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 Nordreisa kommunestyre  

 

Årsregnskap 2015 - Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Revidert årsregnskap 2015 Kortversjon - Nordreisa kommune 

2 Revisjonsberetning 2015 

3 Revisjonsbrev nr 11 - 2015 

4 Fullstendighetserklæring 

5 Uttalelse til årsregnskapet 

 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommunes årsregnskap 2015 godkjennes. 

 Nordreisa kommunes merforbruk i driftsregnskap på kr 1.978.500,48, dekkes inn i 

budsjettet for 2017, jfr inndekningsplan. 

 Nordreisa kommunes merforbruk i investeringsregnskapet på kr 391.749,60 dekkes inn i 

revidert budsjett for 2016. 

 

 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2015 gikk med underdekning på kr 1,98 mill. Det 

var i tillegg budsjettert med inndekning av tidligere års merforbruk på kr 1,2 mill, overføring til 

disposisjonsfond på kr 2,56 mil, og overføring til investering på kr 0,9 mill, men alle disse ble 

strøket som følge av at driftsregnskapet gikk i merforbruk. Merforbruket ble dermed totalt sett 

på ca kr 6,64 mill. I 2013 gikk driftsregnskapet med underdekning på kr 0,469 mill.  

 

Utviklingen i netto driftsresultat og likvidtetsgrad 1: 

 2015 2014 2013 2012 2011 2011 

Netto driftsresultat -0,48 % -0,25 % 4,07 % 3,05 % 2,79 % 2,79 % 

Likviditetsgrad 1 144 144 169 180 187 187 
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Korr likviditetsgrad 

1 

106 90 124 136 388 388 

Netto driftsresultat: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er netto resultatgrad. Netto 

driftsresultat skal brukes til å delfinansiere investeringer. Det som ikke kan finansieres med 

egenfinansiering (hentet fra netto driftsresultat) må lånes. Grunnen til at vi må ha et netto 

driftsresultat på en viss størrelse er for å kunne opprettholde et høyt investeringsnivå over tid. 

Dersom vi ikke makter å ha en høy egenfinansieringsandel vil vi enten bli "spist opp" av renter 

og avdrag eller vi må redusere investeringsnivået drastisk. 

Likviditetsgrad 1: Likviditetsgrad 1 forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og 

kortsiktig gjeld. Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser 

etter hvert som disse forfaller. Formelen for Likviditetsgrad 1 er omløpsmidler/kortsiktig gjeld.  

Netto driftsresultat har siden 2010 gått opp, men fikk en kraftig tilbakegang i 2014.  

Når det gjelder likviditetsgrad 1 har denne gått ned  de senere årene. I den korrigerte 

likviditetsgraden er premieavviket holdt utenfor på grunn at den er med å «blåse opp» 

omløpsmidlene. Den korrigerte viser at likviditetsgrad 1 går kraftig ned når premieavviket 

holdes utenfor, og gir signaler om at kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser går 

ned.  

 

 

Likviditet  
I løpet av 2015 har arbeidskapitalen (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) styrket seg. 

Sammenlignet med 2014 har omløpsmidlene økt med kr 6,1 mill, mens kortsiktig gjeld har økt 

med 4,2 mill. Til sammen er arbeidskapitalen styrket med kr 1,94 mill.  

 

Omløpsmidlene består av postene kasse/bankinnskudd, kortsiktige fordringer og 

«fordringssiden» på premieavviket. Kasse/bankbeholdning har styrket seg sett mot 2014 med kr 

9,5 mill, men kommunen benytter seg fortsatt av kassakreditt hele året. Kortsiktige fordringer er 

styrket med kr 1,6 mill. Premieavviket er redusert med kr 5,0 mill sett mot 2014. Fordringen på 

premieavviket er kun regnskapsteknisk og det følger ingen innbetaling av likvider, og blåser 

dermed opp omløpsmidlene.  

 

Kortsiktig gjeld består av postene annen kortsiktig gjeld og premieavvik. Sammenlignet med 

fjoråret har kortsiktig gjeld økt med kr 4,15 mill. Av dette utgjør annen kortsiktig gjeld kr 0,87 

mill, mens «gjeldssiden» på premieavviket har økt med kr 3,28 mill.  

 

 
Tall i mill kr RS 2015 RS 2014 RS 2013 RS 2012 
Endring arbeidskapital balanse 1,94 10,3 11,55 2,81 
Endring arbeidskapital resultat 1,94 10,3 11,55 2,81 

 

 

Pensjon  
Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter 

Statens Pensjonskasse. Det er balanseført 689 mill kr i pensjonsforpliktelser og 565 mill kr i 

pensjonsmidler. Årets premieavvik på pensjon ga en «utgift» på kr 3,47 mill. Samlet akkumulert 

premieavvik er på kr 27,7 mill, noe som er en nedgang på kr 8,3 mill sett mot 2014. 

Premieavviket skal utgiftsføres i løpet av en 7/10/15 årsperiode. 
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Fond  
Den samlede fondsbeholdningen er på 34,65 mill kr fordelt mellom følgende fondstyper:  

 
Tall i mill kr RS 2015 RS 2014 RS 2013 RS 2012 

Disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bundne driftsfond 15,70 15,87 16,67 15,70 

Ubundne investeringsfond 0,27 0,27 0,27 0,27 

Bundne investeringsfond 18,68 18,58 22,20 25,69 

Sum fondsbeholdning 34,65 34,72 39,14 41,66 

 

 

 

 

Investeringer  
Investeringsregnskapet gikk i 2015 med underdekning på kr 0,392 mill. Underdekningen på kr 

0,392 mill skyldes manglende finansiering av egenkapitalinnskuddet til KLP. Dette innskuddet 

kan ikke finansieres med lånemidler. I 2015 var det budsjettert med tomtesalg med tilsvarende 

sum, men salg av tomter ble vesentlig lavere enn egenkapitalinnskuddet. Summen av brutto 

investeringsutgifter i anleggsmidler er på kr 46,37 mill, mot kr 49,18 mill i 2014.  

 

I 2014 gikk investeringsregnskapet i merforbruk på kr 0,895 mill.   

 

I investeringsveileder fra 2011 presiseres det at finansieringen av prosjektene skal sees som 

samlet, uavhengig av hvordan det enkelte prosjektet gikk.  

 

De største investeringsprosjekter i 2015 var:  

Halti II         kr 29,02 mill 

Guleng III        kr   9,64 mill 

VAR hovedplan avløp      kr   1,62 mill 

 

 

Gjeld, renter og avdrag  
Den samlede lånegjelda er i 2015 på kr 507,2 mill inkl videreformidlingslån, og har økt med kr 

13,5 mill fra 2014.  

 
Tall i 1000 kr RS 2015 RS 2014 RS 2013 RS 2012 

Kommunens samlede lånegjeld 507 238 493 724 481 872 461 823 

     

Fordelt på følgende kreditorer     

Kommunalbanken 318 502 333 005 319 176 296 334 

KLP kommunekreditt 84 152 55 141 57 371 59 602 

DNB 192 225 259 292 

Husbanken (videreformidlingslån) 104 394 105 353 105 066 105 595 

 

Nordreisa kommune har 50 % av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. 

Dette er innenfor vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % fastrente. Av total lånegjeld 

utgjør lån til VAR investeringer og videreformidlingslån ca 44 %.  

 

 

Avdrag RS 2015 RS 2014 RS 2013 RS 2012 

Betalt avdrag 17 387 354 15 684 673 14 982 343 12 930 184 

Beregnet minste lovlig avdrag 12 855 430 12 168 577 11 804 038 12 192 650 
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Differanse 4 531 924 3 516 096 3 178 305 737 534 

 

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld ihht Kommunelovens § 50. Betaling av 

avdrag til Husbanken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går til videre utlån.  

 

 

Inndekning 
 

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 12,75 millioner per 

31.12.2015. Den budsjetterte inndekningen på tidligere års merforbruk på kr 1,2 mill ble strøket 

som følge av at kommunen opparbeidet seg et nytt merforbruk på kr 1,978 mill.  

 

I løpet av perioden 2011-2013 har Nordreisa kommune dekket inn kr. 22,9 mill av tidligere års 

merforbruk. Det ble i 2013 foretatt nedbetaling på tidligere års merforbruk på kr 7,6 mill som er 

i henhold til budsjett, og kommunen var da i rute i forhold til den opprinnelige inndekningsplan 

fra departementet. Som følge av at kommunen ikke klarte budsjettert inndekning på kr 1,2 mill, 

må kommunen søk departementet om ytterligere forlengning av inndekningsplanen. 

 

Gjenstående merforbruk på drift fremkommer slik: 

 

År Opprinnelig Gjenstående inndekning 

Merforbruk 2008 8 094 535 2 230 029 

Merforbruk 2009 4 346 893 3 587 671 

Merforbruk 2010 5 332 559 4 482 918 

Merforbruk 2014    469 043    469 043 

Merforbruk 2015 1 978 500 1 978 500 

Akkumulert merforbruk  12 748 162 

 

 

Nordreisa kommune har søkt departementet om ny inndekningsplan som følge av at opprinnelig 

inndekningsplan ikke er blitt overholdt. Det nye forslaget til inndekning er som følger:  

 

Underskudd Resterende 

underskudd 

31.12.15 

2016 2017 Sum inndekning 

2008   2 230 029 2 230 029    1 029 888 

2009   3 587 672 3 587 672    3 587 672 

2010   4 482 918 2 067 299 2 415 619   4 482 918 

2014      469 043     469 043      469 043 

2015   1 978 500  1 978 500  

Sum 12 748 162 7 885 000 4 863 162 12 748 162 

 

Søknaden er ikke behandlet av departementet per dags dato 2016. Fylkesmannen har imidlertid 

innstilt til departementet om at Nordreisa kommunes inndekningsplan godkjennes.  

 

 

Gjenstående merforbruk på investeringer fremkommer som følger: 
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Driftsregnskapet 

 

Kommentarer til regnskapsskjema «Økonomisk oversikt – Drift» 

 

Driftsinntektene ble kr 30,6 mill mer enn budsjettert: 

 

 Overføringer med krav om motytelser ble kr 23,76 mill mer enn budsjettert, og skyldes: 

o Inntekten på refusjon sykelønn/fødselspenger ble kr 11,44 mill mer enn 

budsjettert. Budsjettet på sykelønn er satt lavt og i forbindelse med revideringen 

av budsjettet for 2016 må det tas stilling til om denne skal økes.  

o Merverdiavgift ble kr 8,7 mill mer enn budsjettert, og må sees i sammenheng 

med utgiften på merverdiavgift. Merverdiavgift går totalt sett i 0,-, men gir avvik 

på skjemaene. I forbindelse med revideringen av budsjettet for 2016 må det tas 

stilling til om budsjettet skal økes.  

o Refusjon fra staten ble kr 4,82 mill mer enn budsjettert. Kr 1,04 mill gjelder 

prosjekter med refusjoner som går i 0,- totalt sett. Kr 0,51 gjelder merinntekt på 

refusjon finsk/samisk, der noe gjelder inntekt for høsthalvåret 2014. Kr 0,34 mill 

gjelder ekstra midler fra Staten til styrkning av barnevern, disse midlene er satt 

på fond til bruk i 2016. Kr 0,5 mill gjelder øremerket tilskudd til psykologstilling, 

og er satt på fond til bruk i 2016. Kr 0,37 gjelder refusjon Dialyse. Kr 0,426 

gjelder refusjoner for fysioterapitjenesten.  

o Refusjon fra kommuner ble kr 2,67 mill mer enn budsjettert. Kr 1,46 mill skyldes 

refusjoner for gjesteelever/barnehagebarn og frikjøp ansatte. Kr 0,914 skyldes 

refusjoner på prosjekter som går i 0,- totalt sett.  

o Inntekten på ressurskrevende tjenester ble kr 2,5 mill mindre enn budsjettert. 

Dette skyldes i hovedsak endring i antall mottakere. 

o Refusjon fra UNN ble kr 1,37 mill mindre enn budsjettert, og skyldes at 

kommunen måtte kreditere UNN for mottatt statlig tilskudd på øyeblikkelig hjelp 

for årene 2012 og 2013. Tilskuddet må sees i sammenheng med UNN sin 

finansiering av sykestuesenger.  

 Inntekts- og formueskatt ble kr 3,18 mill mer enn budsjettert. Dette skyldes at 

skatteinngangen i Norge ble bedre enn forventet.  

 Andre salgs- og leieinntekter ble kr 2,8 mill mer enn budsjettert. Billettinntekter ble kr 

0,37 mill mer enn budsjettert, og skyldes i hovedsak økte billettinntekter innen 

kulturarrangement. Diverse salgsinntekter ble kr 1,4 mill mer enn budsjettert, og skyldes 

økte inntekter kino med kr 0,3 mill, økte inntekter VAR med kr 0,23 mill, salg av 

konsesjonskraft med kr 0,5 mill, økte salgsinntekter på havn på kr 0,17 mill.   

 Brukerbetalinger ble kr 0,48 mill mer enn budsjettert. 

 

 

Driftsutgiftene ble kr 39,09 mill mer enn budsjettert: 

 

 Lønnsutgiftene ble kr 14,6 mill mer enn budsjettert. Når sykelønnen på kr 11,4 mill 

hensynstas ble det et merforbruk på kr 3,2 mill sett mot budsjett 

2015 2014

895 365             -                     

391 750             895 365             

-                     -                     

1 287 115          895 365             

Regnskapsmessig merforbruk Investering

Tidligere opparbeidet merforbruk

Nytt merforbruk i regnskapsåret

Inndekking i regnskapsåret

Totalt merforbruk til inndekking
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 Sosiale utgifter ble kr 3,3 mill mindre enn budsjettert.  

 Kjøp av varer og tjenester ble kr 19,7 mill mer enn budsjettert. 

o Driftstilskudd/-avtaler til private har et merforbruk på kr 3,83 mill. 

o Kjøp av konsulenttjenester har et merforbruk på kr 1,5 mill. Av dette er kr 0,53 

mill kjøp av tjenester av helsetjenester. Kr 0,63 mill gjelder prosjekter som går i 

0,- totalt sett.  

o Tjenestekjøp fra andre kommuner har et merforbruk på kr 1,25 mill. 

o Materiell vedlikehold har et merforbruk på kr 1,04 mill 

o Faste avgifter/gebyrer har et merforbruk på kr 0,86 mill.  

o Tjenestefrikjøp har et merforbruk på kr 0,7 mill 

o Betaling utskrivningsklare pasienter ble kr 0,64 mill mer enn budsjettert. 

o Kjøp av spesialundervisning ble kr 0,64 mill mer enn budsjettert. 

o Utgiftsdekning fosterhjem/støttekontakt har et merforbruk på kr 0,63 mill. 

o Kjøp av mat og drikkevarer har et merforbruk på kr 0,56 mill. 

o Strøm, olje, bio fjernvarme, kommunale avgifter og kommunal renovasjon har et 

merforbruk på kr 0,35 mill. Når det sees i sammeheng med inntekten på 

omsetning konsesjonskraft på kr 0,5 mill gir det et samlet mindreforbruk på kr 

0,15 mill.  

 

 Overføringer ble kr 9,2 mill mer enn budsjettert. 

o Merverdiavgift har et merforbruk i forhold til budsjett på kr 8,7 mill, men må 

sees i sammenheng med merinntekt på samme beløp.  

 

 

Netto driftsresultat for 2015 ble på kr -0,48 %, mot 2014 da netto driftsresultat ble på -0,25 %.  

 

 

Avvik per sektor: 

 

Sektor Regnskap Reg. budsjett Avvik 

1 Sektor for administrasjon 25 590 529 25 099 854 -490 675 

2 Sektor for levekår 117 856 001 114 012 709 -3 843 292 

3 Sektor for helse og omsorg 117 747 371 112 719 848 -5 027 523 

4 Utviklingsavdelingen 7 121 931 6 197 749 -924 182 

5 Anleggsdrift 271 061 234 276 -36 785 

6 Bygg og eiendom 30 190 551 30 014 690 -175 861 

7 Skatter og rammetilskudd -306 364 442 -303 949 500 2 414 942 

8 Renter, avdrag og avsetninger 7 490 038 15 687 221 8 197 183 

0 Prosjekter og interkomm. samarbeid 96 959 -16 847 -113 806 

 

Avviksbeskrivelse for sektorene 1-6 finnes i årsmeldingen, fra side 22 og utover. 

 

Sektor 7 – Skatter og rammetilskudd  

 

Merinntekt på skatter og rammetilskudd på 2,4 mill og skyldes: 

 Skatt på inntekt og formue ga en merinntekt på kr 3,18 mill sett mot budsjett. 

 Eiendomsskatten ble kr 0,049 mill i mindre inntekt sett mot budsjett. 

 Statlig rammetilskudd ga en mindreinntekt på kr 0,13 mill sett mot budsjett. 

 Øvrige generelle statstilskudd ble kr 0,4 mill i mindreinntekt sett mot budsjett.  

 Integreringstilskuddet ga en mindreinntekt på kr 0,06 mill sett mot budsjett.  
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Sektor 8 – Skatter og rammetilskudd  

 

Mindreforbruket på rente, avdrag og avsetninger er på kr 8,2 mill: 

 Avdrag på lån ga en mindreutgift på kr 1 mill sett mot budsjett. 

 Renteutgiftene ble kr 1,5 mill mindre enn budsjett. 

 Renteinntekt og utbytte ga en mindreinntekt på kr 0,56 mill sett mot budsjett. 

 Internsalget ga en mindreinntekt på kr 1,45 mill på sektor 8, men går i 0,- totalt sett i 

regnskapet.  

 Pensjon ga en merinntekt kr 1,06 mill på sektor 8 sett mot budsjett, men pensjon gir 

totalt sett en mindreutgift på kr 3,1 mill.   

 Inndekning av tidligere års merforbruk har en mindreutgift på kr 1,2 mill. 

 Avsetning til disposisjonsfond på kr 2,67 mill ble som følge av strykningsreglene ikke 

overført, og ga dermed en mindreutgift på kr 2,67 mill.  

 Overføring til investering på kr 0,895 mill ble som følge av strykningsreglene ikke 

overført, og ga dermed en mindreutgift på kr 0,895 mill.  

 Merforbruket på driften ble på kr 1,978 mill, og er inntektsført på sektor 8. 

 

 

 

Vurdering 

Nordreisa kommune hadde i 2015 et netto driftsresultat på -0,48 %. Det har vært en dramatisk 

nedgang sett mot netto driftsresultat i 2013. Den budsjetterte inndekningen på tidligere års 

merforbruk på kr 1,2 mill ble strøket som følge av ytterligere merforbruk på 1,978 mill i driften. 

