversikt over ansatte, orientering om hvordan dere
kan kreve sak m.m. Nytt av året er at jordskifterettens saksarkiv er gjort tilgjengelig. Her kan
en ved å søke på en eiendom få frem eventuelle rettsbøker og kart fra tidligere saker.

Med hilsen
Nord-Troms jordskifterett

J 4\L1

Liv Nergiard
jordskifterettsleder

Vedlegg
- Årsmelding 2015

PostadresseBesøksadresseTelefon 77588700
Postboks6602LangnesFylkeshusetTelefax 77588710
9296TROMSØTROMSØjtrmpost@domstol.no

www.domstol.no/jtrm
Bedriftsnr.974758571
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NORD-TROMS

JORDSKIFTERETT

2

Adressater:
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1 Nord-Troms jordskifterett

2015 har resultatmessig vært et svært godt år
ved Nord-Troms jordskifterett. 82 saker er
avsluttet i eget sokn. I tillegg har våre dommere
avsluttet 9 saker for andre domstoler i
Hålogaland. Det gode resultatet skyldes godt
arbeid i alle ledd samt at det tekniske utstyret
har fungert godt.

I 2015 fikk vi inn 64 nye krav ved domstolen.
Foreliggende saker er ved årsskiftet redusert
med 18 saker til 41. Flere av disse vil bli
avsluttet i løpet av vinteren. Vi anser oss som å
jour og regner med at de fleste nye sakene kan
tas fortløpende eller så snart sesongen er der.

Ved årsskiftet trer den nye jordskifteloven i
kraft. I all hovedsak videreføres tidligere
virkemidler. I tillegg gis jordskifteretten utvidet
skjønnskompetanse. Loven er mer moderne og
enklere å sette seg inn i, spesielt for selv-
prosederende parter.

Det innføres også en ny ankeordning.
Jordskifteoverretten avvikles. Alle anker skal
heretter behandles av lagmannsretten, men da
med en jordskiftelagdommer i de rettsendrende
sakene.

Samtidig med ikrafttredelse av ny lov innføres
et nytt saksbehandlingssystem, noe som på sikt
vil forenkle og effektivisere vår hverdag. Vi ser
fram til dette.

Vi gleder oss over at mange etterspør bistand
fra jordskifteretten og ser fram til et nytt godt
driftsår i 2016.

Liv Nergaard
jordskifterettsleder

januar 2016

Fra innmåling av grenser ved Forneselva i 2015

2 Sakstyper etter jordskifteloven

Jordskifteloven av 21. juni 2013 skiller mellom:

Kap. 3 Rettsendrende saker (jordskifte)
En rettsendrende sak kan kreves dersom minst
en eiendom eller bruksrett er eller blir vanskelig
å bruke under dagens forhold. Ett eller flere av
følgende virkemidler oppgitt i loven kan
benyttes:

§ 3-4 Ny utforming av eiendom og bruksrett
§ 3-5 Stifting av sameie
§ 3-6 Oppløsning av sameie og sambruk

mellom eiendommer
§ 3-7 Deling av eiendom
§ 3-8 Regler om sambruk eller bruksordning
§ 3-9 Felles tiltak og felles investeringer
§ 3-10 Stifting av lag og fastsetting av vedtekter
§ 3-11 og § 3-12

Omdanning og avløsning av servitutter

Jordskifteløsningen må ikke medføre at
kostnadene eller ulempen blir større enn nytten
for den enkelte part.

Kap. 4 Rettsfastsetting
Jordskifteretten kan fastsette eksisterende
rettsforhold i følgende sakstyper:

§ 4-1 Rettsutgreiing
Eiendoms- og bruksrettsforhold kan klarlegges i
sameier, i områder med sambruk, ved
registrering av uregistrert jordsameie, i områder
med reindrift og for uteareal i eierseksjoner.

§4-2 Grensefastsetting
Grenser for fast eiendom og retter kan fastsettes
for grunneiendom, anleggseiendom, uteareal til
eierseksjoner, jordsameie, festegrunn, offentlige
reguleringer og for samisk reinbeite. Grensene
merkes og koordinatfestes.

Kap. 6 Skjønn
I kombinasjon med jordskifte kan jordskifte-
retten avholde erstatningsskjønn i forbindelse
med offentlige utbyggingstiltak og vern. Det
kan f.eks. være i forbindelse med barskogvern,
utbygging av hytte- eller boligfelt eller større
veganlegg.

Jordskifteretten kan også avholde skjønn som
egen sak etter veg-, gjerde-, servitutt-, beite- og
reindriftslov. I andre tilfeller kan det avholdes
skjønn dersom partene er enige i det.

3 Jordskiftearbeidet i 2015

Det ble avsluttet 82 saker i Nord-Troms i 2015,
hvorav 6 overført fra andre. Av disse var det 28
rettsendrende og 46 rettsfastsettende saker.

I de avslutta sakene var det 509 parter. Det ble
merket 133 km grenser og målt inn 886
grensepunkt. 193 tvister ble løst enten ved retts-
forlik eller ved dom. De fleste av partene var
selvprosederende, men andelen advokater har
økt de siste årene. I hver tredje sak er det nå
advokater.

I samme tidsrom kom det inn 64 nye krav. Ved
årsskiftet hadde vi 41 foreliggende saker, en
nedgang på 18 i forhold til samme tidspunkt i
fjor. God saksavvikling har medført at
saksbehandlingstid og gjennomsnittsalder på
foreliggende saksmengde er redusert.

Antall saker i 2015:

Slutta saker Nye saker Foreliggende saker
01.01.2015

82 64 41

I tillegg har vi avslutta 9 saker der våre
dommere har vært tilkalt ved andre domstoler i
Hålogaland, mens vi har 6 foreliggende. I flere
av disse sakene er også det tekniske arbeidet
samt saksbehandlingen utført av oss.

Sammenligning av resultater 2013—2015:

Resultalmål 2013 2014 2015

Avsluttasaker 76 69 82

Antallparter 3958 459 509

Kmgrenser 321 153 133

Rettstvisteravgjort 186 153 193

Arealbruksordning(km2) 7,5 33,5 0

Gebyrinntekt(1000kr) 1299 1021' 1 188

Omfang og tidsbruk på den enkelte sak varierer
mye. Det kan skyldes at flere problemstillinger
inngår i en og samme sak eller at antallet parter
varierer. Resultatene vil derfor avhenge av
hvilke saker som avsluttes det aktuelle år.

De rettsendrende sakene er ofte arbeids-
krevende med flere møter og mange parter. I
flere av dem er private veger hovedtema eller
en del av saken. Det kan skyldes tvist om
rettighetsforhold, uenighet om framtidig ved-

likehold av vegen eller ønske om innpåkjøp. Til
sammen har 5 km veg vært tema, enten i
tilknytning til boliger, hytter eller landbruks-
eiendommer.

Grensefastsetting er imidlertid den
dominerende sakstypen. Vi registrerer en
dreining mot små hastesaker i byer og
tettsteder.

Ny saker, ny lov
De foreliggende sakene som ikke er påbegynt
vil bli behandlet etter ny jordskiftelov. To av
dem er svært omfattende. På Kvaløya i Tromsø
kommune skal grensene fastsettespå Raudfjell
der det er planer om utbygging av vindmøller.
Om lag 50 eiendommer er berørt.

Den andre er rettsutgreiing og bruksordning for
klarlegging av hvem som har fiskerett og for
etablering av et lag for framtidig forvaltning av
laksefiske i Rossfjordvassdraget. Om lag 1000
rettighetshavere, fordelt på 600 eiendommer i
tre kommuner, er berørt.

Kart som viser foreliggende saker:

Ankeinstans for jordskifteretten var i 2015
Hålogaland lagmannsrett og Hålogaland
jordskifteoverrett. I 2015 ble det behandlet to
anker i jordskifteoverretten. I begge tilfeller ble
jordskifterettens avgjørelse stadfestet. Fem
saker ligger nå til behandling i lagmannsretten.

Regnskapet viser et forbruk på kr 8,2 mill, som
er i samsvar med tildelingen. Det ble i 2015
overført kr 1,1 mill. i gebyrinntekter til stats-
regnskapet.
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4 Eksempel på saker
I Olderdalen i Kåfjord kommune har
jordskifteretten hatt rettsutgreiing om eierskapet
til to større utmarkssameier. Jordskifteretten
kom til at eiendomsretten til sameiene lå til de
opprinnelige hovedbrukene og at de senere
fradelte brukene ikke var fradelt med eiendoms-
rett i sameiet. Det omtvistede arealet omfatter
både dalbunnen i Olderdalen og et større

ellområde ovenfor og innenfor. Saken berørte
38 eiendommer og 69 parter.

På Andslimoen i Målselv kommune bidro
jordskifteretten til å dele en seksjonert bolig-
eiendom der uteområdet var felles. Uteområdet
ble delt i to og nye eiendommer ble opprettet i
samsvar med delingstillatelse fra kommunen.

På Stakkevollan i Tromsø kommune ble
grensa mellom to næringseiendommer fastsatt.
Eiendomsgrensen ble også bestemt ut i sjøen, i
tilfellet senere utfylling.

På Grunnfarnes i Torsken kommune har
jordskifteretten fatt etablert tomter rundt fire
hytter som stod på sameiegrunn. Kommunen
gav delingstillatelse. Jordskifteretten har
registrert jordsameiet, avholdt oppmålings-
forretninger og gjort hjemmelsoverføringer.
Hytteeierne ble også sikret nødvendig vegrett.
Videre ble det vedtatt bestemmelser som

regulerer videre hyttebygging på sameiets
grunn. 51 eiendommer var berørt av saken.

I Mefjord i Berg kommune har jordskifte-
retten løst en årelang tvist om vegrett til en
bolig. Boligeier hadde først reist søksmål for
tingretten med krav om vegrett over tilstøtende
eiendom. Han fikk ikke medhold. Saken ble så
krevd som en rettsendrende sak for jordskifte-
retten. Eiendomsgrensene på stedet ble klarlagt
og regulert. Det ble avtalt å anlegge ny
adkomstveg til den aktuelle tomta og tre
tilstøtende eiendommer. Kostnadene med
omleggingen ble fordelt og det ble laget
bestemmelser om vegstandarden. Vegen ble
anlagt kort tid etter at rettsforlik ble inngått.

5 Service og informasjo n
Vi still er gjerne opp på fagsamlinger, møter i
grunneierlag m.v. for å infonnere om jordskifte-
retten og dens arbeidsområde.

Interesserte kan også finne informasjon på vår
hjemmeside. Ring gjeme og gjør en avtale i
forkant dersom du ønsker å møte oss i våre
lokaler i Fylkeshuset i Tromsø.

6 Nord-Troms jordskif terett

Bemanning:
Jordskifterettsleder
Jordskiftedommer
Jordskiftedommer
Jordskiftedommerfullm.
Overingeniør
Overingeniør
Overingeniør
Førstekonsulent
Førstekonsulent
Konsulent

Liv Nergaard
Øystein Nilsen
Trygve Pedersen
Sæmund Stokstad
Arnulf Sørum
Jon Erik Staurset
Torgeir Skogheim
Wenche Kaspersen
Jill-Heidi Skoglutm
Linn Kristine Larsen

Kommu ner i soknet:
Sørreisa, Tranøy, Berg, Torsken, Lenvik,
Målselv, Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen,
Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og
Kvænangen

NORD-TROMS JORDSKIFTERETT
Postboks 6602 Langnes
Fylkeshuset Strandv. 13

9296 Tromsø
Telefon: 77 58 87 00 Telefax: 77 58 87 10

itrmøost(&domstol.no
www.domstol.no/itrm
Åpningstid: 0830-1500

5. 1: SIL 1900-2015-0025

.tv•i•trett 3.1_2015
liarlarbvar W44J
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Bertme g . 125

Telmst gakabehaskr -
Oserce,M Enk statrrset

NORD-TROMS JORDSMIFTERETT
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JORDSKIFTERETTEN —EN PROBLEMLØSER FOR ALLE SOM EIER EN BIT AV NORGE
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Årsrapportfor 2015

Skatteoppkreveren i
Nordreisa

Årsrapport år/dato: 20.01.2015 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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1.4 Skatteutvalg

Det har ikke vært behandlet noen saker i skatteutvalget i løpet av 2015.

2. Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet

Avleggelseav skatteregnskapet
Skatteoppkreveren i Nordreisa kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2015 er ført, avstemt
og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for
skatteoppkrevere § 3-1.

Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av
skatteregnskapet fra regional kontrollenhet.

Årsregnskapetfor 2015 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-
oppkreveren.

2.2 Margin

2.2.1Marginfor inntektsåret2014

Innestående margin for inntektsåret 2014, pr. 31.10.2014 kr 7 338 497

For mye avsatt margin for inntektsåret 2014 kr 7 338 497

Marginprosent
Prosentsats marginavsetning: 15 %.

2.2.2Marginfor inntektsåret2015

Marginavsetning for inntektsåret 2015, pr. 31.12. 2015 kr 40 256 946

Gjeldende prosentsats marginavsetning: 15 %.

2.2.3Kommentarertil marginavsetningen

Det har vært overskudd på marginoppgjøret de tre siste årene. Prosentsatsen 15. Det har ikke
vært endring i prosentsatsen for margin. Prosentsatsen er i samsvar med behovet for å sikre at
det ikke blir for lite avsatt margin. Avsatte midler på margin sikrer at det er dekning av til
gode beløp ved avregning skatt.

Årsrapport år/dato: 20.01.2015 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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3.2.3 Omtale av spesielle forhold
Bemanningaved skatteavdelingahar vært stabilmendethar værten del sykemeldingeri løpet
av 2015.

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Kontoretjobberkontinuerligmedeffektivisering.

3.3 Særnamskompetanse

Skatteoppkrevereni Nordreisainneharsærnamskompetanse.Skatteoppkreverenkan derfor
selvavholdeforretningfor utleggspantog utstedeutleggstrekk.I de tilfellerhvorraskere
innfordringstiltakikkeer egnetskalberammelseog avholdelseav utleggsforretningskjeuten
unødigopphold. I 2015er det avholdt32 utleggsforretningermensdet i 2014avholdt37
utleggsforretninger.

4. Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen

Kontoretdeltarikke i en interkommunalsamarbeidsordningmenkjøperkontroller. I 2015er
detkjøpt8 kontrollerfra Tromsø.

4.2 Planlagte og gjennomforte kontroller

Dethar værtplanlagtå ha gjennomført13kontrolleri 2014.8 av kontrolleneskulleforetasav
Tromsømenpå grunnav bemanningsmangeler det kun3 kontrollersomer avholdt. På grunn
av sykemeldingerble det ikkeforetattnoenkontrolleri Nordreisa. Skatteoppkrevereni
Nordreisaklartederforkun å levere3 ferdigerapporterfor 2015. 13kontrollerutgjør5 % som
er målkravetfor gjennomførtbokettersynper år.

8 kontrollerutgjør:3,1 % av totaltantallleverandørerav LTOi kommunen.Nordreisa
kommunehadde256 arbeidsgiverei 2013.

Antallgjennomførtekontrolleri 2014:Nordreisaleverte8 bokettersyni 2014.

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen

Deter innsendt3 rapporteretter avholdtbokettersyni 2014.

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

Det ble gitt anmerkninger til alle avholdte kontrollene. En bedrift hadde 10 forskjellige
anmerkninger på transaksjoner som ikke ble behandlet i henhold til regelverk. Alle tre
bedriftene fikk formelle anmerkninger som går på å ha skattetrekkskonto i orden og
obligatorisk tjenestepensjon på de ansatte. De øvrige anmerkningene gikk ut på behandling av
reiseutgifter, bilgodtgjørelse, ek-tjenester, mellomregningskonto, refusjon sykepenger,
innmelding til NAV A-a.reg., behandling av goder som blant annet treningsavgifter. I tillegg
hadde de brudd på pliktig rapportering og betaling: Avstemming av lønns- og trekkoppgaver,
levering av oppgaver og oppgjør. En bedrift hadde anmerkning om tidfesting av arbeidsinntekt
—inntekten skal innrapporteres det året det er utbetalt. Samme bedrift hadde sammenblanding
av virksomheter og ble pålagt å opprette underenhet og i tillegg sørge for riktig soneplassering
ved innrapportering.

Det ble gitt forslag på økning i grunnlag av arbeidsgiveravgift hos alle tre kontrollerte
bedriftene. Endringsforslaget var på til sammen kr 802 169.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører

I 2015 har vi hatt samarbeid med Skatt Nord vedrørende nye arbeidsgivere i Nordreisa.
Tilbudet gikk også ut til de nærmeste kommunene i området her. Det har vært stor interesse
for disse informasjonsmøtene —alle som har meldt seg på har møtt og vært aktive deltakere.
Utover dette har ikke skattekreveren deltatt i noen fellesaksjoner.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak

I 2015 har vi vært i kontakt med 49 nye bedrifter som er startet opp fra og med november 2014
til november 2015. Disse har fått tilsendt informasjonsskriv om NAV arbeidsgiver og
arbeidstaker register og kravet til skattetrekkskonto. Det er også sendt ut brosjyre med praktisk
informasjon og nyttige nettsteder fra Skatteetaten. En egen brosjyre er sendt til NUF selskaper.
I tillegg har det vært gitt informasjon til de 3 arbeidsgiverne vi har hatt inne for kontroll. Totalt
var det registrert 49 nye bedrifter i 2015, mot 44 i 2014.

Sted/dato: Storslett, 20. januar 2016

SkRfteopn!revnmni1\inrcz'msa
77 77 07 46 - S Cr--C11.1=TT

Konto for skati 3343 06 "4.28

Skatteoppkreverenssignatur

Vedlegg:Årsregnskapet for 2015 - signert av skatteoppkreveren.

Årsrapport år/dato: 20.01.2015 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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ÅR SR E GN SKAP
for

N OR D R EI SA KOMM U N E

avlagtetter kontantprinsippet - sammendrag - regnskapsåret2015

Valgtår Forrigeår

Likvider 41 699 106 40 975 567

Skyldigskattekreditorene -1 415 637 -3 384 424

Skyldigandre -26 521 -7 852

Innestående margin -40 256 946 -37 583 289

Udisponert resultat -2 -2

Sum 0 0

Arbeidsgiveravgift -6 306 253 -1 709 347

Kildeskattmv - 100% stat -2 965 -9 513

Personligeskatteytere -287 974 770 -269 012 149

Upersonligeskatteytere -15 278 615 -9 432 346

Renter -387 209 244 028

Innfordring -3 968 24 376

Sum -309 953 780 -279 894 950

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 6 306 253 1 709 348

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 100 723 608 91 763 955

Fordelt til Fylkeskommunen 20 513 420 19 149 613

Fordelt til kommunen 93 075 308 86 034 331

Fordelt til Staten 89 266 556 80 879 984

Kravsom er ufordelt o -1

Videresendingplasseringmellom kommuner 68 635 357 720

Sum 309 953 780 279 894 950

Sum totalt 0 0

Storslett, 20. januar 2016 Skt..t.eopn!(m\ÆTpni N.nrircisa
Tlf. 7777

Kollto

Rita Toresen
skatteoppkrever
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Forklaring til årsregnskapet

Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og
avgifter mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret.

Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden
og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall.

Sumlinjene i årsregnskapet

Likvider
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og
eventuelt kontantbeholdning.

Skyldig skattekreditorene
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i
balansen pr. 31.12. Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til
skattekreditorene senest 10. januar.

Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på
skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til
skatteoppkreveren senest 20. januar.

Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er
fordelt til skattekreditorene.

Udisponert resultat
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket
marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere,
restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere,
kildeskatt, samt renter og gebyrer.

Fordelt til skattekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til
skattekreditorene.

Krav som er ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.
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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 

24/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

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 formannskap - 17.03.2016  

Behandling: 

Terje Olsen (H) innvilget permisjon og fratrådte møtet kl. 1200.  

 

Sigrund Hestdal (AP) fremmet følgende endringsforslag: Rammereduksjon sektor 1 reduseres 

med kr 160.000,- til dekning av innkjøp Ipad kommunestyret kr 120.000 og kr 40.000,-  lærling 

IKT fra og med 2016 budsjettet. 

 

Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet ber rådmann sikre at 

refusjoner ressurskrevende tjenester utregnes og rapporteres i tertialrapporteringen.  

 

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:  

1) Oppvekst- og kulturutvalget bes vurdere om det er mulig å flytte lærerressursene fra 

ungdomsskolen til Moan skole. Videre vurdere om dette er hensiktsmessig for å redusere 

bemanningen til budsjettrammen og bidra til redusert behov for spesialundervisning.    

2) Helse- og omsorgsutvalget bes se på hvordan utgifter til utskrivningsklare pasienter kan 

reduseres, samtidig som tjenestene til denne gruppen blir best mulig.  

 

Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: Formannskapet viser til budsjettreduksjonene i de 

enkelte sektorene. Formannskapet ber om at det meles tilbake til kommunestyret hvilke 

konsekvenser dette får for tjenestetilbudet til befolkningen og næringslivet i kommunen.  

 

Det ble først stemt over Hestdals (AP) endringsforslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Det ble deretter stemt over Evanger (AP) tilleggsforslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Det ble deretter stemt over Bergset (SP) oversendelsesforslag nr 1. Forslaget enstemmig vedtatt.  

Det ble deretter stemt over Bergset (SP) oversendelsesforslag nr 2. Forslaget enstemmig vedtatt.  

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget til Terje Olsen (H). Forslaget enstemmig vedtatt.  

Til slutt ble det stemt over rådmannens innstilling med endringsforslag i pkt 1. Innstillingen med 

vedtatt endring pkt 1 enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Med utgangspunkt i vedtatte bemanningsplaner og budsjettbehov foreslås budsjettrammene for 

2016 justert slik: 

1. Sektor 1 sentraladministrasjonen; rammereduksjon   kr.   -169 850 

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.      169 850 

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 

 

Rammereduksjon sektor 1 reduseres med kr 160.000,- til dekning av innkjøp Ipad til 

kommunestyret kr 120.000 og kr 40.000,-  lærling IKT fra og med 2016 budsjettet. 
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Formannskapet ber rådmann sikre at refusjoner ressurskrevende tjenester utregnes og 

rapporteres i tertialrapporteringen.  

 

Oppvekst- og kulturutvalget bes vurdere om det er mulig å flytte lærerressursene fra 

ungdomsskolen til Moan skole. Videre vurdere om dette er hensiktsmessig for å redusere 

bemanningen til budsjettrammen og bidra til redusert behov for spesialundervisning.    

 

Helse- og omsorgsutvalget bes se på hvordan utgifter til utskrivningsklare pasienter kan 

reduseres, samtidig som tjenestene til denne gruppen blir best mulig.  

 

Formannskapet viser til budsjettreduksjonene i de enkelte sektorene. Formannskapet ber om at 

det meles tilbake til kommunestyret hvilke konsekvenser dette får for tjenestetilbudet til 

befolkningen og næringslivet i kommunen. 
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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. 

 

-�127�-



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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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/285-3 

Arkiv:                1942/14/138

  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 17.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Ombygging Moan skole 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Tegning ombygging Moan skole U-etasje 

2 Tegning ombygging Moan skole 1etg 

3 Eksisterende løsning plan 1 

4 Eksisterende løsning U-etasje 

5 Kostnadsoverslag ombygging Moan skole 

6 Plassbehov ved Moan skole 

Rådmannens innstilling 

Moan skole ombygges i henhold til kostnadsoverslag på kr 500.000,- eks.mva.  

 

Ombyggningskostnadene inndekkes som følger:  

Kr. 300.000,- fra investeringsbudsjettet 2016 for planlegging av Moan skole.  

Kr. 200.000,- fra økte leieinntekter Byggdrift 2016. (overføring til investeringsbudsjett) 

 

 

Saksopplysninger 

 

Ny opplysninger til behandlingen i kommunestyret 31.03.2016 

Miljø, plan og utviklingsutvalget vedtok 10.mars 2016 to punkt i tillegg til rådmannens 

innstilling.  

«Miljø, plan og utviklingsutvalget ønsker vurdert om modulbygg kan monteres som bibliotek. 

Dette i tillegg til de planer om ombygging som er lagt fram. 

 

Nordreisa kommune ser på bygging av en helt ny skole for 1-4 trinn for å bygge for framtiden. 

Dette må komme som et tillegg og sees på samtidig med den utredning som pågår.» 

-�132�-



  

Administrasjonen har vurdert begge punktene og har følgende kommentarer: 

Det er innhentet leiepris på modulbygg og beregnet kostnader ved grunnarbeid og oppsetting. 

Pris for brakkerigg på 40 m2 koster: 

Engangskostnad: transport, opprigging, grunnarbeid og fundament kr 210.000 

Leiepris er kr 11.500 pr mnd. Minimums leietid 24 mnd. Total leiesum 276.000 

 

Videre er det innhentet uttalelse fra Oppvekst og kultur.  

Moan skole ønsker ikke å flytte biblioteket fra dagens klasserom.  Dette fordi bibliotekrommet er 

så lite at det bare kan benyttes til en liten klasse eller som grupperom. Dagens plassering av 

biblioteket er sentralt i bygget og lett tilgjengelig. 

 

Dersom biblioteket blir etablert i en adskilt modul, vil ikke elever og lærere bruke dette så ofte 

som de i dag gjør. Klimaet i Nordreisa, med mange måneder med snø, medfører at barn og 

voksne må kle på seg for å benytte biblioteket.  
 

Forskning viser at det er sammenheng mellom tilgjengelighet av bøker og leseferdigheter.  Det 

har også betydning at lokalet er innbydende og stimulerer til at elevene vil låne bøker.   

Et fint og tilgjengelig bibliotek, med god tilgang til bøker, vil gjøre at barn låner og leser flere 

bøker. Dette har betydning for elevens leseferdigheter. 

 

Oppsummert vil forslaget om bibliotek i modul koste kr 486.000. Samtidig er de faglige rådene 

fra Oppvekst og kultur at dette blir en dårlig pedagogisk løsning. Rådmannen anbefaler med 

bakgrunn i dette at rommet fortsatt brukes til bibliotek.   

 

I forhold til punkt to; utrede helt ny skole for 1-4 trinn, vurderes følgende: 

Kommunestyret gjorde dette vedtak i sak 57/15:  

«9. I oppstart investering ombygging Moan skole må forprosjektet se på flere mulige løsninger 

av plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av Sørkjosen skole, flytting 

til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av lokaler. I tillegg tas 

investeringsbudsjett pkt 8 inn her.» 

Rådmannen anser vedtaket i Miljø, plan og utvikling som identisk med investeringsbudsjettets 

pkt 8 i budsjettsak 57/15 og mener at denne utredningen sees i sammenheng med vedtaket i 

kommunestyret.  

Derfor anbefales det at den planlagte utbyggingen som er foreslått i denne sak vedtas, da dette 

gir en god kortsiktig løsning. 

 

Saksopplysninger til behandling i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 

Bakgrunn:  

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur vedtok i møtet 11.01.2016: 

«Det må leges fram sak for utvalget i god tid før skolestart 2016 på hvilke kortsiktige løsninger 

kommunen ser for seg som tiltak for å avklare og avhjelpe plassutfordringene på Moan skole i 

påvente av resultatene i forprosjektet til utbygging Moan skole. Det legges til grunn en politisk 

målsetning om at første og andre klasse skal ha maks 17 elever pr klasse og at ansatte skal gis 

forbedrede arbeidsforhold.» 

 

Moan skole har behov for undervisningsarealer de trenger tre nye grupperom for å kunne 

gjennomføre undervisningen, de har også behov for garderobe og toaletter til personalet, se notat 

fra rektor på Moan skole vedlegg 6 
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Prosjektgruppen fra sektor for Drift og utvikling har i samarbeid med rektor på Moan skole sett 

på noen alternativer for å kunne løse problemene. 

 

Alt 1: 

Utbygging ett grupperom på ca 20m2 BRA + ombygging innvendig to nye grupperom og 

garderobe med toaletter for personalet. 

Tilsammen anslått kostnad på kr 570-600.000,- eks.mva. 

 

Alt 2: 

Ombygging innvendig for tre nye grupperom samt 10m2 utvidet klasseroms areal og garderobe 

med toaletter for personalet. 

Tilsammen anslått kostnad kr 500.000,- eks.mva. 

 

 

Finansiering 

I driftsbudsjettet for Drift og utvikling er det ikke lagt inn finansiering av en slik ombygging. 

Det er imidlertid lagt inn 500 000 kr i investeringsbudsjettet til planlegging av utbygging av 

Moan skole. I tillegg har kommunen i februar 2016 underskrevet en leieavtale som gir 

merinntekter innen Byggdrift på 200 000 kr i år.  

 

Miljø-, plan og utviklingsutvalget, MPU har etter økonomireglementets punkt 3.3.4.b følgende 

fullmakt: «Hovedutvalget gis fullmakt til å disponere merinntekter på inntil kr 200 000,- 

innenfor eget rammeområdet. Merinntekter utover dette disponeres av kommunestyret.»  