I hovedsak skyldes merforbruket for høyt budsjetterte inntekter og overforbruk på sektorene.  

 

Samtlige sektorer har overforbruk, men unntak av sektor 7 (skatt og rammetilskudd) og sektor 8 

(Renter, avdrag og avsetninger). De siste årene har vært krevende år for virksomhetene. Det har 

vært innsparinger i form av blant annet mindre bruk av vikarer, utsatte innkjøp, samt mindre 

vedlikehold. Nedskjæringen har pågått i flere år, og det er svært vanskelig å finne rom for 

ytterligere nedskjæringer uten å gå på stillinger.  

 

Nordreisa kommune har ikke hatt god nok oppfølgning mellom budsjett og regnskap, og satte 

derfor i 2015 inn tiltak for å forbedre denne oppfølgningen. Det ble gjennomført opplæring i 

regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for samtlige ledere. I forbindelse med opplæringen 

ble det gitt beskjed om at de som hadde behov for ytterligere opplæring skulle selv kontakte 

økonomiavdelingen, noe mange ledere også gjorde. I tillegg ble det innført månedlige 

rapporteringer fra virksomhetsledere til sektorledere og fra sektorledere til Rådmannen. I denne 

rapporteringen skal det blant annet komme frem om lederne har kontrollert lønnsutbetalingene 

innenfor sitt ansvarsområde, økonomiske status med forklaring på avvik, samt utvikling og 

oppfølgning av sykefravær. Dette bidrar til at lederne må sette seg inn i regnskap og budsjett, og 

selv analysere hvorfor et avvik oppstår. Effekten av tiltakene vil imidlertid først sees i 2016. 

 

I tillegg ble det høsten 2015 gitt økt ansvar til sektorutvalgene og utvalgslederne for budsjett 

2016. Bevilgninger for budsjett 2016 ble gjort på rammenivå og ikke lengre på enkelttiltak, noe 

som medfører at sektorutvalget har ansvaret for prioriteringer internt i sin sektor.  

 

Et annet tiltak er at kommunen har gått over fra 2-nivå modellen til 3-nivå modell. Dette bidrar 

til at det blir et mer overordnet syn på sektorene, og gir en større fleksibilitet i sektoren innenfor 

det økonomiske perspektivet.     
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Innenfor sektor for oppvekst og kultur benyttes det store ressurser på spesialundervisning på 

mellomtrinnet og på ungdomsskolenivå, og for å snu denne utviklingen må det settes inn 

forebyggende tiltak.  

 

Nordreisa kommune har opparbeid seg et stort vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg, og 

noen av bygningene krever betydelig oppgradering for å kunne tilfredsstille dagens krav.  

 

Kommunen trenger en tydelig plan for hvilket nivå de kommunale tjenestene skal være på, og 

det forutsetter at det gjøres grep for å ta ned driften. Det er derfor svært viktig at kommunen i 

årene fremover opparbeider seg handlingsrom, og at driften av kommunen er på et 

tilfredsstillende nivå. I tillegg er det viktig å opparbeide seg handlingsrom for å ha midler til 

uforutsette hendelser, samt bygge opp likviditetsbufferen.  

 

I tiden fremover vil økningen i inntektene ikke stå i forhold til økningen på utgiftssiden, og nye 

tiltak må finansieres innenfor eksisterende drift. Det er da viktig at kommunen går gjennom hele 

driften for å finne effektive metoder å levere tjenester på. Spesielt innenfor helsesektoren da det 

er i denne sektoren at presset vil være størst i årene fremover. Når det gjelder helsesektoren ser 

vi allerede økt press på kommunale tjenester. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av 

den eldre befolkning vil øke, med dertil økte behov for kommunale tjenester.  
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/548-1 

Arkiv:                044  

Saksbehandler:  Anne-Marie 

Gaino 

 Dato:                 06.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25/16 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 23.05.2016 

5/16 Nordreisa næringsutvalg 24.05.2016 

17/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 25.05.2016 

29/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 26.05.2016 

13/16 Nordreisa administrasjonsutvalg 02.06.2016 

30/16 Nordreisa formannskap 02.06.2016 

 Nordreisa kommunestyre  

 

Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.1992, nr.107 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107 

 

 

Vedlegg 

1 Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune - 

vedlegg 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 26.05.2016  

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.05.2016  

 

Behandling: 

Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet for 

endringer som ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i 
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eksisterende lovverk, og ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det 

allerede er delegert myndighet. 

 

Rådmannen sitt forslag enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet for 

endringer som ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i 

eksisterende lovverk, og ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det 

allerede er delegert myndighet. 

 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 24.05.2016  

 

Behandling: 

Nordreisa kommunestyre vedtar Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune, versjon 2016-1 

med følgende endring i kap 7, § 5, første kulepunkt: 

- Høringer innen næringssektoren. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet for endringer som 

ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i eksisterende lovverk, og 

ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det allerede er delegert myndighet. 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommunestyre vedtar Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune, versjon 2016-1 

med følgende endring i kap 7, § 5, første kulepunkt: 

- Høringer innen næringssektoren. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet for endringer som 

ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i eksisterende lovverk, og 

ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det allerede er delegert myndighet. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 23.05.2016  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Nordreisa kommunestyre vedtar Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune, versjon xx. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet for endringer som 

ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i eksisterende lovverk, og 

ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det allerede er delegert myndighet. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommunestyre vedtar Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune, versjon xx. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet for 

endringer som ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i 

eksisterende lovverk, og ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det 

allerede er delegert myndighet. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Delegasjonsreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommuneloven, rundskriv, 

forvaltningsloven, særlover og forskrifter. 

 

Utgangspunktet i kommuneloven og særlovene er at all myndighet er lagt til kommunestyret. 

Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet gitt i kommuneloven og særlover 

med unntak av de lovregler der det er brukt uttrykket ”kommunestyret selv”.  

 

I dette delegasjonsreglementet er myndighet delegert fra kommunestyret til 

formannskap/økonomiutvalg, administrasjonsutvalg, hovedutvalg m/underutvalg, ordfører, 

rådmannen. 

 

Det er rådmannen som er ansvarlig overfor kommunestyret, og av den grunn er det ikke mulig 

for kommunestyret å beslutte delegering til et lavere administrativt nivå enn rådmannen, med de 

få unntak som framgår av egne lovbestemmelser. 

Rådmannens videredelegasjon innen administrasjonen er et eget delegasjonsreglement og er 

ikke inntatt i dette dokumentet, det samme gjelder administrative utvalg sine delegasjoner. 

 

Delegasjonsreglementene er oppbygd som følger: 

 Kommunestyrets hovedarbeidsområde 

 Delegasjon til formannskapet/økonomiutvalget 

 Delegasjon til administrasjonsutvalget 

 Delegasjon til hovedutvalget for miljø, plan og utvikling, samt dispensasjonsutvalget og 

rådmannen 

 Delegasjon til hovedutvalget for oppvekst og kultur, samt rådmannen og barnevernleder 

 Delegasjon til hovedutvalget for helse og omsorg, samt rådmannen og kommuneoverlege 

 Delegasjon til ordfører og hovedutvalgsledere 

 Delegasjon til rådmannen 
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Det gjeldende delegasjonsreglementet for Nordreisa kommune ble vedtatt av kommunestyret i 

sak 71/95 den 31.08.1995.  

 

Reglementet skal legges fram til politisk behandling etter hvert kommunevalg. 

 

Alta kommune er brukt som referansekommune i arbeidet med delegasjonsreglementet da de har 

tilnærmet som politiske og administrative organisering som Nordreisa kommune. 

 

 

Vurdering 

Delegering er et viktig element i effektiviseringsarbeidet i Nordreisa kommune. Kommuneloven 

og endringer i særlovgivning har åpnet for at kommunene i større grad selv kan bestemme 

hvordan saker skal behandles og på hvilket forvaltningsnivå avgjørelser skal treffes. Det legges 

stadig større vekt på kommunenes og kommunestyrenes oppgaver i planlegging og styring. 

 

Ved å legge til rette for en hensiktsmessig delegering, oppnår man å: 

 styrke den folkevalgte styringen ved å avlaste kommunestyre og formannskap slik at de 

får bedre tid til å konsentrere seg om sine hovedoppgaver 

 avlaste hovedutvalgene ved at alle kurante enkeltsaker blir avgjort av administrasjonen. 

Dersom man er i tvil om en sak er kurant, drøftes saken med hovedutvalgsleder. 

 avlaste administrasjonen ved å gi avgjørelsesmyndighet i alle kurante saker, slik at 

saksbehandlingen går raskere, publikum får bedre service og det blir frigjort tid som kan brukes 

til: 

- bedre tilrettelegging av saker som skal behandles av politiske organer 

- bedre administrasjon av kommunens virksomhet til gagn både for publikum og kommunen 

selv. 
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Delegasjonsreglement

NORDREISA KOMMUNE

Vedtatt av Nordreisa kommunestyre 16.06.16, sak xx/16

Versjon 2016-1

Ajourført
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1. POLITISK ORGANISERING 2015 - 2019

Kommunestyret

Barn-ogunges
kommunestyre

' Kontrollutvalget

Eldreråd

Klagenemd

. Rådetfor
funksjonshemmede

Administrasjons
utvalget

Oøpvekst-og
kulturutvalget

Miljø, plan Og
utvikling

Helse og
omsorgsutvalge

'NæringsutvalgeFormannskapet

hispensasjonsutvalge

2. OM DELEGASJON

a) Innledning
Delegasjonsreglementet er utarbeidetmed bakgrunn i kommuneloven, rundskriv,
forvaltningsloven, særlover og forskrifter.

Utgangspunktet i kommuneloven og særloveneer at allmyndighet er lagt til kommunestyret.
Kommunestyret harmyndighet til å delegeremyndighet gitt i kommuneloven og særlover
med unntak av de lovregler der det er brukt uttrykket "kommunestyret selv".

I dette delegasjonsreglementet ermyndighet delegert fra kommunestyret til
formannskap/økonomiutvalg, administrasjonsutvalg, hovedutvalg mlunderutvalg, ordfører,
rådmannen.

Delegasjonsreglementene er oppbygd som følger:
Kommunestyrets hovedarbeidsområde
Delegasjon til formannskapet/økonomiutvalget
Delegasjon til administrasjonsutvalget

3
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Delegasjon til hovedutvalget for miljø, plan og utvikling, samt dispensasjonsutvalget og
rådmannen
Delegasjon til hovedutvalget for oppvekst og kultur, samt rådmannen og barnevernleder
Delegasjon til hovedutvalget for helse og omsorg, samt rådmannen og kommuneoverlege
Delegasjon til ordfører og hovedutvalgsledere
Delegasjon til rådmannen

I tillegg kommer følgende reglement:
økonomireglement, finansreglementet, permisjonsreglement, klagenemnda og
kontrollutvalgets myndighet og folkevalgtes innsynsrett, delegasjoner ligger i sin helhet i
reglementene.

Ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede sine oppgaver ligger i sin helhet i
reglementene. Reglement for Nordreisa kommune vedtatt dd i sak x/xx.

Rådmannens videredelegasjon innen administrasjon er et eget delegasjonsreglement og er
ikke inntatt i dette dokumentet, det samme gjelder administrative utvalg sine delegasjoner.

b) Formålet med delegering
Delegering er et viktig element i effektiviseringsarbeidet i Nordreisa kommune.
Kommuneloven og endringer i særlovgivning har åpnet for at kommunene i større grad selv
kan bestemme hvordan saker skal behandles og på hvilket forvaltningsnivå avgjørelser skal
treffes. Det legges stadig større vekt på kommunenes og kommunestyrenes oppgaver i
planlegging og styring.

Ved å legge til rette for en hensiktsmessig delegering, oppnår man:

1. Å styrke den folkevalgte styringen ved å avlaste kommunestyre og formannskap slik at de
får bedre tid til å konsentrere seg om sine hovedoppgaver, som er å:

trekke opp mål for den fremtidige utviklingen av Nordreisa kommune
styre planleggingsprosessen
fordele ressurser mellom tjenesteområdene i kommunen
samordne den kommunale virksomhet
vurdere resultatene
føre kontroll med den kommunale forvaltning

2.Å avlaste hovedutvalgene. Alle kurante enkeltsaker blir avgjort av administrasjonen.
Dersom man er i tvil om en sak er kurant, drøftes saken med hovedutvalgsleder.

Hovedutvalgenes hovedoppgaver er:
formulere mål og planlegge innenfor sektorene
utforme rammer og retningslinjer for virksomhetene i sektorene
avgjøre prinsippsaker, trekke opp retningslinjer for administrasjonens behandling av

enkeltsaker og være ankeinstans for avgjørelser i slike saker
vurdere resultatene innen sine tjenesteområder og føre budsjettkontroll

4
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3.Å avlaste administrasjonen ved å gi avgjørelsesmyndighet i alle kurante saker, slik at
saksbehandlingen går raskere, publikum får bedre service og administrasjonen får frigjort
tid som kan brukes til:

bedre tilrettelegging av saker som skal behandles av politiske organer
bedre administrasjon av kommunens virksomhet til gagn både for publikum og kommunen

selv.

c) Lovgrunnlaget for delegasjon
Lovgrunnlaget for dette delegasjonsreglementet finner vi i lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.1992, nr.107, sist endret 01.01.2010 og særlover.

Delegasjon til formannskapet er gitt med hjemmel i kommunelovens § 8, nr 3, delegasjon til
ordfører i § 9, nr 5, hovedutvalg og underutvalg med hjemmel i § 10, nr 2 og 5, delegasjon til
rådmann med hjemmel i § 23, nr. 4.

De aktuelle bestemmelsene i kommuneloven lyder:
nr.3, siste setning

Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

nr.5
Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning.

nr.2
Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan
tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

§ 10, nr. 5
Kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre
særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har
direkte tilknytning til komiteens oppdrag.

§ 11,nr 3
Et slikt styre (styre for bedrift, institusjon 0.1.)kan tildeles myndighet til å treffe avgjørelser
som angår virksomhetens drift og organisering.

§ 13, nr. 1
Kommunestyret kan selv bestemme at formannskapet, et fast utvalg eller kommunerådet skal
ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er
nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.

§ 13, nr. 2
Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i
dettes neste møte.

§ 23,nr. 4
Kommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret
har bestemt noe annet.

5
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§ 27, nr 1, første og siste setning
To eller flere kommuner, eller en eller flere kommuner kan opprette et eget styre til løsning av
felles oppgaver. Til slikt styre kan kommunestyret selv gi myndighet til å treffe avgjørelser
som angår virksomhetens drift og organisering.

d) generelle bestemmelser om utøvelse av delegert myndighet

RETNINGSLINJER FOR FULLMAKTUTØVELSE.
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av
overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.

TILBAKEKALL AV FULLMAKT I ENKELTSAKER.
Et overordnet organ eller en administrativ leder kan i spesielle tilfeller kreve å få seg forelagt
en konkret sak til uttalelse eller avgjørelse som et underordnet organ eller en underordnet
medarbeider har til behandling i henhold til delegert myndighet.

RETT TIL Å UNNLATE Å GJØRE BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET I
SÆRSKILTE TILFELLE.
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organ å fatte avgjørelse
hvor spesielle forhold tilsier det.

KLAGEBEHANDLING.
Behandling av klage over forvaltningsvedtak følger forvaltningslovens regler med mindre
annet er bestemt i den enkelte særlov.
Klage over vedtak som er fattet på grunnlag av delegert myndighet fra politisk organ til
administrasjonen skal avgjøres av klagenemnda med mindre administrasjonen finner grunn til
å omgjøre vedtaket til gunst for klageren.

OMGJØRINGSRETT.
Et overordnet organ eller leder kan innen rammene av forvaltningslovens § 35 av eget tiltak
omgjøre et underordnet organs eller underordnet medarbeiders vedtak.

MINDRETALLSANKE.
I saker hvor utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret/formannskap kan 3
medlemmer, ordføreren eller den hanlhun bemyndiger, innen møtets slutt forlange saken
fremlagt for overordnet organ. Slikt krav skal protokolleres i møte.

3. KOMMUNESTYRETS HOVEDARBEIDSOMRÅDE
Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens
virksomhet.

Kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder:
Politisk organisering
Budsjett og økonomiplaner
Planstrategi, Kommuneplaner og Reguleringsplaner osv.
(Delegasjon etter plan- og bygningsloven, er tatt inn som eget punkt i reglementet, under

miljø, plan og utviklingsutvalget.)

6

-�83�-



Regnskapog årsmeldinger/tertialrapporter
Kommunestyretsegen saksbehandling
Godtgjørelsetil folkevalgte
Oppnevnenemnder,styrer,råd og utvalg,samtvelgenytt medlemved fritakfra verv

(Kommunestyretkan delegereoppnevningav nemnder,styrer,råd og utvalgtil
formannskapetellerhovedutvalg,dersomikke anneter fastsatti lov eller forskrift)

Fastsetteavgifter/gebyrerog forskrifter/vedtekter
Tilsettingav rådmann
Kommunestyretfatterbeslutningi alle sakersom ikke er delegerttil formannskapet,andre

utvalgeller administrasjonen

4. DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET/ ØKONOMIUTVALGET

§ 1 HVILKE SAKER LEGGES FREM FOR FORMANNSKAPET
(Jfr. reglementfor formannskapet§2)

Formannskapetutrederog avgir innstillingi de saker somskalbehandlesi kommunestyret,
samtfatter vedtaki de sakerhvor kommunestyrethar delegertavgjørelsesmyndighetentil
formannskapet.

Formannskapetbehandlerforslagtil økonomiplan,årsbudsjettog skattevedtak.

Formannskapeter:
valgstyreetter valglovens§ 4-1.
økonomiutvalg
planutvalgfor kommuneplanenssamfunnsdel

§ 2 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 8 nr. 3

1
I medholdav kommunelovendelegererkommunestyrettil formannskapetmyndighettil å
treffeavgjørelseri alle sakersomdet etter sammelov er adgangtil å delegeretil
formannskapet,og som ikkekommunestyrethar vedtattå legge til annetorgan.

2.
Kommunestyretskal likevelavgjøresakersomgjelder:
2.1 kommunestyretsegen saksbehandling
2.2 langtidsplaner,utbyggingsoppgaver,langtidsbudsjetterog boligbyggeprogrammer,samt
andreplanerog tiltak av overordnetbetydning.

3)
Ved gjennomføringav vedtattekommunaleplanerog tiltak,har formannskapetfullmakttil å
inngå avtaleom kjøp av grunnellermakebytteinnenforen rammeav 1million.Avtaler
utoverdetteforeleggeskommunestyret.
Dettegjelderkjøp i forbindelsemedgodkjentereguleringsplaner.