 

For å finansiere utbyggingen foreslås det å omfordele økte leieinntekter (ikke budsjetterte) for 

2016 på kr 200.000,- til ombyggingen av Moan skole og i tillegg omfordele kr 300.000,- i 

investeringsbudsjettet 2016 fra utbygging av Moan skole til ombygging av Moan skole. 

 

Denne ombyggingen må også sees i en sammenheng med den utbyggingen av Moan skole som 

er vedtatt i investeringsbudsjettet, da denne ombyggingen vil dekke noe av de behovene 

utbyggingen er ment til å dekke.  

 

Vurdering 

Ved vår vurdering av kostnader er det brukt erfaringstall fra tidligere prosjekter, disse kan 

variere noe fra prosjekt til prosjekt fordi gjenbruken av det tekniske utstyret (El, ventilasjon og 

rør) varierer mye. 

I noen prosjekter eks dialysen var det store rørkostnader og lite ventilasjonskostnader, i andre 

prosjekter kan dette være motsatt eller det kan i verste fall være store kostnader på alle 

fagområdene, man må rive vegger og himling for å få en fullstendig oversikt på disse 

kostnadene. 

 

Ut ifra disse erfaringstallene mener vi at Alt 2 det beste alternativet både kostnadsmessig og 

med hensyn til arealutnytting. 

 

Arbeidet må igangsettes straks de siste elevene tar sommerferie i midten av juni for å ha en 

mulighet til å være ferdig med arbeidene når skolen starter opp skoleåret 2016/17 i august. 

Dette betyr at etter påske (uke 13-14) må innkjøpsprosessen igangsettes for at alt skal kunne 

være klart til fysisk oppstart midten av juni mnd. En del materiell har 6-8 ukers leveringstid. 

Fra midten av juni til midten av er det ferietid og vareleveranser kan ha svært lang leveringstid i 

denne tidsperioden, derfor bør innkjøp og andre forberedende arbeider være utført tidligst mulig. 
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Forutsetning for at fysiske arbeider skal være ferdigstilt til skolestart, er at nødvendige 

beslutninger gjøres raskt. 

 

Oppsummert 

I forhold til bestillingen fra Oppvekst og kulturutvalget, så har vi i første omgang sett på 

ombygging av Moan. Dette fordi det er billigere enn utbygging og det går langt raskere. Fristen i 

midten av august var viktig. 

Forslaget dekker Moan skoles behov for grupperom og det gir et større klasserom enn i dag. I 

tillegg vil det gi bedre garderobeplass og noe bedre forhold for lærerne. Det løser ikke ønsket 

om maks elevtall på 17 elever pr klasse i første og andre klasse. 

 

I forhold til den vedtatte utbyggingen i Kommuneplanens handlingsdel 2012-2025 gjenstår 

følgende: to store klasserom, klasserom i forhold til mindre klassestørrelser, utvidet areal til 

arbeidsplasser for lærerne og gymsal. Disse punktene tas inn i den videre planleggingen fra 

høsten av. 

 

Administrasjonen anbefaler med bakgrunn i det ovenforliggende en ombygging av Moan skole 

sommeren 2016 til en kostnad på kr 500 000.  
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 Dato  Konstr./Tegnet  Godkjent   Målestokk

 Henvisning:  Beregning:
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Ombygging Moan skole U-Etasje
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NORDREISA	KOMMUNE	
Sektor	for	Drift	og	Utvikling	

	

KOSTNADSANSLAG FOR PROSJEKT 

PROSJEKT 

RAPPORTDATO  NAVN PÅ PROSJEKT  KLARGJORT AV 

25.	februar	2016	 Ombygging	Moan	skole	 Prosjekt.Ing	Ketil	Jensen	

STATUSSAMMENDRAG 

Ved	å	foreta	en	ombygging	innvendig	på	Moan	skole	vil	man	kunne	utnytte	plassen	bedre.	
Det	nye	klasserommet	vil	bli	på	69m2	(tidligere	klasserom	59m2).	
Man	vil	få	5	grupperom	med	størrelse	fra	12,3m2	til	20,3m2,	mot	tidligere	2stk	grupperom	på	16,6m2	og	22m2.	
Renholds	rom	i	1etg	vil	bli	på	7,4m2,	tidligere	var	på	4,8m2.	
Ny	garderobe	med	toaletter	i	underetasje	på	32,8m2	til	skolens	personell.	
	
For	å	kunne	få	til	dette	må	dette	gjøres:	
Det	må	rives	ca	19	meter	med	innervegg.	
Det	må	settes	opp	ca	58	meter	med	innervegg.	
Sparkling,	maling	og	beleggskjøtearbeid.	
3	stk	dører	kan	gjenbrukes.	
Det	må	kjøpes	8	stk	nye	dører.	
Ventilasjon	må	flyttes.	
El	må	monteres	i	nye	rom.	
Rørleggerarbeider.	
	
Dette	vil	ha	et	kostnadsanslag	etter	erfaringstall	på	ca	500.000,‐	kr	eks.mva.	
Men	det	vil	være	en	usikkerhetsfaktor	på	kostnadene	på	ventilasjon,	El	og	rør	som	er	avhengig	av	hvor	mye	av	det	eksisterende	
vi	kan	gjenbruke	i	ombygningsfasen.		

-�140�-



Vedrørende sak til Oppvekstutvalget: Flere grupperom til Moan skole 
 
 
Vi trenger grupperom til samisk og finsk. Vi har elever med tilknytningsvansker som trenger 
egne rom hvor de kan trekke seg tilbake. Vi har elever som trenger ekstra trening i 
smågrupper eller alene med egen lærer. Vi har grupper med fremmedspråklig elever som skal 
ha grunnleggende norsk. Når klassene har stasjonsundervisning blir alle elevene på trinnet 
delt i 4 til 8 grupper, og dette krever plass til de varierte læringsaktivitetene.  
 
Vi trenger 3 nye grupperom for å dekke det behovet vi har i dag. Dette kan løses ved å lage et 
grupperom i en krok av fellesrommet. Lage et grupperom i flisgarderoben utenfor 
nødutgangen. Det siste rommet kan vi få ved å sette opp en vegg i garderoben ved biblioteket. 
 
Ved en ombygning vil vi få et større klasserom og et ekstra grupperom ved siden av sfo 
rommet. 
 
Skolen har i dag 8 klasser og 7 klasserom. 
Minimumskravet tilsier 2m2 pr. elev til undervisningsareal. Før det regnes på 
undervisningsareal skal det trekkes fra gulvplass rundt vinduer, vask, skap etc. I et referat fra 
møte i Samarbeidsutvalget ved Moan skole 4.mai 2012 kommer det frem at teknisk avdeling 
har gjort en slik beregning for Moan skole. Her kommer det frem at tar man i betraktning 
avstand mellom elevbord, dør, vindu, vask, plass til lærere etc. skal det regnes 3 – 3,5 m2 pr 
elev. Tar man også med i betraktning at dette gjelder barn fra 5 år til 9 år, som trenger å 
bevege seg ofte på grunn av både fysisk utvikling og behovet for varierte læringsformer, er 
det ikke urimelig å regne med 3,5 m2 pr elev på Moan skole. Gjør vi det skulle høsten 
1.klasse ha klasserom som er på 84 m2. I dag har vi klasserom fra 59 til 63 m2. 
I noen klasserom står pultene så tett at det er vanskelig for renholder å vaske mellom pultene. 
 
 
Vi har behov for flere / større garderobe og toalett for ansatte. Her er der en mulighet for å 
lage en garderobe med toalett i den delen som i dag er lager / verksted for vaktmester. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1564-6 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 03.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

13/16 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 08.03.2016 

26/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Samhandling og utvikling i Halti 

Henvisning til lovverk: 

Lov om samvirkeforetak - LOV-2007-06-29-81 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-81 

 

 

Vedlegg 

1 Prospekt Virvel SA i 

2 Stiftelsesdokument Halti virvel forslag 

3 Faktaark Samvirkeselskap 

4 Vedtekter forslag 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nordreisa kommune deltar i etableringen av samvirkeselskapet Halti Virvel SA og 

kjøper en andel a kr 10 000.  Inndekningen tas fra budsjettet til sektor for oppvekst og 

kultur. 

 

2. Nordreisa kommune deltar i basisløsningen for drift til en årlig kostnad på kr 60 000, i 

tillegg til medlemskontingent og drift av turistinformasjonen med årlig budsjett i hht 

vedtatt budsjett.  Årlige kostnader dekkes over budsjettet til sektor for oppvekst og 

kultur. 

 

3. Sektorleder for oppvekst og kultur er kommunens styremedlem i selskapet. Varemedlem 

er virksomhetsleder for kultur.  

 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.03.2016  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

4. Nordreisa kommune deltar i etableringen av samvirkeselskapet Halti Virvel SA og 

kjøper en andel á kr 10 000. Inndekningen tas fra budsjettet til sektor for oppvekst og 

kultur. 

 

5. Nordreisa kommune deltar i basisløsningen for drift til en årlig kostnad på kr 60 000, i 

tillegg til medlemskontingent og drift av turistinformasjonen med årlig budsjett i hht 

vedtatt budsjett. Årlige kostnader dekkes over budsjettet til sektor for oppvekst og kultur. 

 

6. Sektorleder for oppvekst og kultur er kommunens styremedlem i selskapet. Varemedlem 

er virksomhetsleder for kultur.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Halti byggetrinn II sto ferdig i mai 2015.  

 

Halti miljøet samler i dag opp mot 45 personer i ulike virksomheter knyttet til natur, kultur og 

næring – både i privat og offentlig sektor. Det er i Nord-Troms sammenheng et relativt stort 

miljø, og utgjør det man kan kalle en ”kritisk masse” mht tverrfaglighet, kompetanse, 

rekrutteringsmuligheter og innovasjonspotensial. Leietakerne og deres eiere har et klart mål om 

å utvikle miljøet; ikke bare være samlokalisert fysisk med en ensidig drift.  

 

Parallelt med byggeprosessen ble det gjennomført et Samhandlingsprosjekt fra januar 2014 til 

januar 2016. Målet med dette prosjektet var å jobbe fram gode samhandlingsløsninger for 

drifting av bygget.  

Bygget har fire leietakere, Nord Troms museum, Halti næringshage, Halti kvenkultursenter og 

Halti nasjonalparksenter, samt kommunens kulturvirksomhet bestående av kulturadministrasjon, 

bibliotek, kulturskole, kino og kulturscene. 

 

I samhandlingsprosjektet har en lagt vekt på å få til gode tekniske løsninger i hallen som 

tilfredsstiller alles ønsker og hvor en har lagt vekt på samarbeid om innkjøp og drift av utstyr. 

De ulike aktørene har noe ulike behov og ønsker i hallen. Men ett forhold samler alle leietakerne 

og den kommunale virksomheten, og det er hvordan lager vi et godt mottak for publikum. 

 

Erfaringer etter det første halvåret er at publikumsløsningen ikke er tilfredsstillende. 

Mottaksfunksjonen har det første halve året blitt løst med dugnadsvakter fra virksomhetene, 

inntak av personer på tiltak eller andre kortvarige løsninger. 

 

Gjennom samhandlingsprosjektet ble det i 2015 foreslått et spleiselag hvor alle leietakerne og 

kommunen gikk sammen og finansierte et publikumsmottak for alle. Kommunen var tiltenkt 

arbeidsgiveransvaret. Avtaleforslag ble laget, men pga økonomiske årsaker ble dette ikke vedtatt 

i kommunestyret. 

 

Leietakerne har i etterkant jobbet mot en annen løsning. Det er etablering av et samvirkeselskap 

(SA) som skal stå for dette arbeidet. Dette er behandlet/vil bli behandlet innen mars 2016, av 

alle leietakerne, hvor foreslås å etablere et samvirkeselskap og der kommunen inviteres inn som 

en femte part i selskapet. 

 

Hva er et samvirkeforetak? 
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Et samvirkeforetak er en sammenslutning som har til hovedformål å fremme medlemmenes 

økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere eller tilbydere av 

varer eller tjenester. 

 

Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten 

stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i 

omsetningen. 

For mer informasjon, se vedlegg 3 Faktaark samvirkeforetak 

 

 

Om Samvirkeselskapet, heretter kalt Halti Virvel SA 

 

Bakgrunn 

Halti Virvel SA er et samvirkeforetak som er under etablering av aktørene i Halti-bygget på 

Storslett. Formålet med foretaket er å skape en formell, ryddig og utviklingsorientert plattform 

for et nyttig og lønnsomt samarbeid mellom enhetene. Halti bygget er prosjektert og bygget som 

en integrasjonsmodell – og bør driftes og utvikles som en integrasjonsmodell. 

 

Gjennom samhandlingsprosjektet for Halti (2014 – 2015) avdekket man at prioriteringen og 

vektingen av samhandling var undervurderte. Gjennom studieturer til andre senter og klynger i 

fylket opplevde man det samme – samhandling kommer ikke av seg selv- det må skapes. Det 

vurderes slik at den viktigste suksessfaktoren for Halti er at samhandlingen profesjonaliseres. 

 

Halti Virvel SA er av aktørene, med aktørene – for et kvalitativt godt tilbud for alle våre 

målgrupper. 

 

I sin basisversjon er forretningsplanen fokusert på drift og løsninger av felles oppgaver som god 

publikumshandtering, god informasjon om natur og kultur, turistinformasjon, møteromstjenester 

og arrangementsavvikling. Det ligger til grunn for at enhetene allerede nå er enige om å etablere 

foretaket – men det er også et tydelig potensial av utvikling og innovasjon i modellen. 

 

Halti Virvel SA skal etableres første halvår 2016 for å være operativt raskt. Perioden 2016 – 

2018 anses å være en prosjekt- og utviklingsperiode. Målet i denne perioden er å skape en vital, 

livskraftig og utviklingsorientert organisasjon som henter ut kvalitetene i Halti sin «soft & 

hardweare. Det skal gjøre Halti og Nord-Troms til en mer spennende, aktiv, innovativ arena for 

de fleste. 

 
Om Halti som integrasjonsmodell 

Halti er en integrasjonsmodell der flere aktører og enheter har gått sammen mht finansiering, 

bruk og avtaler for sine respektive virksomheter. Det betyr at alle enheter har bruksinteresser og 

finansiering koblet til fellesarealene i bygget (hall, skranke, trapper, toaletter osv). I tillegg er 

det mer individuelle rom og arealer som er spesifikke for hver enhet, men som også forutsetter 

bruk av fellesarealene. Dette gjør at vi bruker begrepet integrasjonsmodell om Halti, selv om det 

ikke er tvil om at kommunen er byggets eier – og andre enheter er leietakere. 

 

Kontrakter, leiepriser og bruksvilkår reflekterer disse forholdene – men det er klart at det er en 

utfordring å finne fram til en modell for drift og utvikling som ivaretar både integriteten og 

integrasjonen fullt ut mht drift, kostnader og bruksvilkår. 

 

Tabellen 1 nedenfor viser forholdet mellom aktørene mht areal, andel og kostnader i den nye 

delen av Halti, uten korrigering for mva refusjon. 
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Oppsettet er ikke korrigert for innkjøpt inventar, utstyr, utstillinger osv som kommer i tillegg til 

selve byggekostnaden som her er oppført. Dette vises i tabell 2 

 

Tabell 1: Byggekost oversikt 

Enhet Areal Andel Kostnad 

Halti nasjonalparksenter AS 143 m2 6,7 %           5 140 325  

Halti kvenkultursenter IKS 75 m2 3,5 %           2 730 751  

Nord-Troms museum AS 842 m2 39,2 %        30 884 604  

Halti næringshage AS 132 m2 6,1 %           4 627 206  

Halti kulturscene, kulturskole, 

kino og adm. 
957 m2 

44,5 %        40 382 213  

 

Total kostnad 2 149,6 m2 100,0 % 83 765 099 
 

 

Tabell 2: Annet, inventar og utstyr 

Beskrivelse Finansiert av Bruk / merknad Kostnad 

Intro utstilling hallen + 

design, konsulent, arkitekt 

 

Halti nps AS Alle, felles           450 000  

Design, IKT, teknisk, 

børerøringsskjermer 

Halti nps AS 

VO-styre Kvæn 

botn Navit 

NPS, KKS, NTRM i 

hovedsak + NH og 

kommunen i stor grad 

70 000 

 

35 000 

Hall, kantine, bibliotek 

«Milling-pakke» 

Troms fk, 

NoKo Bibliotek, alle, felles           100 000  

Hovedutstilling «Møter» 

Nord Troms 

museum 
NTRM, billett 

Felles i prosjekt        4 200 000  

Felles kassepunkt 

NoKo, NTRM 

og KKS 
Salg av billetter og 

produkter fra butikken 40 000 

Konferansebord 

sammenleggbare 
NoKo og NPS 

Alle etter avtale 65 000 

Div stoler og bord NoKo 
Kultursal, seremoni, 

alle 150 000 

Iventar IKT teknisk Kaisa 

NPS, KKS, 

NTRM 
Nevnte parter, felles 

internt 140 000 

Inventar IKT teknisk 

Naika 
Alle 

Alle        65 000 

Skiltvegg utendørs Trafo 

Pumpehus (kun prosjektering) 
Halti nps AS 

Felles Alle 40 000 

Inventar IKT teknisk 

Kågtind NPS 
Forvaltningsknutepunkt 

Alle internt v/avtale 65 000 

 

Tabellen viser hvordan Halti er bygget opp som en integrasjonsmodell der partenes 

investeringer og drift er nært knyttet opp til felles bruk og samhandling for utvikling. Det har 

gitt store gevinster mht fullføring og realisering, men åpner også utfordringer mht drift og 

samhandling (forsikringer, bruk generelt, utleie, salg, arrangement osv). 

 

Kommunale funksjoner som kan inngå i samvirkeselskapet 

De kommunale funksjonene i Halti består av virksomheten kultur og drift av turistinformasjon.  

Fokuset i selskapet tenkes på drift og løsninger av felles oppgaver som god 

publikumshandtering, god informasjon om natur og kultur, turistinformasjon, møteromstjenester 

og arrangementsavvikling. 
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I vedlegg 1, Oppgaver og bestilling til Halti Virvel SA, er det lagd en oppstilling av de 

arbeidsoppgavene som hver enkel enhet og kommunen tenker seg lagt inn i samvirkeselskapet. 

 

Som Nasjonalparklandsby og Nasjonalparkkommune er også kommunen forpliktet til å sette av 

en stillingsressurs til vertskap. Det tiltenkte innholdet her vil i vareta kommunens forpliktelser i 

forhold til det. 

Vurdering 

Halti er en stor kompetanseklynge med mange ulike aktører, både private og offentlige. Dette 

skaper en stor mulighet for utvikling, men da er det viktig at basisfunksjonene fungerer. Etter ni 

måneders drift er erfaringen at dette ikke fungerer optimalt. 

Leietakerne i bygget er ikke fornøyd med dagens drift og samtidig har de sine statlige og 

regionale forpliktelser som ikke blir oppfylt med dagens uavklarte løsning.  

 

Med bakgrunn i det har leietakerne bestemt seg for å etablere et samvirkeselskap og inviterer 

kommunen med som en femte eier i selskapet. Samvirkeselskapet skal ta seg av mange 

fellesfunksjoner i bygget.  

 

Gjennom modellen med Halti Virvel SA skaper man en formell og avklart driftsplattform for 

samdrift og utvikling. Ved å etablere likeverdig eierskap i foretaket står alle enheter likt og 

vedtekter og lov angir hvordan den forretningsmessige dagsordenen skal løses. Dersom alle 

enheter tiltrer foretaket vil det ha en helt klar driftsfordel med at man «transporterer» sine 

arealer og bruksretter til dette. 

 

Halti enhetene velger å anse integrasjonsmodellen som en styrke, og en utfordring for å skape en 

innovativ enhet som betyr mye for mange innenfor natur, kultur og næring. 

 

Kommunen er en stor og tung aktør i Halti med virksomheten kultur og turistinformasjonen. Det 

er viktig å skille her på hvilke funksjoner en tenker seg å legge inn i samvirkeselskapet og hvilke 

funksjoner som kommunen drifter selv. Hovedtanken her er at det er funksjoner/ 

arbeidsoppgaver som skjer i hallen som skal legges inn i samvirkeselskapet. Ved en god 

fellestjeneste der vil alle enhetene tjene på dette, samtidig som servicen til kundene blir bedre. 

 

Kommunen kan også velge å stå utenfor dette samvirkeselskapet. Da må vi betjene våre egne 

kunder i hallen, ved siden av betjeningen til samvirkeselskapet. Dette er ikke en god løsning, og 

den vil spise ressurser fra de enkelte fagansvarene innen kultur og derved gi en dårligere 

fagtjeneste. 

 

Samlet sett anbefales det derfor at kommunen deltar i etableringen av Halti virvel SA, ved at 

kommunen kjøper en andel og deltar i driften. 
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Prospekt 

Halti Virvel SA 
Samarbeid for utvikling og drift – natur, kultur og næring 

God organisering, profesjonalisert drift og kvalitetssikret samdrift blir de viktigste verktøyene for å ta ut, og utvikle potensialet i Halti konseptet. Både i bygg, 

infrastruktur, mennesker og enheter. Halti Virvel SA skal bli en profesjonsfremmende enhet som gir synergier gjennom samhandling, og derigjennom bidrar 

til at Halti utvikles til en verdifull og viktig arena i Nord-Troms. Dette er vårt kundeløfte. 

Halti næringshage AS   –   Nord-Troms museum AS   –   Nordreisa kommune   –   Halti kvenkultursenter IKS   –   Halti nasjonalparksenter AS 
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”Lederforumet (tidligere Styringsgruppa) har 

erkjent at vi står overfor samme utfordringer som 

de senter vi selv har besøkt – vår konklusjon er at 

samarbeid og samhandling må oppgraderes, 

profesjonaliseres og utvikles. Det er det viktigste 

verktøyet for innovasjon og utvikling. Dette må 

skje på en måte som er ”autonom” og på en 

økonomisk og juridisk avklart plattform som sikrer 

ryddighet mellom partene.  

 

Innledning 

Halti miljøet samler i dag opp i mot 45 ansatte personer i ulike virksomheter knyttet til natur, kultur og næring – både i privat og offentlig sektor. Det er i vår 

sammenheng et relativt stort miljø, og utgjør det man kan kalle en ”kritisk masse” mht tverrfaglighet, kompetanse, rekrutteringsmuligheter og 

innovasjonspotensial. Deltakerne og eierne har et klart mål om å utvikle dette, ikke ”bare” være samlokalisert fysisk og fokusere ensidig på drift.  

En utviklingsbasert innstilling vil gjøre Halti mer robust, og dermed styrke hele regionen. 

Det er åpenbart at Halti modellen krever en ryddig og profesjonell styring – og det er åpenbart at 

dette vil gi en gevinst i form av rasjonell drift og utvikling hvis man tar gode og konstruktive grep. 

 

Halti er en formidabel arena for utvikling og verdiskaping i bred forstand, naturinformasjon 

og kulturformidling. Det kreves bevisste og konstruktive grep for å ta ut dette potensialet. 

 

Etableringen av en felles enhet for innovasjon, utvikling og drift er det viktigste grepet for å 

sikre miljøet en stabil og avklart plattform som bidrar til å utløse positive kvaliteter i Halti. 

 

Halti bygget er i 2016 over i en driftsfase. Til sammen 5 ulike enheter skal samarbeide tett både i drift og utvikling, i et bygg som er planlagt og konstruert for 

samhandling – en typisk integrasjonsmodell. Det var slik Halti kunne realiseres og finansieres og mange eksterne parter har gitt bidrag til finansieringen av 

bygget i forståelsen av, og under forutsetning av, at enhetene skal etablere rasjonelle modeller for innovasjon, utvikling og drift. 

Vi ønsker å etablere et eget foretak som skal ta samarbeidet videre og være et verktøy for oss – Halti Virvel SA. 

Halti Virvel SA er et Samvirkeforetak etter gjeldende lov, stiftet og etablert i hht dette og registrert som eget foretak i registrene. Selskapets formål er å 

være et verktøy for eierne / enhetene i Halti, og derigjennom utvikle sine tjenester og sikre en stabil drift på en kvalitativ god måte. 
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Hvorfor 

Enhetene i Halti har et behov for en organisasjon som sikrer en avklart formell og juridisk plattform for innovasjon, utvikling og drift, som også står i forhold 

til investeringer og bestillinger i areal / forpliktelser i huset. Halti bygget er et sammensatt konsept mht finansiering, leiekontrakter, bruksrett, eierskap og 

samdrift og det er nødvendig å samle viktige funksjoner på en klar og ryddig måte. Et Samvirkeforetak har en lav økonomisk terskel for inntreden, klare linjer 

for samhandling og er rettferdig for alle som deltar. Foretaket er svært godt egnet for denne typen samarbeid vi har på og i Halti. Vedtekter, omfang og 

driftsprofil finner sin løsning i samvirket. 

 

Hvordan 

Foretaket bygges opp slik at hver enhet kun hefter for sine egne andeler / eierskap. Enhetene utgjør foretakets styre (Lederforum) og drift og utvikling sikres 

en økonomisk og juridisk plattform gjennom det tjeneste- og tilbudsspekteret som utvikles. Samvirkeforetaket og dets styre har ansvaret for å sette opp 

driftskalkyler, virksomhetsplaner, formidlingsplaner, prosjekter osv fra år til år og henter selv inn de ressurser som må til / er tilgjengelige for å få utført 

oppgavene på en god måte. Målsettingen er at dette skal bidra til et godt vertskap i seg selv, oppfylle vårt kundeløfte – men ikke minst styrke 

forutsetningene for at Halti ”tar ut” innovasjon, utvikling og verdiskaping basert på de unike forutsetningene som ligger i hver enhet og aktør i bygget. 

 

Når 

 

 

 

 

 

Oppstart planlegges til april 2016, med umiddelbar planlegging av løsninger for daglig drift (ansvar, omfang, områder osv). Alle prosesser forutsetter nødvendig styrebehandling og vedtak i 

respektive enheter. 

1 kv / 2016 2. kv / 2016 3. kv / 2016 4. kv / 2016 

Modell og drift 

drøftes og 

forberedes 

Tjenester definert 

/ avtalefestes 

Etablering April 

Drifts- /Sesongpl 

Formidlingsplan 

Iverksettingsfase 

Informasjonsfase 

Full skala drift 

Evalueringer 

Korrigering og 

oppfølging 

Konseptvurdering 

Revisjoner 

Planprogram 

Utvikling 
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Nord-Troms 

museum AS 

20 % 

Nordreisa 

kommune 

 

20 % 

Halti nærings- 

hage AS 

20 % 

Virvel 

 SA 

100 % 

 

 

Halti 

kvenkultur- 

senter IKS 

20 % 

Halti 

nasjonalpark-

senter AS 

20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

2.  

3.  

4.  

Organisering - Eierskap og styre 

Halti Virvel SA etableres med en foretakskapital på 50.000 NOK, likt 

fordelt med 10.000,- pr innskytende enhet. Dette gir likt eierskap og 

lik innflytelse i selve selskapet - balanse. 

Styret i foretaket planlegges å bestå av daglige ledere / utpekte 

personer fra de enkelte enhetene – tilsvarende likt det Lederforum 

som er etablert pr i dag. 

 

Lederforumet skal som ethvert styre se til at drift og virksomhet blir 

ivaretatt på en god måte innenfor de budsjett som er tilgjengelige. 

Hovedmålet er å se til at Virvel SA blir drevet på en profesjonell 

måte med fokus på innovasjon, utvikling og drift av samhandlingen i 

Halti og for øvrig i tråd med vedtatt forretningsplan - 

profesjonalisering. 

 

 

 

Drift og virksomhet 

Hvert år skytes det inn et avtalt og forhandlet beløp inn til Virvel SA, 

etter de planer og strategier som legges i Lederforumet. Den 

enkelte enhet definerer selv sin grad av delaktighet og omfang her 

– man får / tar ut (tjenester og service) etter hvor mye man setter 

inn. Virksomhetene kan skalere opp og øke sitt engasjement i Virvel 

SA (innenfor et driftsår) etter enighet i Lederforumet, men kan ikke 

redusere sin andel i hht vedtatt driftsbudsjett i 1. kvartal hvert år. 

Denne modellen gir en plattform for et avklart, definert og profesjonelt samarbeid mellom aktørene i bygget. Det sikrer en videreføring av de intensjoner og prinsipper som ble lagt til grunn 

i byggeprogrammet fra 2011, gjennom byggeprosjektet og samhandlingsprosjektet i perioden 2013 – 2015. Gjeldende kontrakter (areal, bruksrett, investeringer / finansiering, felles 

investeringer etc) kan videreføres direkte inn i Virvel SA av deltakende enheter. 

 

Totalt sett har organiseringen lav risiko, enkel administrasjon – åpen og ryddig styring mellom partene, formelle / juridiske og økonomiske forhold for øvrig. 
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Nord-Troms 

museum AS 

20 % 

Nordreisa 

kommune 

 

Halti 

nærings- 

hage AS 

 

Virvel 

 SA 

100 % 

 

 

Halti 

kvenkultur- 

senter IKS 

20 % 

Halti 

nasjonal-

parksenter 
AS 

20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lederforum / Styret 

Leder 

Samvirkeforetaket blir nært koplet til alle eierne og helt integrert i daglig 

drift. Alle lokaler, arealer, utstyr og rettigheter som i dag besittes av 

enkeltaktørene trekkes inn i driftsgrunnlaget og aksepteres benyttet av 

samvirkeforetaket. 

 

(Egen liste for rom og utstyr lages hvert år i hht enighet.) 

 

 

Lederforum / styret utøver sin virksomhet gjennom etablerte fora, 

jevnlige møter på huset. Daglig ledelse rapporterer direkte til 

Lederforumet. Evt personalansvar, formalia osv ligger i Virvel SA. 

 

 

 

Foretaket styres etter tilgjengelig budsjett og økonomi og prioriterer de 

satsinger og arbeidsfelt som er vedtatt. 

 

 

 

Foretakets adresse og administrasjon er i Halti, felles kontor Skranke / 

Info i hallen nede i Halti bygget. Tlf, e-post, åpningstider osv avgjøres av 

Lederforumet til enhver tid / sesong. 
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Eksempelbudsjett  

 

 

 

Lønn / honorar     400 000 

Regnskap og merkantilt      30 000 

Kontor, data, IKT m.v      20 000 

Materiell, rekvisita div      20 000 

Ekstrahjelp sesong og arr     60 000 

 

 

 

 

BASIS-avtale enhetene        300 000 

TILLEGG-avtaler        145 000 

Prosjektfinans           50 000 

Salg og provisjoner          70 000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sum:      520 000   565 000  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

(Innskutt foretakskapital på 50 000 settes på fondskonto.) 
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Bygge opp en god førstelinje som ivaretar våre behov for informasjon om oss, til brukere, publikum og besøkende (når, hvor, hvordan, nivå osv). Herunder 

optimal bruk av alle våre tilbud og tjenester; IT, skjermer, telefoni osv. 

 

Skranke – Kjernepunkt 

Halti 

Naturinformasjon 
Turistinformasjon 

Museumsbutikk Billettsalg / annet salg 

Omvisning / tilvisning 

Post, varer, service, meldinger 

Vertskap - førstelinje 

Møterom – rom - teknisk 
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(Månedsverket settes til 50.000,- = årsverket til 600.000,- inkl alt; (pensjon, sos, ysf, syk osv) + 40’ ca i drift og materiell. 

I tillegg vil den enkelte enhet kunne bestille spesifikke arbeidspakker fra Halti Virvel SA. 

Nr.: Beskrivelse: 

 

Merknad: Stipulert 

kostnad: 

01 Mottak av publikum, generelt og handtering av alle» førstelinjespørsmål» knyttet til enhetene og 

deres virksomhet – vertskap i vid forstandBack up (på kontortelefon) ved fravær / spesielt / arr 

Hele året  

 02 Mottak av post, pakker, leveranser ulikt, div ekspedisjon for alle enheter Hele året  

03 Orden og organisering av hele lokalet nede, inkl materiell; brosjyrer, kart, plakater, Power Point, 

film, framvisninger i hall, FDV teknisk 

Hele året + Sesong mai - 

oktober 

 

04 Tilsyn og oppfølging av interaktive skjermer, datastasjoner, feilmeldinger, support (start, blekk, 

drift, restart osv) 

Hele året + Sesong mai – 

oktober 

 

05 Tilvisning / formidling mht utstillinger, mer fordypende informasjon, oppslagsverk, fagspesifikt 

natur og friluftsliv 

Hele året + Sesong  

06 Generell informasjon, drift hjemmesider, flagg, vimpler, annet Hele året  

07 Booking, koordinering av all rombruk, nøkler, handtering av div forespørsler, andre Hele året + Sesongstruktur  

08 Generell støttefunksjon for alle enheter etter kapasitet og behov Hele året + topper  

09 Billettsalg, vertskap, guide/omvisning, dybdeinformasjon Hele året  

10 Opplæring og oppfølging av evt sesongansatte; rutiner, planer, oppgaver osb Sesong, særlig sommer  

11 Oppfølging av tiltak i formidlingsplanen for hele bygget, fellestiltak, beskjeder osv Hele året  

Merkantilt – Publikum – Koordinering - Fellesoppgaver i Halti Virvel SA 

DRIFT 
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STIFTELSESDOKUMENT  

 

HALTI VIRVEL SA 
 

 
Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak: 
 

Navn eller foretaksnavn: Adresse: 
 
 

Organisasjonsnr.: 

Halti nasjonalparksenter AS 
 

Hovedveien 2, 9151 Storslett 990948526 

Halti kvenkultursenter IKS 
 

Hovedveien 2, 9151 Storslett  

Halti næringshage AS 
 

Hovedveien 2, 9151 Storslett  

Nord Troms museum AS 
 

Hovedveien 2, 9151 Storslett  

Nordreisa kommune 
 

Pb 174, 9156 Storslett 943 350 833 

 
Følgende er besluttet ved stiftelsen:  
 
1. Foretakets vedtekter 
Foretakets vedtekter fremgår av vedlegg 1, som er en del av stiftelsesdokumentet. 
 
2. Styre  
Foretakets styremedlemmer:  
 

Navn: 
 

Adresse: Fødselsnr.: 

Odd Rudberg (eksempel)  000000 00000 

Pål Vegard Eriksen(eksempel)  000000 00000 

Marius Johansen (eksempel)  000000 00000 

Nina Einevoll Strøm (eksempel)  000000 00000 

Johanne Båtnes (eksempel)  000000 00000 

 
Varamedlemmer til styret: 
 

Navn: Adresse: Fødselsnr.: 
 

N.N.   

N.N.   

N.N.   

N.N.   

N.N.   

[Hvis ønskelig: NN (revisornummer og kontoradresse) er valgt som foretakets revisor] 
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3.  Medlemskap og innskudd [det forutsettes at stifterne skal yte innskudd ved stiftelsen] 
Stifterne blir medlemmer av foretaket fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er undertegnet av alle 
stifterne. Stifterne skal til sammen innbetale kr 50.000,- som innskudd.   
 
Innskuddsforpliktelsene fordeles slik mellom stifterne: 
 
 

Navn: 
 

Innskuddsbeløp: 

Halti nasjonalparksenter AS 
 

10.000,- 

Halti kvenkultursenter IKS 
 

10.000,- 

Halti næringshage AS 
 

10.000,- 

Nord Troms museum AS 
 

10.000,- 

Nordreisa kommune 
 

10.000,- 

 
Oppgjør av innskuddsforpliktelsene skal skje til foretaket innen 30 dager etter stiftelsen. 
 
Stifterne har utarbeidet og datert en åpningsbalanse. Balansen er vedlegg 2 til stiftelsesdokumentet. 
 
 Sted/dato: (underskrives av alle stifterne, eventuelt ved fullmektig) 
 

Dato Underskrift Gjenta med blokkbokstaver Representerer [ved fullmakt] 

 Halti nasjonalparksenter 
AS 
 

Hovedveien 2, 9151 Storslett 990948526 

 Halti kvenkultursenter 
IKS 
 

Hovedveien 2, 9151 Storslett  

 Halti næringshage AS 
 

Hovedveien 2, 9151 Storslett  

 Nord Troms museum AS 
 

Hovedveien 2, 9151 Storslett  

 Nordreisa kommune 
 

Pb 174, 9156 Storslett 943 350 833 

 
 
 
1. Vedtekter 
2. [Åpningsbalanse] 
3. [Avtale med A] 
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FAKTAARK

Faktaark

Fakta om samvirke og samvirkeloven

Stortinget vedtok 31. mai 2007 Norges første alminnelige lov om samvirkeforetak.
Men hva er et samvirkeforetak? Hvorfor trenger vi en samvirkelov? Og hva går loven ut på?

1. Hva er et samvirkeforetak?

• En sammenslutning som har til hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interes-
ser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere eller tilbydere av varer eller
tjenester.

• Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten
stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omset-
ningen.

• Noen eksempler på samvirkeforetak: Coop, TINE, Nortura, Felleskjøpet, Oslo Taxi og
TONO.

• Det er ca. 4 000 samvirkeforetak i Norge.
• Bare 331 av 34 892 nyregistrerte bedrifter i Brønnøysund i 2006 ble registrert som sam-

virkeforetak (BA).
• Norske samvirkeforetak har til sammen ca. 2 millioner medlemmer.
• Samvirke er den dominerende organisasjonsformen innenfor deler av nærings- og

samfunnslivet.
• Fire store sektorer: Forbrukersamvirket, landbrukssamvirket, fiskerisamvirket og bolig-

samvirket.
• I tillegg finnes det en rekke samvirkeforetak på andre områder, for eksempel transport-

bedrifter, kraftlag, barnehager, bilkollektiv, bygdeservicelag, vannverk, samfunnshus, golf-
klubber, småbåtlag og nærradioer.

2. Hvorfor trenger vi en samvirkelov?

Samvirkelovutvalget, som la frem NOU 2002: 6 Lov om samvirkeforetak, har trukket frem en rekke
hensyn som taler for at det vedtas en samvirkelov. Utvalget peker bl.a. på at det er et samfunns-
messig behov for organisasjonsformer som fremmer aktiv brukerdeltakelse i både økonomiske
virksomhet og i samfunnslivet for øvrig. Samtidig gir utvalget uttrykk for at mangelen på en sam-
virkelov hemmer bruken av samvirkeformen. Etter utvalgets oppfatning henger dette sammen med
at samvirkeformen er for lite kjent, for lite synlig og for vanskelig å finne ut av. Lovregulering kan
føre til at flere tar samvirkeformen i bruk. Utvalget fremhever også at en lov kan bidra til rettsav-
klaring og til styrket vern om minoritetsinteresser og tredjepersonsinteresser (kreditorer, arbeids-
takere osv.).
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Justisdepartementet har i Ot.prp. nr. 21 (2006–2007) særlig lagt vekt på at en samvirkelov kan
bidra til å:

• legge bedre til rette for samvirkeorganisering
• sikre samvirkeformens egenart
• sette samvirkeformen og den sosiale økonomi på dagsordenen
• endre holdninger til samvirkeorganisering

En samvirkelov vil innebære et bedre, klarere og mer tilgjengelig regelverk for samvirke-
foretakene. Lovregulering kan også bidra til økt kjennskap til samvirkeformen. Samlet kan
dette føre til flere nyetableringer. En lov vil bl.a. gjøre det enklere å etablere foreldreeide bar-
nehager på samvirkebasis. Samvirkeformen har flere særtrekk når det gjelder formål, bru-
kerdeltakelse, økonomiforhold og verdigrunnlag. Samvirkeforetak er demokratiske organi-
sasjoner, som bygger på prinsipper om aktiv brukerdeltakelse og frivillig og åpent medlem-
skap. Samvirkeformens egenart kan best sikres gjennom en lov som bygger på disse prinsip-
pene og verdiene.

Samvirkeformen blir ofte oversett, ikke bare i forbindelse med etablering av ny virksomhet,
men også i den politiske debatten og i forskning og undervisning. En samvirkelov kan bidra
til å sette samvirkeformen og den sosiale økonomi på dagsordenen. ”Den sosiale økonomi” er
en betegnelse på aktiviteter som har allmennytte eller medlemsnytte – ikke profitt – som sin
fremste drivkraft, som bygger på demokratiske verdier, og som organisatorisk er frittstående
fra offentlig sektor. Samvirkeforetak og andre organisasjonsformer innenfor den sosiale øko-
nomi kan være et nyttig supplement og alternativ til statlig organisering og kapitalbaserte
organisasjonsformer. ULOba kan her tjene som eksempel. Dette er et samvirkeforetak for
brukerstyrt personlig assistanse. Medlemmene, som er funksjonshemmede med assistanse-
behov, får nødvendig hjelp av assistenter som de funksjonshemmede selv er arbeidsledere for.
Erfaringer fra andre land viser at den sosiale økonomi også kan spille en viktig rolle for å
skape og opprettholde levedyktige lokalsamfunn. I EU og i flere europeiske land (f.eks.
Sverige) er den sosiale økonomi et politisk satsingsområde. En samvirkelov kan medvirke til
at det blir større oppmerksomhet om dette feltet også i Norge. Endelig bør det nevnes at en
samvirkelova kan bidra til en holdningsendring på særlig to måter: For det første ved at flere
får øynene opp for samvirke som en alminnelig organisasjonsform som kan egne seg innen-
for flere forskjellige deler av nærings- og samfunnslivet. For det andre ved at flere oppfatter
samvirke som en moderne og fremtidsrettet organisasjonsform, gitt at samvirkeformen fak-
tisk tas i bruk på nye områder.

3. Hva går loven ut på?

• Loven bygger på samvirkeprinsippene, som er vedtatt av den Internasjonale
Kooperative Alliansen.

• Loven skal gjelde for alle samvirkeforetak som ikke fra før er undergitt samvirke-
rettslig lovregulering (borettslag og boligbyggelag).

• Reglene om stiftelse av samvirkeforetak bygger på en tanke om at det skal være enkelt
og billig å stifte nye samvirkeforetak – ikke krav til bestemt minstekapital.

• Reglene om medlemskap styrker samvirkeprinsippet om frivillig og åpent medlemskap.
• Et krav om forsvarlig egenkapital er bærebjelken i kapitalvernreglene – ikke krav om

tvungne reservefondsavsetninger e.l. og ikke skille mellom fri og bundet egenkapital.
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• Loven bygger på at kapitaloppbyggingen – som i dag – primært skal skje gjennom inn
skudd fra medlemmene, tilbakeholding av årsoverskudd, spareordninger for medlem-
mene og gjennom ekstern lånekapital..

• Loven tar utgangspunkt i prinsippet ”ett medlem, én stemme”.
• Loven har regler om kjønnsrepresentasjon i styrene til samvirkeforetak, boligbyggelag

og gjensidige forsikringsselskaper med mer enn 1000 medlemmer. Kravene til kjønns-
representasjon er de samme som for allmennaksjeselskapene. Unntak for foretak der
det ene kjønnet utgjør mindre enn 5 % av medlemsmassen (fiskesalgslagene).

• Reglene om oppløsning og avvikling av samvirkeforetak er utformet etter mønster av
de tilsvarende reglene i aksjeloven, men med nødvendige tilpasninger til samvirkeformen.

• Regler om fusjon, fisjon og omdanning vil gjøre det lettere å gjennomføre omorgani-
seringsprosesser i samvirkeforhold.
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VEDTEKTER FOR  
Halti Virvel SA  

 
 
 
 
 
1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 
Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Halti Virvel SA. Medlemmene 
hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 
 
(Merknad: Navnet til foretaket bestemmes etter nærmere enighet.) 
 
 
 
2. Forretningssted 
Forretningskontoret er i Nordreisa kommune, Troms fylke. 
 
 
 
 
3. Virksomhet 
Selskapet skal drive med tjenester og tilbud innenfor natur, kultur og næring med særlig fokus på 
verdiskaping, informasjon, opplevelser og formidling. Foretaket har til formål å fremme 
medlemmenes faglige og økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som 
kjøpere og/eller leverandører av varer/tjenester fra/til foretaket. Virksomhetens avkastning, bortsett 
fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant 
medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med foretaket. 
 
(Merknad: Her kan man bruke prinsippet om at overskudd føres tilbake til selskapets formål (det 
utdeles ikke utbytte), uavhengig av eierskap og innskudd. Årsmøtet og styret fastsetter disponering 
av overskuddet jfr loven og vedtektene for øvrig. Formålsparagrafen justeres i hht eiernes ønsker. 
Enhetene bør gi tilbakemelding om dette.) 
 
 
 
 
 
4. Andelsinnskudd og medlemskontingent  
Hvert medlem skal betale kr 10.000,- i andelsinnskudd, jfr stiftelsesdokumentet. Hvert medlem skal 
betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. 
Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd som kan deles ut etter samvirkeloven § 27 tredje ledd, helt 
eller delvis kan brukes til forrentning av andelsinnskudd, jf. samvirkeloven § 30. Ved utmelding har 
medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd med renteberegning. 
 
(Merknad: Andelsinnskudd avtales mht beløp. Kontingent fastsettes av årsmøtet. Ved utmelding har 
partene rett til å ta med seg ut det de tok med seg inn.) 
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5. Anvendelse av årsoverskudd 
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke 
besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv 
bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:  
 

1. Godskriving av foretakets egenkapital 
2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)  
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28) 
4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29) 
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30) 

 
(Merknad: Her kan man konsultere revisor, rådgiver m.fl. for nærmere råd.) 
 
 
 
6. Styre og daglig leder  
Foretaket skal ha et styre bestående av 5 medlemmer og personlige varamedlemmer, derav ett fra 
hver enhet / eier. Foretaket skal ha daglig ledelse. Styret har ansvaret for å se til at det utøves daglig 
ledelse. 
 
 
 
 
7. Ordinært årsmøte 
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 
 

1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd 
2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.  
 
 
 
 

8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket 
Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd [og innestående på 
medlemskapitalkonti] dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. 
Medlemmene har krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti. 
Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet, 
ved lik fordeling mellom disse.  
 
 

oOo 
 
 

Disse vedtektene har preg av å være minimumsvedtekter. Stifterne må ta stilling til om det er flere 
forhold som man ønsker å regulere i vedtektene. Bestemmelsene i samvirkeloven kan fravikes når det 
er særlig bestemt i loven eller følger av sammenhengen, jf. samvirkeloven  
§ 2 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/31-33 

Arkiv:                002  

Saksbehandler:  Anne-Marie 

Gaino 

 Dato:                 07.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

1/16 Arbeidsgruppe - Kommunereformen 17.03.2016 

27/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Innbyggerinvolvering i forbindelse med utredning om ny kommunestruktur 

Henvisning til lovverk: 

 Inndelingslova https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70?q=inndelingslova 

 Valgloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57#KAPITTEL_4 

 Kommuneloven §39b: Lokale folkeavstemninger 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_9 

 

Rådmannens innstilling 

1. Arbeidsgruppe - kommunereformen delegeres myndighet til å gjennomføre 

forhandlinger og inngå intensjonsavtaler med arbeidsutvalgene for Skjervøy, Kåfjord og 

Kvænangen kommuner. 

2. Intensjonsavtalene inngås innen 30.04. 

3. Det gjennomføres folkemøter på følgende steder: 

 Storslett 11. april 

 Oksfjord 12. april 

 Rotsund 18. april 

4. Det gjennomføres en innbyggerundersøkelse i uke 17 

5. Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning 25. mai på Storslett samfunnshus 

- Forhåndsstemmer kan avgis fra 9. mai på rådhuset 

- Ordlyden på stemmeseddelen blir følgende: 

a) Skal Nordreisa kommune etablere en ny kommune med Skjervøy, Kåfjord og 

Kvænangen kommuner? Svaralternativ JA eller NEI 

b) Skal Nordreisa kommune etablere en ny kommune med Skjervøy kommune? 

Svaralternativ JA eller NEI 

- Innbyggere som fyller 16 år i 2016 kan delta i folkeavstemningen 

- Folkeavstemningen følger valglovens bestemmelser så langt de passer 

- Valgstyret delegeres myndighet til gjennomføring av folkeavstemningen 

 

 

-�162�-

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70?q=inndelingslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_9


Saksprotokoll i Arbeidsgruppe - Kommunereformen - 17.03.2016  

 

Behandling: 

Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende tilleggsforslag nytt pkt c: Skal Nordreisa kommune 

fortsatt være alene som kommune?   

 

Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende forslag: pkt 4 strykes.  

 

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag: Nytt pkt 4. Nordreisa kommune tar stilling til 

innbyggerundersøkelsen når det er avklart hva nabokommunene gjør.   

 

Det først stemt over rådmannens innstilling pkt 1, 2 og 3. Enstemmig vedtatt. 

Det ble deretter stemt over Isaksens (Krf) sitt forslag. Forslaget fikk 3 stemmer og 6 stemte 

imot. Forslaget falt derved.  

Deretter ble forslaget til Bergset (SP) satt opp mot rådmannens innstilling pkt 4. Forslaget fikk 4 

stemmer og 5 stemte for innstillingen. Rådmannens innstilling vedtatt.    

 

Det ble til slutt stemt over innstillingens pkt 5 med vedtatt tilleggsforslaget fra Evanger (AP). 

Innstillingens pkt 5 med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.   

Vedtak: 

1. Arbeidsgruppe - kommunereformen delegeres myndighet til å gjennomføre 

forhandlinger og inngå intensjonsavtaler med arbeidsutvalgene for Skjervøy, Kåfjord og 

Kvænangen kommuner. 

2. Intensjonsavtalene inngås innen 30.04. 

3. Det gjennomføres folkemøter på følgende steder: 

• Storslett 11. april 

• Oksfjord 12. april 

• Rotsund 18. april 

4. Det gjennomføres en innbyggerundersøkelse i uke 17. 

5. Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning 25. mai på Storslett samfunnshus 

- Forhåndsstemmer kan avgis fra 9. mai på rådhuset 

- Ordlyden på stemmeseddelen blir følgende: 

a) Skal Nordreisa kommune etablere en ny kommune med Skjervøy, Kåfjord og 

Kvænangen kommuner? Svaralternativ JA eller NEI 

b) Skal Nordreisa kommune etablere en ny kommune med Skjervøy kommune? 

Svaralternativ JA eller NEI 

c) Skal Nordreisa kommune fortsatt være alene som kommune?  Svaralternativ JA 

eller NEI 

- Innbyggere som fyller 16 år i 2016 kan delta i folkeavstemningen  

- Folkeavstemningen følger valglovens bestemmelser så langt de passer 

- Valgstyret delegeres myndighet til gjennomføring av folkeavstemningen 

 

 

 

Saksopplysninger 

Inndelingslova § 10 sier at innbyggerne bør høres før kommunestyrene gjør vedtak om en 

eventuell sammenslåing. Slike høringer kan skje ved folkeavstemning, opinionsundersøkelser, 

møte eller lignende. 
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Nordreisa kommunestyre vedtok 16.12.15 i forbindelse med behandling av statusbildet for 

Nordreisa at når utredningen om kommunestruktur er utarbeidet, skal det gjennomføres 

høringsmøter og rådgivende folkeavstemming. Etter at folkehøringene er gjennomført 

utarbeides innstilling til ny kommunestruktur. 

 

Målet for folkehøringene er at de skal bidra til:  

 å frembringe representativ informasjon  

 å skape dialog  

 at innbyggernes standpunkter bygger på kunnskap og innsikt  

 å gi informasjon om styrken i innbyggernes standpunkter og hvilke argumenter som er 

utslagsgivende  

 

Fra utredningen foreligger til kommunestyrene skal gjøre endelig vedtak om framtidig 

kommunestruktur er det ca 2 ½ måned. I mellomtiden skal det foregå forhandlinger mellom de 

fire arbeidsutvalgene om sentrale spørsmål rundt ny kommunestruktur. Hvilke avklaringer som 

skal drøftes, må uttrykkes i en intensjonsavtale. Formålet med en intensjonsavtale er å 

konkretisere hvordan en ny storkommune skal drives sett fra innbyggernes perspektiv. 

Innbyggerne vil vite hva de får med den nye kommunen. Typiske eksempel er navnet på 

kommunen, hvor kommunesenteret skal være, hvordan tjenestene skal organiseres mm.  Når 

innbyggerne til slutt skal høres, må de ha fått informasjon om konsekvensene ved å velge de 

ulike alternativa. Målet må være at det før junimøtet foreligger et beslutningsgrunnlag som kan 

presenteres innbyggerne, slik at de med bakgrunn i fakta kan ta stilling til en framtidig 

kommunestruktur.  

 

Vurdering 

Første steg i innbyggerhøringa er å informere befolkningen om utredningen om ny 

kommunestruktur.  Dette gjøres gjennom video-overføring av presentasjon av utredning 30. 

mars 16.  Deretter foreslås det at utredningen presenteres på folkemøter i sentrum og i bygdene. 

På folkemøtene noteres innbyggernes syn og tilbakemelding. 

 

Før den rådgivende folkeavstemningen foreslås det at det holdes en innbyggerundersøkelse, som 

vil inneholde flere spørsmål enn folkeavstemningen. 

 

Til sist gjennomføres en rådgivende folkeavstemning. 

Det er ikke vedtatt noen formelle lovbestemmelser eller regler for hvordan en folkeavstemning 

skal gjennomføres, men iflg Fylkesmannen er det vanlig er at valglovens bestemmelser følges så 

langt de passer. 

 

I Nordreisa kommune er formannskapet valgstyre.  Skal stemmegivningen foregå på flere steder 

i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på 

hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret. 

 

Alle som hadde stemmerett ved kommunestyrevalget 2015 vil kunne stemme ved 

folkeavstemmingen. Det foreslås i tillegg at de som fyller 16 år i 2016 skal kunne delta i 

folkeavstemningen, altså at 16 og 17 åringer har stemmerett. 

 

Rådmannen foreslår at folkeavstemninga gjennomføres på følgende måte: 

 Manntallslister legges ikke ut før forhåndsstemming 

 2 uker forhåndstemning på rådhuset  

 Det gis ikke mulighet å forhåndstemme i andre kommuner 
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 Det trykkes ikke valgkort til folkeavstemminga 

 På valgdagen kan stemmer gis på følgende stemmesteder: Storslett. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/165-4 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Hanne 

Henriksen 

 Dato:                 08.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

19/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 10.03.2016 

28/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-

Karvik - Vedtak av planprogram 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Planprogram for E6 Kvænangsfjellet med forhåndsmerknader 

 

Rådmannens innstilling 

Planprogram for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik 

vedtas jf. plan- og bygningsloven § 12-9.  

 

Nordreisa kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 10.03.2016  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Planprogram for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik 

vedtas jf. plan- og bygningsloven § 12-9.  

 

Nordreisa kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. 

 

 

 

-�166�-



Saksopplysninger 

Statens vegvesen varslet den 25.1.2016 oppstart av områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på 

strekningen Oksfjordhamn-Karvik. Samtidig ble planprogram for reguleringsplanen sendt ut på 

høring og offentlig ettersyn med hørings-/innspillsfrist den 7.3.2016. Innspillene til høringen av 

planprogrammet er nå merknadsbehandlet (se kapittel 8 i vedlagt planprogram), og 

planprogrammet tas opp til sluttbehandling/ endelig vedtak i de berørte kommunene. 

 

En områderegulering er en reguleringsplan for et større område. Planområdet kan reguleres med 

ulik grad av detaljering. Dvs. at deler av planområdet kan være like detaljert som en 

detaljregulering, mens andre deler er grovere planlagt og det kan stilles krav om senere 

detaljregulering av disse områdene. 

 

Planprogrammet er en plan for planprosessen og planleggingen. Den skal klargjøre formålet 

med planarbeidet og avklare rammer og premisser for den videre prosessen. I den foreslås det 

hvilke tema og problemstillinger som bør løses i planarbeidet, opplegg for informasjon og 

medvirkning, og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

 

Silingsrapporten som er vedlagt planprogrammet går igjennom og vekter seks ulike alternativer 

til langsiktig løsning på strekningen. Rapporten konkluderer med at to av disse, alternativ 2 (gul 

linje – tre tuneller) og 4 (grønn linje - én tunnel), bør konsekvensutredes i planprosessen. For 

disse to alternativene vil tunellpåhuggene i Mettevollia og ved Rakkenes være de samme. 

Dagens vei utgjør 0-alternativet. 

 

 Alternativ 2: Standardheving av vegen på strekningene Oksfjordhamn-Mettevollia og 

Rakkenes-Karvik. Tre tunneler gjennom: Mettevollia, Malingsfjellet og Rakkenes. 

Alternativet kan bygges ut etappevis. 

 Alternativ 4: Standardheving av vegen på strekningene Oksfjordhamn-Mettevollia og 

Rakkenes-Karvik. Lang tunnel gjennom Kvænangsfjellet fra Mettevollia til Rakkenes. 

 

For begge alternativene vil vegen på strekningen Oksfjordhamn - Karvik, utenom tunnelene, 

planlegges for oppgradering til H3 standard med 8,5 m bredde. 

 

Konsekvensutredningen vil ta for seg temaene naturmangfold, naturressurser (reindrift), 

landskapsbilde, kulturmiljø og ROS-analyse (Risiko og sårbarhetsanalyse). I tillegg vil temaene 

turisme, nærmiljø, samfunnsøkonomi, friluftsliv og bruk av «gammel» E6 belyses i planen. 
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Med utgangspunkt i silingsrapporten tilråder Statens vegvesen områderegulering av alternativ 2 

fra Oksfjordhamn til Karvik.  