7
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§ 3 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 13, nr.1

Kommunestyret tildeler formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle
vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det
ikke er tid til å innkalle til dette.
Meldinger om vedtak etter pkt. 1 forelegges vedkommende organ i dets neste møte.

§ 4 DELEGASJON I BUDSJETTSAKER.
Det vises til økonomireglementet vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker.

§ 5 DELEGASJON I ØKONOMISAKER
Formannskapet har sitt ansvarsområde knyttet til kommunens økonomistyring slik
kommunestyret til enhver tid bestemmer, jfr økonomireglementet og reglement for
Finansforvaltningen.

Formannskapeter ansvarligfor:
at budsjettprosessen legges opp slik at budsjett/økonomiplan blir et best mulig politisk

styringsinstrument.
at kommunestyre får seg forelagt et forslag til budsjett og økonomiplan med innstilling.

Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til
alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret, jfr. kommunelovens
§§ 44 og 45.

at endringer som rokker ved budsjettforutsetninger vedtatt av kommunestyret følges opp,
enten som budsjettreguleringssak eller som justering av økonomiplanen - avhengig av hvor
vesentlig endringen er. Formannskapet avgjør hva som er vesentlig endring.

å behandle og følge opp regnskapsrapporteringen.

Endringersom alltidvil være kommunestyresaker f.eks.:
Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette utgifter

inntreffer.
Forskyvning av midler mellom sektorene.
Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.:

behov for endring av investeringsrammen
behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet

- ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger
ved vesentlige overskridelser på prosjekter
ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
Likviditetsproblemer.

Formannskapet kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for
kommunens økonomi, eller som kommunestyret bestemmer.

Sakerhvorformannskapethar avgjørelsesmyndighet
Formannskapet treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i
lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre, herunder:

vedtar tidsplan for og styrer budsjettprosessen
avgjør hvordan uforutsette endringer skal viderebehandles i forhold til årsbudsjett og

økonomiplan

Dersom formannskapet er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker,
kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten

8
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ligger.

For øvrig utfører formannskapet de oppgaver kommunestyret bestemmer.

§ 6 DELEGASJON ETTER SÆRLOVER:
Lov om samferdsel av 4. juni 1976 nr. 63.
Formannskapet delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne i alle
løyvesaker.

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) av 28. juni 2002 nr 57:
Formannskapet delegeres myndighet som valgstyre.

5. DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET

§ 1 ANSVARSOMRÅDE
Administrasjonsutvalget har arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning,
administrasjonsordninger, likestilling og organisasjonsutvikling som sitt ansvarsområde, dvs
forholdet mellom Nordreisa kommune som arbeidsgiver og våre arbeidstakere.

Administrasjonsutvalget skal sørge for utviklingen av kommunens overordnede
arbeidsgiverpolitikk, slik at medarbeiderne som ressurs blir i stand til å løse kommunens
prioriterte oppgaver.

Administrasjonsutvalget skal konsentrere sitt arbeid om utarbeiding av regler og retningslinjer
for personalforvaltningen. Enkeltsaker behandles bare når de har prinsipiell interesse, når
avgjørelsesmyndighet eller uttalerett er lagt til utvalget, når dette er ankeinstans, eller
enkeltsaker som er naturlig å behandle i utvalget.

Kommunestyret gir administrasjonsutvalget i oppgave å behandle og følge opp IKT —
strategier.

Administrasjonsutvalget har ansvar for likestillingsarbeid i Nordreisa kommune.
Klager på ansettelser som går på likestilling sendes utvalget til uttalelse.

Administrasjonsutvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen sitt arbeidsområde.
Administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir
gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding om kommunens personalressurser.

§ 2 SAKER HVOR ADMINISTRASJONSUTVALGET HAR AVGJØRELSES-
MYNDIGHET

Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er
fastsatt i lov, i medhold av lov, avtaleverk i medhold av lov eller vedtak fattet av
kommunestyre/formannskap, og etter de prinsipper som er fastlagt i kommunens
arbeidsgiverpolitikk, herunder:

forvalteog prioriterebevilgede midler innenfor utvalgets budsjettrammer
opprettearbeidsgrupper for løsning av tidsbegrensede oppgaver
delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen, etter reglene i kommuneloven § 23 nr.4
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vedtaulike reglement/retningslinjer som berører arbeidsgiverpolitikk og personalforvaltning
vedta reglement for AMU
vedtaoverordnet IA strategi og HMS arbeid
ved klage; tolkeog praktiserelokale overenskomster, avtaler og reglementer angående

arbeidstakernes lønns- og arbeidsforhold
omdisponere/inndragningav stillinger
arbeidefor likestilling på alle områder innen kommunen
se til at Nordreisa kommune praktiserer likestilling i alle kommunens tjenesteområder

i samsvar med likestillingslovens intensjoner.

Dersom administrasjonsutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse
saker, kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor
avgjørelsesmyndigheten ligger.

For øvrig utfører administrasjonsutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret
bestemmer.

§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS- /UTTALERETT

Administrasjonsutvalget har forslags/uttalerett i følgende saker:
Ansettelse av rådmann
ved innføring av nye arbeidstidsordninger
ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av tekniske hjelpemidler
gjennomgang av sykefravær
planlegging innen sitt arbeidsområde
opprettelse av faste underutvalg
forslag til arbeidsgiverpolitiske retningslinjer

- forslag om effektiviseringstiltak innen de enkelte tjenesteområdene som har konsekvenser
for arbeidstakerne

Den overordnede lønnspolitikk (lønnspolitisk plan) i Nordreisa kommune drøftes og
gjennomgås av administrasjonsutvalget i forkant av lokale forhandlinger ved hovedoppgjør.

andre saker som hører inn under administrasjonsutvalgets arbeidsområde, men hvor
avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/kommunestyre

samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ og KS innen
ansvarsområdet

Administrasjonsutvalget kan forøvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning
for tjenesteområdene, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer.

Innen utvalget fatter sin avgjørelse, skal uttalelse være innhentet fra de organer som berøres
av saken, og av arbeidsmiljøutvalget i de sakene hvor de har uttalerett.

6. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALG FOR MILJØ, PLAN OG
UTVIKLING

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):

• Iov om bygging og sikring av drivstoffanlegg (drivstoffanleggloven)
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Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Lov om havner og farvann

Veglov

Vegtrafikkloven

Lov om jord (jordlova)

Lov om skogbruk (skogbrukslova)

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv

Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova)

Lov om forpakting (forpaktingslova)

Lov om ymse beitespørsmål (beitelova)

Lov om grannegjerde (grannegjerdelova)

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning

for miljøet (miljøinformasjonsloven)

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv (nødverge, bruk av åte)

Matrikkelloven

Lov om Stadsnavn

Lov om Eierseksjonering

Lov om friluftsliv

Lov om naturvern

Lov om viltet

Lov om hundehold

Lov om laks og innlandsfisk

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS §10,nr. 2
I medhold av § 10, nr.2 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for miljø, plan

og utvikling myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og
som det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg.

Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle
retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre
saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder.

§ 2 DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET I BUDSJETTSAKER
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjett saker, jfr
økonomireglementet.

§ 3 ANSVARSOM RÅDE
Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling har som arbeidsområde de oppgaver innenfor
miljø, plan og utvikling som kommunen har ansvaret for.

Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling behandler saker etter særlover innenfor
tjenesteområdet, og etter delegasjon fra kommunestyre/formannskap.
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Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling er:
ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av tjenesteområdet.
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller
tilgrensende arbeidsoppgaver.

ansvarlig for nye tiltak som følger av hovedplan vann og kommunedelplan avløp
ansvarlig for samordning i vassdragssaker etter vassdragsreguleringsloven,

vannressursloven, energiloven og industrikonsesjonsloven. Utvalget innstiller til
kommunestyret i saker av vesentlig betydning.

laks og innlandsfiskemyndighet
viltmyndighet
saker innen landbruk
ansvarlig navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet. Hovedutvalget

er vedtaksorgan på vegne av Nordreisa kommune for navn som fastsettes av Staten.

Hovedutvalget har som oppgave å fremme kommunale utbyggingsprosjekter. Byggekomiteen
har ansvar for oppfølging av utbyggingsprosjekter innenfor rammer fastsatt av
kommunestyret for prosjekter over 1 million kroner, jfr retningslinjer for byggekomité
Nordreisa kommune.

På grunnlag av vedtak i kommunestyret for prosjekter inntil 1 million kroner hovedutvalgets
ansvar å:

igangsette planlegging av prosjekt iht. kommunestyrets vedtak
gjennomføre prosjekter innenfor vedtatt kostnads- og tidsrammer
rapportere plan- og kostnadsavvik til hovedutvalget/formannskap/kommunestyret.
fremlegge sluttrapport til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret.
opprette underutvalg for løsning av tidsbegrensede oppgaver, herunder
utsmykningskomite.

Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets
arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet.

§ 4 SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling treffer vedtak innenfor de rammer og etter de
retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/
formannskap, herunder
- forvalteog prioriterebevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i
overensstemmelse
med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i
budsjettsaker
- opprettekomiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver
- delegereavgjørelsesmyndighet til rådmannen, etter reglene i kommuneloven §23.nr 4.
- delegereavgjørelsesmyndighet til underutvalg, herunder vedtatte tilskuddsmidler som er
avsatt i budsjettet
- fremmesøknader om forlenga åpningstid for motorferdsel-løyper
- vedtakpå bruk av midler og prosjekter innen nye tiltak vann og avløp, jfr. kommunestyrets
vedtak for hovedplan varm og kommunedelplan avløp

- samarbeidsavtaler (feks om havner)
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Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal
myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap
(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). I tilfellet hovedutvalget ønsker å fravike dette, må
saken tas opp særskilt.

- Byggesaker:
forvalte bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i
overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon
av myndighet i budsjettsaker.
delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen etter reglene i kommuneloven §23 nr. 4.
vedta romprogram/ramme for utbyggingen
vedta skisseprosjekt/forprosjekt med kostnadsoverslag for prosjektet
fremlegge skisseprosjektet/kostnadsoverslag til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret
for godkjenning
vedta anbud/tilbud innenfor prosjektets vedtatte areal og kostnadsrammer. Kontrakter

undertegnes av rådmannen eller den han bemyndiger
behandle og avgjøre klager på tildeling av kontrakter eventuelle andre klager på

kommunens praksis i forbindelse med utbyggingsprosjekter

I. Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling behandler større etableringer, samt store
overordna prosjekter før behandling i formannskap/kommunestyre.
2. Kommunestyre forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper. Kommunestyre
kan gjennom reglement/delegasjon delegere fullmakter til formannskap eller
hovedutvalg.

Generelt
Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal
myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap
(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). Dersom hovedutvalget ønsker å fravike dette, må
saken tas opp særskilt.

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker,
kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten
ligger.

Forøvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer.

§ 5 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS - /UTTALERETT
Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling har forslags-/uttalerett i følgende saker:

retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet
rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde, jfr. retningslinjer for

budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i budsjettsaker.
øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde
opprettelse av faste underutvalg
opprettelse og inndragning av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer

hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre.
andre saker som hører inn under tjenesteområdet, men hvor avgjørelsesmyndigheten ligger

under formannskap/ kommunestyre
samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet
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Hovedutvalget kan forøvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for
tjenesteområdet, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer.

§ 6 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN OG SÆRLOVER

Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23
Hovedutvalget skal være kommunens vegstyremakt etter lovens § 9, 3. ledd.
Hovedutvalget har ansvar for trafikksikkerhet

Forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter
Med hjemmel i lovens § 83 delegeres all myndighet til å fatte enkeltvedtak til hovedutvalget.

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14.juni 2002 nr. 20
med forskrifter
Kommunestyrets myndighet delegeres til Hovedutvalget.

Friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16.
Myndighet etter friluftslovens § 40 legges til hovedutvalget (stansing av ulovlig byggverk
etter loven)

Lov om viltet av 29.05.81 nr. 38 nr. og forskrift av 22.03.02 om forvaltning av hjortevilt og
bever. Hovedutvalget delegeres myndighet til å godkjenne driftsplan og tildeling av
fellingskvote for elg. Etter samme lov og forskrift har utvalget myndighet til å fastsette
minsteareal og godkjenne elgvald.

Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000.
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

Lov om laksefiske og innlandsfiske av 15. mai 1992
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

Lov om stadsnamn av 18. mai 1990 nr. 11
Navn på gater/veier, områdenavn og veistrekninger vedtas av hovedutvalget.

* Særloverinnenlandbruk
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15.

juni 2001 nr. 75. Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

Lov om jord av 1995-05-12 nr 23, og tilhørende forskrifter
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 2003-11-28 nr 98, og tilhørende
Forskrifter
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Myndighetetterdennelovendelegereshovedutvalget.

Odelsloven(Lovomjord av 1995-05-12nr 23 og tilhørendeforskrifter)
Myndighetetter dennelovendelegereshovedutvalget.

Forurensningsforskriften(FOR2004-06-01nr 931, hjemleti Forurensningsloven(Lovom
vern mot forurensningerog om avfall av 1981-03-13nr 6), Anlegg,driftog vedlikeholdav
planeringsfelt.
Myndighetetterdenne lovendelegereshovedutvalget.

Skogbrukslov(LOV2005-05-27)medtilhørendeforskrifter

Myndighetetterdenne lovendelegereshovedutvalget.

DELEGASJON I PLANSAKER
LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven

I henholdtil plan- og bygningsloven§ 3-3 1. ledder hovedutvalgetfor miljø,plan og
utviklingkommunensplanutvalgfor kommuneplanensarealdel. Formannskapeter planutvalg
for kommuneplanenssamfunnsdel.

Planutvalgetdelegeresfølgendeplankompetanseog myndighetså langtplan-og
bygningslovenav 27.06.2008nr. 71 tillaterdet med de begrensningersomnevnt i lovens§ 3-
3:

—å fremmeforslagtil kommuneplan(er),samtå fattebeslutningerog vedtakom offentlig
høring av henholdsvisplanprogramog planforslagtil kommuneplaner.

- å fatte beslutningerog vedtakomplanprogramog offentlighøringav regulerings-
planforslag,samtmyndighettil å vedtamindredetaljreguleringsplanernårplanener i samsvar
med kommunelovensreglerog når planener i samsvarmed rammeri kommuneplanens
arealdelog overordnetplan, når det er mindreennfire år sidenkommuneplanensarealdelble
vedtatt av kommunestyret.

- å fattebeslutningerom offentlighøringav reguleringsplanforslagi samsvarmed
overordnetarealplan.

—ved endringav reguleringsplaner,delegeresplanutvalgetmyndighettil å foretamindre
endringeri detaljreguleringsplan,eller delegererådmannenå vedtautfyllingerinnenfor
hovedtrekkenei reguleringsplanen.

- fullmakttil å forlengedetaljplanvedtaketetter søknadmedinntil to år.
Delegertmyndighetgjelderså langt ikke sakenanseesprinsipielli forholdtil

overordnedearealplanerog ikke er i stridmedpolitiskevedtak.

Delegasjon til rådmannen

Rådmannendelegeresavgjørelsesmyndigheti alle sakersom ikke er av prinsipiellbetydning,
med følgendeunntak:

alle sakerhvor det er negativinnstillingfra rådmannen.Disseleggesfremfor
hovedutvalgettil avgjørelse.
Delings-og byggesakerinnenfor 100-metersbelteti strandsonen
Byggesakergjeldendestørreoffentligebyggellerprivatenæringsbygg
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Alle delegerteavgjørelserrefererestil hovedutvalget.

§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN OG SÆRLOVER

1. Veglovenav 21.juni 1963,nr. 23.
Rådmannenskal værekommunensvegstyremakti kurantesaker,jfr. lovens §9, 3. ledd.
Rådmannener rådgiverfor utformingav kommunenstrafikksikkerhetspolitikk.
Hanlhunhar et særligansvarfor oppfølgingav kommunenstrafikksikkerhetsplan.
Rådmannenskal
- gi uttalelsei saker vedrørendefastsettingav fartsgrenser

gi uttalelsei forbindelsemed utsendingav skiltvedtakfor andrepermanente
trafikkregulerendeskilt

behandleog gi uttalelsei sakerom trafikksikkerhetstiltak

Vegtrafikklovenav 18.juni 1965medforskrifter
Kommunensmyndighetetter vegtrafikklovens§7 (treffemidlertidigevedtakom forbudmot
trafikk)og kommunensskiltmyndighetetter skiltforskriftene,delegerestil rådmannen.

Forurensingslovenav 13. mars 1981,nr. 6 medforskrifter.
Rådmannendelegeresmyndigheti alle saker av kurantkarakter,herunderomleggingog
utbedringav stikkledning,jfr.
§22,utkoblingav slamavskiller,jfr.
§26,siste ledd, avfallsopprydding,jfr.
§35,og påleggom opprydding,jfr.
§37.

Hovedutvalgetvideredelegerermyndighetetterforurensingsloven§7(plikttil å unngå
forurensing), § 73(tvangsmulktvedforholdi stridmedforurensingsloven),§74(umiddelbar
gjennomføringved forurensningsmyndigheten),§76(betalingav utgifterfor tiltakmot
forurensninger)til rådmannen.
Med bakgrunni gjeldendedelegasjonsreglement§6 (hovedutvalgetsmyndighetetter
forurensningsloven)delegererhovedutvalgetmyndighetetter
forurensingsforskriftens§§ 12-2,12-14,12-16,13-2,13-17,13-18,15-2,15-8, I5A-2, 15A-7
til rådmannen.

* Hovedutvalgetvideredelegerertil rådmannenmyndighettil å treffeenkeltvedtaketter
følgendeparagraferi forurensningsloven
§ 18Endringog omgjøringav tillatelse

§49 Opplysningsplikt
§ 50 Rett til granskning
§ 51 Påleggom undersøkelser
§ 75 Bruk av annenmannseiendomfor å bekjempeforurensningog avfallsproblemer

og vederlagfor bistand

Hovedutvalgetvideredelegerertil rådmannenmyndighetetter følgendeparagraferi
forurensningsloven(LOVav 31.mars 1981):

§ 58 Gjenopprettingserstatningtil allmennhetenved skadesomrammerutøvelseav
allemannsrettenutenfornæringm.v.