 

Begrunnelsen for tilrådningen er blant annet: 

 Prosjektets målsetting om framkommelighet vil bli like godt ivaretatt ved flere korte 

tunneler som ved en lang tunnel. 

 Erfaringer viser at etappevis utbygging lettere kan innpasses i handlingsplanen til NTP. 

 Alternativ 2 gir en bedre tilgang til fjellet for friluftsliv og turisme. 

 Tilgangen til Gildetun gjestestue blir ivaretatt. 

 Tunnelmasser kan brukes hensiktsmessig på veg utenfor tunnel. 

 Ved uønskede hendelser i tunnel vil vi mye raskere kunne åpne for trafikk på gammelt 

vegnett. 

 Drift og vedlikehold vil være sikrere og kostnadsreduserende enn ved en lang tunnel. 

 Tilgang til fritidsbebyggelse i Sandnesdalen vil ivaretas. 

 

Statens vegvesen har delt planområdet inn i tre delstrekninger, jf. kartskisse under. Delstrekning 

2 - Tverrelva-Sandneselva detaljeres i områdereguleringen likt som i en detaljregulering. Dette 

gjør man fordi man ønsker å starte utbygging av delstrekning 2 først og prioriterer denne. De to 

andre delstrekningene detaljreguleres på et senere tidspunkt.  

 

Delstrekningene er: 

 Delstrekning 1: Oksfjordhamn – Tverrelva 

 Delstrekning 2: Tverrelva-Sandneselva 

 Delstrekning 3: Sandneselva-Karvik 
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Figur 1: Viser heleplanområdet og de tre delstrekningene. 

 

Vurdering 

Planprogrammet med tilhørende dokumenter virker å være et godt grunnlag for det videre 

arbeidet med områdereguleringen av E6 Kvænangsfjellet. Det har vært et godt samarbeid 

mellom kommunen og Statens vegvesen i forkant av varsel om oppstart og i høringsfasen. 

Kommunens ønsker og interesser ivaretatt i planprogrammet. 

 

Gjennom vedtak av planprogrammet støtter Nordreisa kommune Statens vegvesens tilrådning 

om alternativ 2.  
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Nordreisa kommune  

Kvænangen kommune 

 

 

7.mars 2016 

Forslag til planprogram med forhåndsmerknader 

 

E6 Kvænangsfjellet – områderegulering - langsiktig løsning   
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Omlegging av E6 over Kvænangsfjellet – områderegulering  
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Omlegging av E6 over Kvænangsfjellet – områderegulering  

 

1 INNLEDNING 

Statens vegvesen i samarbeid med Kvænangen og Nordreisa kommune, har med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 3-7 § 12-8, startet arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for 
omlegging av E6 over Kvænangsfjellet. Planarbeidet omfattes av forskrift om 
konsekvensutredning, §2 bokstav f.  
 
Statens vegvesen vil i samarbeid med kommunene derfor igangsette konsekvensutredninger i 
henhold til Håndbok V712 på fagfeltene: naturmangfold, landskapsbilde, kulturmiljø og 
naturressurser. Innafor temaet naturressurser er det kun reindrift som vil bli 
konsekvensutredet. Temaet nærmiljø og friluftsliv vil ikke bli konsekvensutredet, men bli belyst 
i planbeskrivelsen sammen med temaet turisme.  
 
Forslag til planprogram sendes derfor på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 
varsel om oppstart av planarbeidet. 
 
For å komme videre med bygging av den langsiktige løsningen er nøkkelen valg av trasé for 
reguleringsplanlegging. Trasévalg kan gjøres gjennom prosessen fram mot fastsetting av 
planprogram. Planprogram kan være fastsatt vinteren 2015/16.  
 
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn sammen med varsel 
om oppstart i perioden fra 22.januar til 7.mars 2016. Dokumentene er tilgjengelig på vår 
nettside Vegprosjekter - vegvesen.no og på kommunens nettside www.nordreisa.kommune.no 
og www.kvanangen.kommune.no. 
 
Informasjonsmøte om planarbeidet vil bli annonsert senere i media.  
 
Innspill til planprogrammet og varsel om oppstart sendes innen 4.mars 2016 til: 
Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 
  

2 
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Omlegging av E6 over Kvæna ngsfj ellet – områderegulering

2 H VA ER ET PLAN PROGRAM OG H VA ER EN OM RÅDEREGU LERI N G

Et planprogram er en plan for prosessen og planleggingen.

Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet og avklare rammer og premisser for
den videre prosessen. I dette høringsutkastet til planprogram foreslås det hvilke tema og
problemstillinger som bør løses i planarbeidet, opplegg for informasjon og medvirkning, og
hvilke utredn inger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram
vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal
dette framg å av uttalelsen til forslaget til planprogram. Regionale og statlige myndigheter skal
så langt det er mulig ta stilling til om planforslag bør fremmes, hva som i tilfelle bør utredes og
hvilke avbøtende tiltak som bør vurderes (jf. lovkommentaren til §4.1 i plan – og
bygningsloven).

Hva er en o mråderegulering:

• E r e n reguleringsplan for et større område.

• I en o mråderegulering kan man dele området inn i flere deler der detaljeringsgraden
kan være ulik i de forskjellige områdene.

Figur 1 : Oversikt over plannivå

3
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Omlegging av E6 over Kvæna ngsfj ellet – områderegulering

3 BESKRI VELSE AV PROSJEKTET

Planområdet

Planområdet langs E6 Kvænangsfjellet strekker seg fra Oksfjordhamn i Nordreisa kommune til
Karvik i Kvænangen kommune. Planområdet er delt inn i 3 delstrekninger:

• Delstrekning 1: Oksfjordhamn – Tverrelva

• Delstrekning 2: Tverrelva - Sandneselva
• Delstrekning 3: Sandneselva - Karvik

Delstrekning 2 detaljer es tilsvarende en detaljregulering . Fordi en ønsker å starte utbygging av
delstrekning 2 først vil denne prioriteres. D elstrekning 1 og 3 detaljer es ikke i denne omgang
men her stilles krav til senere detaljregulering . Det er ikke tatt stilling til prioritert rekkefølge av
delstrekningene 1 og 3.

Figur 2: Området Oksfjordhamn - Karvik delt inn i 3 delstrekninger. Illust rasjon: Mari Hagen

Bakgrunn for planarbeidet

Vegen er hovedferdselsåren mellom nord og sør. Når vegen er stengt innebærer det en
omkjøring via Skibotn, Finland og Kautokeino på nesten 60 mil og drøye 8 timer for å komme til
Alta.

Vegen er værutsatt, spesielt på vinteren med rasfare og vind som skaper fokksnø og null sikt.
Problemene blir forsterket ved at vegen har sterk stigning og dårlig kurvatur. Om vinteren
hender det at vegen må stenge i kortere eller lengre perioder eller at det innføres
kolonnekjøring.
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Valg av vegstandard 

E6 over Kvænangsfjellet er en stamveg og en strategisk vinterveg. Den faktiske vegbredden i 
området varierer mellom 6,5 - 7, 0 meter. Årlig døgntrafikk (ÅDT) er 570 og fartsgrensa er 80 
km/t. Bæreevne er 10-50 tonn. Tungbilandelen er på 23 % nærmest Oksfjord og 27 % over 
fjellet. De siste 4 årene er det rapportert om en lettere skadd på strekningen. De siste 10 år, 
2005 – 2014, er det registrert 6 ulykker med til sammen 5 lettere skadde personer og 2 alvorlig 
skadde. 5 av ulykkene var utforkjøringsulykker, den siste var påkjøring bakfra.   
 
På hele strekningen planlegges vegen nå med dimensjoneringsklasse H3 som brukes på 
nasjonale hovedveger i Norge med ÅDT < 4000 og fartsgrense 90 km/t.  

4 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

Nasjonal transportplan og nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 

I Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er det foreslått 97 millioner kroner til E6 
Kvænangsfjellet, og av disse er 36 millioner kroner foreslått for perioden 2014-2017. I 
forbindelse med endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften har regjerningen gått inn for 
at det skal bevilges 80 millioner kroner til E6 over Kvænangsfjellet i 2015, fordelt med 30 
millioner kroner til skredsikring av Rakkensura og 50 millioner kroner til oppstart av 
utbedringstiltak på Kvænangsfjellet. Dette er penger som vil bli brukt til tiltak på strekningen i 
2015 og 2016. 
 
I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig resolusjon 
12. juni 2015 fremkommer det at planlegging skal sikre deltakelse i planarbeidet for samiske 
interesser. Videre forventer regjeringen at kunnskap om naturmangfold, landskap, friluftsliv, 
kulturminner og kulturmiljø tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til.  
For prosjektet betyr dette at det legges vekt på nært samarbeid med reinbeitedistrikt 35 
Favresorda i hele planprosessen samt at det utarbeides av konsekvensutredning for de ulike 
tema som berøres av reguleringen. 

Planstatus for området 

Planområdet går gjennom to kommuner: Nordreisa og Kvænangen. Det er vedtatt 
kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune i 2014. I Kvænangen kommune er 
kommuneplanens arealdel under revisjon per januar 2016. Gjeldende arealdel for Kvænangen 
kommune er fra 1995. Det er vedtatt reguleringsplan E6 Kvænangsfjellet for strekningen 
Mettevollia-Rakkenes den 24.6.2015 som regulerer tiltak på eksisterende veg. ID i Kvænangen 
kommune er 19432015001 og i Nordreisa kommune 19422014_006. 
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5 U TREDNI N G ER OG SI LI N G SRAPPORT

Konsekvensutredningen inneholder en vurdering av behovet for, og eventuelle forslag til:

• Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planene

• Det vil bli utført u ndersøkelser og tiltak med sikte på å klargjøre de faktiske virkni nger av
gjennomføringen

Det er kun tema som antas å ha beslutningsrelevans som utredes i planarbeidet.

Tema som konsekvensutredes i henhold til

Håndbok V71 2

Tema som belyses i planen men ikke

konsekvensutredes

Naturmangfold Turisme

Naturressurser (reindrift) Nærmiljø

Landskap sbilde Samfunnsøkonomi

Kulturmiljø Friluftsliv

ROS - analyse Bruk av «gammel E6»

Nærmere beskrivelse av temaene finner du vedlagte silingsrapport.

Alternativ som foreslås utredet videre

I løpet av tidlig planfase har det vært 6 alternativ for langsiktig løsning og a lle alternativ er nøye
beskrevet i silingsrapporten. Alternativ 2 og alternativ 4 vil bli konsekvensutredet, se
silingsrapport for begrunnelse.

Figur 3 : Anbefalte alternativ Illustrasjon: Mari Hagen
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Silin gsrapporten konkluderer med at alternativ 2 og alternativ 4 ønskes konsekvensutredet. Det
er tidligere gjort en vurdering av dagens veg med tunnelpåhugg for tunnel Malingsfjellet. Det
gjenstår nå å konsekvensutrede påhugg for de andre tunnelene i alternativ 2. D enne
konsekvensutredningen vil bli sammenfallende med alternativ 4 da påhuggene a og F vil være
de samme som for lang t unnel. Dette vil gi oss et enda bedre bakgrunnsbilde for valg av løsning.

Tunnelpåhuggene samlet:

Figur 4 : samlet oversikt over tunnelpåhugg. Illustrasjon: Mari Hagen

0 - Alternativet
Konsekvensene ved et tiltak framkommer ved å måle/sammenligne for ventet tilstand etter at
tiltaket er gjennomført, mot forventet tilstand uten at tiltaket realiseres.
Alternativet som representerer videreføring av dagens status kalles « 0 - alternativet ». Det vil si
dagens veg slik den slik den er regulert per 24.6.2015.

Alternativ 2
Standardheving av veg en på strekningene Oksfjordhamn - Mettevollia og Rakkenes - Karvik.
3 t unnel er gjennom : Mettevollia, Malingsfjellet og Rakkenes.

Alternativ 4
Standardheving av vegen på strekningene Oksfjordhamn - Mettevollia og Rakkenes - Karv ik . Lang
t unnel gjennom Kvænangsfjellet fra Mettevollia til Rakkenes .
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Tilrådning  

Med utgangspunkt i silingsrapporten er Statens vegvesen sin tilrådning å områderegulere 
alternativ 2 fra Oksfjordhamn til Karvik, og detaljere strekningen Tverrelva-Sandneselva i første 
omgang. For de andre strekningene vil det bli stilt krav om detaljering senere. Begrunnelsen for 
tilrådningen er blant annet: 

• Prosjektets målsetting om framkommelighet vil bli like godt ivaretatt ved flere korte 
tunneler som ved en lang tunnel 

• Erfaringer viser at etappevis utbygging lettere kan innpasses i handlingsplanen til NTP 
• Alternativ 2 gir en bedre tilgang til fjellet i forbindelse med friluftsliv og turisme 
• Tilgangen til Gildetun gjestestue blir ivaretatt 
• Tunnelmasser kan brukes hensiktsmessig på veg utenfor tunnel 
• Ved uønskede hendelser i tunnel vil vi mye raskere kunne åpne for trafikk på gammelt 

vegnett  
• Drift og vedlikehold vil være sikrere og kostnadsreduserende enn ved en lang tunnel 
• Tilgang til fritidsbebyggelse i Sandnesdalen vil ivaretas 

6 METODE 

Som utgangspunkt benyttes standard metode for konsekvensanalyse definert i Statens 
vegvesens håndbok V712.  

Prissatte konsekvenser 

Med prissatte konsekvenser menes konsekvenser som det finnes metoder for å sette en pris på 
i kroner. 

Samfunnsøkonomisk nytte 

De prissatte konsekvensene er skal samles i en nytte-/kostnadsanalyse. Nytte-/kostnadsanalyse 
er en beregning av den nytte og de kostnader, målt i kroner, som et tiltak gir opphav til. Det 
teoretiske grunnlaget for nytte-/kostnadsanalysen er beskrevet i håndbok V712. I nytte-
/kostnadsanalysen veies kostnader forbundet med tiltaket opp mot de nyttevirkninger det 
samme tiltaket gir. 
 
Nytte-/kostnadsanalysen gjennomføres med bruk av beregningsprogrammet EFFEKT. 
 
Det skal utarbeides kostnadsoverslag for samtlige alternativ. Utarbeidelse og kvalitetssikring av 
kostnadsoverslag skal skje i henhold til «håndbok R764: Anslagsmetoden, utarbeidelse av 
kostnadsoverslag». Ved utarbeidelse av kostnadsoverslag vil det bli satt ned en kostnadsgruppe 
internt i Vegvesenet som skal bestå av flere personer med faglig kompetanse på de felt de ulike 

8 
 

-�178�-



Omlegging av E6 over Kvæna ngsfj ellet – områderegulering

alternativene vil omfatte. Det er utviklet et eget dataprogram, ANSLAG, som verktøy for
beregningene. Kostnadsberegningen skal ha en nøyaktighet på + / - 10 %. Følgende vil bli
utredet:
Trafikant og transportbrukernytte

• Tidskostnader

• Kjøretøyavhengige kostnader

Budsjettvirkning for det offentlige

• Investeringskostnader

• Drifts - og vedlikeholdskostnader

• Overføringer
• Ulykkeskostnader

I kke - prissatte konsekvenser

Med ikke prissatte konsekvenser menes konsekvenser som det ikke finnes noen metode for å
sette en pris på i kroner. Dette omfatter fagtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv,
naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser.
De aktuelle konsekvensutrednings - tema utredes etter følgende struktur:

Områdets verdi: Vurder es på en tredelt skala; liten - middels - stor

Tiltakets omfang: Vurderes på en femdelt skala fra «Meget stort negativt» til «Meget stort
positivt»

Tiltakets konsekvens: For hvert utredningstem a sammenholdes områdets verdi og tiltakets
o mfang, jf. «Konsekvensvifta» i hå ndbok V712.

Figuren viser konsekvensvifta (kilde: Statens Vegvesen. Håndbok V71 2 )

Samlet vurdering:
Sammenstilling. Til slutt sammenstilles alle
konsekvenser i en samlet vurdering. Her vil
også tema som bearbeides i « Virkninger av
planforslaget » inngå i helhetsvurderingen.
Eventuelle avbøtende tiltak vurderes og
foreslås.

9

-�179�-



Omlegging av E6 over Kvænangsfjellet – områderegulering  

 

Anleggsperioden skal også omtales. 
 

Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det vil bli utført risiko- og sårbarhetsanalyser, jfr. håndbok 712.  

Tema som skal behandles  

I tillegg til de særskilte utredningstemaer som er beskrevet under prissatte konsekvenser og 
ikke-prissatte konsekvenser, er det behov for en nærmere vurdering og beskrivelse av en rekke 
andre problemstillinger. Disse temaene vil ikke bli underlagt en konsekvensutredning, men 
drøftet og ivaretatt gjennom utarbeidelse av planbeskrivelsen. Aktuelle temaer er blant annet 
følgende: transportnæringen, sykling og gåing, nærmiljø og friluftsliv og turisme. 

7 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

Planprosess 
Planforslaget skal i neste fase utarbeides utfra resultat av konsekvensutredninger, både ikke 
prissatte og prissatte konsekvenser, samt at en silingsrapport vil inngå i planprogrammet.  
Forslag til planprogram sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og 
legges ut til offentlig ettersyn. Dette gjøres samtidig som det varsles planoppstart. Frist for 
uttalelsene til planprogram og varsel om oppstart skal være minst 6 uker. 
 
Nordreisa og Kvænangen kommune fastsetter planprogrammet for planarbeidet for den delen 
som er innenfor egen kommune.  
 
Statens vegvesen utarbeider konsekvensutredning i tråd med fastsatt planprogram. 
Konsekvensutredningen skal være tilpasset plannivået og være relevant i forhold til de 
beslutninger som skal tas. Planforslaget med konsekvensutredning skal beskrive virkninger av 
tiltaket for miljøet og samfunnet. Virkninger av planen som helhet skal også inngå i vurdering av 
konsekvensene. 
 
Etter hvert skal områdereguleringsplan med konsekvensutredning legges ut til offentlig 
ettersyn av Statens vegvesen med minimum i 6 ukers frist til å gi uttalelse. Områderegulering 
for strekningen vil fokusere på detaljerte løsninger for den delen som prioriteres, mens   det vil 
bli stilt krav til ytterligere planlegging av de deler som ikke prioriteres. Planforslaget vedtas 
endelig av kommunestyret i de to berørte kommunene. 
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Medvirkning 
Planprogrammet og regelverket for konsekvensutredninger sikrer at man i plansaker får en 
bred medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet med silingsrapport 
gis det anledning til å komme med innspill som er viktige og om skal utredes, og den videre 
saksgang hvor det endelige planforslaget med tilhørende konsekvensutredning skal behandles. 
 
Det er lagt opp til et åpent informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart av 
planarbeidet og åpent møte under høringen av planforslaget.  
 
Informasjon om prosjektet og aktuelle dokumenter legges fortløpende ut på vår nettside 
Vegprosjekter - vegvesen.no. Informasjon om prosjektet ligger også på kommunen sine 
nettsider. 
 

• Vegvesenet varsler oppstart og legger ut planprogrammet på høring.  
• Vegvesenet merknadsbehandler planprogrammet, i samarbeid med kommunene 
• Nordreisas og Kvænangen kommune fastsetter planprogrammet  
• Vegvesenet utarbeider forslag til områdereguleringsplan 
• Statens vegvesen legger forslag til områderegulering ut på offentlig ettersyn 
•  Vegvesenet merknadsbehandler forslag til områdereguleringen, i samarbeid med 

kommunene 
• Kommunestyret i Nordreisa og Kvænangen kommune vedtar områdereguleringen 

 
Statens vegvesen har som tiltakshaver hovedansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplanen og 
vil sammen med kommunene stå som hovedansvarlig for informasjon om planarbeidet. 
Gjennom informasjonsarbeidet ønsker man å oppnå lokal medvirkning i planarbeidet. 
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8. Forhåndsmerknader til varsel om oppstart og planprogram for 
områderegulering – E6 Kvænangsfjellet 

Varsel om oppstart og forslag til planprogram ble sendt ut 26.januar 2016 med høringsfrist til 7.mars 2016. 

Dette er forhåndsmerknader innkommet til SVV innen 7.mars 2016. Det tas forbehold om merknader som ikke 
har kommet fram i tide pga. postgang. 

 

Mottatt 25.1.2016: 

Fellesuttalelse fra Nordreisa formannskap - Rassikring Mettevoll 

Utvalg: Nordreisa formannskap 

Dato: 21.01.2016 

Uttalelsene fra formannskapsmøtet: 

Behandling: 

Ordfører Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende forslag til fellesuttalelse fra Nordreisa formannskap: 

Vedtak:  
Rassikring Mettevoll  
På strekningen Mettevoll – Øvergård er det flere boliger som er rasutsatt, og et langt større antall personer kan bli 
isolert som følge av at ras stenger Fv. 360 som fører opp Oksfjorddalen. Senest 9.januar 2016 gikk det snøras i 
området. Og befolkningen har i de senere år vært evakuert flere ganger på grunn av rasfare.  
Ofte blir også E6 stengt på grunn av rasfare fra Mettevoll lia. Denne stengningen berører disse beboerne, som da 
lever i utrygghet selv om stengning av europavegen ikke alltid fører til evakuering av husstandene. Statens vegvesen 
har startet planlegging av ny E6 trase forbi dette området.  
NVE er det statlige organet som er satt til å ivareta forvaltningsoppgavene innenfor skredforebygning og er i den 
måte statlig fagmyndighet på området.  
I lys av Statens vegvesens planleggingsarbeid, vil Nordreisa kommune oppfordre NVE å gjøre en utredning på 
rassikring av boliger og Fv. 360 i samme område. Målsetningen er å eventuelt gjøre tiltak samtidig med at 
vegvesenet sikrer E6.  
 
Med vennlig hilsen  
Øyvind Evanger Ordfører 
 
 
Statens vegvesen tar innspillet til orientering. 
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Statens vegvesen tar innspillet til orientering og tar det med oss videre i planleggingen.

Fra: Sørstraumen servicekontor <servkont@online.no>
Sendt: 17. desember 2015 13:59
Til: Firmapost - nord
Emne: Prosjekt Kvænangsfjellet
Hei,
I anledning at Kvænangsfjellet blir utbedret, så vil jeg komme med et forslag at det blir satt opp en
Infotavle og/eller en skjerm ved/på Sørstraumen Handel. Ved stengt fjellovergang kan det fort bli lange køer ved
bom og trafikale problemer. Brøytebil som skal snu ved bommen får ofte problemer, om det da er informasjon ved
Sørstraumen Handel vil flere stoppe her og vente og dermed skape mindre kø.

Med hilsen
Geir - M Olsen
Sørstraumen Handel AS
77769910

Statens vegvesen tar innspillet til orientering og vil vurdere infotavle ved Sørstraumen handel.
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Mottatt: 25.1.2016 
 
NLF Troms/Finnmark/Nordland regionsjef <troms@lastebil.no> 
 
Høringssvar planprogram for E6 Kvænangsfjellet  
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) region 7 Nordland, Troms og Finnmark har behandlet planprogrammet og 
vurdert de tilrådte alternativene 2 og 4. 
 
Sett fra vårt ståsted vil alternativ 2 med 3 tuneller og utbedret vei på strekningene Oksfjordhamn-Mettevollia og 
Rakkenes Karvik gi en regularitet over Kvænangsfjellet som er tilfredsstillende. Alternativ 4   med en lang tunnel er 
for transportnæringen det mest optimale.  
 
NLF mener allikevel at hensyn til muligheten for en hurtigere etappevis utbygging hvor tunellen gjennom 
Malingsfjellet blir detaljregulert allerede nå veier så pass tungt at vi ønsker å støtte oss til Statens vegvesen sin 
anbefaling.  
 
Vi ønsker å påpeke at alle etapper av utbyggingen må sikres i rulleringen av NTP slik at stenginger av veien på grunn 
av rasfare ved Mettevollia og Rakkenes unngås.   
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Lastebileier-Forbund 
 
Odd-Hugo Pedersen 
Regionsjef  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Statens vegvesen tar til orientering at NLF støtter vegvesenets anbefaling om alternativ 2. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2016/165 - 3
Arkiv: L12
Saksbehandler: Hanne
Henriksen
Dato: 15.02.2016

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato

11/16 Nordreisa miljø - , plan og utviklingsutvalg 3.3.2016

Varsel om oppstart - Områderegulering E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn - Karvik

Henvisning til lovverk: Plan - og bygningsloven

Vedlegg
1 Varsel om oppstart av områderegulering for E6 over Kvænangsfjellet og forslag til planprogram
2 Planprogram for E6 Kvænangsfjellet
3 Silingsrapport E6 Kvænangsfjellet
4 Kvænangsfjellet - planområde

Saksprotokoll i Nordreisa miljø, plan - og utviklingsutvalg – 3.3.2016

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune har ingen merknader til planprogrammet for områdereguleringen.

Til varsel om oppstart har vi følgende innspill: Nordreisa kommune ber Statens vegvesen vurdere om masser fra de
planlagte tunnelene kan benyttes til skredsikring av bebyggelsen i Mettevollia, hvilke om råder som er best egnet til
å etablere skredsikringstiltak på og regulere inn skredsikringstiltak i planen.

Statens vegvesen tar til orientering at Nordreisa kommune støtter vegvesenets anbefaling om alternativ 2.

1 5

-�185�-



Omlegging av E6 over Kvæna ngsfj ellet – områderegulering

Mottatt 8.3.2016

SVAR - VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING FOR E6 OVER KVÆNANGSFJELLET OG
FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver.
Fylkeskommunen har etter folkehelseloven o gså et folkehelseansvar innenfor sine sektorer. Fylkeskommunens
innsigelseskompetanse i plansaker etter plan - og bygningsloven inkluderer kulturminne - , kulturmiljø - og
landskapshensyn, friluftsliv, samordnet areal - og transportplanlegging, kjøpesenter, reg ional plan eller
planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og havbruksinteresser/akvakultur.

Statens Vegvesen har den 25.01.2016 i samarbeid med Nordreisa og Kvænangen kommuner sendt ut varsel om
oppstart for områderegulering for E6 over Kvænangsfjellet. I utsendelsen inngår også forslag til planprogram med
høringsfrist 7.mars 2016. Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra fylkeskommunen på
vegne av våre ulike fagetater.

Troms fylkeskom mune ser svært positivt på at planprosessen for en bedret regularitet over Kvænangsfjellet nå er
startet opp.

E6 binder sammen landsdelen og vekstregionene i nord. Funksjonelle omkjøringer nord - sør er det få eller ingen av.
Den gjeldene strekningen over Kv ænangsfjellet er i dag en av de største flaskehalser på riksvegnettet i Troms –
med ekstrem omkjøring via Finland. Strekningen er en logistisk propp som det haster med å få åpnet.

Regulariteten er svært dårlig på strekningen som er svært værutsatt og dels skredfarlig. Usikkerheten dette gir for
hvorvidt hovedferdselsåren er fremkommelig innebærer en hemsko for god regional utvikling av Nord - Troms.
Fremkommeligheten for personer og gods må bli bedre. Blant annet vil ferdigstilling av dette prosjektet kunne
g jøre at Alta lufthavn blir et godt alternativ for befolkningen også sør for Kvænangsfjellet som i dag bruker Tromsø
lufthavn til tross for lengre reiseveg.

En voksende sjømatnæring nord for Kvænangsfjellet bruker i dag eksportruten på Rv 93 mot grense Finl and og i
liten grad bil til baneløsning på E 6 til Narvik – slik svært mye av øvrig sjømatgods gjør. Årsaken er bl.a.
regularitetsutfordringen og omkjøringsproblematikken på E6 Kvænangsfjellet.

Innspill :

I det følgende gir vi innspill til planprogrammet og det videre planarbeidet knyttet til ulike tema som har interesse
for fylkeskommunen. Vi viser også til møte i regionalt planforum Troms 18. februar 2016, der prosjektet ble
presentert og drøftet. Referat fra møtet vedlegges.

Generelt til planprogrammet:

S ammen med silingsrapporten gir planprogrammet god bakgrunnsinformasjon, og oppgaver i planarbeidet er greit
presentert. Vi savner en mer tydelig framdriftsplan. Utredningsprogrammet (kap. 5) omfatter de tema som er
relevante, men kunne med fordel sagt mer om viktige problemstillinger som skal vurderes under hvert
utredningstema. Se innspill i avsnittene under.

Friluftsliv og folkehelse:

I Kvænangen og Nordreisa kommuner er det blitt gjennomført en kartlegging og verdsetting av friluftsområder i
tråd med Mi ljødirektoratets håndbok DN - håndbok 25, 2004: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
Arbeidet ble initiert av Troms fylkeskommune og ble gjennomført i samarbeid med kommunen, frivillige
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organisasjoner og ressurspersoner. Kartleggingen viser omr ådets verdi for friluftsliv, og er en ren friluftslivsfaglig
kartlegging. Alle har tilgang til dataene på www.tromsatlas.no (etterhvert på Naturbase.no) og de kan brukes som
beslutningsgrunnlag i arealplanarbeidet. Utsnittet under viser at det i planområde t er svært viktige (røde) områder
for friluftsliv som må tas hensyn til.

De to alternativene, i kombinasjon med bruk av gammel vei gir god tilgang til bruk av naturen i området. Det må
tas hensyn til og settes av plass for avkjøringer og parkeringsplasse r slik at bruk av utmarka og turområdene kan
skje på en trafikksikker måte.

I et folkehelseperspektiv er vi også opptatt av at tiltaket ikke gir økte støy - eller støvplager for de som bor nært
traseen, og at planen angir trafikksikre løsninger. Vi forvente r også at tiltaket bidrar positivt til forhold for gående,
samt bruk av sykkel og kollektivtransport i det aktuelle området.

Turisme - Bruk av «gammel E6» - reiseopplevelse:

Tross sine utfordringer vinterstid, er dagens veg over Kvænangsfjellet et høydepun kt hva angår naturopplevelse.
Dette gjelder både for syklende og bilister som skal over fjellet og for nordlysturister og friluftsfolk som oppsøker
området. En form for opprettholdelse av eksisterende vegtrase har derfor en udiskutabel verdi, og det er pos itivt
at dette er med som utredningstema. Tilrettelegging for bruk av Gildetun, samt for ulike trafikantgrupper gjennom
året (sykkel/fotgjengere/biler), trafikksikkerhet og standard, betydning som backup ved stengte tunneler samt
framtidig forvaltning er f orhold som må utredes i planarbeidet.

Tilpasning til/konflikt med eksisterende bygg/infrastruktur

Planprogrammet synliggjør i liten grad utfordringer knyttet til ev. omlegginger der det er eksisterende bebyggelse.
Det framgår f.eks. ikke om det knyttet til standardheving langs Oksfjordvannet/ i Oksfjordhamn eller Kårvik kan bli
nødvendig med endringer i trase og i hvilken grad dette ev. vil berøre de som bor der. Vi antar at
problemstillingene inngår i utredningsprogrammet (nærmiljø) og dette må tas spesiel t høyde for når det gjelder
framdrift/rom for deltagelse i planprosessen.

Kulturminner/ - miljø:

Planprogrammet er generelt svært kortfattet med få problemstillinger knyttet til de enkelte utredningstema. En
del av temaene er likevel bredere omtalt i silings rapporten. Dette gjelder imidlertid ikke for temaet Kulturmiljø
(Kulturminner og kulturmiljø i silingsrapporten). Her er det kun vist til noen mindre undersøkelser fra Sametingets
side. Vi gjør oppmerksom på at det er stort potensial for funn av automatisk fredete kulturminner fra alle
tidsepoker, og dessuten potensial for krigsminner, i flere av de berørte områdene, og at Troms fylkeskommune er
forvaltningsmyndighet på lik linje med Sametinget. Kulturminner og kulturmiljø må gis nødvendig plass i
utredning ene som skal gi grunnlag for veiplanen.

Ut fra kartet kan vi allerede nå si at det later til å være kjente kulturminner innenfor avgrensingen i Oksfjordhamn,
ved Oksfjordvannet og Rakkenes. Her er også potensiale for å kunne påvise hittil ukjente automatis k freda
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kulturminner. Det er imidlertid også stort potensial for hittil ukjente kulturminner langs andre deler av 
traséforslagene. 

Vi må gjennomføre en befaring i planområdet for å kunne vurdere tiltakets virkning på fredete kulturminner og 
landskap, jf Kulturminnelovens §9. Planområdet er stort, men kartgrunnlaget er ikke det beste. I den forbindelse 
ber vi om å få tilsendt bedre kartmateriale for å kunne planlegge undersøkelsene og sette opp et budsjett, jf KML 
§10. Kartene bør enten vise det totale planområdet, dersom dette er fastsatt, eller aktuelle trasealternativ med 
korridorer i nødvendig bredde på begge sider av midtlinjen, jf undersøkelsesområdene som ble levert i forbindelse 
med feltarbeidet på Hålogalandsveien. Riggområder, massedeponier, midlertidige tilførsels- og omleggingsveier 
osv må være omfattet av kartene vi får tilsendt, da dette også er arealer som må undersøkes for kulturminner. Av 
hensyn til feltarbeidsplanlegging ber vi om snarlig oversendelse, gjerne også som shapefil. Vi tar sikte på å 
gjennomføre befaringene inneværende feltsesong. 

Undersøkelsene vil bli samkjørt med Sametinget. 

Avslutning 

Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Troms fylkeskommune står gjerne til disposisjon ved behov for avklaringer, 
råd og veiledning underveis. Kontaktperson kulturminner/-miljø: Harald Johnsen, ellers kontakt planavdelingen 
v/Bjørg Kippersund. 

Vi ønsker dere også velkommen til å legge fram saken på nytt i planforum, fortrinnsvis før planforslaget er 
ferdigstilt. Dette kan være en nyttig arena for større planer som denne som berører flere interesser. Mer 
informasjon om regionalt planforum fins på http:/ 

__________________________________________________________________________________ 
 Statens vegvesen tar til orientering innspillene fra Troms Fylkeskommune. Vi vil i reguleringsplanen se nærmere 
på de punkt som fylkeskommunen har vektlagt.  
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Innspill til varsel om oppstart for områderegulering og høring av planprogram for E6 over Kvæn angsfjellet
Oksfjordhamn – Karvik

Fylkesmannen viser til ovennevnte sak med høringsfrist 7. mars 2016. Formålet med reguleringsplanen er en
omlegging av E6 over Kvænangsfjellet. Planforslaget er et samarbeid mellom Kvænangen og Nordreisa kommune.
Tiltaket har vært presentert i planforum 18. februar 2016

Planen går inn i Fylkesmannens «Innsigelsesprosjekt». Ordningen gir Fylkesmannen fullmakt til å samordne og
eventuelt avskjære innsigelser fra statlige myndigheter.

Plan og bygningsloven gir som utgangspunkt kommunen myndighet til å bestemme arealbruken innen sitt
geografiske område forutsatt at dette skjer etter lovens bestemmelser og i tråd med retningslinjer som er gitt av
nasjonale og regionale myndigheter. Vi viser for øvrig til:

Retningslinjer for bru k av innsigelse og klage på kommunal arealdisponering som dere finner her: Fylkesmannen i
Troms - Retningslinjer for bruk av innsigelse og klage på kommunal arealdisponering

Kommuneplanens arealdel for Kvænangen kommune

Kommuneplanens arealdel for Nord reisa kommune

FAGLIGE RÅD:

Hensynet til Landbruk:

Under punkt 5 om Utredninger og silingsrapport presenteres en tabell som viser en oversikt over tema som skal
konsekvensutredes og de tema som skal belyses i planen. Vi savner et punkt som redegjør for kons ekvenser for
landbruk, skogbruk og beitedyr som tema til belysning (arealkvalitet, bevaring av dyrka mark, beitedyr,
underganger på tvers for passasjer for beitedyr). På begge sider av veien finner vi både innmark og innmarksbeite.

Fylkesmannen mener det e r viktig å ha fokus på arealeffektive løsninger som på best mulig måte ivaretar
landbruksinteressene i den videre prosessen og utbygging. I denne forbindelse en nøye vurdering av lokalisering
for areal til rigg og anleggsområder.

Hensynet til reindrift:

Det er positivt at begge forslag (alternativ 2 og 4) skal konsekvensutredes. Dette vil sikre at reindriftsnæringens
interesser blir ivaretatt. Her bør Statens vegvesen i tillegg ha en tett oppfølging med reinbeitedistrikt 35 -
Fávrrosorda, som er direkte b erørt av E6 over Kvænangsfjellet. De bør ha klar strategi med hvordan utbyggingen
(når den tid kommer) skal skje i tid og rom som best mulig hensyntar de ulike beitebruksmønster distriktet har på
sommerbeite.

Traseforslag: Avhengig av hvilke to tunellalter nativer man ender opp med, er det mest hensiktsmessig at traseen
utenom tuneller følger dagens E6 i størst mulig grad. Dette vil redusere ytterligere tap av beiteland. Begge forslag
med tunell vil redusere forstyrrelser ovenfor reindrifta sett i forhold ti l dagens E6. Forslag 4. vil være det aller
beste alternativet for reindrifta. Alternativ 2, med tre tuneller, vil være mer forstyrrende. Da vil Eidelvdalen
mellom tunellene ved Tverrelva og Malingsfjellet - vest, samt Sandnesdalen mellom tunellene Rakkenes o g
Malingsfjellet - øst fortsatt ha trafikk.

En trase som sikrer flest mulige interesser, er trolig en kombinasjon av tunellalternativ 2. og 4. Et mulig
kompromissforslag vil være to tuneller, en gjennom Rakkenesura som foreslått i alt. 2., og en sammenhengende
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tunell gjennom Malingsfjellet ved Storsvingen helt frem til Mettevollia (ikke to tuneller mellom nevnte område, slik 
som alternativ 2 beskriver, men kun ett). I forhold til alternativ 4. vil man sikrer kortere blindveg til Gildetun og 
allmennhetens muligheter til å bruke Kvænangsfjellet til rekreasjon bevares, samtidig som forstyrrelser ovenfor 
reindriften begrenses ytterligere sett i forhold til tre tuneller. 

Avbøtende tiltak: 

Dersom deler av dagens E6 trase skal tas ut, bør man fjerne asfalt og masseoppbygning langs trase for mest mulig 
tilbakeføring av terrenget til opprinnelig tilstand. Dersom eksisterende trase utenom den nye E6 skal være 
sommeråpen (som gruset stil, sykkelveg eller alternativ rute for MC), bør oppbygningen av vegen senkes slik at 
veien går mer i ett med terrenget. Man bør også i størst mulig grad fjerne rekkverk og snøskjerm. Disse tiltak vil 
redusere den barrieren veien utgjør for reines naturlige trekk over området. 

Utfordring med rein i tunell er en kjent sak. Rein (særlig okserein) står i tunnelmunningen for å kjøle seg ned i de 
perioder heten får reinen til å søke kalde områder (balgat). Kjente eksempler er blant annet Skarbergtunellen i 
Porsanger kommune og Stállogárgutunnelen på Kvaløya/Fálá i Hammerfest kommune. Her har ferist i tradisjonell 
og elektrisk form ikke fungert. Heller ikke alarmdur eller inngjerding mellom ferist har hindret reinen i å stå i 
tunnelåpningen. Dette vil helt sikkert bli et problem i tuneller over Kvænangsfjellet også, da E6 går gjennom ett av 
kjerneområdet for okserein. Man bør ha en plan på tiltak som skal hindre reinen i å bruke tunnelmunningen til 
avkjøling. Ett tiltak som trolig vil fungere bedre enn ferist, er å lage en sidetunell med egen utgang der reinen kan 
stå å kjøle seg ned uten at vegtrafikken hindres. Da bør en sideåpning ha samme grad av kald luft som 
hovedåpningen. Dersom reinen får et like kjølig alternativ til selve tunnelmunningen, vil den nok velge det 
området der den forstyrres minst. En slik sidetunellåpning vil redusere faren for reinpåkjørsler og ulykker 
betraktelig. 

Fylkesmannen har utover dette ingen vesentlige merknader til planarbeidet. Vi imøteser nærmere kontakt med 
Statens vegvesen om det videre arbeidet med reguleringsplanarbeidet for omlegging av E6 over Kvænangsfjellet. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Statens vegvesen tar til orientering Fylkesmannens merknader. Vi vil i reguleringsplanen se nærmere på de 
punkt som Fylkesmannen har vektlagt.  

Når det gjelder reindrift spesielt vil konsekvensutredningene også vurdere avbøtende tiltak for de ulike 
alternativer. 

 
Mottatt 7.mars 2016 
VISER TIL FOLKEMØTE PÅ SØRSTRAUMEN I  KVÆNANGSHAGEN VERDDE, dato 23.02.2016 
Her kom det fram forslag fra Svein Tømmerbukt om bygging av tunell igjennom Kvænangsfjellet. 
Forslag: Alternativ 1, hel tunell 
     *      2 tuneller, en i hver kjøre retning, her bør det brukes Fullprofil maskin. 
     *      På grunn av mini malt med sikringsarbeid. 
     *      Brann i tunell vil ikke være noen fare, luftstrøm i kjøre retningen, hvor eventuell røyk vil bli ført bort. 
     *      Møte ulykker er uaktuelt. 
     *      Ved reparasjon i tunell vil løp 2 kunne lys reguleres. 
     *      Unødvendig med omkjørings vei. 
     *      Vinter vedlikehold må kunne kuttes, (brøyting). 
     *      Erstatning til Reindrifta er på kr.0 (null) 
     *      Berøring av fortidsminner kr.0 (null) 
 
 Når alt er fra trukket er dette det beste alternativet.   
_______________________________________________________________________________________ 
Statens vegvesen tar innspillet til orientering.  
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Statens vegvesen tar til orientering Sametingets merknader.

Når det gjelder reindrift spesielt er konsekvensutredning omtalt på side 6 og denne vil bli i samarbeid med
reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda, der også avbøtende tiltak for de ulike alternativer vil bli vurdert .
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1831-8 

Arkiv:                G21  

Saksbehandler:  Bodil Alida 

Mikkelsen 

 Dato:                 02.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

8/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 29.02.2016 

29/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Nødnett/legevakt i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: Lov om helsetjenestene i kommunen 

      Akuttmedisinforskriften 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nordreisa kommune installerer nytt nødnett/legevaktssentral i lokalene på laboratoriet. 

2. Ansatte på laboratoriet skal  

- Være til hjelp for Sonjatun sykehjem som har de sykeste og dårligste pasientene på 

langtidsplass.  

- Være behjelpelig på Sonjatun sykestue.  

- Være en ressurs og styrke for hjemmesykepleien og de andre sykehjemmene.  

3. Ansatte på Sonjatun sykehjem og Sonjatun sykestue skal bistå legevaktssentralen ved 

behov. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 29.02.2016  

 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag:  
4. Nordreisa kommune installerer mottak nødsamtaler, legevaktssentral og sentral for 

trygghetsalarmer i lokalene til laboratoriet. 

5. Tjenesten organiseres slik at ansatte disponeres av leder ved Sojnatun sykehjem når det er 

ledig kapasitet.  

6. Dette er lagt inn i driftsbudsjettet fra 2016 med 1.407.373 millioner kr. 

7. Organiseringen evalueres pr. 1.1.2017. 
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Forslaget til Olaug Bergset (Sp) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Nordreisa kommune installerer mottak nødsamtaler, legevaktssentral og sentral for 

trygghetsalarmer i lokalene til laboratoriet. 

2. Tjenesten organiseres slik at ansatte disponeres av leder ved Sojnatun sykehjem når det er ledig 

kapasitet.  

3. Dette er lagt inn i driftsbudsjettet fra 2016 med 1.407.373 millioner kr. 

4. Organiseringen evalueres pr. 1.1.2017. 

 

 

 

Tidligere utvalgsbehandlinger: 

PS 41/15 Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.10.2015  

 

Behandling:  
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

 Nordreisa kommune installerer og drifter nytt nødnett og ny legevaktsentral på Helsesenteret 

Sonjatun fom februar 2016.  

 Kostnadene for installering og drift innarbeides i budsjett for 2016.  

 Endelig plassering, drift og personellmessige disponeringer legges frem i egen sak med 

bakgrunn i utvalgets diskusjoner.  

 

PS 10/15 Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.09.2015  

Behandling:  
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:  

Nytt kulepunkt:  

Endelig plassering, drift og personellmessige disponeringer legges frem i egen sak med bakgrunn i 

utvalgets diskusjoner.  

 

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

 Nordreisa kommune installerer og drifter nytt nødnett og ny legevaktsentral på Helsesenteret 
Sonjatun fom februar 2016.  

 Kostnadene for installering og drift innarbeides i budsjett for 2016.  

 Endelig plassering, drift og personellmessige disponeringer legges frem i egen sak med 

bakgrunn i utvalgets diskusjoner.  

 

Saksopplysninger 

Tidligere saksfremlegg i denne saken finnes på vår hjemmeside og er tilgjengelig under 

utvalgsmøtene. 

 

Helse og omsorgsutvalget drøftet om nødnett og legevakt sentral kan legges på Sonjatun 

sykestue for å få mer nytte av sykepleierne når de ikke betjener sentralen. I forhold til saken har 

det vært en gruppe som har arbeidet med det, gruppen består av kommuneoverlege Øyvind 
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Roarsen, legevakt sykepleier Tonje Andersen, leder DMS Aina K. Hagen, virksomhetsleder 

Gunn Næss og helse og omsorgsleder Bodil Mikkelsen 

 

Momenter som taler mot en lokalisering på Sonjatun Sykestue 

 Lokalene på Sonjatun sykestue er ikke egnet til legevakt, da det å betjene en legevakt 

krever at man skal kunne svare telefon i et lukket rom. Dette for å kunne ivareta 

personsikkerhet angående taushetspliktige opplysninger. For å få til et slikt rom må 

man ta i bruk dagligstue eller et av pasientrommene. Fra et faglig ståsted er ikke dette 

ønskelig da det ikke er flere pasientrom enn det må være. Å ta i bruk dagligstua vil 

redusere pasientenes mulighet til å bruke lokalet. Dagligstua er mye i bruk av 

inneliggende pasienter i sykestue eller områdegeriatrisk tjeneste. 

 I dag er det kun distriktsmedisinske tjenester (DMS) i korridoren hvor sykestua holder 

til. DMS består av fødestue, sykestue og område geriatrisk tjeneste (OGT). Det 

planlegges en utvidelse av disse tjenestene, med blant annet ambulerende gynekolog, 

cellegiftbehandling og geriatrisk poliklinikk. Slike tjenester må være i tilknytning til 

naturlige samarbeidspartnere. Gynekolog med fødestue, Cellegiftbehandling med 

sykestue og geriatrisk poliklinikk med OGT. Allerede i dag er det en utfordring med 

tanke på plass til tjenestene.  

 En ombygging av Sonjatun sykestue til å kunne ha legevakt her vil redusere 

muligheten for å få andre tjenester inn i DMS’et på sikt.  

 Deler av oppgavene på Sonjatun sykestue er UNN tjenester, dvs spesialisthelse-

jenester. 1 av sengene på sykestua er en ø-hjelpsseng. Slik sett kan ressurser 

tilsvarende 1 seng brukes kommunalt, uten at det får betydning for sykestue- eller 

DMS-finansieringa.   

 

Nødnett på sykestua innenfor dagens bemanning. 

 På sykestue er det 7 årsverk sykepleier som skal dekke de 4 sykestuesengene, 

områdegeriatrisk tjeneste og føden. I avtalen med UNN er disse ressursene fordelt med 

55% til Områdegeriatrisk tjeneste, 5% til fødestua og 40% til sykestua. Hvis 

kommunale legevakt skal betjenes av sykestua, så må man bruke ressursen som 

tilhører ø-hjelpssenga (tilsvarer en 70% sykepleierstilling, ¼ av sykestuesengene). 

Ressurser utover 70% vil redusere tilskudd fra UNN/Helse Nord. 

 Av sykepleier årsverkene er det også inkludert nattevakttjeneste.  Avtalen med 

Nordreisa kommune om nattevakter på sykestua er en 50-50 deling, altså at Nordreisa 

kommune dekker 50% av nattevaktene. Dette på grunn av at nattevakten på sykestue 

også dekker kommunal legevakt etter dagens ordning.  

 Dersom kontrollrommet til Nødnettet skulle bli plassert i lokalene til Sonjatun 

sykestue, vil operatøren/sykepleieren måtte forlate kontrollrommet for å kunne 

assistere legen på lab/skaden, samt følge opp pasienter på venterommet og observasjon 

av pasienter på skaden. Legevaktstelefonen kan betjenes fra en håndholdt telefon, det 

vil si at den kan tas med sykepleier når vedkommende må assistere legen, men selve 

kontrollrommet og datamaskinen tilknyttet Nødnett kan ikke betjenes via en håndholdt 

telefon eller radio.   Da vil det bli en utfordring for operatøren/sykepleieren å betjene 

kontrollrommet på grunn av den fysiske avstanden. Nødnettet er lagt opp slik at anrop 

fra helsetjenesten blir markert med gult på dataskjermen på kontrollrommet, og disse 

samtalene skal prioriteres før samtaler fra publikum (grønne samtaler). Operatøren må 

ha mulighet for å sette grønne anrop på vent for å svare prioriterte anrop, og da må 
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operatøren være tilgjengelig i nærheten av kontrollrommet for å styre dette på 

dataskjermen 

 Det er også forventet at sykepleier kan bistå lege på vakt, noe som vil sikre kvaliteten 

på arbeidet. 

Momenter som taler for en plassering av nødnett på laboratoriet  

 Laboratoriet er i nærheten av venterommet på legekontoret og nasjonal senter for 

legevaktmedisin sier at kommunen er pålagt å ha en døgnkontinuerlig legevakttjeneste, 

og at venterom/lokaler logisk ligger under dette. Akuttmedisinforskriften sier at 

sykepleier skal observere og følge opp henvendelser på legevakt.  Det er et krav om å 

gi faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, og venterom med tilsyn vil gi best faglig 

forsvarlighet. 

 Gjøre laboratoriearbeid for leger som arbeider på ettermiddagen. På landsbasis ser man 

stadig et økende antall henvendelser til lege på kveld, natt og helg, da spesielt 

ettermiddag/kveld. Dette gjelder også for Nordreisa kommune.  Legers bruk av 

hjelpepersonellet på ettermiddag/kveld forutsetter at de er med på å finansiere 

personellet (unntak legevakt). 

 Sykepleier kan avhjelpe hjemmetjenesten og de andre virksomhetene ved prøvetaking 

og sårskift på ettermiddag og helger. I dag er det slik at pasienter må sendes til UNN 

for prøvetaking på ettermiddager og helger. 

 Nesten alle henvendelser på ettermiddagstid er akuttsaker,  som medfører en del 

overtid på hjelpepersonellet. 

 Lokalbefolkningen kan få laboratorietjenester på ettermiddagen, istedenfor i 

arbeidstiden, her kan nevnes blodprøver, 24 timers blodtrykk, EKG. 

 Hvis Nødnett plasseres på laboratoriet, så vil sykepleier være en ressurs for alle; 

Nødnett/legevakt, leger, sykestua, sykehjemmet, hjemmetjenesten, omsorgssentret, bo 

og kultur etc. 

 Hvis Nødnett/legevakt flytter ned til laboratoriet blir også Trygghetsalarmen flyttet 

ned. Det betyr en kvalitetsheving av denne tjenesten. Trygghetsalarmen blir i dag 

betjent av de som er på vakt på Sonjatun Sykehjem. Alarmen er plassert ved LV-

sentralen. Dette betyr i praksis at dersom Trygghetsalarmen utløses når de ansatte er 

inne på et pasientrom, blir ikke Trygghetsalarmen hørt og brukere kommer derfor ikke 

gjennom. Spesielt under morgenstell er det ikke uvanlig at alle ansatte er inne på 

pasientrom.  Vi har ingen trådløs enhet tilkoblet til alarmen. Dette fører igjen til at 

brukere blir satt i kø inn til Trygghetsalarmen og dermed ikke kommer gjennom. Dette 

gjør at tjenesten er upålitelig og ikke gir den tryggheten tjenesten skal gi brukerne. 

 

Sykepleieroppgaver når de ikke betjener Nødnett/legevakt eller lege/venterom eller 

trygghetsalarmen.  

 Være til hjelp for Sonjatun sykehjem som har de sykeste og dårligste pasientene på 

langtidsplass. 

 Være behjelpelig på Sonjatun sykestue. 

 Være en ressurs og styrke for hjemmesykepleien og de andre sykehjemmene, spesielt i 

forhold til sårskift og andre prøvetakinger. 

 

Kjøp av Nødnett/legevakt fra andre kommuner 

Flere kommuner i Nord–Troms kjøper legevaktstjenester fra Tromsø kommune. Nordreisa 

kommune har fått et tilbud fra Tromsø kommune på kr. 561 430 pr år (kr 115 pr innbygger).   
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Kostnader til sykepleierstillinger for å betjene pasienter på venteværelse og hjelpe lege vil bli 

det samme som ved drift av eget nødnett, kr 1.075.136.  

 

Alternativet er å fortsette med dagens praksis; at Sonjatun sykestue bistår på natt og Sonjatun 

sykehjem på ettermiddag/kveld. 

 

Sonjatun sykehjem har 28 pasienter, de fleste med stort hjelpebehov. Pleiefaktoren på 

sykehjemmet er 0.90 og i tillegg har de betjening av nødnett/legevakt og trygghetsalarmen.  

Iflg virksomhetsleder klarer ikke sykepleierne å utføre oppgavene som skal gjøres på 

sykehjemmet med mange dårlige pasienter, betjene oppgavene tilstrekkelig i legevakt, betjene 

venteværelset og assistere lege i den grad de skal. Undersøkelsen som er gjort blant ansatte i 

forhold til legevakten viser at flertallet mener at legevakttelefonen er en belastning.  

 

Vurdering 

Akuttmedisinforskriften sier at sykepleier skal observere og følge opp henvendelser på legevakt.  

Det er et krav om å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, og at venterom uten tilsyn 

ikke oppfattes som faglig forsvarlig. 

De som betjener dagens nødnett/legevakt klarer i dag å koordinere behovene med Sonjatun 

sykestue og hjemmetjenesten slik at tjenesten blir den beste for pasienten. 

 

Det kan også henvises til «Rapport fra Nasjonalt legevaktsregister i 2014», Rapport nr. 4-2014. 

Rapporten viser at til tross for større LV-distrikter, viser registret at det i samme periode skjedde 

lite med bemanning, kompetansekrav og opplæring. Sammenslåingen av LV-distrikter skulle gi 

et bedre tilbud, men rapporten viser at det ikke har hjulpet i det hele tatt. Det har tvert imot blitt 

en større risiko for feil behandling.  
 

En helhetlig legevaktstjeneste er vesentlig for å skape forpliktelser, trygghet og identifisering av 

sykepleierne i legevakt, samt at det gir en nødvendig autoritet. Sektorleder er redd dette 

forsvinner dersom Tromsø Legevakt skal betjene nødnettet/legevaktstelefonen for kommunen.  

Telefonrådgivning er en stor del av LV-sykepleierens oppgave. Studier har vist at 55% av 

pasienter som tar kontakt gjennom telefon gikk videre til legekonsultasjon, mens 91% av 

kontaktene endte i en legekonsultasjon når pasientene møtte opp på legevakten. Dette taler for at 

god telefonrådgivning er viktig.  

 

Det er argumenter som taler mot kjøp av tjenester fra Tromsø. Tromsø har allerede mange 

kommuner å betjene legevaktsentralen til. Det blir et svært stort legevaktsdistrikt og dermed 

mister man den lokale kunnskapen. Man trenger den lokale kunnskapen. Ansatte kjenner de 

geografiske områdene og de kjenner pasientgruppene best. Dersom Nordreisa Kommune kjøper 

tjenesten av Tromsø kommune, betyr dette i praksis at Tromsø legevakt tar telefonen for 

kommunen.  

 

Det er behov for en ressurs for å observere og ivareta pasientene som kommer på legevakten og 

for å assistere legene, selv ved kjøp av tjenesten fra Tromsø. Å kjøpe tjenesten fra Tromsø 

kommune vil kun føre til et ekstra unødvendig ledd i legevaktstjenesten. Tromsø legevakt har et 

stort distrikt og dertil stor pågang, som skal betjenes med tre operatørplasser. Dette kan medføre 

lange ventekøer på telefonen når publikum ringer inn til legevakten, som igjen kan føre til at 

flere møter opp fysisk på legevakten på Sonjatun uten å ha vært i telefonkontakt. Det vil bli flere 

utrykninger, større belastninger på legene, mer slitasje ved å gå vakter samtidig som dette også 
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vil få konsekvenser for ansatte på sykehjemmet, sykestua og hjemmetjenesten da noen må 

koordinere dette. 

 

For å få kontinuitet og en best mulig legevaktstjeneste i Nordreisa kommune, bør sykepleier ta 

imot telefonhenvendelser, ta imot pasientene i skademottak/venterom og assistere 

lege/observere pasienten og følge hele forløpet. En helhetlig legevaktstjeneste må inneholde alle 

ledd i pasientkontakten. Dersom sykepleierne i Nordreisa kommune fratas ansvaret for 

telefonhenvendelser, så vil denne kompetansen reduseres. Det kan føre til at både faglig styrke 

og engasjement i legevaktstjenesten svekkes. 