§ 78 Straffeansvarfor forurensning
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§ 79 straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall

* Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i
forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006) kapittel 7 om lokal luftkvalitet:

§ 7-4 andre og femte ledd. Myndighet til å gi pålegg for å sikre at kravene i dette
kapitlet overholdes, og i særlige tilfeller gi pålegg om at den ansvarlige for et anlegg
som ikke bidrar vesentlig til konsentrasjonen av de enkelte stoffer gjennomfører plikter etter
dette kapitlet.

§ 7-11 andre ledd. Myndighet til å føre tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet
overholdes.

Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i
forurensningsforskriften (FOR av 1juni 2006):

§ 1-8 annet ledd. Gi tillatelse til at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk rengjøres
og fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving

§ 1-9 annet ledd. Kreve opplysninger om eksisterende nedgravde oljetanker
§ 1-10. Tilsyn, registrering og krav til kontroller
§ 1-1l. Dispensasjon
§ 1-12. Kommunens myndighet i særlige tilfeller
§ 2-7. Krav til faglig kvalifikasjoner
§ 2-8. Godkjenning av tiltaksplan
§ 2-9. Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.
§ 2-11. Tilsyn og kontroll

Lov om kommunalevass-og kloakkavgifterav 31. mai 1974nr.17
Kommunens myndighet etter lovens §1, 4. ledd til å innvilge fritak fra avgift for ubebygd
eiendom samt myndighet til å dispensere fra avgiftsbestemmelsene legges til rådmannen.

Forskriftom gjødselvarermv av organiskopphavav 04.07.2003.
Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter del IIIog IV

Lov om veterinærerog annetdyrehelsepersonell(dyrehelsepersonelloven)av 15.juni
2001 nr. 75
Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter denne lov.

Lov om vernmot brann,eksplosjonog ulykkermed farlig stoffog om brannvesenets
redningsoppgaver(brann-og eksplosjonsvernloven)av 14.juni 2002nr. 20
med tilhørendeforskrifter,herunderforskriftom organiseringog dimensjoneringav
brannvesenav 1.juli 2002§§2-2,2-4 og Forskriftom brannforebyggingav 17.desember
2015
Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter denne lov med forskrifter.

Rådmannens myndighet videredelegeres til brannsjefen etter denne lov med tilhørende
forskrifter.
Viktige og prinsipielle saker som dokumentasjon av brannvesenet og planer for
brannvernarbeidet skal behandles av kommunestyret etter behandling i Hovedutvalget.

Forskriftom vannog avløpsgebyri Nordreisakommune
Vedtak etter forskriften fattes av rådmannen.
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Forskriftfor renovasjonog slamtømmingi kommunertilsluttetAvfallsserviceAS,
Nordreisakommune
AvfallsserviceAS er tildeltkonkretansvarog myndigheti forskriften.
Kommunener klageinstansfor vedtakfattet av AvfallsserviceAS, og klagesakerbehandlesav
kommunensklagenemd.

Delegasjonav saker vedrørendeutmarkog vassdrag.
Opprettingav kommunaltviltfondog fellingsavgiftfor elg

I medholdav kommunelovens§ 23 pkt. 4 delegeresrådmannmyndighettil å forvalte
kommunaltviltfond.

Gi uttalelsei bygge- og delesaker,forpaktningssøknaderol. på vegneav frilufts-,vilt-,
lakse-og innlandsfiskeinteressene

Gi uttalelsei sakerhvor viktigenaturverdierellernaturinteresserer berørt,blantannetsaker
hvor kommunenblir bedt om å uttale seg om slikehensyn.
- Gi forslagtil uttalelsepå vegneav kommuneni høringssakersom gjelderendringeri frilufts,
vilt eller lakseog innlandsfiskelovenog forskriftergitt i medholdav disse

Lov om viltetav 29.5.1981nr. 38
Rådmannenfatter beslutningetterviltloveni følgendesaker:

Avlivningav skadetvilt
Avlivningav skadegjørendevilt

(Jfr.brev fra direktoratetfor naturforvaltningav 16.01.2003).

Lov om motorferdseli utmarkog vassdragav 10.6.1977nr.82
Rådmannengis fullmakttil å treffe vedtaki kuranteenkeltsakeretterovennevntelovs §6og
etternasjonalforskrift § 5 for bruk av motorkjøretøyi utmarkog på islagtevassdragog
fastsettevilkåretter § 7. Kurantesakeromfattertilfellersomer omtalti kommunale
retningslinjerfor behandlingav søknaderom dispensasjonfra lov om motorferdseli utmark
og vassdrag.
Gi uttalelsertil fylkesmanni kurantesakervedrørendedispensasjonerfra motorferdsels-
forbudeti perioden5. mai—30.juni.

Lakse-og innlandsfiskelovenav 15.5.1992nr. 47
Myndighettil å dispenserefra pliktentil å betale fiskeravgiftetter forskriftnr. 532 av
15.06.93,delegerestil rådmannen.Oppgaveneetter lovens §47, 2.1edd- ta varepå verdienav
ulovligfangetfisk, delegerestil rådmannen.
Utvisningav garn,not, ruser og teiner iht. forskrifttil lakse-og innlandsfiskelovendelegeres
til rådmann.

DelegasjonetterHundeloven
Rådmannendelegeresmyndighettil å dispenserefor bruk av løs hund i båndtvangstidtil
jaktprøverogjakthundtreningetter hundelovens§ 9 e) og til opprettingav dressurområderfor
hunderetter sammeparagraf.

LOV-2008-06-27-71Plan- og bygningsloven
Kommunestyretsmyndighetetterplan- og bygningslovendelegerestil rådmannenså langt
dette ikke kommeri stridmed loveneller er delegerttil planutvalget,og somer
etter vedtatteretningslinjerog prinsipper,og i sakersomikke er av prinsipiellbetydning.
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Myndighet til å fatte vedtak etter lovens §12-14 om mindre endringer av reguleringsplaner
eller til å vedta utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen delegeres til rådmannen.
Vurdering av om sakene er innenfor denne kategorien gjøres i hvert tilfelle av rådmannen, evt
i samråd med overordnede myndigheter.

Delegasjoni byggesakertil rådmannen:
Fullmakt til å innhente og godta tilbud på arbeid/leveranser under kr. 1 000.000.- eks mva.
Rådmann gis fullmakt til å innhente ekstern bistand til utarbeiding av romprogram,
kostnadsanslag for budsjettering osv. Kontrakter med arkitekt, konsulenter, entreprenører eller
leverandører undertegnes av rådmannen.

Rådmann skal påse at prosjektene blir gjennomført innenfor rammen av gitte bevilgninger.
Dersom det skulle vise seg at det oppstår fare for overskridelser eller andre vesentlige avvik,
skal rådmann gi forslag til reduksjoner/dekningsmåte til hovedutvalget.

Alle regninger skal anvises av rådmann eller den han/hun bemyndiger.

For øvrig vises det til økonomireglementet kap 7 Reglement for investeringsprosjekter.

Jordloven(Lovomjord av 1995-05-12nr 23) og tilhørendeforskrifter,
delegeres til rådmannen

Forpaktingsloven(Lovom forpaktingav 1965-06-25nr 1) og tilhørendeforskrifter,
delegeres til rådmannen

Konsesjonsloven(Lovom konsesjonved ervervavfast eiendommv 2003-11-28nr
98) og tilhørendeforskrifter,
delegeres til rådmannen

Odelsloven(Lovomjord av 1995-05-12nr 23) og tilhørendeforskrifter,
delegeres til rådmannen

Skogbruksloven(LOV2005-05-27)med tilhørendeforskrifter
delegeres til rådmannen

DELEGASJON TIL DISPENSASJONSUTVALGET

§ 1 ANSVARSOMRÅDE
Dispensasjonsutvalget skal behandle følgende saker i henhold til delegasjon fra
kommunestyret:

søknader om dispensasjon fra motorferdselloven i henhold til regler gitt i lov om
motorferdsel av 10.6.77 nr. 82, forskrifter til loven, samt kommunale retningslinjer.

§ 2 SAKER HVOR UTVALGET HAR UTTALERETT
gi uttalelse til Fylkesmannen vedrørende søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet

i perioden 5. mai til 30. juni.
gi uttalelse til fylkesmannen i saker vedrørende stenging av løyper, områder m.v. i

spesielle/ekstraordinære tilfeller.
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§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET
Treffe vedtak i enkeltsaker etter lovens §6 og etter nasjonal forskrift §6 for bruk av
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

7. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET FOR NÆRING
(NÆRINGSUTVALGET)

§1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS §10, nr.2
I medhold av § 10, nr.2 i kommuneloven gir kommunestyret næringsutvalget myndighet til

å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som det etter samme lov er
adgang til å delegere til utvalg.

Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle
retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre
saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder.

§ 2 DELEGASJON I BUDSJETTSAKER
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr
økonomireglementet.

§ 3 ANSVARSOMRÅDE
Næringsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til
kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor kommunal næringsvirksomhet, tilrettelegging
og bistand for næringslivet, samferdsel og infrastruktur.

Næringsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig næringspolitikk og treffer vedtak innenfor
budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller
vedtatt av kommunestyret.
Næringsutvalget gjør vedtak for sine saksområder innenfor økonomisk ramme og etter de
retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Strategisk næringsplan skal
være styringsdokument for å oppnå ønsket utvikling.

Innenfor sitt arbeidsområde skal Næringsutvalget arbeide med mål, strategier og kvalitet som
sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Næringsutvalget
skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver innen
Næringsutvalgets ansvarsområder.

Næringsutvalget ivaretar nødvendig samordning og samarbeid med næringslivet i kommunen.

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):
EØS-avtalens regler om statsstøtte.
Norsk lov om offentlig støtte (lov av 27. november 1992 nr 117)
Lov om samferdsel av 4. juni 1976.
Retningslinjer for midler gitt over statsbudsjettets kap 551 post 60 og 61.
Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms. Vedtatt i fylkeskommunens
plan- og næringsutvalg 7.4.2003
Vedtekter for næringsfondet og fiskerifondet. Vedtatt i kommunestyret i sak 77/96.
Regler for kommunal sponsing. Vedtatt i Nordreisa næringsutvalg i sak 13/0 1.
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Næringsutvalget er fondstyre for kommunalt utviklingsfond og fiskerifondet. Søkerne har
vanlig klagerett i medhold av forvaltningsloven. Klagene skal være skriftlige. I delegerte
saker er Næringsutvalget første klageinstans. Klagenemnda i kommunen er klageorgan.

Næringsutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for
tjenestene som sorter under Næringsutvalget i kommunen, ihht kommunelovens § 23.

§ 4 SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET
Saker der Næringsutvalget har avgjørelsesrett:

Avgjøre søknader om kommunale tilskudd og fondsmidler, i næringssaker hvor
søknadssummen er over 100 000 kr.
Være fondstyre for nærings og fiskerifond i hht egne vedtekter for disse fondene.
Disponere midler til kommunalt utviklingsfond fra Troms fylkeskommune etter
departementets retningslinjer.
Oppfølging av kommunal strategisk næringsplan.
Opprette komiteer/ ad-hoc-utvalg for tidsbegrensede oppgaver.
Avgjøre saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker
Samarbeidsavtaler (feks med Halti næringshage)

§ 5 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS - /UTTALERETT
Saker hvor utvalget har uttalerett:

Plansaker innen næringssektoren
Høringer om ruteopplegg for kollektivtrafikk jfr. Lov om samferdsel av 4. juni 1976.
Forandring i eller utarbeidelse av nye kommunale forskrifter innen næringssektoren.
Høringspart i saker som omhandler samferdsel og infrastruktur.

Delegasjon til rådmannen
Avgjørelsesmyndighet på søknader inntil kr. 100 000.

8. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG
KULTUR

§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 10, nr.2
I medhold av § 10, nr.2 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for oppvekst og

kultur myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som
det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg.

Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle
retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteornråder i kommunen, eller til å avgjøre
saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder.

§ 2 DELEGASJON I BUDSJETTSAKER
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr
økonomireglementet.

§ 3 ANSVARSOMRÅDE
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har som arbeidsområde å ivareta tilbudet for barn,
ungdom, flyktningetjeneste, helsestasjon og kultur i kommunen innen sitt ansvarsområde og
for all opplæring, både for barn og voksne.
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Hovedutvalget behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter delegasjon fra
kommunestyre/formannskap.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er:
ansvarlig for samordning og planlegging av undervisningsvirksomheten i kommunen,

herunder ansvaret for å ivareta kommunens forhold til det videregående skoleverk og høyere
undervisningsinstitusjoner

ansvarlig for samordning og planlegging av barnehagevirksomheten i kommunen, jfr.
barnehageloven

ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter opplæringsloven,
voksenopplæringsloven og privatskoleloven.

ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om barnevernstjenester
ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester og

forskrift om helsesøstertjenester for helsesøstervirksomheten —forebyggende helsearbeid
ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester med

forskrifter for habilitering og avlastning til barn/unge og deres familier
ansvarlig for skolefritidstilbud
ansvarlig for samordning og planlegging av kulturvirksomheten i kommunen
styre for kommunens kulturinstitusjoner dersom ikke annet er bestemt
oppnevner representanter til kulturinstitusjoner's styrer, med mindre annet følger av lov eller

forskrift.
oppnevner representanter til Ærespriskomitèen.
ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser knyttet til Lov om folkebibliotek
ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av tjenesteområdet

oppvekst og kultur.
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller
tilgrensende arbeidsoppgaver.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets
arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet.

§ 4 SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

Hovedutvalget for oppvekst og kultur treffer vedtak innenfor de rammer og etter de
retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/
formannskap, herunder:

forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i
overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av
myndighet i budsjettsaker

opprette arbeidsgrupper for løsning av tidsbegrensede oppgaver
delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen etter reglene i kommuneloven § 23 nr.4
oppnevne representanter til grunnskolenes samarbeidsutvalg
fastsette driftstilskudd og kapitaltilskudd til private barnehager innenfor gitte

budsjettrammer, i samsvar med retningslinjer gitt av departementet
vedta rammer for virksomhetsbudsjett for hele tjenesteområdet

- godkjenne lokaler og kapasitet til barnehageformål
godkjenne vedtekter for barnehager
godkjenne lokaler og kapasitet til skolefritidsformål for elever
godkjenne vedtekter for skolefritidsordning
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Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal
myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap
(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). I tilfellet hovedutvalget ønsker å fravike dette, må
saken tas opp særskilt.

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker,
kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten
ligger.

For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer.

§ 5 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS - /UTTALERETT
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har forslags- /uttalerett i følgende saker:

om delegering av avgjørelsesmyndighet
rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde,
øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde
opprettelse av faste underutvalg
opprettelse, og inndraging av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer

hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre
andre saker som hører inn under tjenesteområdets arbeidsområde, men hvor

avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/kommunestyre
samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet.

Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for
tjenesteområdet, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer.

§ 6 DELEGASJON ETTER SÆRLOV

1. Opplæringsloven—medforskrifterav 17.juli 1998,nr 61
Hovedutvalget delegeres myndighet til å gi forskrift om skolested for elevene, jfr. § 8-1.

Myndighet til å fastsette forskrift om skolerute, jfr. opplæringsloven § 2-2.
Myndighet til å fastsette målform i grunnskolen, jfr. opplæringsloven §2-5
Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 2-9, samt bortvising av elever

jfr. § 2-10

Lov om barnehagerav 17.juni 2005nr. 64 - med forskrifter
Hovedutvalget er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og tilsyn.

Lov om frittståendeskolerav 4. juli 2003 nr. 84
Kommunens forpliktelser etter friskoleloven er tillagt hovedutvalget.

Lov om barneverntjenesterav 17.juli, 1992nr. 100.
Hovedutvalget har det overordnede ansvar for forebyggende virksomhet, samarbeid med
andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner, jfr. lovens kapittel 3.

Barnevernadministrasjonen ved barnevernets leder utgjør kommunens barneverntjeneste, jfr.
§2-1, 2., 3., og 4. ledd.

Hovedutvalget har ansvaret for gjennomføringen av oppgaver etter lovens kapittel 3. Dette
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skal skje i samarbeid med administrasjonen.

Hovedutvalget har et overordnet ansvar for at forebyggende virksomhet generelt blir ivaretatt.

Kulturminnelovenav 9. juni 1978.
Myndighet etter kulturminnelovens §§ 15 og 16 og om å avgi uttalelse vedr. fredning av
bygninger og riving av fredede bygninger legges til hovedutvalget.

Lov om folkebibliotekav 20. desember1985nr. 108.
Kommunestyrets oppgaver etter lov om folkebibliotek legges til hovedutvalget.

Lov om trudomssamfunnog ymistannaav 13.juni1969nr.25.
Tilskudd til trossamfunn etter lovens §19.

Introduksjonslovenav 04.07.2003
Kommunens myndighet etter loven delegeres til hovedutvalget.

- Delegasjon til rådmannen

§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN OG SÆRLOVER

1. Opplæringsloven—med forskrifterav 17.juli 1998,nr 61
Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell
karakter.

Fremme søknad om forsøksvirksomhet i grunnskolen, jfr. § 1-4.
Rådmann er delegert myndighet til å fastsette forskrift om skolerute og fastsette

barnehageruta, jfr. opplæringsloven § 2-2.
Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 2-9, samt bortvising av elever

jfr. § 2-10
- Tilsyn med hjemmeundervisning, jfr. § 2-13

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta opptak av barn til skolefritidsordningen, jfr.
opplæringslovens § 13-7.

Fatte vedtak om spesialundervisning for elever i grunnskolen og for voksne, jfr.
opplæringsloven § 5.1, 5.4 og 4A-2.

Føre tilsyn og sikre at virksomhetene har forsvarlig system for å sikre at krav i
opplæringslov og forskrifter oppfylles

Lov om voksenopplæringav 28. mai 1976nr 35
Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell
karakter.

Lov om barnehagerav 17.juni 2005nr. 64 med forskrifter
Rådmannen delegeres følgende myndighet:

Foreta opptak av barn i barnehage
Godkjenne barnehager og hjem som tar imot barn i familiebarnehager
Føre lokalt tilsyn med virksomheter som drives etter loven

4. Lov om barneverntjenesterav 17.juli1992nr.100.
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Barnevernleder er barnevernadministrasjonens leder, jfr. barneverntjenestelovens § 2-1,
3.1edd.

Barnevernleder gis myndighet til å opptre som kommunens rettslige representant/
stedfortreder i barnevernssaker.

Fastsettingav åpningstiderfor kulturinstitusjonerog virksomheterinnenoppvekstog
kultur
Ovennevnte myndighet delegeres til rådmannen.