  

Nødnett/legevaktstelefonen bør bygges opp slik at den er så framtidsrettet at hvis noen 

nabokommuner i framtiden ønsker å koble seg på, så vil det være mulig. Å legge ned 

legevaktstelefonen kan skade rekrutteringen av sykepleiere, da den bidrar til variasjon i 

arbeidsoppgaver og økt kompetanse innen akuttmedisin.  

 

Flytting av trygghetsalarmen vil være en kvalitetsforbedring av dagens tjeneste. I dag opplever 

ansatte at de er opptatt av stell når alarmen går, det tar tid før den blir besvart, og de som bruker 

alarmen blir satt på vent uten at det har vært vurdert hvor kritisk det er. Det er for mange som 

betjener alarmen, noe som fører til redusert kvalitet. 
 

Hvis Nordreisa kommune, som regionsenter, vil satse på helhetlige helse og omsorgstjenester av 

høy kvalitet, så bør kommunen selv kunne betjene nødnettet/legevaktstelefonen. Det vil også gi 

nabokommunene mulighet til et samarbeid om tjenesten, dersom tjenesten fra Tromsø ikke 

svarer til forventningene.  Det betyr at man må prioritere at satsing på god kvalitet og 

kompetanse medfører kostnader, men som kan gi gode effekter på rekruttering av fremtidig 

helsepersonell. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/225-1 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Johanne 

Båtnes 

 Dato:                 26.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

12/16 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 08.03.2016 

30/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Lokalisering av Nordreisa voksenopplæringssenter 

Vedlegg 

1 Bygningsmessig vurdering av Nordreisa idrettshall til bruk for Nordreisa 

voksenopplæringssenter 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nordreisa voksenopplæringssenter (NVO) forblir i lokalene til gamle Sørkjosen skole fram til 

leiekontrakt med Statnett utløper. 

2. Ny vurdering av NVO sitt behov for lokaler gjøres samtidig med utredning om fremtidig bruk av 

lokalene til gamle Sørkjosen skole. 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.03.2016  

 

Behandling: 

Det ble fremmet følgende forslag fra Tore Elvestad (Ap): 

Oppvekst og kultur utsetter sak om lokalisering av voksenopplæring og anmoder om at 

Nordreisa kommune går i nye forhandlinger om pris på lokaler med Nord-Troms videregående 

skole. 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Oppvekst og kultur utsetter sak om lokalisering av voksenopplæring og anmoder om at 

Nordreisa kommune går i nye forhandlinger om pris på lokaler med Nord-Troms videregående 

skole. 
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Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i desember 2015 at muligheten for flytting av voksenopplæringssenteret 

til Nord-Troms videregående skole skulle utredes. Nordreisa voksenopplæringssenter er 

lokalisert i Sørkjosen skole og har hatt denne lokaliseringa siden 2010. I en politisk prosess for 

økonomisk omstilling i 2015, ble det foreslått å flytte voksenopplæringssenteret for så å selge 

Sørkjosen skole. Forutsetningene for dette er annerledes nå ettersom deler er skolen er utleid og 

skal ombygges i hht dette nye formålet.  

Tre forhold er vurdert i denne sammenhengen: 

 Flytte voksenopplæringssenteret til Nord-Troms videregående skole 

 Flytte voksenopplæringssenteret til egne ledige lokaler i Nordreisa idrettshall 

 Forbli i Sørkjosen skole 

Nordreisa voksenopplæringssenter (NVO) består av flyktningetjeneste og voksenopplæring. 

NVO har dette rombehovet: 

 3 klasserom (minst) 

 2 grupperom 

 Arbeidsrom til 4 lærere, flyktningkonsulent, miljøarbeider, helsesøster og 

virksomhetsleder 

Nord-Troms videregåendeskole kan tilby velegnede lokaler til behovet NVO har med dagens 

elevtall. Arealet er beregnet til 268 m2 og pristilbudet er på kr. 428 800, - pr år. Det er ikke 

forhandlet på lengden av en eventuell leieavtale. 

 

Arealet i Nordreisa idrettshall er teknisk vurdert til at det må gjennomføres betydelige tiltak for 

å gjøre den gamle kinosalen om til gode nok undervisnings- og kontorlokaler. Egnetheten er 

ikke god med tanke på planløsning. 

 

Arealet i Sørkjosen skole tilstrekkelig. NVO beskriver at det er utfordringer og kostnader ved 

transport med lokalisering i Sørkjosen skole, og at dette vil minimeres ved lokalisering nærmere 

Storslett. Kostnadene til transport er med dagens elevtall på ca. 100 000,-, men dette forventes å 

øke med økt elevmasse. 

 

Ved lokalisering til Nord-Troms videregåendeskole vil elevene i NVO bli en del av et større 

sosialt miljø og kan bli bedre forberedt på videregående opplæring. De ansatte vil også bli 

lokalisert i et større fagmiljø. 

 

 

Vurdering 

Nordreisa voksenopplæringssenter (NVO) har vært lokalisert i Sørkjosen skole i seks år etter at 

de levde et omflakkende liv fra bygg til bygg over flere år. Det var en stor forbedring for 

tjenesten, men lokaliseringen er ideelt sett litt langt fra sentrum.  En lokalisering til Nord-Troms 

videregåendeskole vil etter sektorleders vurdering gi elevene en verdifull mulighet for et større 

sosialt miljø som kan gjøre integrering i Nordreisasamfunnet lettere. Dette vil også kunne gjøre 

overgangen til videregående opplæring lettere. Etablering i Nordreisahallen vil kunne gi de 

samme godene som ved lokalisering til videregåendeskole, men vil kreve ombygging og 

muligens utbygging, noe som blir kostnadskrevende. 

 

Nordreisa voksenopplæringssenter er en forholdsvis liten virksomhet med få ansatte, og 

fagmiljøet kan oppleves som liten. Sektorleder vurderer at med nye politiske vedtak om 

bosetting og ved etableringen av ordinært asylmottak i kommunen, vil det være behov for 
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oppbemanning av voksenopplæringssenteret med både økt ressurs til programveileder og lærer. 

Dette sammen med at det nettopp er tilsatt helsesøster som pt har kontorsted hos flyktninge-

tjenesten, vil styrke fagmiljøet i virksomheten. 

 

Nordreisa kommune har for tiden en meget anstrengt økonomi, og sektor for oppvekst og kultur 

arbeider sterkt med å ta ned driftsbudsjettet i ei drift som i utgangspunktet har liten fleksibilitet. 

Den økonomiske situasjonen, sammen med at virksomheten har tilfredsstillende lokaler i 

Sørkjosen skole, gjør at sektorleder ikke anbefaler utgifter til leie av lokaler. Vi vet også at 

tjenesten vil øke med de politiske vedtakene som foreligger, noe som muligens vil påvirke 

arealet Nordreisa kommune må leie av Nord-Troms videregåendeskole, med dertil økte 

leiekostnader. Sektorleder vurderer at siden bygningen Sørkjosen skole er i full drift på grunn av 

utleie til Statnett, så er det ikke hensiktsmessig å la deler av lokalene stå tomme, samtidig som 

kommunen pådrar seg økte utgifter ved å leie hos eksterne. 

 

Det anbefales derfor at NVO forblir i lokalene til gamle Sørkjosen skole. 
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NORDREISA KOMMUNE 

 

9. februar 2016 

Skrevet av: Prosjektleder Olaf E. Nilsen 

 

Gammel kinosal til 

voksenopplæringen 
 

Byggeteknisk vurdering av ombygging av gamle kinosal til voksenopplæring 
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Gammel kinosal til voksenopplæringen 

Byggeteknisk vurdering av ombygging av gamle kinosal til voksenopplæring 

Om arealet 

Ideen om å bruke kinosalen som lokaler for voksenopplæringen består i å bygge 2 etasjer i selve 

kinosalen med undervisningsrom i 1. etasje og kontorer i 2. etasje. Det er en grunnflate på 125 

kvadratmeter (18 x 7 meter) hvis tekniske rom bak rives. Det er fallende høyde mot langsiden. 

Laveste høyde er rundt 5 meter. 

En slik ombygging må gjøres ihht TEK10, og betyr at lokalene må universelt utformes.  

Nødvendige t i ltak er bl.a.  

 Rive alt innvendig 

 Bygge opp en annen etasje med innvendig bæring 

 Vinduer til andre etasje 

 Etablere nye rømningsveier 

 Heis og trapp opp til andre etasje 

 Etablere ny inngang til selv rommet 

 Fasiliteter for lærere og ansatte 

 Garderober til elever 

 

WC-forholdene er ikke tilpasset at det skal brukes til varig opphold over en hel dag. Det er 2 

herretoalett og 3 kvinnetoalett, samt HC-WC. WC’er som også benyttes av andre i bygget. 

Konklusjon: 

Det må gjennomføres betydelige tiltak for å gjøre den gamle kinosalen om til gode nok 

undervisnings- og kontorlokaler. Egnetheten er ikke god med tanke på planløsning. 
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Arkivsaknr:       2016/70-8 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Christin 

Andersen 

 Dato:                 09.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

31/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Lovlighetskontroll valg av byggekomite KST 11/16  - Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

 Kommuneloven §§ 10, 35, 36, 38, 59 

 Forvaltningsloven § 2    

 Rundskriv H-12/15 Val av formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, 

varaordførar m.m. 

 Retningslinjer for valgnemnda 

 Retningslinjer for byggekomite  

 

 

Vedlegg 

1 Lovlighetsklage på vedtak i Nordreisa kommunestyre sak 11/16 valg av Byggekomite 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommunestyre tar lovlighetskontroll fra FrP, Krf og H til etterretning og foretar 

nyvalg av byggekomite.   

 

 

 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommunestyre vedtok 28. januar 2016, sak 11/16, Valg av byggekomite i Nordreisa 

kommune. Vedtaket ble gjort med 10 mot 9 stemmer.  

 

Nordreisa kommune har mottatt lovlighetsklage på vedtaket etter kommunelovens (KL) §§36 og 

38 a.  Lovlighetskontrollen tilfredsstiller formkravene i KL §59 og er mottatt innen fristen på tre 

uker fra vedtaket ble fattet.  

 

Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. 

Hvis organet, i dette tilfelle Nordreisa kommunestyre, opprettholder avgjørelsen, oversendes 

saken til Fylkesmannen i Troms for lovlighetsvurdering. Krav om lovlighetskontroll medfører 
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ikke at iverksettelsen av den påklagede avgjørelsen utsettes med mindre det kommunestyret 

fatter slikt vedtak.  

 

Lovlighetskontrollen er underskrevet av Anne Kirstin Korsfur (FrP), Ingvild B. Andersen (Krf) 

og Terje Olsen (H).  

 

Representantene ber om en lovlighetskontroll og vurdering etter kommunelovens §§36 og 38a.   

 

Valg av byggekomite ble fremmet med valgnemndas innstilling med følgende behandling og 

vedtak:  
 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 

 

Byggekomite for Nordreisa kommune 2016-2019: 

Fast medlemmer  Varamedlemmer  

Tore Elvestad (Ap) 1.Mattis Nyheim (Mdg) 

Terje Olsen (H)  2.Sigrund Hestdal (Ap) 

Birgit Nielsen (Sv) 3.Johanne Olaussen (H) 
 

Leder:   Terje Olsen (H) 

Nestleder:  Tore Elvestad (Ap) 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

 

Behandling: 

 

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag: 

Byggekomite 2016-2019: 

Fast medlemmer   Varamedlemmer  

Tore Elvestad (Ap)  1.Mattis Nyheim (Mdg) 

Ole Morten Pedersen (Ap) 2.Sigrund Hestdal (Ap) 

Birgit Nielsen (Sv)  3.Johanne Olaussen (H) 
 

Leder:   Ole Morten Pedersen (Ap) 

Nestleder:  Tore Elvestad (Ap) 

 

Det ble stemt over valgnemndas innstilling satt opp mot forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap). 

10 stemte for forslaget og 9 stemte for innstillingen. Forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) dermed vedtatt. 

 

Vedtak: 

Byggekomite 2016-2019: 

Fast medlemmer   Varamedlemmer  

Tore Elvestad (Ap)  1.Mattis Nyheim (Mdg) 

Ole Morten Pedersen (Ap) 2.Sigrund Hestdal (Ap) 

Birgit Nielsen (Sv)  3.Johanne Olaussen (H) 
 

Leder:   Ole Morten Pedersen (Ap) 

Nestleder:  Tore Elvestad (Ap) 

 

 

Det kommunestyret skal ta stilling til ved en lovlighetskontroll er om avgjørelsen: 

a)  er truffet av noen med personell kompetanse, det vil si av noen som har myndighet til å 

treffe slik avgjørelse 

b)  om avgjørelsen er blitt gjort med prosessuell kompetanse, det vil si om 

saksbehandlingsreglene og om de ulovfestede prinsipper for god forvaltningsskikk er 

fulgt 

c) om avgjørelsen er gjort med materiell kompetanse, det vil si er innholdsmessig lovlig og 

i samsvar med gjeldende rettsregler 
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Dersom kommunestyret ikke omgjør sitt vedtak i sak 11/16 vil lovlighetskontrollen gå videre til 

behandling hos Fylkesmannen i Troms for lovlighetsvurdering jfr kommunelov §59. 

 

Vurdering 

Er vedtaket truffet av organ med personellmessig kompetanse? 

 

All myndighet ligger i kommunens øverste organ, kommunestyret, med unntak som følger av 

lov. Kommunestyret har myndighet til å avgjøre saker om opprettelse av faste utvalg og 

komiteer for å utføre særskilte verv. Det er kommunestyret selv som velger medlemmer og 

varamedlemmer, samt leder og nestleder til utvalget (KL §§10 nr 1, 2 og 3).  

 

Kravet i punkt a i lovlighetskontroll er innfridd og vedtaket er fattet av organ med myndighet 

til å opprette utvalg og komiteer.  

 

 

Er vedtaket blitt til med prosessuell kompetanse? 

 

Et enkeltvedtak er en avgjørelse som er” bestemmende for rettigheter og plikter for private 

personer” jf. forvaltningsloven §2 første ledd bokstav a. Beslutning fattet i kommunestyret om 

valg av byggekomite er ikke å anse som et enkeltvedtak eller forskrift jf. forvaltningsloven §2. 

Dermed vil ikke forvaltningslovens regler om saksforberedelser, utredning og begrunnelse 

komme til anvendelse. 

 

Likevel bør avgjørelser vurderes opp mot det generelle forvaltningsrettslige prinsipp, som sier at 

saken skal være forsvarlig utredet før avgjørelse blir tatt i saken. De generelle reglene for 

fremgangsmåten for valg, kommer også til anvendelse for valg av komiteer for særskilte formål 

(KL §10 nr 5). Nordreisa kommune har fast byggekomite som løser all større kommunal 

byggevirksomhet, og har ikke tidsbegrenset funksjonstid innenfor valgperioden. Valg til 

Nordreisa kommunes byggekomite skal derfor behandles på samme måte som øvrige faste 

utvalg. Valg av andre komiteer, ad-hoc utvalg har ikke samme krav som faste utvalg og 

nemnder for valg og plikt til å ta imot valg.  

 

Valgnemnda består av 1 rep fra hver av de ulike politiske partiene som er representert i 

kommunestyret. I valgnemndas reglement står det at nemnda skal, fremme forslag om 

medlemmer til de nemnder som kommunestyret skal velge, og følge prinsippet om 

forholdstallsvalg. Saksbehandling om valg av byggekomite er gjort i hht KL §36 og 

retningslinjer for valgnemnda §3 arbeidsområde og §4 1-3 særskilte bestemmelser.  

I §4 pkt 4 står det at det skal føres protokoll fra møtet. Dette ble ikke gjort. Valgnemnda har ikke 

ført protokoll fra møtet 15. januar selv om dette fastsettes i retningslinjene. Saksbehandlingen 

ble således ikke fullført helt ut jfr retningslinjene. Det var arbeidsmøter i valgnemnda hvor man 

kom fram til en enighet om innstilling til byggekomite og andre nemder/utvalg til 

kommunestyret 28. januar. Saken ble så ført på kommunestyrets saksliste til møtet 28. januar. 

Valgnemnda innstilte i saken, på samme måte som valg av andre råd, nemder og komiteer 

oppnevnt av kommunestyret i Nordreisa kommune.  

 

Alle partier i kommunestyret er representert i valgnemnda og der var ingen uenighet om 

valgnemndas innstilling til kommunestyret. Saken ble påført sakslisten og der var en 

saksutredning i tråd med valgnemndas arbeidsmøte og vedtak. Valgnemndas arbeid er en av 

grunnpilarene i kommunens demokrati og for kommunens som forvaltningsorgan, det er derfor 

uheldig at protokoll ikke er ført jfr valgnemndas retningslinjer men etter en helhetsvurdering 

vektlegges dette ikke i lovlighetsklagen KL §§36 og 38a jfr prosessuell kompetanse.    
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Kravet i punkt b i lovlighetskontroll er innfridd og kommunestyrets vedtaket er fattet med 

prosessuell kompetanse.  

 

Er avgjørelsen er gjort med materiell kompetanse, det vil si er innholdsmessig lovlig og i 

samsvar med gjeldende rettsregler? 

 

Faste utvalg, nemder og komiteer er hjelpeorganer for kommunestyret. Kommunestyret kan til 

enhver tid trekke alle fullmakter tilbake, og når tid som helst omorganisere eller nedlegge 

utvalg, jfr KL §10.  

 

KL §36 gjelder forholdsvalg. Forholdsvalg er en ordning som går ut på at mandatene (plassene) 

fordeles mellom partiene (valglistene) i forhold til deres andel av stemmene. §36 nr 1 sier at 

valg av nemnder foregår på grunnlag av på forhånd innleverte lister med forslag på kandidater.  

I reglementet for Valgnemnda i Nordreisa kommune skal nemnda fremme forslag om 

medlemmer til nemder som ved forholdstallsvalg. Valg av representanter til byggekomite er 

gjort i hht reglementet §3, 3 avsnitt, valgnemndas innstillingsrett til kommunestyret. Således 

kommer ikke § 36 om forholdsvalg til anvendelse.    

 

Nordreisa kommunes byggekomite har 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. 

Kommunestyrets vedtak inneholdt kjønnsmessig representasjon og var således innenfor reglene 

om kjønnsmessig balanse §36 nr 2 og retningslinjer for valgnemnda §4 nr 2.  

 

Valgnemnda har ulik praksis for gjennomføring av møter. Det vanlige er at det innkalles 

skriftlig til møter med en saksutredning, andre møter fungerer som arbeidsmøter og i mindre 

saker gjennomføres såkalte «epostmøter». Møtet 15. januar var et arbeidsmøte uten vanlig 

skriftlig innkalling. På møtet kom det inn forslag om medlemmer til byggekomite og andre 

nemder fra partiene og forslag til innstilling til kommunestyret fra valgnemnda ble avgjort av 

medlemmene i møtet. Reglementet til valgnemnda §4 om at det skal føres protokoll fra møtet, 

ble ikke praktisert. Gjennomføringen av møtet samsvarer derfor ikke med gjeldende reglement 

for valgnemnda §4, nr 4.    

 

KL § 35 nr 4 sier at valg av nemder skal holdes som avtalevalg, dersom ingen av 

representantene i kommunestyret krever forholdsvalg. Krever ett av medlemmene forholdsvalg 

kan dette bare skje dersom avgjørelsen er enstemmig. På kommunestyret ble ikke slik forslag 

tatt stilling til og derfor skal valgene skje etter avtalevalg som reguleres av KL § 38a.   

 

Praksis er at prosessen på «øvrige valg og oppnevninger» skjer gjennom innstilling til 

kommunestyret jfr reglement til valgnemnda § 3, som ved avtalevalg. Møteleder skal spørre om 

noen ønsker forholdsvalg før valghandlingen begynner jfr KL §38a nr 1. Dette ble ikke gjort på 

møtet i sak 11/16 i valg av byggekomite.  

 

KL §38a nr 2 sier at valget skal skje gjennom en innstilling til kommunestyret. Det var lagt frem 

en innstilling fra valgnemnda med navn på faste og varamedlemmer til byggekomite med 

angivelse fra hvilken gruppe medlemmet representerte i samsvar med gjeldende rettsregel.  

Siste setning i § 38 nr 2 sier at innstillingen gjennom avtale valg skal vedtas enstemmig av 

kommunestyret. Byggekomiteen ble valgt med 10 stemmer for og 9 stemte imot, dette er ikke 

ihht gjeldende rett.  

 

Valg av medlemmer til byggekomiteen jfr KL §38 a nr 3 og 4 gjelder kjønnsmessig balanse, 

tilsvarende regelene i KL §36 nr 2, er innenfor gjeldende rettsregler.   
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Alle partier i kommunestyret er representert i valgnemnda og innstilling til kommunestyret skjer 

til byggekomite på lik linje som ved alle «øvrige utvalg og oppnevninger» i kommunen. Likevel 

fungerer ikke byggekomite som type ad-hoc utvalg, byggekomite i Nordreisa kommune er en 

fast komite som løser all større kommunal byggevirksomhet, har ikke tidsbegrenset funksjonstid 

innenfor valgperioden, og valg til denne burde vært gjennomført på samme måte som øvrige 

faste utvalg jfr KL 10 nr 5 og dermed ville § 36 om forholdsvalg bli gjeldende.  

 

Når det gjelder kommunens benyttede praksis i denne saken opp mot gjeldende rettsregler i 

reglement for valgnemnda §3, §4 nr 4, og §38a nr 2 vurderes dette til ikke være innholdsmessig 

i samsvar. Samtidig sier KL § 10 nr 5 at valg til representanter av fast byggekomite bør 

behandles som til øvrige faste utvalg og dermed blitt behandlet jfr KL § 36. Praksis ved valg av 

byggekomite vurderes derfor ikke i hht kravene om materiell kompetanse, og er derfor ikke 

innholdsmessig lovlig og i samsvar med gjeldende rettsregler. 

 

Kravet i punkt a og b i lovlighetskontrollen (KL § 59) er etter en helhetlig vurdering innfridd, 

kommunestyret har myndighet til å treffe vedtak i saken og saksbehandlingen har skjedd 

forsvarlig. Kravet til materiell kompetanse er ikke i hht til gjeldende rett og vurderes å veie tungt 

i lovlighetskontrollen. Etter en helthetlig vurdering mener rådmannen at vedtaket ikke var i 

samsvar med gjeldende rettsregler for valg av representanter til byggekomite og vil foreslå at 

kommunestyret foretar nyvalg. 

 

Kommunestyret kan fritt omgjøre sine avgjørelser, både i og utenfor en behandling av en 

lovlighetsklage. Dersom kommunestyret likevel vil opprettholde sitt vedtak, sendes 

lovlighetsklagen til Fylkesmannen i Troms for vurdering jfr KL § 59 nr 2. Dersom 

kommunestyret endrer sitt vedtak må det fremmes nytt krav om lovlighetskontroll på det nye 

vedtaket.    
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Til Nordreisa Kommunestyre

v/Ordfører Øyvind Evanger

9151 Storslett

Storslett 8.februar 2016

Lovlighetsklage på vedtak i Nordreisa kommunestyre sak 11/16 Valg av Byggekomite.

Valg til utvalg og underutvalg i Nordreisa kommunestyre foretas som avtalevalg etter

Kommunelovens § 38 (om avtalevalg). Det nedsettes en valgnemd som fremmer sin innstilling til

valgsakene i Nordreisa kommunestyre. Til grunn for valgnemdas arbeid og innstilling legges

valgresultatet for parti/grupperinger i Kommunestyret (forholdstall —kommunelovens § 36).

Til behandling i kommunestyret i sak 11/16 var valgnemdas innstilling lagt til grunn i henhold til

ordningen med avtalevalg med et flertall av representanter fra posisjonspartiene i kommunestyret

og et mindretall fra opposisjonen, med varamedlemmer.

Under behandlingen av sak 11/16 la Arbeiderpartiet fram et motforslag med representanter og

vararepresentanter bare fra posisjonspartiene med henvisning til at dette hadde de rett til (den

såkalte kjøttvekta). Forslaget fra Arbeiderpartiet ble vedtatt.

I henhold til Kommunelovens §36 og §38 fremmer undertegnede fra Fremskrittspartiet, Kristelig

Folkeparti og Høyre lovlighetsklage på vedtak i sak 11/16 i Nordreisa kommunestyre.

For øvrig ønsker undertegnede å vise til at i valgsak 13/16 og 14/16 trakk FRP; KRFog H sine

foreslåtte kandidater og posisjonen forslo nye, dette er ikke protokollført. Sakene er vedtatt

utsatt,noe som ble foreslått i etterkant.

Nordreisa Fremskrittsparti

A

Nordreisa Kristelig Folkeparti

- .2%

1 1.Q.EdriesaHøyre

( j'e' /2-e"'H
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/70-6 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 02.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

1/16 Nordreisa valgnemnd 03.03.2016 

32/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Valg av byggekomitè 2016-2019 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Retningslinjer for byggekomité 

 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 

Byggekomite for Nordreisa kommune 2016-2019: 

Fast medlemmer  Varamedlemmer  

1. 

2. 

3.  

 

Leder:    

Nestleder:   

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 03.03.2016  

Behandling: 

Under forutsetning av at lovlighetsklagen blir tatt til følge fremmer valgnemnda forslag på 

følgende: 

 

Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 

Byggekomitè for Nordreisa kommune 2016-2019 

Faste medlemmer   Varamedlemmer 

Terje Olsen (H)   1. Knut Skogvold (Sp) 

Birgit Nielsen (Sv)   2. Sigrund Hestdal (Ap) 

Tore Elvestad (Ap)   3. Johanne Olaussen (H) 
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Leder: Terje Olsen (H) 

Nestleder: Birgit Nielsen (Sv) 

 

Valgnemnda forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 

Byggekomitè for Nordreisa kommune 2016-2019 

Faste medlemmer   Varamedlemmer 

Terje Olsen (H)   1. Knut Skogvold (Sp) 

Birgit Nielsen (Sv)   2. Sigrund Hestdal (Ap) 

Tore Elvestad (Ap)   3. Johanne Olaussen (H) 

 

Leder: Terje Olsen (H) 

Nestleder: Birgit Nielsen (Sv) 

 

 

 

Saksopplysninger 

Valgnemnda vedtok i møte 15.1.16 valg av medlemmer og varamedlemmer til byggekomite. 

I kommunestyremøte 28.1.16 ble det fremmet et endringsforslag, dette forslaget ble vedtatt med 

10 mot 9 stemmer. Nordreisa Fremskrittsparti, Nordreisa Kristelig Folkeparti og Nordreisa 

Høyre sender inn lovlighetsklage på kommunestyrets vedtak i brev av 8.2.16. 

Som følge av denne klagen behandler valgnemnda saken om valg av byggekomite 2016-2019 på 

nytt i møte 3.3.16, og legger saken frem til endelig behandling i kommunestyret 31.3.16 med 

forutsetning av at klagen blir tatt til følge. 

 

Vedtatte retningslinjer for byggekomite gir oversikt over valg, arbeidsområder, oppgaver, 

avgjørelsesmyndighet og møter.  Kommunelovens § 10,5 gjelder for komite, og 

kommunelovens §§36 og 37 gjelder regler for forholdsvalg.  

I tillegg gjelder kommunens vedtatte økonomireglementet omhandler kap 7 

investeringsprosjekter. 

 

I kap 7.8.1 står det bla.: 
«Når bevilgning til forprosjekt foreligger, opprettes det en byggekomité som utarbeider forslag til 

spesifisert byggeprogram, samt kostnadsoverslag.  

 

Byggekomitéen vurderer om det skal:  

• Engasjeres arkitekt og konsulenter  

• Alternativt tas stilling til andre prosjekteringsmåter (arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse 

m.v.)  

• Opprettes arbeidsgruppe med sekretær. Gruppen kan bestå av representanter fra den berørte 

sektor/virksomhet og brukere.  

 

Det endelige materialet til forprosjektet skal omfatte:  

• Saksfremstilling  

• Forprosjekttegninger, vanligvis i målestokk 1:100  

• Beskrivelse av bygningsmessige standard og tekniske installasjoner.  

• Kostnadsoverslag på grunnlag av erfaringstall, fremlagt i henhold til gjeldende kontoplan.  

Kostnadsoverslag skal omfatte eventuelle tomtekostnader/gebyrer, inventar, utenomhusanlegg, 

antatt prisstigning i planleggings-/byggeperioden, samt beløp til kunstnerisk utsmykking.  
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• Budsjett for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV -budsjett) etter ferdigstillelse  

• Fremdriftsplan for den videre prosjektering og bygging.» 

 

I kap 7.8.5 står det videre:  

«Det skal påses at byggearbeidene utføres innenfor bevilgningsrammen, samt at byggeregnskapet til 

enhver tid gir full oversikt.  

 

Byggekomitéen ved prosjektleder skal hvert tertial skriftlig holde rådmannen og formannskapet 

orientert om status i forhold til økonomiske rammer i prosjektet.» 
 

Vurdering 

Med forutsetning av at lovlighetsklagen blir tatt til følge av kommunestyret, legges saken om 

valg av byggekomite 2016-2019 frem til ny behandling til kommunestyrets møte 31.3.16. 
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§ 1 Valg og sammensetning 
Byggekomitéen skal ha 3 faste medlemmer med varamedlemmer. Minst 50% være medlem eller 

varamedlem i kommunestyret. I tillegg tiltrer hovedverneombud og en representant for 

brukergruppen/tiltakshaver. Hovedverneombud og brukerrepresentanten har møte- og talerett men 

ikke stemmerett.   

 

Rådmannen er kommunens prosjektansvarlige og oppnevner prosjektleder/ byggeleder. 

Prosjektleder har ansvaret for den daglige oppfølgingen av prosjektet, og er kommunens 

kontaktperson overfor arkitekter, konsulenter og entreprenører gjennom hele gjennomføringen av 

prosjektet.  

 

Byggekomité velges av kommunestyret og valget følger den kommunale valgperiode.  

 

Kommunestyret velger leder og nestleder, jfr. Kommuneloven § 10 punkt 3.  

 

Hvis medlem av byggekomité trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt medlem selv om det 

er valgt varamedlem. Er byggekomité valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal det suppleres 

fra den gruppe som står bak den uttredende, jfr. Kommunelovens § 16 punkt 3.  

 

Trer lederen av byggekomité endelig ut av organet, skal det velges ny leder, jf. Kommunelovens § 

16, 4.ledd. 

 

§ 2 - Arbeidsområde 
Byggekomiteen står for den politiske oppfølging av kommunale bygge- og anleggsprosjekter, 

vedlikehold- og ombygginger med budsjettert kostnadsramme over kr 1.000.000,-  som finansieres 

over kommunens investeringsbudsjett og til andre prosjekter som er særlig bestemt av 

kommunestyret.  

 

Byggekomiteen står for den politiske oppfølgingen av arbeidet, og har ansvaret for at prosjektene 

gjennomføres i henhold til økonomiske rammer og tidsfrister, samt å påse at bygge- og 

planprosjektet følger de politiske føringer som er framkommet gjennom forprosjekt og behandling 

i kommunestyret. 

 

Byggekomiteen starter sitt arbeid når bevilgning til forprosjekt foreligger, og avslutter sitt arbeid når 

bygget/anlegget er overtatt til sitt bestemte formål. Formelt avsluttes prosjektet når regnskapet er 

avlagt i kommunestyret.  
 Byggekomiteen deltar i utarbeiding av konkurransegrunnlaget, og legger til rette for lokal deltakelse i 

entreprise konkurransen. 

Retningslinjer for byggekomité Nordreisa kommune 
 

Saks nr: 
2016/70 

Dok type: 
Politisk retningslinjer 

Utgave 

1 

Skrevet av:  

Ellinor Evensen 

Gjelder fra 

28.1.16 

Godkjent av Nordreisa kommunestyre 

Dato: 28.1.2015 

PS:10/16 

Side nr: 

3 
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Komiteen konsulteres i alle fall ved kontrahering av entreprenør(er). 

 
Det skal påses at byggearbeidene utføres innenfor bevilgningsrammen, samt at byggeregnskapet til 

enhver tid gir full oversikt.  

 

Byggekomitéen ved prosjektleder skal hvert tertial skriftlig holde rådmannen og formannskapet 

orientert om status i forhold til økonomiske rammer i prosjektet. 

 
Dersom overskridelse av vedtatt kostnadsramme kan forventes, utarbeider byggekomitén en sak om 

dette med finansieringsforslag til politisk behandling i kommunestyret. 

 

Byggekomiteen har anledning til å uttale seg om sluttregnskapet før det forelegges kommunestyret 

for behandling. 

 

Det vises for øvrig til økonomireglementets kap 7 – reglement for investeringsprosjekter, som 

også gjelder for byggekomitéen. Ved uklarheter er det økonomireglementets bestemmelser som 

skal følges. 

 

§ 3 – Oppgaver og avgjørelsesmyndighet 
Byggekomité treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, gitt 

i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyret herunder:  

- inngå avtale om planlegging, prosjektering, prosjekt- og ledelse.  

- framlegge program, forprosjekt og budsjett for sluttbehandling i kommunestyret.  

- Innhente og behandle anbud/tilbud i realisering av prosjekt.  

- andre saker som kommunestyret måtte delegere til byggekomité. 

 

Byggekomite har ikke selvstendig beslutningsmyndighet utover det som fremgår her.  

 

Dersom det oppstår spørsmål relatert til vedtatte retningslinjer og oppfølgingen av disse, og disse 

ikke er avklart i økonomireglementet, forelegges saken frem for kommunestyret til avgjørelse. 

 

§ 4- Øvrige oppgaver 
Byggekomité er ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering innen sitt 

arbeids- og ansvarsområde. Byggekomité er kommunens samarbeidsorgan med andre offentlige 

og private organ, samt enkeltpersoner som har ansvar for de samme eller tilgrensede 

arbeidsoppgaver.  

 

Byggekomité skal føre kontroll med at vedtak innenfor eget arbeids- og ansvarsområde blir 

gjennomført. 

 

§ 5 – Byggekomiteens møter 
Møtene i byggekomiteen skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og regler.  

Byggekomiteen kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til personvern eller 

andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det. 

 

Det skilles mellom to typer møter: 

1.  Møte i byggekomiteen:  
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Møte mellom byggekomité og prosjektleder. Det er formelt sett leder i byggekomiteen som 

kaller inn til alle møter i byggekomiteen. 

 

2.  Byggemøte: Møte mellom prosjektleder, byggekomiteens leder og entreprenører. Som en 

del av prosjektleders arbeid med oppfølging av prosjektet arrangeres det regelmessige 

byggemøter for å kvalitetssikre framdriften. Byggekomiteens leder har møterett på alle 

byggemøter mellom Nordreisa kommune og entreprenør(ene).  Det er prosjektleder/ 

administrasjon som kaller inn til alle byggemøtene. Referat blir skrevet, og dette sendes ut 

til medlemmene i byggekomiteen. Byggekomiteens øvrige medlemmer deltar på disse 

møtene, når byggekomiteens leder finner det formålstjenlig. 

 

Byggekomité skal ha møte når leder finner det påkrevet eller når minst 2 medlemmer krever dette.  

Leder av byggekomiteen innkaller til komiteens møter. Møteinnkalling gjøres kjent for komiteens 

medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette. Byggekomité innkalles normalt med 8 

dagers skriftlig varsel. Saksdokumentene sendes til medlemmer samt til alle andre med møterett. 

 

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret gjelder 

for komiteens virksomhet.  

 

Byggekomiteen er vedtaksfør når alle medlemmene er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig flertall. 

Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

 

Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka sendes til medlemmer, ordfører samt andre som har 

møterett. Byggekomité utpeker i møtet 2 representanter til å undertegne møteboka 

 

Sekretærfunksjonen for utvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller den vedkommende 

bemyndiger er sekretær for utvalget. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/62-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 18.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

2/16 Nordreisa valgnemnd 03.03.2016 

33/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Valg av Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2016-2019 

Henvisning til lovverk: 

Eiendomsskatteloven 

Forvaltningsloven 

Kommuneloven 

 

 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2016-2019 

Medlemmer   Varamedlemmer 

 

 

 

 

Leder: 

 

Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt lager forslag til reglement gjeldende for utvalget, 

forslaget legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2016.  

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Valgnemnda fremmet følgende forslag: 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2016-2019 

Medlemmer   Varamedlemmer 
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Rodner Nilsen (Ap)  1. Olaf Skogmo (Sp) 

Johanne Olaussen (H)  2. Morten Risto (Ap) 

Kirsti Marit Steinlien (Sp) 3. Ragnhild Hammari (Frp) 

    4. Eva Gamst (H) 

Leder: Rodner Nilsen (Ap) 

 

Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt lager forslag til reglement gjeldende for utvalget, 

forslaget legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2016.  

 

 

Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2016-2019 

Medlemmer   Varamedlemmer 

Rodner Nilsen (Ap)  1. Olaf Skogmo (Sp) 

Johanne Olaussen (H)  2. Morten Risto (Ap) 

Kirsti Marit Steinlien (Sp) 3. Ragnhild Hammari (Frp) 

    4. Eva Gamst (H) 

Leder: Rodner Nilsen (Ap) 

 

Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt lager forslag til reglement gjeldende for utvalget, 

forslaget legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2016.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret kan utnevne en sakkyndig nemnd som skal sette taksten på grunnlag av 
forslag fra takstmenn 
 
Jf. kommuneloven kan kommunestyret selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller 

for deler av den kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.  
 
Kommunestyret velger leder. 

 

Det er ikke laget noen retningslinjer eller reglement for arbeidet til nemnda, og frem til det er 

laget slikt reglement er saksyndig nemndas oppgaver som følge: 

 Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at 

eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer 

 Vedtar metode og hjelpeparameter 

 Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet 

 Ansvarlig for opplæring og kompetanse innenfor takseringsarbeidet 

 Ansvarlig for saksbehandlingsmetode 

 Ansvarlig for vedtatte takster 

 Førsteinstans ved klagebehandling 
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Vurdering 

Nordreisa kommunestyre velger medlemmer og varamedlemmer til sakkyndig nemnd for 

eiendomsskatt, og ber utvalget lage forslag til reglement som legges frem for kommunestyret 

iløpet av 2016.  
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/61-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 18.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

34/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

11/16 Nordreisa valgnemnd 03.03.2016 

 

Valg av klagenemnd for eiendomsskatt 2016-2019 

Henvisning til lovverk: 

Eiendomsskatteloven  

Forvaltningsloven 

 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

Nordreisa klagenemnd for eiendomsskatt 2016-2019: 

Medlemmer:    Varamedlemmer: 

1. 

2. 

3. 

 

Leder 

 

 

Nordreisa klagenemnd for eiendomsskatt lager forslag til reglement for nemnda, forslaget legges 

frem for vedtak i kommunestyret innen utgangen av 2016. 

 

 

Saksopplysninger 

Jf. kommuneloven kan kommunestyret selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller 

deler av den kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst 3 medlemmer, og 

kommunestyret velger leder.  Formannskapets medlemmer har ikke anledning til å sitte i 

klagenemnden for eiendomsskatt. 

 

 

I perioden 2011-2015 var det 5 medlemmer med varamedlemmer i klagenemnda for 

eiendomsskatt. I 2015 var det totalt 8 saker som ble behandlet i et møte. 
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Det er ikke laget noen retningslinjer eller andre instrukser for arbeidet til klagenemnd for 

eiendomsskatt, og frem til slik instruks er laget er nemndas oppgaver som følge: 

 Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes 

 Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak 

 Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre 

behandling 

 

Vurdering 

Nordreisa kommunestyre velger klagenemnd for eiendomsskatt med 3 medlemmer og 

varamedlemmer. Nordreisa kommunestyre ber klagenemnd for eiendomsskatt lage instruks for 

nemnda som bes vedtatt av kommunestyret innen utgangen av 2016.  
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2168-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 15.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

10/16 Nordreisa valgnemnd 03.03.2016 

35/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i K-

Sekretariatet IKS 2016-2019 

Henvisning til lovverk: 

Lov om interkommunale selskaper 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6 

 

 

Vedlegg 

1 Selskapsavtale K-Sekretariatet IKS pr 1.1.09 

 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

Representant og vararepresentant i K-Sekretariatet IKS 2016-2019: 

Representant:    Vararepresentant: 

 

_____________________ ____________________________ 

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Valgnemnda fremmet følgende forslag: 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

Representant og vararepresentant i K-Sekretariatet IKS 2016-2019: 

Representant:    Vararepresentant: 

Terje Olsen (H)  Kirsti Hansen-Krone (Sv) 

 

Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

Representant og vararepresentant i K-Sekretariatet IKS 2016-2019: 

Representant:    Vararepresentant: 

Terje Olsen (H)  Kirsti Hansen-Krone (Sv) 

 

 

 

Saksopplysninger 

K-Sekretariatet er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonene for 

kontrollutvalgene i Troms fylkeskommune, Longyearbyen lokalstyre og tjueto kommuner i 

Troms og Nordre-Nordland. Selskapet skal påse at saker som behandles i kontrollutvalgene er 

forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. K-Sekretariatet er utvalgenes operative 

ledd og skal sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen. Selskapet 

har hovedkontor i Tromsø og avdelingskontorer i Harstad, Finnsnes og Nord-Troms. 

 

Nordreisa kommune har 2,14% andel i k-sekretariatet IKS., og betalte kr 148.500,- i 

driftstilskudd for 2015 til K-sekretariatet IKS. 

 

I periode 2011-2015 var Steinar Toresen (Ap) og Kirsti Hansen-Krone (Sv) valgt som 

representanter og vararepresentanter til representantskapet i K-Sekretariatet IKS. 

 

Selskapet har tre nivå: representantskap, styre og daglig leder.  

 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og 

fylkeskommunen velger sin representant med personlig vararepresentant. Representantskapet 

velger selv leder og nestleder. 

 

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøter. Ordinært representantskapsmøte 

skal behandle: 

Årsmelding og regnskap, valg av styret, valg av revisor, godtgjørelse til tillitsvalgte, 

overordnede mål og retningslinjer for driften, budsjettforutsetninger- og rammer, rammer for 

låneopptak, tilskuddsordning fra deltakerne, andre saker som er forberedt ved innkallingen. 

 

Spørsmål og kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler 

avgjøres av representantskapet. 

 

Vurdering 

Nordreisa kommune har 2,14% andel i K-Sekretariatet IKS og skal dermed ha representant og 

vararepresentant i representantskapet i K-Sekretariatet IKS.  
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/65-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 18.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

19/16 Nordreisa kommunestyre 28.01.2016 

9/16 Nordreisa valgnemnd 03.03.2016 

36/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Valg av representant til representantskapet Halti Kvenkultursenter IKS 

2016-2019 

Henvisning til lovverk: 

Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

 

Saksdokumenter: 

Selskapsavtale for Halti kvenkultursenter IKS 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda legger frem forslag på kommunestyremøtet. 

 

Representant fra Nordreisa kommune til representantskapet Halti 

Kvenkultursenter IKS 2016-2019: 
Medlem:     Varamedlem: 

_______________________  ___________________________ 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Vi utsetter sak PS 15/16 til PS 19/16 til neste kommunestyremøte. Vi ber valgnemnda legge 

frem nye innstillinger til det møtet. 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 13 stemte for og 6 stemte imot. Utsettelsesforslaget 

dermed vedtatt. 
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Vedtak: 

Sak PS 15/16 til PS 19/16 utsettes til neste kommunestyremøte. Valgnemnda bes legge frem nye 

innstillinger til det møtet. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Valgnemnda fremmet følgende forslag: 

Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 

Representant fra Nordreisa kommune til representantskapet Halti Kvenkultursenter IKS 2016-

2019: 

Medlem:     Varamedlem: 

Johanne Sommersæter (Sp)  Bjarne Josefsen (H) 

 

Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 

Representant fra Nordreisa kommune til representantskapet Halti Kvenkultursenter IKS 2016-

2019: 

Medlem:     Varamedlem: 

Johanne Sommersæter (Sp)  Bjarne Josefsen (H) 

 

 

 

Saksopplysninger 

Halti kvenkultursenter IKS har som formål: 

- å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket 

- å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes 

- å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 

- å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter 

- å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i 

kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms. 
 

Det vises til vedlagte selskapsavtale for Halti kvenkultursenter IKS. 

 

IHT selskapsavtalens § 7 er representantskapet selskapets høyeste organ og kommunestyrene i 

Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkesting oppnevner hver en 

representant til representantskapet. Representantskapet velges for 4 år og valgene følger 

valgperioden.  

 
Representantskapet kommer sammen to ganger i året, senest innen utgangen av oktober 

avholdes budsjettmøtet og årsmøtet avholdes i mai. Innkallingen til møtene skal skje med 

minst 4 ukers varsel og skal innholde en saksliste. 

 

Når det gjelder representantskapet arbeid, skjer det i henhold til paragrafene i Lov om 

interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 
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Valgnemnda valgte i møte 15.1.16 medlem med personlig varamedlem til representantskapet for 

Halti Kvenkultursenter IKS. 

Vurdering 

Kommunestyret velger 1 medlem med personlig varamedlem til representantskapet for Halti 

Kvenkultursenter IKS. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/66-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 18.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

13/16 Nordreisa kommunestyre 28.01.2016 

4/16 Nordreisa valgnemnd 03.03.2016 

37/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Valg av representanter til representantskapet Nord-Troms Regionråd DA 

2016-2019 

Informasjon om Nord-Troms regionråd se hjemmeside http://www.nordtromsportalen.no/nord-

troms-regionrad.311665.no.html 

 

Vedlegg 

1 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd 

 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda vil legge frem forslag på tredje fast representant på kommunestyre møtet, og tilrår 

kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

Representanter til representantskapet Nord-Troms regionrådet 2016-2019 

Faste representanter   Vara representanter 

Per Sverre Moen (H)   1. Elise Blixgård (Sp) 

Helga J Wigdel (Sv)   2. Marius Johansen (H) 

_________________   3.Anne Kirstin Korsfur (Frp) 

4. Eirik Kristiansen (Krf)  

     5. Hilde Nyvoll (Ap) 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende verbal utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. 

 

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Valgnemnda fremmet følgende forslag: 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

Representanter til representantskapet Nord-Troms regionrådet 2016-2019 

Faste representanter   Vara representanter 

Per Sverre Moen (H)   1. Elise Blixgård (Sp) 

Helga J Wigdel (Sv)   2. Marius Johansen (H) 

Beate Severinsen (Ap)  3.Anne Kirstin Korsfur (Frp) 

4. Eirik Kristiansen (Krf)  

     5. Hilde Nyvoll (Ap) 

 

Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

Representanter til representantskapet Nord-Troms regionrådet 2016-2019 

Faste representanter   Vara representanter 

Per Sverre Moen (H)   1. Elise Blixgård (Sp) 

Helga J Wigdel (Sv)   2. Marius Johansen (H) 

Beate Severinsen (Ap)  3.Anne Kirstin Korsfur (Frp) 

4. Eirik Kristiansen (Krf)  

     5. Hilde Nyvoll (Ap) 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nord-Troms regionråd DA er et samarbeidsorgan mellom Lyngen kommune, Storfjord kommune, 

Kåfjord kommune, Skjervøy kommune, Nordreisa kommune, og Kvænangen kommune 

 

Regionrådet skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med saker av 

felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og 

rikssammenheng. Hovedmålsettingen er at regionrådet skal fungere som et samlende organ, og 

jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Nord-Troms regionen. 

 

Regionrådet er bygd opp med representantskapet som øverste organ, derunder styret, 

rådmannsutvalget og sekretariatet. Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom 

representantskapet som er selskapets øverste myndighet. Representantskapet består av 18 

medlemmer (3 kommunestyrerepresentanter fra hver eierkommune). Medlemmene velges av og 

blant de enkelte kommunestyrer for hver kommunevalgperiode. Det skal også oppnevnes 

vararepresentanter til representantskapet, primært i rekkefølge, for de tre medlemmene. 

Vararepresentantene skal være medlemmer av de enkelte kommunestyrer. 
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Representantskapet avholder møte en gang i året. 

 

Valgnemnda hadde møte 15.1.16 og gjorde valg av representanter med vara. 

Vurdering 

Kommunestyret velger 3 representanter med vara til representantskapet for Nord-Troms 

regionråd. 
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NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST 

 
Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.  

Tlf. 77 77 05 86     Fax. 77 77 05 71 
E-post: regionrad@halti.no     

 

SELSKAPSAVTALE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
(ajourført 29.04.2008) 

 

§ 1 

FIRMA/DELTAKENDE KOMMUNER 

 

Selskapets firma er Nord-Troms Regionråd DA (NTRR). 

 

Nord-Troms Regionråd DA (NTRR) er et samarbeidsorgan mellom:  

Lyngen kommune, 9060 Lyngseidet; Storfjord kommune, 9046 Oteren; Gaivuona 

suohkan/Kåfjord kommune, 9070 Olderdalen; Skjervøy kommune, 9180 Skjervøy; Nordreisa 

kommune, 9080 Storslett; Kvænangen kommune, 9090 Burfjord.  

 

Samarbeidet i regionrådet skal skje etter denne selskapsavtalen. I tillegg er det utarbeidet en 

samarbeidsavtale som mer i detalj beskriver samarbeidets innhold, samarbeidsmåte, kon-

flikthåndtering mm. 

 

 

§ 2 

FORMÅL 

 

Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som 

arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og som fremmer regionens 

interesser i fylkes- og rikssammenheng. 

 

Hovedmålsetting: 

REGIONRÅDET SKAL FUNGERE SOM ET SAMLENDE ORGAN, OG JOBBE  

AKTIVT FOR GODE RAMMEBETINGELSER FOR UTVIKLING AV NORD-

TROMS-REGIONEN 

 

Dette kan bl.a. skje ved å: 

 samordne eksisterende interkommunale samarbeidsforetak under felles politisk styre, 

 utvikle eksisterende samarbeidsforetak som egne resultatområder, 

 utvikle nye samarbeidsområder i tråd med eiernes ønsker, 

 ivareta eiernes interesser m.h.t. 

- samordnet strategisk næringsplanlegging, 

- regional samordnet planlegging innenfor kommunikasjon, helse/sosial, skole 

o.s.v., 

- samordnet kulturutvikling, 

- samordnet pedagogisk utviklings- og servicetilbud, 
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NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST 

 
Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.  

Tlf. 77 77 05 86     Fax. 77 77 05 71 
E-post: regionrad@halti.no     

 

- samarbeid om felles stillinger og/eller tiltak innenfor ansvarsområder hvor 

dette kan medvirke til mer effektiv offentlig service. 

- regionalt samarbeid i samferdselssaker. 

- andre saker av felles interesse. 

 

 

 

§ 3 

ORGANISERING 

 

NTRR består av et representantskap og et hovedstyre. Regionrådet har møte når begge organ 

tiltrer i plenum, og kalles da rådsforsamling.  

 

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet 

er selskapets øverste myndighet. Det består av 18 medlemmer, med 3 representanter fra hver 

av de samarbeidende kommuner. Medlemmene velges av og blant de enkelte kommunestyrer 

for hver kommunevalgperiode, ordinært første gang i 1999. 

 

Det skal også oppnevnes vararepresentanter til representantskapet, primært i rekkefølge, for 

de tre medlemmene. Vararepresentantene skal være medlemmer av de enkelte kommune-

styrer. 

 

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen, 

ordinært første gang i 1999. 

 

NTRR skal ha et hovedstyre bestående av de seks ordførerne. Varaordførerne skal være 

ordførernes vararepresentanter til hovedstyret. Hovedstyret velger selv styreleder og nestleder 

for 2 år om gangen, ordinært første gang i 1999. Styreledervervet innebærer funksjon som 

rådsordfører. 

 

Hovedstyret forbereder saker som skal opp i regionråd/representantskap, og har ansvar for å 

realisere de delmål som er vedtatt av NTRR's årsmøte. I tillegg har hovedstyret ansvar for 

selskapets daglige drift.  

 

Hovedstyret kan oppnevne underutvalg til å ta seg av særskilte saker eller virksomheter/-

områder, herunder oppnevning av felles regionale driftsstyre(r) som sammensettes ut fra 

politiske, faglige og regionale kriterier. 

 

Representantskapet skal avholde årsmøte innen utgangen av mai. Ellers avholdes møter når  

representantskapslederen bestemmer det, eller når minst en av de deltakende kommuner, 

styret, revisor eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer krever det.  
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Alle vedtak treffes med allminnelig flertall. Hver representant har 1 stemme. For voteringer i 

plenum må et flertall av regionrådets 24 medlemmer være til stede før regionrådet er 

beslutningsdyktig. I hovedstyret må minst styreleder eller nestleder og 3 styremedlemmer 

være tilstede før organet er beslutningsdyktig. Ellers gjelder vanlige kommunale valg- og 

stemmeregler innen regionrådets virksomhet. Regler for in-habilitet følger av bestemmelsene i 

forvaltningslovens kap. 2.  Kommunelovens § 40 nr 3 gjelder tilsvarende.  

 

Dersom samtlige representanter fra en kommune er uenige i forslag til vedtak, får disse 

mulighet til å fremme saka for eget kommunestyre. 

Administrasjonssjefene i de deltakende kommuner innkalles til regionrådsmøtene, med møte- 

og talerett. Rådsordføreren kan også innkalle andre til møter i regionrådet og hovedstyret.  

 

 

§ 4 

REGIONRÅDETS STYRING AV DEN SAMLEDE REGIONALE VIRKSOMHET 

 

Det interkommunale samarbeidet består av mange organer hvor kommunenes og regionrådets 

innflytelse er varierende, men som etterhvert kan innarbeides i et helhetlig regionalt system. 

Intensjonen med denne avtalen er at NTRR etterhvert skal bli tillagt avgjørelsesmyndighet på 

nærmere angitte områder. 

 

NTRR har et hovedansvar for å ivareta kommunenes engasjement på det regionale plan, og 

sørge for en samordnet og effektiv ledelse av denne for å nå de mål som regionrådet fastsetter.  

 

I denne sammenhengen tilligger det NTRR å: 

 fortløpende vurdere organiseringen, beslutningsstrukturen og ansvarsfordel-             

ingen mellom ulike regionale virksomheter. 

 legge opp et system for årsmeldinger, planer, regnskap og budsjetter mm som gir 

grunnlag for vurdering av kommunale tilskudd til virksomheter som inngår i den 

regionale budsjettering. 

 fordele de økonomiske rammer til de respektive virksomheter og aktiviteter. 

 

NTRR's oppfølging gjennom året skjer ved at hovedstyret holdes ajour gjennom 

styreprotokollene for de ulike virksomheter, og ved at minst en av ordførerne er representert i 

de respektive styrer. 
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§ 5 

REGIONRÅDETS INTERNE VIRKSOMHET 

 

Regionrådet vil i prinsippet måtte ta seg av alle regionale saker som ikke er lagt til andre 

regionale organer - herunder samferdselssaker, delegerte forvaltningssaker, felles hør-

ingsuttalelser m.v. 

 

Forøvrig fastsettes det ingen faste regler for hvilke saker som kan/skal behandles av 

regionrådet eller dets organer, utover det som er pålagt etter lover, forskrifter, selskapsavtale 

mm. 

 

Rådsordføreren innkaller til regionrådsmøte med 4 ukers varsel og til styremøte med 14 

dagers varsel. Lederen i representantskapet innkaller til representantskapsmøte med 4 ukers 

varsel. Kopi av innkalling til møter i regionråd, representantskap og styre sendes administra-

sjonssjefene og pressen. 

 

Det føres møteprotokoll for disse 3 organene som sendes de samme instanser som nevnt 

foran. 

 

Det skal utarbeides årsmelding som sendes til de deltakende kommuner. 

 

 

 

§ 6 

KOMMUNENES INNSKUDDSPLIKT, ANSVAR OG TILSKUDD TIL DRIFT 

 

Hver deltakerkommune eier like stor andel av selskapet, og hver kommune skyter inn kr 12 

500 - tilsammen kr 75 000. 

 

Eierne hefter utad i forhold til sin eierandel, som utgjør 1/6 av selskapets kapitalinnskudd. 

 

Eiernes ansvar for selskapets lånegjeld fordeles i forhold til sin eierandel. 

 

Resultatområdenes økonomiske rammer og ansvar framgår av egne vedtekter og budsjett. 

 

Kommunenes tilskudd til drift av NTRR fordeles på kommunene etter nærmere avtale mellom 

kommunene.  

 

Tilskuddets størrelse baseres på NTRR's budsjett som skal vedtas innen 1.10. hvert år. 

Budsjettet er ikke endelig før deltakernes budsjetter er behandlet i h.h.t. kommunelovens § 45 

nr 4. 
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NTRR kan i tillegg vedta handlingsbudsjett som omhandler enkelttiltak og prosjekter. Disse 

finansieres særskilt og etter vedtak i representantskap/hovedstyre. 

 

Hver kommune dekker møte- og reiseutgifter for sine representanter. 

 

 

§ 7 

SELSKAPETS SIGNATURRETT/LÅNEOPPTAK/FOND M.M. 

 

Styreleder og ett styremedlem har signaturrett i fellesskap. 

Styreleder og daglig leder tildeles prokura. 

 

Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak kan ikke overskride  

kr 500 000. 

 

Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven. 

 

Representantskapet kan treffe vedtak om oppbygging av interne fond på nærmere bestemte 

vilkår. 

 

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. 

 

 

 

§ 8 

SEKRETARIAT 

 

NTRR skal ha et sekretariat med permanent bemanning. Selskapet skal ha hovedkontor i 

Nordreisa kommune. 