Spillemidlerog kulturmidler
Rådmannen har godkjenningsmyndighet for forhåndsgodkjenning av anlegg det skal søkes
spillemidler for. Rådmannen fremmer på kommunens vegne søknader på spillemidlenes
overskudd til idrettsanlegg, lokale og regionale kulturbygg m.v. etter prioritering foretatt av
kommunestyret.
Rådmannen delegeres myndighet til innenfor budsjettets rammer å foreta fordeling og avgjøre
søknader om tilskudd på sektorens budsjett etter fastsatte retningslinjer.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur er klageinstans for administrative vedtak.

Lov om trudomssamfunnog ymistannaav 13.juni1969nr.25.
Rådmannen beregner tilskudd til trossamfunn etter lovens §19.

Lov om kommunalehelse-og omsorgstjenesterm.m.og tilhørendeforskrifter
Rådmannen delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lov om
helse og omsorgstjenester § 3-2 nr 1 om:
helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:

helsetjeneste i skoler
helsestasjonstjeneste

9. Introduksjonslovenav 04.07.2003
Kommunens ansvar etter loven delegeres til rådmannen, herunder utvidelse av
introduksjonsprogram til 3 år i hht. §5.

9. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE - OG OMSORG

§ 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 10, nr.2

1.1medhold av § 10, nr.2 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for helse- og
omsorg myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som
det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg.

Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle
retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenestemråder i kommunen, eller til å avgjøre
saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder.

Hovedutvalget skal ha seg forelagt til orientering alle klager på vedtak.
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§ 2. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET I BUDSJETTSAKER.
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjett saker, jfr
økonomireglementet

§ 3 ANSVARSOMRÅDE
Hovedutvalget for helse- og omsorg har som arbeidsområde de oppgaver innenfor
tjenesteområdet helse- og omsorg, som kommunen har ansvaret for.

Hovedutvalget for helse- og omsorg behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet,
og etter delegasjon fra kommunestyre/formannskap.

Hovedutvalget for helse- og omsorg er:
ansvarlig for samordning og planlegging av helse-, omsorgs- og sosialtjenestene i

kommunen
ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av sektoren
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller
tilgrensende arbeidsoppgaver.

Hovedutvalget skal ha seg forelagt alle prinsipielle enkeltsaker der det ikke foreligger
tidligere avgjørelser, saker som det ikke er gitt retningslinjer for, og saker der det er ønskelig
å fravike retningslinjer som er fulgt.
I særlige kontroversielle saker skal hovedutvalgets uttalelse innhentes før det fattes vedtak.

Hovedutvalget for helse- og omsorg fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets
arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet.

§ 4 SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET
Hovedutvalget for helse- og omsorg treffer vedtak innenfor de rammer og etter de
retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/
formannskap, herunder:

forvalteog prioriterebevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i
overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av
myndighet i budsjettsaker

opprettekomiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver
delegereavgjørelsesmyndighet til rådmannen, etter reglene i kommuneloven §23 nr.4.

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal
myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap
(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.) Dersom hovedutvalget ønsker å fravike dette, må saken
tas opp særskilt.

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker,
kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten
ligger.

For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer.

§ 5 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS - /UTTALERETT
Hovedutvalget for helse- og omsorg har forslags-/uttalerett i følgende saker:
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om delegering av avgjørelsesmyndighet
rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde,
øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde
opprettelse og inndraging av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer

hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre
andre saker som hører inn under tjenesteområdets arbeidsområde, men hvor

avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre
samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet.

Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for
tjenesteområder, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer.

§ 6 DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET ETTER SÆRLOV.
1. Lov om kommunalehelseog omsorgstjenestermm av 24.juni 2011nr. 30 med
forskrifter.
Hovedutvalget skal fatte vedtak i saker etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
mm av 24. juni 2011 nr. 30 dersom:

det ikke foreligger klare retningslinjer for tildeling
saken er av prinsipiell betydning
en ønsker å fravike eksisterende retningslinjer
Lov om folkehelsearbeidav 24.06.2011nr. 29
Lov om sosialetjenesteri arbeidsog velferdsforvaltningen

Kommunens myndighet etter loven delegeres til hovedutvalget.
Serveringslovenav 13.6.1997nr. 55.

Kommunens myndighet etter serveringsloven delegeres til hovedutvalget.
Lov om omsetningav alkoholholdigdrikkm.v. (alkoholloven)av 2.6.1989,nr. 27

Hovedutvalget er kontrollutvalg for omsetning av alkoholholdig drikk i kommunen, jfr. al. §
1-9 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 10-1. Kontrollutvalget har ansvar
for utøvelse av kontroll med kommunale salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikke
gruppe 1, 2 og 3. Videre skal det gjennomføres kontroll med skjenkebevilling gitt av
departementet etter al. § 5- 3, første ledd.
I medhold av alkoholloven jf. Kommuneloven § 23 nr. 4 delegerer
kommunestyret følgende myndighet til hovedutvalget: Treffe vedtak om
skifte av styrer og stedfortreder jf. Alkoholloven § 1 —7 c annet ledd.

Det vises videre til:
Forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune vedtatt i
kommunestyret 16.06.16.

Delegasjon til rådmannen

Generelt/begrepsavklaring:

§1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN § OG SÆRLOVER

1. Lov om kommunalehelse og omsorgstjenestermm av 24.juni 2011nr. 30 med
tilhørendeforskrifter
Kapittel3.
Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester.
Rådmannen kan i samsvar med kommunens planer inngå avtaler med andre kommuner om
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samarbeid om helsetjenesten, jfr. lovens § 3-1, 5.1edd.Slike avtaler skal inngås skriftlig og
forelegges hovedutvalget til orientering.
Rådmannen delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lovens § 3-2
og §3-6 om:
Andre helse- og omsorgstjenester herunder:

Svangerskaps- og barselomsorgstjenester

Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
legevakt,
heldøgns medisinsk akuttberedskap og
medisinsk nødmeldetjeneste

Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning

Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
helsetjenester i hjemmet,
personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,
plass i institusjon, herunder sykehjem og
avlastningstiltak.

Omsorgslønn

Kapittel5.
Særlige plikter og oppgaver.
Kapittel7.
Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet
Kapittel8.
Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning.
Kapittel9.
Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk
utviklingshemming. Hastekompetanse i tvangssaker kan ikke utøves uten godkjenning fra
rådmannen.
Med hjemmel i § 9 —3, 3. ledd, delegerer Nordreisa kommunestyre til rådmann ansvaret for å
begjære oppnevning av hjelpeverge dersom ikke oppnevningen er begjært av andre som kan
fremsette slik begjæring, jfr. vergemålslovens § 56.
Kapittel10.
Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.
Kapittel11-2.
Vederlag for helse og omsorgstjeneste
Rådmannen bestemmer hva den enkelte pensjonær skal betale for opphold i bolig med
heldøgns omsorgstilbud, jfr. lovens § 11-2
Kapittel12-4.
Særlige bestemmelser ved opphold i institusjon.

2. Lov om folkehelsearbeidav 24.06.2011nr. 29
Kap.2.
Kommunens ansvar
Kap. 6.
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Samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn mv.
Folkehelselovens§ 9, 1. ledd.
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som er lagt til kommunestyret, delegeres
til rådmannen
Folkehelseloven§ 9,2 —6. ledd
Kommuneoverlegenhar hastekompetanse som nevnt i folkehelseloven § 9,2 —6. ledd, samt
kap 3 miljøretta helsevern

Lov om sosialetjenesteri arbeidsog velferdsforvaltningen
Kommunens ansvar etter loven delegeres til rådmannen

Lov om vernmot tobakkskaderav 9. mars 1973nr. 14 medforskrifter
- Myndighet og gjøremål knyttet til vern mot tobakkskader delegeres til rådmannen, jfr.
lovens §6.

Lovom omsetningav alkoholholdigdrikkm.v. (alkoholloven)av 2.6.1989,nr. 27-
Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres rådmannen:
- kontroll og inspeksjon av salgs- og skjenkesteder, jfr lovens § 1.9 1.1edd.

Lov om vernmot smittsommesykdommerav 5.august1994nr.55.
Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen å utføre de oppgaver innen smittevernet som
pålegges i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5/8- 1994.

Strålevern(Strålevernforskriften)av 21.11.2003
Nordreisa kommunestyre delegerer til rådmannen å utføre de oppgaver innen strålevern for
solarium som er delegert til kommunen i forskrift om strålevern og bruk av stråling
(Strålevernforskriften) av 21.11.2003, § 42, 3. ledd. Forskriften er gitt i medhold av lov og
strålevern og bruk av stråling av 05.12.2000
Rådmannen gis fullmakt til å videredelegere denne myndigheten til kommuneoverlege.

10. DELEGASJON TIL ORDFØREREN
 

Behandlingav søknader
Ordføreren avgjør søknader i saker hvor det omsøkte ikke beløper seg til mer enn kr. 25.000,-
og belaster formannskapets eller ordfører/rådmanns budsjett.

 
Generalforsamling/representantskap
Ordfører eller den han/hun bemyndiger gis representasjonsrett i generalforsamling/
representantskap i selskap/foretak hvor kommunen har eierandeler, dersom ikke annet er
fastsatt i lov eller forskrift.

 
Søknaderom permisjon/fritaketterKommunelovenav 25. september1992,nr. 107, §
15, 2.1edd
Søknader om permisjon gis ordfører fullmakt til å behandle. Ved klage går søknad til
kommunestyret. Søknader om varig fritak behandles av kommunestyret.

 
Lov om omsetningav alkoholholdigdrikkm.v. (alkoholloven)av 2.6.1989,nr. 27
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Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres ordfører:
§§1-6, 3. ledd og 4-5: Tildeling av bevilling for en enkelt anledning
§ 4-2, 3. ledd: Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning
§ 4-4, 2. ledd: Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning
§ 4.5 Ambulerende bevilling
§ 1-7c, 2. ledd Skifte av styrer og stedfortreder

11. DELEGASJON TIL RÅDMANNEN.
§ 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 23,nr. 4
Etter kommunelovens § 23, nr.4 gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i
alle enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell interesse.

Særskilt nevnes:
- Personal og organisasjonssaker

Innvilgelse av ulike ordninger og godtgjøringer til ansatte i henhold til reglement
Omgjøring, utvidelse og omplassering av enkeltstillinger
Opprettelse av engasjementstillinger/ prosjektstillinger innenfor 1 år under forutsetning av

budsjettmessig dekning, samt at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14 - 9 følges.
Rådmann, Service- og personalsjef og personalkonsulent, er arbeidsgivers

forhandlingsutvalg ved lokale forhandlinger.
Forhandlingsutvalget forbereder og gjennomfører forhandlingene med
arbeidstakerorganisasj onene. Forhandlingsutvalget har avgjørelsesmyndighet.

Rådmann har ansvar for oppnevning og sammensetningen av administrativt
Arbeidsmiljøutvalg, jfr. Arbeidsmiljøløven § 7 —I. Reglement for AMU vedtas av
Administrasjonsutvalget.

Rådmann delegeres ansettelser, oppnevner ansettelsesutvalg og reglement for disse i tråd
med hovedtariffavtalens bestemmelser.

- Delegasjoner i permisjonsreglementet

- Økonomisaker — fond — tilskudd

Finansreglement for kommunen:
Innenfor de generelle retningslinjer som følger av finansreglementet delegeres
fullmakter til rådmann til opptak av lån, ihht til pkt 7.2 i finansreglementet.

Fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker for beløp under kr. 500.000.

Næringsfondet og kommunale stimuleringstilskott.:
Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet til å fatte vedtak i kurante saker inntil kr. 100.000.
Fullmakt til å avgjøre saker utover denne ramme kan gis for et kortvarig tidsrom.

Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran
rådmannens delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk/domsavgjørelse.

- Økonomisaker — utlån — eiendommer - pantedokument
1. Rådmannen eller den han bemyndiger gis fullmakt til å møte på tvangsauksjon der
kommunen er kreditor og avgi bud på inntil kr. 1.500.000. Videre gis rådmannen
fullmakt til å godkjenne andre bud på inntil dette beløp.
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2. Fullmakt til å samtykke i prioritetsvikelse/slette heftelser/pantefrafall.
Eks:

tvangssalg av bolig der kommunen har heftelse/kommunale krav
kommunale krav

- næringslån
andre lån
Rådmannen gis fullmakt til på kommunens vegne å slette heftelser på parseller eller tomter

som utskilles fra hovedeiendom og som får egne bruksnummer. Det forutsettes at verdien
på parsellen eller tomta må anses å være liten i forhold til verdien på hovedeiendommen og
at den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning. Det forutsettes videre at heftelsens
verdi ikke overstiger kr 400.000,-.

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelser med kommunale
heftelser, forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom til sammen ikke
overstiger kr. 400.000,-. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for kommunens
heftelser. Søknader som blir avslått kan ankes til klagenemda.
Pkt. 4b: For startlån gis rådmannen fullmakt til å avgjøre søknader som prioritetsvikelser med
kommunale heftelser forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom ligger innenfor
gjeldende markedsverdi. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for kommunens
heftelser. Søknad som blir avslått kan ankes til klagenemda.

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre pantefrafall med inntil kr. 400.000,- og hvor
pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for kommunens krav.
Pkt. 5b: For startlån gis rådmannen fullmakt til å avgjøre pantefrafall med beløp som ligger
innenfor gjeldende markedsverdi og hvor pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for
kommunens krav.

Rådmannen delegeres myndighet til:
Ettergivelse/nedsettelse og slettinger av hovedstol med renter inntil Kr. 100.000,-.
Utsettelse med betaling av hovedstol med renter inntil 3 år.
Godta lånetilsagn med sikkerhet innenfor 100% av totalkostnader/takst
Overføring av ikke nedskrevet boligtilskudd til nytt panteobjekt
Fullmakt til å inngå/undertegne planleggings- og utbyggingskontrakter i henhold til vedtatt

budsjett eller vedtak fattet av kommunestyre/formannskap.
Fullmakt til å undertegne gjeldsbrev og pantedokument på vegne av Nordreisa kommune.
Fullmakt til å undertegne festekontrakter for kommunale eiendommer.

Fullmakt til å undertegne festekontrakter og skjøter.
Fullmakt til å igangsette frivillig grunnerverv i henhold til vedtatte planer og til å anke

over skjønn.
Fullmakt til å begjære tvangsfullbyrdelse i forbindelse med besittelse av ekspropriert areal

iht. avholdt skjønn.
Tildeling av tomter. Søknader om større industritomt/forretningstomt tildeles av

formannskapet.
Granneloven av 16.juni 1961 nr. 15. Rådmannen får fullmakt til å opptre på kommunens

vegne i naboforhold.

Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran
rådmannens delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk/domsavgjørelse.

- Økonomisaker — kjøp — avtaler
Ved enkeltkjøp avgjør rådmannen kjøpsform/kjøp i.h.t. innkjøpsreglement
Som prosjektleder har rådmannen fullmakt til å :
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innhente og godta tilbud/leveranser under kr. 1 000.000,- eks m.v.a., samt
foreta tilleggsbestillinger/innkjøp uten pristilbud innenfor en ramme på kr.

20.000,- eks. m.v.a. pr. tilfelle. Pkt. B kan delegeres til byggeleder.
Alle regninger vedr. byggeprosjekt anvises av rådmannen eller den rådmannen bemyndiger.
Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis rådmannen, eller

den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er
godkjent.
For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis
Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å forelegge
avtalen for formannskapet, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer eller
økonomiske forpliktelser for kommunen.
Avtaler som medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser skal
forelegges formannskapet.

Fullmakt til å undertegne avtaler godkjent av kommunestyre/formannskap og avtaler som
ligger innen de rammer kommunestyre/ formannskap har trukket opp. Rådmannen kan
delegere denne myndighet til sektorleder.

- Andre saker
 

Fullmakt til å engasjere juridisk bistand.
 

Fullmakt til å avvise klagesaker dersom vilkårene for å behandle dem ikke foreligger, jfr.
forvaltningslovens §33. Dersom avvisningsgrunnen er at klagen er for sent fremsatt får
rådmannen imidlertid bare fullmakt til å avvise saken dersom det er gått mer enn ett år siden
vedtaket ble truffet, jfr. forvaltningslovens § 31.

 
Rådmannen er administrativ leder for kommunens kriseberedskap. Rådmannen innkaller
kriseledelsen i hht. Plan for den kommunale kriseledelse. Rådmannen gis fullmakt til å
iverksette de tiltak krisen krever. Rådmannen plikter å orientere formannskapet, så snart det
er mulig, om så vel økonomiske, som andre konsekvenser av en krise og dens håndtering.

 
Delegert behandlingsansvar etter Lov om behandling av personopplysninger (av 14.04.2000
nr. 31) til rådmann.

 
Uttalelser,meddelelserm.v.
Rådmannen gis fullmakt til å avgi uttalelser og meddelelser m.v. som faller inn under
Formannskapets arbeidsområde og som må anses kurante eller som ikke er direkte bindende.

§ 2 DELEGASJON TIL RÅDMANNEN I BUDSJETTSAKER
Det vises til retningslinjer vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr
økonomireglementet

§ 3. DELEGASJON TIL RÅDMANNEN ETTER SÆRLOVER.
1. Straffelovenav 22. mai 1902nr. 10.
Med hjemmel i § 79, 5. ledd får rådmannen myndighet til å begjære påtale i alle saker som
gjelder innbrudd, hærverk på kommunens eiendommer (osv), og forøvrig i de tilfeller der
hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale. (Jfr. kap. I, § 3 nr. 1).
3. Lov om eierseksjonerav 25.5.97nr. 31
Kommunale oppgaver knyttet til loven delegeres til rådmannen.
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31/16 Nordreisa formannskap 02.06.2016 

 Nordreisa kommunestyre  

 

Boligutvikling Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling 

1. For å møte boligutfordringene i Nordreisa skal det legges til rette for samarbeid mellom 

kommunen, Husbanken og private eiendomsutviklere – med utgangspunkt i 

Hamarøymodellen, men med evt. nødvendige tilpasninger iht. Nordreisa kommunes 

behov. 

Hensikten er å skaffe flere boliger og berede grunnen for økt tilflytting til kommunen. 

 

2. Nordreisa kommune lyser ut boligprosjekter, med langsiktige leieavtaler for 

etablering av boliger til vanskeligstilte i Nordreisa. Dette skal ivaretas innenfor rammen 

av Lov om offentlige anskaffelser.  

 

3. Det vedtas en modell der det bygges ut med Hamarøymodellen ved at kommunen går ut 

på anbud til private om utbygging, samtidig som vi i avtalen med utbygger avtaler at 

utbygger står for det praktiske med utleie, mens kommunen garanterer for husleien. 