 

Hovedstyret skal være ansettende myndighet for daglig leder og øvrig personell, etter vedtak 

om hjemmel for slik(e) stilling(er) av fast eller midlertidig karakter i representantskapet. 

 

Sekretariatet skal foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for NTRR, også foreta 

utredninger og administrere prosjekter i tråd med NTRR's intensjoner og beslutninger. 

 

Sekretariatet skal i den utstrekning NTRR finner det tjenlig, også fungere som sekretariat for 

permanente og midlertidige interkommunale organer og utvalg som arbeider innen NTRR's 

virkefelt. 
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§ 9 

IKRAFTTREDEN/UTVIDELSE/UTTREDELSE/OPPLØSNING 

 

Denne avtale trer i kraft når den er godkjent av de seks kommunestyrer, senest 01.01.98. 

 

Representantskapet kan med 2/3 flertall vedta opptak av nye eiere i NTRR. Vedtak om opptak 

av nye eiere skal legges fram for de nåværende eierkommuner til avgjørelse, hvor minst 2/3 

av eierkommunene stemmer for slikt opptak. 

 

Den enkelte kommune kan si opp sitt deltakerforhold i NTRR med ett års skriftlig varsel, med 

uttreden fra det nærmest påfølgende årsskifte. Det vises forøvrig til bestemmelsene i kom-

munelovens § 27. 

 

Oppløsning av selskapet eller deler av det kan skje etter at representantskapet har fattet vedtak 

om dette med minimum 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning av hele eller deler av selskapet 

skal legges fram for eierkommunene til avgjørelse, hvor minst 2/3 av eierkommunene 

stemmer for slik oppløsning. 

 

Endring av selskapsavtalen som gjelder selskapets firma, angivelse av deltakere, formål, 

plassering av hovedkontor, antall styremedlemmer, innskuddsplikt og plikt til andre ytelser, 

eierandel, ansvarsdel, antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer 

den enkelte deltaker oppnevner samt annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen, skal 

vedtas av kommunestyrene. Andre endringer i selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i 

representantskapet. 

  

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser om disse forhold i samarbeidsavtalen. 

 

Denne selskapsavtalen gjelder for et interkommunalt ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), 

og er å anse som en interkommunal avtale etter kommunelovens § 27. Selskapsloven gjelder 

for selskapet. 

 

Forøvrig gjelder kommunelovens bestemmelser for selskapets virksomhet, herunder også 

andre lover, forskrifter mm som regulerer offentlig virksomhet, så langt de passer. 

 

Nord-Troms 29.04.2008 

 

_________________     _________________    ________________ 

Lyngen kommune       Storfjord kommune    Gaivuotna-Kåfjord 

kommune 

 

________________      _________________   _________________ 

Skjervøy kommune      Nordreisa kommune   Kvænangen kommune 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/60-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 18.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

17/16 Nordreisa kommunestyre 28.01.2016 

7/16 Nordreisa valgnemnd 03.03.2016 

38/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Valg av 17. mai komité 2016-2019 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven - § 10. Faste utvalg. Komiteer 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

17. mai komité 2016-2019: 

Faste representanter    Vara representant 

Ordfører     Varaordfører 

Anne Kirstin Korsfur (Frp) 

Ordfører i barn og unges kommunestyre Varaordfører i Barn og unges kommunestyre 

1 representant fra Kirkekontoret 

1 representant fra Musikk-korpset 

 

Leder: Ordfører 

 

Kulturkonsulent er sekretær. 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Vi utsetter sak PS 15/16 til PS 19/16 til neste kommunestyremøte. Vi ber valgnemnda legge 

frem nye innstillinger til det møtet. 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 13 stemte for og 6 stemte imot. Utsettelsesforslaget 

dermed vedtatt. 
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Vedtak: 

Sak PS 15/16 til PS 19/16 utsettes til neste kommunestyremøte. Valgnemnda bes legge frem nye 

innstillinger til det møtet. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Valgnemnda fremmet følgende forslag: 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

17. mai komité 2016-2019: 

Faste representanter    Vara representant 

Ordfører     Varaordfører 

Johanne Olaussen (H) 

Ordfører i barn og unges kommunestyre Varaordfører i Barn og unges kommunestyre 

1 representant fra Kirkekontoret 

1 representant fra Musikk-korpset 

 

Leder: Ordfører 

Kulturkonsulent er sekretær. 

 

Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

17. mai komité 2016-2019: 

Faste representanter    Vara representant 

Ordfører     Varaordfører 

Johanne Olaussen (H) 

Ordfører i barn og unges kommunestyre Varaordfører i Barn og unges kommunestyre 

1 representant fra Kirkekontoret 

1 representant fra Musikk-korpset 

 

Leder: Ordfører 

Kulturkonsulent er sekretær. 

 

 

 

Saksopplysninger 

17. mai komitéen i Nordreisa kommune består av totalt 5 medlemmer. 

3 oppnevnt av kommunestyret, 1 representant fra kirkekontoret og 1 representant fra Musikk-

korpset. Kulturkonsulent er sekretær for komitéen.  

 

Leder av komitéen er ordfører.  
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Jf. reglement for barn og unges kommunestyre (BUK) er et av medlemmene i 17. mai komitéen 

sittende ordfører i BUK med personlig vara som er varaordfører i BUK. 

  

Valgnemnda hadde møte 23.11.15 der det ble gjort valg av medlemmer til 17. mai komitéen for 

inneværende valgperiode. 

Vurdering 

Nordreisa kommune velger 17. mai komité for perioden 2016-2019. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/63-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 18.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

18/16 Nordreisa kommunestyre 28.01.2016 

8/16 Nordreisa valgnemnd 03.03.2016 

39/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Valg av tilflyttingsnemd 2016-2019 

Henvisning til lovverk: 

Lov om Sivilforsvaret samt §10 i forskrifter om krigsutflytting 

 

 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyre å fatte følgende vedtak: 

 

Tilflyttingsnemd 2016-2019: 

Faste medlemmer:   Vara medlemmer: 

Helga Jæger Wigdel (Sp)  1.Brynjulf Blixgård (Ap) 

Per Sverre Moen (H)   2.Bjarne Josefsen (H) 

Knut Morten Pedersen (Ap)  3.Mattis Nyheim (Mdg) 

     4.Elise Blixgård (Sp) 

     5.Linda Fjellheim (Ap) 

 

Leder:   Helga Jæger Wigdel (Sp) 

Nestleder:  Per Sverre Moen (H) 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Vi utsetter sak PS 15/16 til PS 19/16 til neste kommunestyremøte. Vi ber valgnemnda legge 

frem nye innstillinger til det møtet. 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 13 stemte for og 6 stemte imot. Utsettelsesforslaget 

dermed vedtatt. 
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Vedtak: 

Sak PS 15/16 til PS 19/16 utsettes til neste kommunestyremøte. Valgnemnda bes legge frem nye 

innstillinger til det møtet. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Valgnemnda fremmet følgende forslag: 

Valgnemnda tilrår kommunestyre å fatte følgende vedtak: 

Tilflyttingsnemd 2016-2019: 

Faste medlemmer:   Vara medlemmer: 

Helga Jæger Wigdel (Sv)  1.Brynjulf Blixgård (Ap) 

Per Sverre Moen (H)   2.Bjarne Josefsen (H) 

Knut Morten Pedersen (Ap)  3.Mattis Nyheim (Mdg) 

     4.Elise Blixgård (Sp) 

     5.Linda Fjellheim (Ap) 

 

Leder:   Helga Jæger Wigdel (Sv) 

Nestleder:  Per Sverre Moen (H) 

 

Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Valgnemnda tilrår kommunestyre å fatte følgende vedtak: 

Tilflyttingsnemd 2016-2019: 

Faste medlemmer:   Vara medlemmer: 

Helga Jæger Wigdel (Sv)  1.Brynjulf Blixgård (Ap) 

Per Sverre Moen (H)   2.Bjarne Josefsen (H) 

Knut Morten Pedersen (Ap)  3.Mattis Nyheim (Mdg) 

     4.Elise Blixgård (Sp) 

     5.Linda Fjellheim (Ap) 

 

Leder:   Helga Jæger Wigdel (Sv) 

Nestleder:  Per Sverre Moen (H) 

 

 

 

Saksopplysninger 

Tilflyttingsnemda skal ha 3 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og 

nestleder. 

 

Nemndas oppgaver er å forberede og lede tilflytting etter direktiver fra sivilforsvarets 

myndigheter i krigs- og krisesituasjoner. 

 

Valgnemnda utpekte medlemmer og varamedlemmer i nemnda i møte 23.11.15. 
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Vurdering 

Nordreisa kommunestyre velger tilflyttingsnemd bestående av 3 medlemmer og 5 

varamedlemmer, og blant medlemmene leder og nestleder. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2179-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 27.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/16 Nordreisa kommunestyre 28.01.2016 

6/16 Nordreisa valgnemnd 03.03.2016 

40/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Valg av rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune for perioden 

2015-2019 

Henvisning til lovverk: 

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske 

med nedsett funksjonsevne m.m. 

 

Vedlegg: Reglement for rådet for funksjonshemmede. 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

Rådet for funksjonshemmede 2016-2019 

 

Politiske representanter 

Faste representanter   personlig varamedlem 
Trine Lise Haraldsdatter (Mdg)  Heidi Gausdal (Frp)  

Harry Kristiansen (Ap)  Davida Olsen (Krf) 

 

LHL Nordreisa: 

Fast representant   personlig varamedlem 

Ingar Elvebakken    Margaret Reiersen  

 

Nordreisa revmatikerforening:  

Faste representanter   personlig varamedlem 

Gunn Johansen   Arvid Tvedt 

Åshild Blixgård   Hedvig Bjørklund 

 

Leder: Harry Kristiansen (Ap) 

Nestleder: Åshild Blixgård 
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Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Vi utsetter sak PS 15/16 til PS 19/16 til neste kommunestyremøte. Vi ber valgnemnda legge 

frem nye innstillinger til det møtet. 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 13 stemte for og 6 stemte imot. Utsettelsesforslaget 

dermed vedtatt. 

 

Vedtak: 

Sak PS 15/16 til PS 19/16 utsettes til neste kommunestyremøte. Valgnemnda bes legge frem nye 

innstillinger til det møtet. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Valgnemnda fremmet følgende forslag: 

Valgnemnda tilrår Rådet for funksjonshemmede 2016-2019 

 

Politiske representanter 

Faste representanter   personlig varamedlem 
Trine Lise Haraldsdatter (Mdg)  Heidi Gausdal (Frp)  

Harry Kristiansen (Ap)  Davida Olsen (Krf) 

 

LHL Nordreisa: 

Fast representant   personlig varamedlem 

Ingar Elvebakken    Margaret Reiersen  

 

Nordreisa revmatikerforening:  

Faste representanter   personlig varamedlem 

Gunn Johansen   Arvid Tvedt 

Åshild Blixgård   Hedvig Bjørklund 

 

Leder: Harry Kristiansen (Ap) 

Nestleder: Åshild Blixgård 

 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Valgnemnda tilrår Rådet for funksjonshemmede 2016-2019 

 

Politiske representanter 

Faste representanter   personlig varamedlem 
Trine Lise Haraldsdatter (Mdg)  Heidi Gausdal (Frp)  

Harry Kristiansen (Ap)  Davida Olsen (Krf) 
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LHL Nordreisa: 

Fast representant   personlig varamedlem 

Ingar Elvebakken    Margaret Reiersen  

 

Nordreisa revmatikerforening:  

Faste representanter   personlig varamedlem 

Gunn Johansen   Arvid Tvedt 

Åshild Blixgård   Hedvig Bjørklund 

 

Leder: Harry Kristiansen (Ap) 

Nestleder: Åshild Blixgård 

 

 

 

Saksopplysninger 

Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune skal arbeide etter prinsippet om 

funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet. Rådet skal kunne medvirke i 

kommunale plan- og utviklingsprosesser slik at funksjonshemmedes forhold kan blir ivaretatt, 

og slik at FNs standardregler for like mulighet for mennesker med funksjonshemninger kan 

følges opp på lokalplanet. Dvs. at Nordreisa blir en kommune for alle – universelt utformet 

samfunn. Rådet holdes løpende orientert om kommunale saker som er under bygging og/eller 

arbeid.  

Rådet er høringsinstans i plansaker som er aktuelle, særlig plan og bygg. Rådet kan også gi råd 

til andre offentlige og private instanser som har sin virksomhet i kommunen. 

 

Rådet består av 5 medlemmer og varamedlemmer som velges av kommunestyret for 

valgperioden. Rådet skal ha følgende sammensetning: 

3 faste representanter med vara oppnevnes etter forslag fra ulike brukerforeninger. 

2 faste politiske representanter med personlige vara. Minst en av disse fire skal velges blant 

medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret. 

 

Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Kommunestyret velger 

også leder og nestleder. 

 

LHL Nordreisa, Nordreisa revmatikerforening og Nordreisa handikapforening er forespurt om 

forslag til representanter i utvalget. Nordreisa handikapforening har ikke svart på kommunens 

henvendelse, og av den grunn har valgnemnda forespurt Nordreisa revmatikerforening om å 

stille to faste kandidater med vara i utvalget. 

 

Valgnemnda hadde møte 23.11.15 der de faste politiske representantene ble valgt. 

Vurdering 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å oppnevne Rådet for funksjonshemmede for perioden 2016-

2019. 
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§ 1 Hjemmel

Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold 
Kommuneloven § 10.

§ 2 Mål – Mandat

Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune skal arbeide etter prinsippet om 
funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet. Rådet skal kunne medvirke i 
kommunale plan- og utviklingsprosesser slik at funksjonshemmendes forhold kan blir ivaretatt, 
og slik at ”FN’s standardregler for like mulighet for mennesker med funksjonshemninger” kan 
følges opp på lokalplanet. Dvs. at Nordreisa blir en kommune for alle – universelt utformet 
samfunn.

Rådet holdes løpende orientert om kommunale saker som er under bygging og/eller arbeid. Rådet 
er høringsinstans i plansaker som er aktuelle, særlig plan og bygg.

Rådet kan også gi råd til andre offentlige og private instanser som har sin virksomhet i 
kommunen.

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker til behandling, komme med forslag som kan bedre 
funksjonshemmedes livsvilkår og se til at forslagene blir fulgt opp.

Rådet samarbeider med Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms når dette er naturlig.

Rådet skal bidra til å samordne arbeidet for funksjonshemmede mellom instanser/etater og være 
et forum for generelle drøftinger om universell utforming på alle samfunnsområder.

Rådet kan bistå de enkelte kommunale instanser i arbeid med planlegging og gjennomføring av 
tiltak for funksjonshemmede, men det er den enkelte instans som har det fulle faglige ansvar for å 
sikre en universell utforming.

Rådet kan/vil imidlertid bistå fagmiljøene når det gjelder opplæring om universell utforming og 
om FN’s 22 standardregler.

Rådet drøfter ikke enkeltsaker/individsaker.

§ 3 Oppnevning og sammensetning.

Rådet består av 5 medlemmer og varamedlemmer som velges av kommunestyret for 
valgperioden. Rådet skal ha følgende sammensetning:

Reglement for Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune Dok id: 2011/3949-1
Dok type:
Politisk instruks

Utgave: 
2

Skrevet av:
Ellinor Evensen 

Gjelder fra
15.12.2011

Godkjent av
Nordreisa kommunestyre

Side nr:
3
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 3 faste representanter med vara oppnevnes etter forslag fra ulike brukerforeninger.
 2 faste politiske representanter med personlige vara. Minst en av disse fire skal velges 

blant medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret. 

Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Kommunestyret velger 
også leder og nestleder.

§ 4 Møter

Rådet følger samme møtestruktur som eldreråd og utvalgene.

Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel etter oppsatt møteplan. Saksliste settes opp av 
sekretæren i samråd med leder. Saksdokumenter sendes medlemmer, varamedlemmer og andre 
med møterett, samt kommunestyret.

Det føres protokoll fra møtene, som undertegnes av møteleder og minst to av de øvrige 
medlemmene. 

Møtet ledes av rådets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 
flertallsvalg. Rådet er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig 
flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller hans representant har møte 
og talerett.

Lederen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med. 

Møtene i rådet blir holdt for åpne dører, så langt ikke annet følger av lover og regler.
Rådet kan vedta å behandle saker for lukkede dører, dersom hensynet til personvern eller andre 
tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

§ 5 Sekretariatet og økonomi

Sekretariatet for Rådet ligger hos Rådmannen. Sekretæren plikter å holde Rådet underrettet om 
saker som kan ha interesse for Rådet. Sekretæren skal koordinere innkalling til møtene og skrive 
og sende ut protokoller etc.

Medlemmer som møter får møte- og reisegodtgjørelse etter gjeldende regulativ. Tapt 
arbeidsfortjeneste dekkes etter gjeldende regulativ.

§ 6 Årsmelding

Kommunalt Råd for Funksjonshemmede utarbeider årsmelding, som forelegges kommunestyret.

§ 7 Endringer av reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en 
naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen.
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Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.10.2011.

-�252�-



 

Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1653-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 27.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/16 Nordreisa kommunestyre 28.01.2016 

5/16 Nordreisa valgnemnd 03.03.2016 

41/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Valg av eldreråd i Nordreisa kommune 2016-2019 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd [eldrerådslova] 

Vedlegg 

1 Reglement for eldreråd i Nordreisa kommune 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 

Eldrerådet i Nordreisa kommune 2015-2019: 

Faste medlemmer  personlig varamedlem 

Knut M Pedersen (Ap) Oddvar Thomassen (Frp) 

Tanja Birkeland (Sp)  Olaf Skogmo (Sp)   

 

Nordreisa pensjonistforening: 

Fast medlem   personlig varamedlem 

Lilly Nyvoll   Asbjørn Fredriksen  

Brynjulf Blixgård  Bjørg Nilsen 

 

Postens pensjonistforbund: 

Fast medlem   personlig varamedlem 

Ella Halvorsen  Tove Ringstad 

 

Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges ut mellom pensjonistene. 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
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Vi utsetter sak PS 15/16 til PS 19/16 til neste kommunestyremøte. Vi ber valgnemnda legge 

frem nye innstillinger til det møtet. 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 13 stemte for og 6 stemte imot. Utsettelsesforslaget 

dermed vedtatt. 

Vedtak: 

Sak PS 15/16 til PS 19/16 utsettes til neste kommunestyremøte. Valgnemnda bes legge frem nye 

innstillinger til det møtet. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Valgnemnda fremmet følgende forslag: 

 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

Eldrerådet i Nordreisa kommune 2015-2019: 

Faste medlemmer  personlig varamedlem 

Knut M Pedersen (Ap) Oddvar Thomassen (Frp) 

Tanja Birkeland (Sp)  Olaf Skogmo (Sp)   

 

Nordreisa pensjonistforening: 

Fast medlem   personlig varamedlem 

Lilly Nyvoll   Asbjørn Fredriksen  

Brynjulf Blixgård  Bjørg Nilsen 

 

Postens pensjonistforbund: 

Fast medlem   personlig varamedlem 

Ella Halvorsen  Tove Ringstad 

 

Leder: Knut M. Pedersen (Ap) 

Nestleder: Lilly Nyvoll 

 

Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

Eldrerådet i Nordreisa kommune 2015-2019: 

Faste medlemmer  personlig varamedlem 

Knut M Pedersen (Ap) Oddvar Thomassen (Frp) 

Tanja Birkeland (Sp)  Olaf Skogmo (Sp)   

 

Nordreisa pensjonistforening: 

Fast medlem   personlig varamedlem 

Lilly Nyvoll   Asbjørn Fredriksen  

Brynjulf Blixgård  Bjørg Nilsen 

 

Postens pensjonistforbund: 
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Fast medlem   personlig varamedlem 

Ella Halvorsen  Tove Ringstad 

 

Leder: Knut M. Pedersen (Ap) 

Nestleder: Lilly Nyvoll 

 

 

 

Saksopplysninger 

I hver kommune skal det være et eldreråd som skal velges av kommunestyret for valgperioden. 

 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker 

som gjelder levekåra for eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i 

kommunen. Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som 

tak endelig avgjørelse i saka.  

 

I reglementet står det bl.a. at eldrerådet skal ha følgende saker til uttalelse: 

 Årsbudsjett 

 Økonomiplan 

 Kommuneplan 

 Sektorplaner med interesse for eldre 

 Andre saker som tiltaksplaner og tiltak i helsesektoren, i hjemmetjenesten, behov for 

institusjonsplasser og trygdeboliger, transporttilbud i kommunen, boligprogram, 

samferdselssaker, kulturtiltak og kommunale avgifter. 

 

I henhold til reglement for eldreråd skal rådet ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

Medlemmer og varamedlemmer skal oppnevnes av kommunestyret, derav 3 etter forslag fra 

Pensjonistforeninger.  

 

Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister. Det er tilstrekkelig at de har 

alderspensjon, de trenger nødvendigvis ikke være fylt 67 år. Det kan dreie seg om andre 

pensjonsordninger enn folketrygden. Det politiske styrkeforholdet skal ikke være avgjørende for 

sammensetningen. 

 

Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges ut mellom pensjonistene. 

 

Det er tre pensjonistforeninger som er forespurt om kandidater. Postens pensjonistforbund,  

Oksfjord pensjonistforening og Nordreisa pensjonistforening. 

Oksfjord pensjonistforening kunne ikke stille kandidater, og av den grunn har valgnemnda 

forespurt Nordreisa pensjonistforening om å stille to faste kandidater med vara i utvalget. 

 

Valgnemnda har i møte 23.11.15 og 15.1.16 kommet med forslag på to kandidater med 

personlig varamedlem. 

Vurdering 

Kommunestyret velger 5 medlemmer med personlige varamedlemmer til Eldrerådet i Nordreisa 

kommune. Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges ut mellom pensjonistene. 
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h:reglement.eld

NORDREISA KOMMUNE

REGLEMENT FOR ELDRERÅDET

Eldrerådet er et særlovsorgan og en lovbestemt del av det kommunale system, og ble
opprettet for å ivareta eldres interesser. Rådet reguleres av Lov om kommunale og
fylkeskommunale eldreråd av 8.11.91 og utfyllende bestemmelser gitt i egen forskrift
fra Sosialdepartementet av 13.11.91. Loven trådte i kraft fra 01.01.92. Eldrerådet er
partipolitisk uavhengig og skal ivareta eldres interesser i kommunen på tvers av
partigensene.

§ 1 - VALG OG SAMMENSETNING

Eldrerådet skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmer og
varamedlemmer skal oppnevnes av kommunestyret, derav 3 etter forslag fra
pensjonistforeningen.

Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister. Det er tilstrekkelig at de
har alderspensjon, de trenger nødvendigvis ikke være fylt 67 år. Det kan dreie seg om
andre pensjonsordniriger enn folketrygden. Det politiske styrkeforholdet skal ikke
være avgjørende for sammensetningen.

Kommunestyret velger leder og nestleder. Begge skal være alderspensjonister.
Det møter en fast person fra helse- og sosialavdelinga som veileder og informant i alle
eldrerådsmøtene.
Hvert kjønn skal være representert med minst 40%, jfr. Likestillingsloven § 21.

§ 2 - ANSVARSOMRÅDE

Eldrerådet skal forelegges alle kommunale saker som angår eldres levekår før
beslutning foretas i kommunen. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår
eldre i kommunen.
Det kan ikke tas opp enkeittilfeller som angår enkeltpersoner i møtene, men rådet vil
være behjelpelig med å fmne fram til den rette instans som har avgjørelsesmyndighet i
enkeltsaker.

Leder og sekretær skal i samråd sørge for at saker som har betydning for eldrerådet
blir behandlet.
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Eldrerådet skal ha følgende saker til uttalelse:

Årsbudsjett
økonomiplan
Kommuneplan
Sektorplaner med interesse for eldre
Andre saker som tiltaksplaner og tiltak i helsesektoren, i hjemmetjenesten, behov
for mstitusjonsplasser og trygdeboliger, transporttilbud i kommunen,
boligprogram, saniferdselssaker, kulturtiltak og kommunale avgifter.

Eldrerådet har møte- og talerett i alle kommunale utvalg som behandler saker i henhold
til §2.

Eldrerådet skal hvert år utarbeide en melding om virksomheten sin. Meldingen skal
legges fram for kommunestyret.

§  3  -  SEKRETARIAT

Sekretariatsfunksjonen for eldrerådet legges til servicekontoret som er underlagt
rådmannen.  Sekretæren fører portokollen og har ansvar for at sakene er forberedt før
de legges fram for eldrerådet. Utskrift av møtebok sendes medlemmene og
varamedlemmene, avdelingene og kommunestyret.

§  4  -  UTVALGETS MØTER

Eldrerådet skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller
når minst 2 av medlemmene krever det.

Møteinnkalling skal sendes ut minst 5 dager før møtet. Saksliste settes opp av
utvalgsleder og saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre
med møterett. I tillegg skal saksliste offentliggjøres ved oppslag på kommunehuset og
saksdokumenter legges ut på kommunehuset til offentlig ettersyn.

Møtet ledes av rådets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges  særskilt møteleder
ved flertallsvalg.
Rådet er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig
flertail. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegiving avgjørende.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller hans
representant har møte og talerett.
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Lederen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med. Det
skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sendes til medlemmene av rådet og
andre med møterett, samt til kommunestyret.

Møtene i rådet blir holdt for åpne dører, så langt ikke annet følger av lover og regler.
Rådet kan vedta å behandle saker for lukkede dører, dersom hensynet til personvern
eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det .

5 - GYLDIGHET OG ENDRING

Reglementet er vedtatt i Nordreisa kommunestyre den 12.03.98,sak 14.98
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2508-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 19.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/16 Nordreisa kommunestyre 28.01.2016 

3/16 Nordreisa valgnemnd 03.03.2016 

42/16 Nordreisa kommunestyre 31.03.2016 

 

Valg av Heimevernsnemd 2016-2019 

Henvisning til lovverk: 

Forskrift til lov om Heimevernet 

 

 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 

 

Heimevernsnemd 2016-2019 

Medlemmer     varamedlemmer 

Harald Erik Johannessen (H)   Oddbjørn Johansen (Krf) 

Ole Morten Pedersen (Ap)   Ingvil B. Andersen (Krf) 

 

Representant fra Lensmannskontoret i Nordreisa 

 

Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer. 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende verbal utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. 

 

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 
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Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Valgnemnda fremmet følgende forslag: 

Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 

 

Heimevernsnemd 2016-2019 

Medlemmer     varamedlemmer 

Harald Erik Johannessen (H)   Geir Tomasjord (Sv) 

Ole Morten Pedersen (Ap)   Ingvil B. Andersen (Krf) 

 

Representant fra Lensmannskontoret i Nordreisa 

 

Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer. 
 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 

 

Heimevernsnemd 2016-2019 

Medlemmer     varamedlemmer 

Harald Erik Johannessen (H)   Geir Tomasjord (Sv) 

Ole Morten Pedersen (Ap)   Ingvil B. Andersen (Krf) 

 

Representant fra Lensmannskontoret i Nordreisa 

 

Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer. 
 

 

 

Saksopplysninger 

Jf. Forskrift til lov om Heimevernet: 

E. Instruks for kommunal heimevernsnemnd 
22. I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemnd med rådgivende myndighet. I en 

kommune skal det opprettes flere slike nemnder når kommunestyret vedtar dette etter anmodning fra 

distriktssjefen.  
 

23. Medlemmer 

a) Nemnda skal ha som medlemmer: 

- to medlemmer oppnevnt av kommunestyret 

- ett medlem fra den lokale politimyndighet.  

b) Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer.  

 

24. Nemndas oppgaver 

a) 
Nemnda representerer de sivile myndigheter i kommunen og skal fremme samarbeidet mellom 

disse og heimevernsområdene i kommunen. 
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b) 
Nemnda kan uttale seg i saker av spesiell viktighet for Heimevernet når nemnda anser dette 

nødvendig. 

c) 

Nemnda skal spesielt behandle de personellsaker som det er gitt egne bestemmelser for under 

heimevernslovens §§ 4, 5 og 6. Ved behandlingen av slike saker skal vedkommende områdesjef 

delta. 

d) 
Ved tilsetting av områdesjef skal nemnda uttale seg om søkere. Er det flere nemnder i 

heimevernsområdet skal nemnda der søkeren har bopel uttale seg. 

e) 

Det skal føres møtebok hvor nemndas vedtak inntas. Møtebokens innhold skal bare gjøres kjent 

for de som har tjenestlig behov for dette. Når nemnda ikke er samlet til møte, oppbevares 

møteboken normalt hos politiets representant.  
 

Valgnemnda gjorde valg av medlemmer og varamedlemmer i møte 15.1.16. 

 

Vurdering 

Nordreisa kommunestyre velger medlemmer og varamedlemmer til heimevernsnemd for 

perioden 2016-2019. 
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