 

4. Det inngås avtale om leie av fire leiligheter til vanskeligstilte og at utbygger i tillegg 

bygger ut fire leiligheter for det åpne marked. 

 

 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune har fokus på bolig- og stedsutvikling for å bidra til å skape bolyst, 

næringsetableringer og flere arbeidsplasser, og derigjennom bedre fremtidig bærekraft. 

 

Det rapporteres om et utfordrende privat leiemarked i Nordreisa. Stiftelsen NYBO og private 

utleiere merker presset med økende forespørsel om å leie boliger. Det er for få boliger 

tilgjengelig for kjøp eller leie i forhold til etterspørsel. Kommunen mottar konkrete henvendelser 

som bekrefter at flere potensielle innbyggere har ønske om å flytte til Nordreisa, men på grunn 
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av begrenset leiemarked, begrenses også økt tilflytting. For mange er steget for stort å kjøpe 

eller bygge i kommunen, før dem har prøvd å bo i Nordreisa. 

 

Kommunens rolle som aktiv planmyndighet og tilrettelegger for utvikling er av stor betydning 

for i hvilken grad boligutvikling kan føre til økt verdiskaping. 

 

Nordreisa kommunes økonomiske utfordringer kan være en begrensende faktor for 

boligutvikling, samtidig som kommunen skal være en tilrettelegger og stimulere til utbygging. 

Men ved bruk av aktuelle virkemidler, for eksempel gjennom Husbanken og offentlig-privat 

samarbeid, kan boligutvikling være mulig i løpet av kort tid. Tilrettelegging for privat bygging 

og /eller offentlig-privat samarbeid kan være et alternativ til økning av stiftelsen NYBO’s 

boligmasse med påfølgende forpliktelser.  

 

Det finnes kommuner som har gjennomført prosjekter med offentlig-privat ordning, for 

eksempel Hamarøy, Tysfjord og Tranøy kommuner. Gjennom Boligprosjektet i Nord Troms er 

det gjort utbygging eller vedtak om utbygginger i Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Skjervøy og 

Kvænangen. 
 

Kommunestyret gjorde 24.juni 2016 følgende vedtak: 
1. Nordreisa kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-Troms 

    Regionråd DA, jfr tilsendt prosjektbeskrivelse.  

2. Nordreisa kommune bidrar med 10 % stilling i form av egne faglige ressurser i organisasjonen i 

    prosjektperioden, jfr finansieringsplanen i prosjektbeskrivelsen. 

 

Administrasjonen har i etterkant, sammen med faglig og politisk ressursgruppe, jobbet med 

hvordan vi kan møte boligutfordringene i årene framover. 

 

Den 19. februar 2016 ble det gjennomført et Boligseminar med faglige innspill og drøftinger 

med NYBO og private boligaktører i kommunen.  

Det er i dag et press på boligmarkedet. Det bygges lite og det er vanskelig å få tak i utleie-

boliger. Med forslagene i denne saken ønsker kommunen å møte disse utfordringene aktivt ved å 

være en pådriver for utbygging av utleieboliger. 

 

Husbanken har i dag virkemiddel for å få kommunene til bygge flere utleieboliger, i første 

omgang for vanskeligstilte og flyktninger. 

Det er i praksis to forskjellige modeller som brukes i dag, det er grunnlån og tilskudd.   

 

Foruten disse modellene så har Husbanken en del andre virkemidler som kan kombineres med 

grunnlån. Det er startlån og bostøtte.  

I alle modellene er det viktig at kommunen tar frem en gjengs leie (snittleie) som skal brukes 

ved beregning av leiekost.  

 

Grunnlån:   

- er selve fundamentet i finansieringsmodellene og det finnes noen variabler som blir brukt av 

kommunene.  

 

Tildelingsavtale: kombineres med tilskudd, her tildeles leilighetene med tilskudd til kommunen. 

Tilvisningsavtale (Oslo modellen) : 

Husbanken kan finansiere hele boligprosjektet selv om kommunen kun tilviser en andel av 

boligene, 30 -40 % av leilighetene. Prosjektet kan få 85 % finansiering av Husbanken, 50 års 

nedbetalingstid, ett års avdragsfrihet. 20 års avtale.  Denne modellen kan passe for Nordreisa, da 

den passer inn med en blanding av vanskeligstilte og vanlige leietakere. Dette kan gi en økt 
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integrering av vanskeligstilte i det ordinære leiemarkedet. Dersom kommunen ikke kan fylle de 

30 -40 % av leilighetene, kan utbygger leie ut til andre personer under en kortere tidsperiode. 

Kontrakt skrives mellom utleier og leietakere som kommunen velger ut. 

 

Husbanken har fått dispensasjon fra krav om universell utforming og energi og miljø i 2016 for 

utleieprosjekter med grunnlån og/eller tilskudd. Dette innebærer at utbygger følger TEK 10.  

 

Hamarøy modellen:  

OPS, Offentlig Privat Samarbeidsavtale med utbygger som innebærer at utbygger sammen med 

kommunen kommer overens om hvilke leiligheter som skal tildeles kommunen. Til de 

leilighetene får utbygger et tilskudd på 25 – 40 %, hvilket minsker leiekostnaden for kommunen. 

De øvrige leilighetene bygges med grunnlån fra Husbanken.  Et viktig krav i denne modellen er 

at utbygger skal bygge like mange leiligheter for det private markedet som til kommunen. Det 

finnes fortsatt tilskuddsmidler hos Husbanken. Neste søknadsfrist 1.september. 

 

Utbygging med disse modellene gir: 

 Flere kommunalt disponerte utleieboliger 

 Flere utleieboliger i det ordinære markedet 

 Et bidrag til et mer profesjonelt utleiemarked 

 

 

Kommunestyret vedtok 12.juni 2014 Boligpolitisk strategi 2014-2024. Den beskriver status og 

trekker opp målsettinger og tiltak for kommunens boligpolitiske arbeid. 

 

Planen beskriver følgende situasjon: 

• Gruppen mennesker som bor alene øker 

• Økning i folketall 

• Økning i aldersgruppe 67 år og over 

• Relativt stor andel av personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for egen bolig 

• Liten økning i boligmassen siste årene 

• Stort behov for boliger til vanskeligstilte for øvrig 

• Stiftelsen NYBO handterer boligsosialeforhold for Nordreisa kommune 

 

Den beskriver følgende utfordringer 

• Byggetakten har gått ned i senere år. 

• NYBO har ikke boliger nok i forhold til etterspørsel, både for vanskeligstilte og andre. 

• Bygningsmassen i Nordreisa består 80 % av eneboliger. Unge kan derfor være 

vanskeligstilte pga boligmassens sammensetning. 

• Forventet økt arbeidsinnvandring, vi har ikke boliger nok til å møte dette. 

• Boligtilbudet er avgjørende for å bidra til vekst i kommunen. 

 

Planen trekker opp følgende strategier 

• Nordreisa kommune skal aktivt markedsføre de muligheter for boligutbygging som er avlagt 

i Kommuneplanens arealdel 2014-2024. 

• Nordreisa kommune skal i samarbeid med stiftelsen NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk 

for Nordreisa kommune. 

• Nordreisa kommune skal i samarbeid med private utbyggere (for eksempel gjennom 

Hamarøymodellen) legge til rette for at midlertidige boliger for vanskeligstilte, som 

førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige boliger for arbeidsinnvandring og annen 

rekruttering, barnefamilier og enslige, blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. 
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Kommunen har gjennom arealplan og senere gjennom reguleringsplaner lagt til rette for flere 

boligområder i området Storslett/Sørkjosen. Likevel har ikke antall nybygde boliger økt 

vesentlig de siste åra. Under vises SSB sine tall for boligbygging i Nordreisa de siste seks år: 

 

Statistikk over boligbygging i Nordreisa 

Type boliger  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum 

Enebolig 8 6 9 6 12 4 45 

Enebolig med hybelleilighet, 

sokkelleilighet o.l. 0 2 2 0 0 0 4 

Del av tomannsbolig, vertikaldelt 2 0 0 0 1 0 3 

Rekkehus 0 0 0 10 0 8 18 

Andre småhus med 3 boliger eller flere 0 0 0 3 0 0 3 

Store frittliggende boligbygg på 2 etasjer 0 0 4 0 0 0 4 

 

 

Situasjonen i Nordreisa i forhold til utleiemarkedet er todelt; Stiftelsen NYBO og noen private 

aktører leier ut boliger. 

 

Stiftelsen NYBO eier ca 200 boliger, hvor 50 av disse er omsorgsboliger, de resterende er 

gjennomgangsboliger for utleie til vanskeligstilte og andre etter behov. NYBO har mandat til å 

handtere boligsosiale forhold for Nordreisa kommune. Per i dag har ikke NYBO nok 

egnede boliger å tilby i forhold til etterspørsel.  

 

Videre er det noen private som har hybler og leiligheter for leie. Dette utgjør ca 50 boenheter.  

 

Sektor for helse og omsorg har vurdert at de har følgende behov for leiligheter: 

 Anslått behov per 2016 er 5 - 6 leiligheter for personer med rus- og psykiske 

helseutfordringer.   Disse har store komplekse bo-/helse og øvrige hverdagsutfordringer. 

Erfaringsmessig og faglig sett så anbefales det ikke samlinger av boligkomplekser, men 

selvstendige spredte boliger. Personer med slike utfordringer må få samme mulighet til bolig 

som den øvrige befolkningen. 

 Stort behov for heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Disse må være med personalfasiliteter, 

fra 6 til 9 leiligheter. 

 Funksjonshemmede, behov for flere leiligheter, søknader for 2019/20 på 6 leiligheter. 

  

Vurdering 

Kommunen har i mange år jobbet med næringsutvikling og stedsutvikling for å øke 

innbyggertallet i kommunen. Flere kommuner har de siste åra vist at boligutvikling også er 

svært viktig for å beholde og øke befolkningen. Gjennom samarbeid med private har f.eks 

Hamarøy kommune lagt et kinderegg som sørger for en helhetlig tilnærming på utfordringene. I 

Hamarøy er det registrert økt befolkningsvekst etter deres samarbeid med Husbanken og private 

eiendomsutviklere. 

 

Kommunens rolle som tilrettelegger: 

Denne rollen innebærer at kommunen skal være med på å tilrettelegge for næringsutvikling og 

etablering, men også tilby gunstige lokaliseringsvilkår (fysisk infrastruktur, tjenester etc). 

Kommunal myndighet spiller en viktig rolle i denne sammenheng, særlig i små kommuner. 

Siden dette ikke er lovpålagte oppgaver for kommunen, kan det økonomiske handlingsrommet 

for denne type aktivitet være mindre enn ambisjonsnivået. For Nordreisa kommune vil derfor 
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tilførsel av eksterne midler og offentlig-privat samarbeid være hensiktsmessig. Det er mange 

måter kommunen kan ivareta rollen som tilrettelegger, blant annet gjennom å: 

 sørge for tradisjonell fysisk tilrettelegging, bl.a. å tilby kommunal eiendom, 

opparbeiding av boligfelt, hyttefelt, industriarealer og annen fysisk infrastruktur 

 være pådrivere for etablering av ”myk infrastruktur” – som nettverk, møteplasser, tiltak 

for kompetanseutvikling etc. – for så vel ny som eksisterende virksomhet 

 bidra til utvikling av attraktive lokalsamfunn gjennom satsing på trivselsfremmende 

tiltak, kulturtiltak og aktivt samarbeid med frivillige organisasjoner. 

 

Kommunestyret vedtok i 2014 en boligpolitisk strategi som blant annet innbefatter at 

kommunen skal bestrebe seg på å yte et helhetlig og positivt tilbud. Boligpolitisk strategi bidrar 

dermed til at flest mulig kan få bo i et godt og trygt bomiljø uavhengig av helse og 

personlige utfordringer. Kommunen kan benytte virkemiddel gjennom aktiv bruk av ordningen 

med kommunalt startlån, og det kan være hensiktsmessig å se dette i sammenheng med behovet 

for utleieboliger. 

 

Stiftelsen Nybo skal ivareta kommunens behov for boliger til vanskeligstilte, men de kan også 

leie ut inntil 5 % av boligmassen i det ordinære markedet. 

Stiftelsen er underlagt regler i hht sine stiftelses vedtekter og kan feks ikke påta seg drift og 

vedlikehold av eiendommer de selv ikke eier. 

 

Ressursgruppa rundt boligprosjektet har vurdert om Stiftelsen NYBO kan håndtere et 

boligprosjekt gjennomført etter Hamarøy modellen, men har kommet til at det ikke lar seg gjøre.  

Det er vurdert utbygging med grunnlån og/eller Oslomodellen, tilvisningsavtale, men en har 

kommet til at det mest gunstige er å bygge ut etter Hamarøymodellen. 

 

Med Stiftelsen Nybo’s dominerende rolle i utleiemarkedet i kommunen, vil ikke kommunens 

samarbeid med private entreprenører være noen trussel for Nybo. 

Det foreslås derfor bygging av leiligheter etter Hamarøymodellen, ved at kommunen går ut på 

anbud til private om utbygging, og avtaler at utbygger står for det praktiske med utleie, mens 

kommunen garanterer for husleien. 

 

Rådmannen anbefaler at derfor at Nordreisa kommune, Husbanken og private eiendomsutviklere 

går sammen og bygger ut leiligheter etter Hamarøymodellen.  
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Kommunale tjenesteboliger for prester 

Henvisning til lovverk: 

 

Tidligere sak: 

Formannskapet sak 17/2016 Kommunale tjenesteboliger for prester 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune selger boligene Høgegga 30 (gnr 52/50), Høgegga 68 (gnr 52/80) og 

Einevegen 3 (gnr 52/154), etter hvert som de blir ledige eller at de selges til leietaker til 

takstpris. 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken var opp til behandling 21.04.2016 og det ble gjort vedtak om utsettelse med 

følgende begrunnelse: 

- Hva koster vedlikehold / nødvendig oppgradering av presteboligene? 

- Kan eventuell overskudd av ordningen øremerkes til oppussing? 

 

Under har administrasjonen gjort en utredning i forhold til disse punktene. 

 

Vedlikehold/oppgradering 

Det er tre presteboliger og statusen er ulik pga ulik alder og vedlikehold.   

Fra vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2015-2018 har vi hentet ut følgende status  

 

Høgegga 30, byggeår 1992, kjøpt og bygd ut i 2004/05. 

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg 

Elektriskanlegg: I bra stand 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke. 

Nødlys / Røykvarsling: Røykvarslere vanlig anlegg. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 
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SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: El. panelovner. Vedovn. 

Bygningsmasse: 

 

Pusset opp innvendig i 2013, yttervegger bør males. 

Garasje er satt opp i 2009. 

Det anslås at bygget har et etterslep på vedlikehold på 100 000, årlig kostnader til drift, 

vedlikehold og kapitalkostnader er 90-100.000.  

 

 

Høgegga 68, bygd i 1995 

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg 

Elektriskanlegg: I bra stand 

Brannalarmanlegg:  

Nødlys / Røykvarsling: Bygget har røykvarsling. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming, vedovn. 

Bygningsmasse: Bygningen er nymalt i 2009. Bygget trenger innvendig oppussing. 

Det anslås at bygget har et etterslep på vedlikehold på 300 000, årlig kostnader til drift, 

vedlikehold og kapitalkostnader er 80-90.000.  

 

 

Eineveien 3, bygd i 2008/09 

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg 

Elektriskanlegg: I bra stand 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke. 

Nødlys / Røykvarsling: Røykvarslere vanlig anlegg. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: El. panelovner. Vedovn. Luft til luft varmepumpe 

Bygningsmasse: Bygget i 2008 – 2009.  

Det anslås at bygget har et etterslep på vedlikehold på 100 000, årlig kostnader til drift, 

vedlikehold og kapitalkostnader er 160-170.000.  

 

Samlet viser oversikten at utgiftene til vedlikeholdsetterslep og årlig vedlikehold er større enn 

forventede inntekter. Det vil derfor ikke være mulig å oppnå noe overskudd.  

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.04.2016  

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune viser til at ordningen med kommunale tjenesteboliger opphørte 1.september 

2015, og går inn for at boligene selges etter hvert som de blir ledige eller at de selges til 

leietaker til takstpris. 

 

Behandling: 

Ingvil Birkelund Andersen (Krf) fremmet følgende utsettelsesforslag: Krf ønsker saken utsatt 

samt utredning / nærmere informasjon knyttet til følgende: 

- Hva koster vedlikehold / nødvendig oppgradering av presteboligene? 

- Kan eventuell overskudd av ordningen øremerkes til oppussing? 
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Fire (4) stemte for utsettelsesforslaget og tre (3) stemte imot. Saken derved utsatt.  

 

Vedtak: 

Saken utsatt. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Ordningen med kommunale tjenesteboliger (med tilhørende boplikt for prestene) opphørte den 

1. september i 2015.  Samtidig blir ordningen gradvis avviklet.  Det innebærer at de prestene 

som pr. dato bor i de gamle presteboligene, fortsatt kan bli boende inntil de slutter i sine 

nåværende stillinger.  

 

Nordreisa kommune har i dag tre tjenesteboliger som leies ut. Av disse vil en av boligene bli 

utflyttet den 13. juni 16, og vil stå tom inntil ny tilsetting. 

Kommunen mottok i 29.februar 16 brev fra prosten i Nord Troms og har etter det vært i kontakt 

med Opplysningsvesenets fond (OVF)/bispedømme om saken. De ønsker at Nordreisa 

kommune fortsatt har disse tjenesteboligene tilgjengelig, på grunn av viktigheten med 

rekruttering av prester til vårt område.  

 

Tjenesteboligene har adresse Høgegga 30, Høgegga 68 og Einevegen 3. OVF/bispedømmet vil 

fortsatt gi full refusjon for alle tre byggene som for tiden er kr. 217.000,- pr. år. Kommunens 

faste utgifter på disse byggene er kr. 83.288,- pr. år. (Kommunale avgifter og 

eiendomsskatt). Nettoinntekt i mnd. pr. bygg blir da på kr. 3.722,-. I 2013 ble det gjort 

oppussing/oppgradering på Høgegga 30 for en sum på 180.000,-. Vi ser at det nå behøves en 

større oppussing/oppgradering på Høgegga 68. 

OVF/bispedømmet ønsker svar på om Nordreisa kommune vil fortsette nåværende ordning, 

eventuelt i andre kommunale boliger. Dersom kommunen ikke er med på en slik ordning, er 

OVF/bispedømmet sitt alternativ å leie bolig på det private marked. 

 

Vurdering 

Tjenesteboliger til prester var fram til september 2015 en statlig ordning som påla kommunene å 

ha slike boliger. Ut i fra brev og kontakt med OVF/bispedømmet ønsker de at ordningen 

fortsetter, samtidig som de overtar det økonomiske ansvaret med årlig støtte. Vi ser tre 

alternativer framover: 

 

Alternativ 1: 

Videreføre dagen ordning med tre boliger, der vi får støtte fra OVF/bispedømmet og at boligene 

leies ut til subsidiert leiepris (leieinntekten går til OVF). 

Ordningen fram til i dag, og som nå foreslås videreført av OVF/bispedømmet, gir kommunen en 

årlig støtte. Støtten dekker ikke nødvendig vedlikehold. Det resulterer derved i at boligenes 

verdi reduseres. En videreføring med dagens støttesats vil derved videreføre problemet med for 

lite vedlikehold og derved reduserte verdier. 

 

Alternativ 2: 
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Videreføre dagens ordning med en eller to boliger med støtte fra OVF/bispedømmet (støtte pr 

bolig kr 72 333) og selge en til to boliger etter hvert som de blir ledige eller etter ønske fra 

leietager om å kjøpe boligen. 

Resulterer det samme som i alternativ 1; Støtten dekker ikke nødvendig vedlikehold, som 

derved forringer boligenes verdi. Omfanget blir riktignok mindre og det vil være en eller to 

boliger som vil være ledig ved nyrekruttering. 

 

Alternativ 3: 

Selge alle boliger etter hvert som de blir ledige eller etter ønske fra leietager om å kjøpe boligen. 

Med dette avhendes boligene etter hvert som de blir ledige eller ved at leietaker kjøper boligen. 

På sikt vil da kommunen stå uten boliger og ved nyrekruttering henvises de til det private 

boligmarkedet. 

 

Oppsummering: 

Ordningen med kommunale presteboliger kan videreføres eller avsluttes etter hvert som prestene 

flytter ut eller ønsker å kjøpe boligen. Ordningen med støtte videreføres av OVF/bispedømmet, 

men ut i fra dagens satser dekker ikke inntektene forsvarlig drift og vedlikehold og derved blir 

verdien av boligene redusert. Fra et driftsmessig synspunkt er ikke dette en god forvaltning av 

bygningsmassen. I forhold til et rekrutteringssynspunkt kan ledige boliger være positivt, men vi 

mener at utleiemarkedet i kommunen er så godt at det ikke skulle være til hinder for 

nyrekruttering.  

Samlet sett anbefales det derfor at boligene selges etter hvert som de blir ledige eller at leietaker 

ønsker å kjøpe boligen til takst. Årsaken til at det foreslås av leietaker får kjøpe til takst er at de 

tidligere har hatt en boplikt og disponerer boligen pr dags dato. 
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2. revidering av årsbudsjett 2016 

 

Rådmannens innstilling 

Budsjettet for 2016 revideres som følger: 

 

 Driftsbudsjettet 

 
 

o Nordreisa kommune skal inntil 10 læringer til sammen per år fra og med 2016 

 

 

 Investeringsbudsjettet 

o Saga skistadion gis ramme på kr 894.000 og finansieres med tilskudd fra 

Miljødirektoratet på kr 400.000 og omdisponering av kr 494.000 fra ubrukte 

lånemidler til prosjektet tomter Rovdas. 

 

o Rammen på kjøp av grunn økes med kr 1.000.000 og finansieres med 

omdisponering av kr 680.000 fra ubrukte lånemidler til prosjektet tomter Rovdas, 

samt omdisponering av kr 320.000 av tiltaket Sikring Sørkjosen havn.  

 

o Et eventuelt salg av presteboliger disponeres salgsmidlene i følgende prioritert 

rekkefølge: 

1. Kr 1.000.000 går til dekning av egenkapitalinnskudd KLP for 2016 

Sektor Tiltak Utgift Inntekt

1 Linjer, telefon og samband 300 000         

1 Reduksjon av lønnsbuffer (2,4 %) -830 000       

1 5 nye læringer (avsetning til fond) 125 000         -125 000       

2 Øremerket tilskudd til tidlig innsats 726 000         -726 000       

8 Reduksjon av rammetilskuddet 100 000         

8 Avsetning disposisjonsfond 430 000         

Sum revidering 751 000         -751 000       
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2. Kr 1.287.115 går med til nedbetaling av tidligere års merforbruk på 

investering. 

3. Kr 1.000.000 går finansiering av nytt gulvdekke på idrettshallen og det 

søkes om tippemidler til prosjektet.  

4. Resterende salgsinntekt settes av på fond til dekning av fremtidig 

egenkapitalinnskudd KLP.  

 

 

Saksopplysninger 

Regnskapet for Nordreisa kommune for 2015 ble avlagt med et merforbruk på kr 1,98 mill., og 

kommunen klarte ikke inndekningen på kr 1,2 mill. Det akkumulerte merforbruket per 

31.12.2015 er på kr 12,75 mill, og fordeler seg slik: 

 

 
 

Inndekningstiden på merforbruket i 2008, 2009 og 2010 krever godkjenning av kommunal- og 

regionaldepartementet ettersom inndekningskravet på to år ikke er overholdt. Nordreisa 

kommune har utarbeidet et nytt forslaget til inndekning, og forslaget er som følger:  

 

 
 

Søknaden er ikke behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet per dags dato. 

Fylkesmannen har imidlertid innstilt positivt overfor departementet på at Nordreisa kommune 

sin inndekningsplan skal godkjennes.  

 

 

Sektorovergripende 

Nordreisa kommunestyret vedtok følgende i sak 24/16 «1.revidering av årsbudsjett 2016»: 

 Nordreisa kommune tar inn inntil 10 nye læringer i 2016. Utgiften synliggjøres og 

innarbeides i budsjett ved revidering i juni. 

 Ved revidering av budsjettet i juni søkes kompetansehevende tiltak innarbeidet med 

inntil 500.000 per år. 

 

 

Lærlingperioden er delt opp i 6 perioder, der hver periode utgjør 6 måneder. De første læringene 

starter 1.juli og de mottar ingen utbetaling fra kommunen for første halvår. I periode 2, som er 

Regnskapsår Merforbruk

Merforbruk 2008 2 230 028          

Merforbruk 2009 3 587 672          

Merforbruk 2010 4 482 918          

Merforbruk 2014 469 043             

Merforbruk 2015 1 978 500          

Samlet merforbruk 12 748 162        

Merforbruk

Resterende 

underskudd 

31.12.2015

Inndekning 

2016

Inndekning 

2017

Sum 

inndekning

2008 2 230 029             2 230 029             2 230 029             

2009 3 587 672             3 587 672             3 587 672             

2010 4 482 918             2 067 299             2 415 619             4 482 918             

2014 469 043                469 043                469 043                

2015 1 978 500             1 978 500             1 978 500             

Sum 12 748 162           7 885 000             4 863 162             12 748 162           
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fra 01.01.2017 til 30.06.2017, mottar de 15 % av fagarbeiderlønn, og så økes denne 

prosentandelen for hver periode. Nedenfor er det lagd en oversikt over hva utgiften med en 

lærling utgjør i løpet av lærlingperioden: 

 
 

 

I vedtaket er det satt opp inntil 10 læringer, og nedenfor er det satt opp en oversikt over hva 

utgiften med 10 læringer per år utgjør. Det er da tatt med i beregningen at kommunen tar imot 

10 læringer hvert år, altså blir det 30 læringer i kommunen i første halvdel av 2019. Nedenfor 

vises utgiften dersom kommunen skal ta inn 10 lærlinger hvert år: 

 
 

Dersom kommunen skal ta inn 10 læringer per år vil dette medføre en utgift på kr 0,4 mill i 

2017 og en utgift på totalt kr 3,0 mill i 2019 når det er 30 læringer til sammen.  

 

 

Nordreisa kommune satte i budsjettprosessen 2016 av en lønnsbuffer på 3 %. Nå viser det seg at 

det sentrale lønnsoppgjøret er på 2,4 %, noe som frigjør kr 0,83 mill i årets budsjett.  

 

 

Sektor for oppvekst og kultur 

Nordreisa kommune mottar kr 0,725 mill i ekstra midler i 2016 som skal gå til tidlig innsats i 

skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4.trinn. Dette er øremerkede tilskudd som er delt inn i to: 

 Varig styrkning til faste stillinger, kr 302.283,- 

 Engangstildeling til midlertidige stillinger, kr 423.196,- 

 

Periode Prosentandel Fagarbeiderlønn 2016 2017 2018 2019

1 0 326 300                  -                         

2 15 % 326 300                  24 473           

3 25 % 326 300                  40 788           

4 35 % 326 300                  57 103           

5 45 % 326 300                  73 418           

6 80 % 326 300                  130 520         

Lønnsutgift -                         65 260           130 520         130 520         

Tilskudd 25 000           

Samlet utgift 40 260           130 520         130 520         

År

Periode Prosentandel Fagarbeiderlønn 2016 2017 2018 2019

1 0 326 300                  -                         

2 15 % 326 300                  244 725         244 725         244 725         

3 25 % 326 300                  407 875         407 875         407 875         

4 35 % 326 300                  571 025         571 025         

5 45 % 326 300                  734 175         734 175         

6 80 % 326 300                  1 305 200     

Lønnsutgift -                         652 600         1 957 800     3 263 000     

Tilskudd 250 000         250 000         250 000         

Samlet utgift 402 600         1 707 800     3 013 000     

10 lærlinger 2016

10 lærlinger 2017

10 lærlinger 2018

År
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Sektor for helse og omsorg 

Kommunestyret vedtok i mars 2016 at refusjonen på ressurskrevende tjenester reduseres med kr 

2 mill, og totalbudsjettet på refusjonen var på kr 19 mill. Nå viser foreløpige beregninger at 

refusjonen for 2016 vil bli på ca kr 17,1 mill, noe som krever at refusjonen reduseres med 

ytterligere kr 1,9 mill.  

 

 

Sektor for skatt og rammetilskudd 

Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett den 11.mai 2016. I følge KS sin prognosemodell 

får Nordreisa kommune kr 0,1 mill mindre i rammeoverføringer i 2016 enn det kommunen har 

budsjettert med.  

 

 

Investeringsbudsjettet 

Det er behov for følgende budsjettregulering på investeringsbudsjettet: 

 Saga skistadion kr 894.000 – Nytt vedtak som følge av forskyvning av prosjektet. 

 Økt ramme på ca kr 1.000.000 til kjøp av grunn og innløsning av tomter i forbindelse 

med reguleringsplaner. 

 Presisering av inndekning av egenkapitalinnskudd KLP. 

 Inndekning av tidligere års merforbruk på investering på kr 1.287.115. 

 Gulvdekket Nordreisa Idrettshall på kr 1.000.000. 

 

 

 

 

Vurdering 

Driftsbudsjettet 

Nordreisa kommune foretok budsjettregulering i mars 2016. Det er imidlertid behov for nok en 

budsjettregulering. Følgende budsjettregulering foreslås: 

 

Det er vedtatt at Nordreisa kommune skal ha inntil 10 læringer i 2016, og at det tas inn inntil10 

nye læringer hvert år. Rådmannen foreslår imidlertid at det ikke tas inn 10 læringer hvert år, 

men at kommunen til sammen skal ha 10 læringer per år. Dette vil medføre en utgift for 

Nordreisa kommune på kr 0,4 mill i 2017 og kr 1,3 mill i årene fra og med 2018. Det er 

imidlertid ikke tatt høyde for lønnsjustering, og beregningen forutsetter at kommunen mottar et 

tilskudd på kr 25.000 per lærling i 2017 og fremover. I budsjettet for 2016 til Nordreisa 

kommune er det allerede lønnsmidler for 5 lærlinger, og det vil dermed bare være behov for kr 

0,2 mill i revideringen i 2017 i økte midler. Tilskuddet på kr 25.000 per lærling mottar 

kommunen allerede første året, og tas det inn 5 ekstra læringer i 2016 vil tilskuddet utgjør kr 

125.000,-. Ettersom lærlingene ikke mottar lønnsutbetalinger de første 6 månedene settes disse 

midlene på fond til bruk i 2017. 

 

Lønnsbufferen ble kr 0,83 mill lavere enn opprinnelig budsjettert som følge av lavere sentralt 

lønnsoppgjør.  

 

Øremerket tilskudd til tidlig innsats i 1.-4.klasse reguleres inn i budsjettet.  

 

Innenfor sektor for helse og omsorg viser beregningene at refusjonen på ressurskrevende 

tjenester blir ytterligere redusert med kr 1,9 mill. Nedgangen skyldes mindre ressursbruk som 

gir direkte endring i refusjonen. Det er imidlertid litt usikkerhet om hvor ressursbruken går ned 
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og det foreslås dermed at budsjettregulering utsettes til ressursbruken er avklart 

(kommunestyrets septembermøte).  

 

Rammetilskuddet nedjusteres med kr 0,1 mill som følge av prognosemodellen til KS. 

 

Det er vedtak om å sette av midler til kompetansehevende tiltak for ansatte i Nordreisa 

kommune.  Det foreslås imidlertid at dette utsettes til budsjettprosessen for 2017 når 

nedbemanningen er avklart.   

 

Foreslått revidering gir et mindreforbruk på kr 0,43 mill. Dette foreslås settes av på 

disposisjonsfond med tanke på delvis inndekning av mindreinntekt på ressurskrevende tjenester.  

  

 

Investeringsbudsjettet 

Det ble foretatt innløsning av Saga Skistadion i januar 2016. I følge vedtaket fra desember 2015 

skulle investeringen finansieres ved tilskudd fra Miljødirektoratet på kr 0,4 mill og 

omdisponering av ubrukte lånemidler Rovdas på kr 0,494 mill. Som følge av at 

investeringsbudsjettet skal vedtas for inneværende år må det være et nytt vedtak på tiltaket, og 

med samme finansiering.  

 

Det er behov for ytterligere budsjettramme på kjøp av grunn og innløsning av tomter i 

forbindelse med reguleringsplaner. Rammen i 2016 er på kr 1,0 mill, mens behovet er på ca 2 

mill. Det foreslås at tiltaket gjennomføres med finansiering omdisponering av kr 633.556 av 

ubrukte lånemidler Rovdas, og omdisponering av kr 320.000 av ubrukte lånemidler på Sikring 

Sørkjosen havn.  

 

Kommunestyret avgjør i egen sak om presteboliger skal selges. Dersom et salg vedtas foreslås 

det det følgende prioritering av salgsmidlene: 

 Kr 1.000.000 går til dekning av egenkapitalinnskudd KLP for 2016. Der er i budsjettet 

for 2016 vedtatt at innskuddet skal dekkes ved salg av tomter, men det er behov for 

konkretisering av vedtaket. Egenkapitalinnskuddet kan ikke lånefinansieres, og må 

dermed dekkes av for eksempel salg av tomter.  

 Kr 1.287.115 går til nedbetaling av akkumulert tidligere års merforbruk på investering. 

Merforbruket er som følge av at egenkapitalinnskudd KLP ikke kan lånefinansieres, og 

kommunen har hatt problemer med å finansiere innskuddet på andre måter.  

 Kr 1.000.000 går til finansiering av nytt gulvdekke på idrettshallen. Det søkes om 

tippemidler til dette prosjektet, noe som vil redusere kommunens sin utgift til prosjektet. 

For å søke tippemidler må imidlertid prosjektet være fullfinansiert, og stipulert utgift er 

beregnet til kr 1.000.000. Tilbudsforespørsel er lagt ut på Doffin i mai 2016 med 

forbehold om politisk godkjenning.  

 Resterende settes av på fond til dekning av fremtidig egenkapitalinnskudd.  
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Foreløpig budsjettramme 2017 - Nordreisa kommune 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Sektorene og sektorutvalgene starter behandlingen av budsjettet i juli/august 2016 og følger 

oppsatt tidsplan som beskrevet i saksfremlegget. 

2. Forslag til ny budsjettramme utarbeides med utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2016, 

justert for lønnsøkninger og bindende politiske vedtak med økonomisk virkning. 

3. Det budsjetteres med minimum 1,75% i netto driftsresultat. 

4. Inndekning av akkumulert merforbruk budsjetteres etter vedtatt inndekningsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Regjeringen la 11.mai i år frem st.prop nr 123 S Kommuneproposisjon 2017. 

Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett for 2017 som legges frem i 

begynnelsen av oktober. Regjeringen skriver i innledningen til proposisjonen: 

«Sterke kommuner er en viktig del av grunnmuren i et godt norsk samfunn. Kommunene er 

avgjørende for gode velferdstjenester og trygge lokalsamfunn. Norge har gjennom en lang 

periode stått i en økonomisk særstilling sammenliknet med andre land. Nå står vi overfor nye 

utfordringer. Lav oljepris, høyere arbeidsledighet og en økende flyktningstrøm er noen av 

utfordringene. Vi må være forberedt på strammere offentlige budsjetter i årene framover. Tiden 

har kommet for omstilling, både i næringslivet og i offentlig sektor. Skal vi finne nye løsninger, 

skape verdier og sikre velferd, trenger vi et levende lokaldemokrati og kommuner som er rustet 

for framtiden. Kommunene skal sørge for et bredt spekter av tjenester som er svært viktig for 

mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Den demografiske utviklingen vil gi økt behov for 

offentlige velferdstjenester de neste tiårene. Fram mot 2040 vil antall eldre over 67 år 

fordobles, og andelen personer i yrkesaktiv alder vil synke. Det er i kommunesektoren mange av 

de grunnleggende velferdstjenestene gis, og hvor utfordringene knyttet til endret 

befolkningssammensetning må håndteres. Et stort antall mennesker søker beskyttelse i Norge. 
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Bosetting av flyktninger gir kommunene utfordringer med å skaffe boliger og velferds- og 

integreringstilbud.» 
 
 
 
 

Inndekning av tidligere års merforbruk 

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 12,75 millioner per 

31.12.2015. Den budsjetterte inndekningen i 2015 på tidligere års merforbruk på kr 1,2 mill ble 

strøket som følge av at kommunen opparbeidet seg et nytt merforbruk på kr 1,98 mill.  

 

I løpet av perioden 2011-2013 har Nordreisa kommune dekket inn kr. 22,9 mill av tidligere års 

merforbruk, mens i 2014 pådro kommunen seg ytterligere merforbruk på kr 0,47 mill, Som følge 

av at kommunen ikke klarte budsjettert inndekning på kr 1,2 mill i 2015, har kommunen søkt 

departementet om ny inndekningsplan. Det nye forslaget til inndekning er som følger:  

 

 
Søknaden er ikke behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet per dags dato. 

Fylkesmannen har imidlertid innstilt positivt overfor departementet på at Nordreisa kommunes 

inndekningsplan godkjennes.  

 

Ramme 2017 

Når budsjettrammer for 2017 settes tas det utgangspunkt i den opprinnelig budsjettramme for 

2016 som ble vedtatt i desember 2015. Denne rammen justeres for lønnsøkning og bindende 

politiske vedtak som har økonomisk virkning. Opprinnelig budsjettramme for 2016 er som 

følger: 

 

 
 

 

Befolkningsendring 

Folketallet i Nordreisa kommune har økt de senere årene, men samtidig er økningen mindre enn 

landet for øvrig. Dette medfører at kommunen vil få stadig mindre andel av statlige overføringer 

som følge av at kommunen ikke øker like mye som gjennomsnittet. Det er endringen fra andre 

kvartal 2015 til andre kvartal 2016 som gir grunnlaget for rammeoverføringene for 2017. Som 

tabellen viser har Nordreisa kommune en nedgang på 12 personer fra andre kvartal 2015 til 

Merforbruk

Resterende 

underskudd 

31.12.2015

Inndekning 

2016

Inndekning 

2017

Sum 

inndekning

2008 2 230 029             2 230 029             2 230 029             

2009 3 587 672             3 587 672             3 587 672             

2010 4 482 918             2 067 299             2 415 619             4 482 918             

2014 469 043                469 043                469 043                

2015 1 978 500             1 978 500             1 978 500             

Sum 12 748 162           7 885 000             4 863 162             12 748 162           

Sektor Budsjett 2016

1 Sektor for administrasjon 29 326 907           

2 Sektor for oppvekst og kultur 115 218 948        

3 Sektor for helse og omsorg 112 886 486        

5 Selvkost 49 314                   

6 Sektor for drift og utvikling 37 088 103           

Sum 294 569 758        
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første kvartal 2016. Dersom denne befolkningsnedgangen holder seg til andre kvartal 2016 vil 

det bety en ytterligere nedgang i de statlige rammeoverføringene.  

 
 

 

 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2016 

 Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet 

o Tilskudd på kr 250 mill til kommuner på Sørlandet og Vestlandet til vedlikehold 

og rehabilitering. 

 Forslag om å utvide bostøtteordningen 

o Det er forslag om å gi bostøtte individuelt til personer i bokollektiv ut i fra helse 

og sosialformål, forutsatt at kommunen har godkjent boligen. Dette kommer som 

følge av at det forventes at kommunene skal bosette flere flykninger som har fått 

lovlig opphold i 2016. 

 Gratis kjernetid i barnehage for barn i asylmottak 

o Det foreslås gratis kjernetid med 20 timer per uke for 2- og 3-åringene som har 

fått innvilget opphold, men som fortsatt bor på asylmottak. Det forutsettes at 4- 

og 5-åringene fortsatt vil få mulighet til ordinær barnehageplass dekket over 

vertskommunetilskuddet. Det anslås en økning i bevilgningen på 3,6 mill kr for å 

finansiere tiltaket.  

 Integreringsmottak 

o Det skal etableres integreringsmottak for personer med beskyttelsesbehov og 

prøve ut ulike modeller for slike mottak. Det første integreringsmottaket skal 

etableres innen utgangen av 2016. Formålet er å legge til rette for raskere 

arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn.  

 

 

Kommuneproposisjonen 2017 
Det legges opp til en vekst i frie inntekter på 3,45 og 3,7 mrd kr, noe som utgjør 1,2 %. Av 

denne veksten er 300 mill kr begrunnet med opptrappingsplan på rusfeltet. 

Regjeringen ønsker å synliggjøre effektivitetspotensialet som ligger i kommunesektoren. 

Dersom kommunen setter et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5 % tilsvarer det 1,2 mrd i 

2017 som kan benyttes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. 

For Nordreisa utgjør 0,5 % kr 1,44 mill (av kr 287,4 mill) i 2016-tall. 

 

 

Skatteinntekter 

2015K2 2015K3 2015K4 2016K1

Folketalet ved inngangen av kvartalet 4896 4902 4892 4895

Fødde 6 9 9 9

Døde 18 11 13 12

Fødselsoverskot -12 -2 -4 -3

Innvandring 4 12 12 12

Utvandring 4 9 1 1

Innflytting, innalandsk 55 56 58 36

Utflytting, innalandsk 37 67 61 49

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring 18 -8 8 -2

Folkevekst 6 -10 3 -5

Folketalet ved utgangen av kvartalet 4902 4892 4895 4890
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 I kommuneproposisjonen for 2016 ble det varslet at kommunen ville få tilbakeført en 

andel av selskapsskatten fra og med 2017. Regjeringen foreslår å utsette tilbakeføringen 

av selskapsskatten, og de vil komme tilbake til dette ved kommuneproposisjonen for 

2018. 

 

Pensjonskostnader 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KRD) vil stramme noe inn på 

beregningsforutsetningene for regnskapsåret 2017. Det er vurdert at parameter for avkastningen 

på pensjonsmidlene bør reduseres ytterligere med 0,1 % fra 2016 til 2017. Effekten av 

innstrammingen anslås til om lag 500 mill kr i økte pensjonskostnader, i tillegg vil 

amortiseringskostnadene øke i 2016. Forventninger til en moderat lønnsvekst i 2016 gir grunn til 

å tro at veksten i pensjonspremiene vil være lavere i 2016 enn tidligere.  

 

 

Skjønnstilskudd 

KMD foreslår at den samlende skjønnsrammen blir satt til kr 2 360 mill herav kr 1 651 mill til 

kommunene og kr 709 mill til fylkeskommunene. Dette er en reduksjon på kr 153 mill 

sammenlignet med 2016. 

Siden 2011 har ca 400 mill kr i skjønnsmidler blitt benyttet til å kompensere kommuner som 

tapte på omleggingen av inntektssystemet i 2011. Som følge av nytt inntektssystem fra 2017 

foreslås disse midlene omdisponert.  

 Kr 100 mill foreslås flyttet fra skjønnsrammen til en ny tilskuddsordning. Denne 

tilskuddsordningen vil omfatte mellomstore kommuner som slår seg sammen og dermed 

utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region.  

 Kr 300 mill skal gå til kompensasjon for kommuner som på bakgrunn av sammenslåing 

kunne få redusert basistilskudd.  

Det er satt av kr 50 mill til en bevilgning til fylkesveier og andre infrastrukturtiltak til 

kommuner som søker sammenslåing innen 1.juli 2016. 

For Troms er skjønnsrammen på kr 128,6 mill og er uendret fra 2016. 

 

 

Veksttilskudd 

Veksttilskuddet tildeles i dag kommuner som har en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst 

høyere enn 1,5 % de siste tre årene. For å opprettholde det samlede tilskuddet på dagens nivå 

foreslår departementet å justere vekstgrensen til 1,4 %. Dette som følge av at dersom nivået på 

1,5 % opprettholdes vil færre kvalifiseres til veksttilskuddet i 2017 som følge av lavere 

befolkningsvekst de siste årene.  I Troms er det kun Tromsø kommune som mottar 

veksttilskudd, og det utgjør kr 5 mill. 

 

 

 

Nytt inntektssystem for kommunene 

Forslaget til nytt inntektssystem for kommunene ble sendt på høring før jul 2015. Det er 

kommet inn over 400 høringsuttalelser, hvorav 330 fra kommuner.  

 

Kompensasjon for smådriftsulemper: Basistilskuddet 

I høringsnotatet foreslås det å innføre en modell der man skiller mellom frivillige og ufrivillige 

smådriftsulemper. De som har ufrivillige smådriftsulemper kompenseres fullt ut. For å 

differensiere basistilskuddet benyttes strukturkriteriet som et mål på bosettingsmønster, 

uavhengig av kommunegrenser. Kriteriet måler gjennomsnittlig reiseavstand for innbyggere i 
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kommunen for å nå 5000 innbyggere, og den øvre grenseverdien fastsettes til 25,4 km i 

gjennomsnittlig reiseavstand. 

I avtalen mellom regjeringspartiene og venstre får alle kommunene 50 % basistilskudd, deretter 

graderes tilskuddet for kommuner i tettbygde strøk (dvs kommuner med lave verdier på 

strukturkriteriet).  

 

Overgangsordning gradert basistilskudd 

Kommuner som vedtar å slå seg sammen med andre i reformperioden skal få videreført 

basistilskuddet på 2016-nivå gjennom en overgangsordning frem til de mottar 

inndelingstilskudd som en del av en ny kommune. Kompensasjonen gis gjennom 

skjønnstilskuddet.  

 

Ny oppdatert kostnadsnøkkel 

Kostnadsnøklene blir endret som foreslått i høringsnotatet, med unntak av kriteriet «Antall 

psykisk utviklingshemmede» i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. Dette på bakgrunn av 

at det skal foretas ytterligere utredninger av verdien på kriteriet. I påvente av utredningen 

beholdes vektingen av dette kriteriet uendret i forhold til dagens delkostnadsnøkkel for pleie og 

omsorg.  

 

Regionalpolitiske tilskudd 

Dagens tre distriktstilskudd blir til to tilskudd: 

 Nord-Norge: Nord-Norge og Namdalstilskuddet + småkommunetilskuddet 

 Sør-Norge: Distriktstilskudd Sør-Norge + småkommunetilskuddet. 

Dagens småkommunetilskudd videreføres som et småkommunetillegg innenfor det nye 

distriktstilskudd Sør-Norge og Nord-Norge. Tilskuddet målrettes mot kommuner med reelle 

distriktsutfordringer og satsene differensieres ut fra distriktsindeksen.  

 

Det innføres en ny tilskuddsordning som vil omfatte mellomstore kommuner som slår seg 

sammen og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region. Ordningen skal også omfatte 

kommuner som blir fra 9000-10000 innbyggere etter sammenslåing, og der er satt av kr 100 mill 

til ordningen.  

 

Storbytilskuddet videreføres, og det skal frem mot statsbudsjettet for 2017 utredes en modell der 

tilskuddet tildeles etter flere kriterier enn antall innbyggere. I tillegg skal det vurderes hvordan 

tilskuddet kan styrke storbyer som rammes av oljeprisfall og omstillinger av økonomien 

(herunder Bergen og Stavanger).  

 

Fordelingsvirkning av endringene i inntektssystemet 

Samlet anslag for vekst i frie inntekter i 2017 for Nordreisa kommune er kr 3,588 mill; en 

prosentvis vekst på 1,2 %. Samlet prosentvis vekst i Troms er på 1,4 % og for landet 1,3 %. 

 

 

Vurdering 

I 2017 skal Nordreisa kommune, etter planen, være inne i sitt siste år som ROBEK kommune. 

Kommunen skal betale ned kr 4,86 mill på tidligere års merforbruk.  

 

Nordreisa kommune har i flere år hatt problemer med forholdet mellom inntektene og utgiftene, 

der utgiftene øker mer enn inntektene. I løpet av perioden 2011-2013 dekte kommunen inn  

kr. 22,9 mill av tidligere års merforbruk, mens i 2014 og 2015 pådro kommunen seg ytterligere 

merforbruk på hhv kr 0,47 mill og 1,98 mill. Kommunestyret har imidlertid vedtatt en 
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nedbemanning i 2016 og 2017 på til sammen ca 30 årsverk, noe som vil ha svært stor betydning 

i forhold til å tilpasse utgiftene til inntektene.  

 

Folketallet i Nordreisa kommune har økt de senere årene, men samtidig er økningen mindre enn 

landet for øvrig. Dette medfører at kommunen vil få stadig mindre andel av statlige overføringer 

som følge av at kommunen ikke øker like mye som gjennomsnittet. Det er endringen fra andre 

kvartal 2015 til andre kvartal 2016 som gir grunnlaget for rammeoverføringene for 2017. For 

Nordreisa kommune er det en nedgang på 12 personer fra andre kvartal 2015 til første kvartal 

2016. Dersom denne befolkningsnedgangen holder seg til andre kvartal 2016 vil det bety en 

ytterligere nedgang i de statlige rammeoverføringene.  

 

Kommunen har en lånegjeld på kr 507 mill, og er dermed sårbar for en eventuell renteøkning. 

Lånerenten er svært lav historisk sett, og hvordan utviklingen vil bli med hensyn til rentene er 

vanskelig å spå. Kommunen forholder seg derfor til de signalene Norges bank gir. Signalene er 

at rentene vil gå litt ned frem mot 2018 og for så å øke fra 2018 til 2019. Signalene kan 

imidlertid endre seg frem mot budsjettprosessen til høsten.  

 

I 2017 kommet et nytt inntektssystem for fordeling av den statlige rammen. Det er ennå 

usikkerhet rundt rammene til Nordreisa kommune, og de nye statlige rammene vil ikke være 

avklart før statsbudsjettet for 2017 legges frem i oktober 2016.  

 

Rådmannens signaler fremover er at sektorene i mye større grad må ta utfordringer i sektoren 

innenfor egne rammer, og at dette gjøres av hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal 

gjennomføres må dette hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.  

 
Tidsplanen for budsjettprosessen:  
Rundskriv fra rådmannen  Innen 30. juni 

Administrativ behandling i sektorene/ virksomhetene 

(utarbeidelse av konsekvensjustert budsjett)   Juli- august 

Politisk prosess i hovedutvalgene    August 

Administrativ behandling i sektorene/ virksomhetene  

(utarbeidelse av sektorens budsjettutkast)   Innen 15. september 

Politisk prosess i hovedutvalgene     September/oktober 

Statsbudsjettet legges frem      medio oktober 

Administrativ behandling i sektorene/ virksomhetene   Oktober-november 

Rådmannens budsjettforslag     Innen 10. november    

Politisk behandling i hovedutvalgene     November 

Formannskapets innstilling     1. desember 

Kommunestyrets vedtak     16. desember    
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2241-22 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 

Synnøve Henriksen 

 Dato:                 25.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

35/16 Nordreisa formannskap 02.06.2016 

 Nordreisa kommunestyre  

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 4. juni 2016 

Henvisning til lovverk: 

Alkoholloven 

Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevillinger 

 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Naked North, sladdet 

versjon 

 

Rådmannens innstilling 

 Naked North ved Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 

1 og 2 i forbindelse ved konsert med KM Myrland 4. juni 2016.   

Skjenkested er Halti kulturscene, Hovedveien, 9151 Storslett.   

 Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen. 

 Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 til kl. 01.00. 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år. 

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 340,-. 

 

 

Saksopplysninger 

Naked North ved Bjørn Arne Olsen søker om skjenkebevilling i forbindelse ved konsert med 

KM Myrland 4. juni 2016.  Konserten skal være på Halti kulturscene og det søkes om skjenking 

av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent 

alkohol) og gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol).  Ønsket 

skjenketid er fra kl. 20.00 til kl. 01.00.  Arrangøren forventer at 100 personer vil delta og det blir 

avkrevd betaling for arrangementet.   

Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen og det vil være 2 vakter tilstede. 
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Vurdering 

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, må søknader om 

bevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet skal 

avholdes.  Denne søknad er mottatt 11. mai. 

 

I henhold til kommunal forskrift skal skjenking til bestemte anledninger ikke skje før kl. 20.00.  

Naked North søker om skjenkebevilling fra kl. 20.00 – kl. 01.00.  Formannskapet kan derfor 

behandle denne søknaden uten å bruke kommunelovens § 13. 

 

Politiet er bedt om å komme med uttalelse. 

 

Politiets uttalelse: 

Politiet har ingen anmerkninger til søknaden etter til bevillingssøker. 
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Kommunenavn og adresse

Søknad onp_k i erikebevi ll in g__
for en beskem t anledning.

f. alkoholloven av 2huni 1989 nr. 27)

1. Sevillingssøker

Navn tiQ,\i'l
0,),Q12

Fødselsnr.(11 siffer)/Org.nr.(9 siffer)

Adresse

5-e-L-'1 Vti(Arl 1 5
Telefon

Postnr.I PoststedK---,.:.

9 i i ; -) wski i
Skjenkeansvarlig (mre fylt 20 år)n

cvi41, 1 "k-- 02V/i/
i Fødselsnr (11 .iff.,1

,-

Bostedspr?sse
k

Pos, I I Poststeds ,

E-post

Lj\Ci i A C i1 iIv2 e. 5 -5C( 21/()441(Ct7jj1

Direkte telefon

Stedets navn i Ii')/

tt ci u t \, , , _ -(--cl i i-', . -Gai (i
stedsadresse i_f

I (/,'-'.C.,,t- ('..,-e,{_t:1/21

Telefon

Postnr. I Poststed--- I. , i

Eier/utleiersnavn I

C,/{Cefral)CA k://1/1.(44 Cicl/
Fødselsnr.(11 siffer)

Adresse Telefon

Postnr. I Poststed

(32 - 6i

Søknåden gjelder

Forventet omsetning avalkoho lhold19dtikk (gjølder,kuri #J1 Lbejlifilig111_,W

I Antall liter

1 0Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)

"

Ambulerende, bevilling til deltakere I lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).

Bevilling for ån bestemt anledning, for deltakere 1åpent arrangement, (alkhl.

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? U. alkhl. kap. 8) Ja Nei

Antall I iter
Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)

I Antall liter
Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)

E-post Telefon

!_cont~~,(131.131 d9nic eiTi søke!ffl_r.!t4.1~
Navn Fødselsnr.(11 siffer)

Postnr. I Poststed

Nr.702434 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008 -�132�-
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/386-26 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 

Synnøve Henriksen 

 Dato:                 25.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

36/16 Nordreisa formannskap 02.06.2016 

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 11. juni  

Henvisning til lovverk: 

Alkoholloven 

Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling 

 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Kronebutikken AS - sladdet 

versjon 

 

Rådmannens innstilling 

 Kronebutikken butikkdrift AS ved daglig leder Kirsti Johansen gis skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i forbindelse med Baskifestivalen 11. juni 2016.
Skjenkested er Halti, hovedveien 2, 9151 Storslett.  

 Skjenkeansvarlig er Kirsti Johansen.

 Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 01.00.

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 340.

 

 

Saksopplysninger 

Kronebutikken butikkdrift AS ved daglig leder Kirsti Johansen søker om skjenkebevilling for en 

bestemt anledning i forbindelse med Baskifestivalen 11. juni 2016. I søknaden opplyses det at 

det skal serveres alkohol før, under og etter forestillinger. 

Det søkes om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 

2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og under 22 

volumprosent alkohol).  Ønsket skjenketid er fra kl. 18.00 til kl. 01.00.  Det forventes at ca. 200 – 

300 personer vil delta og det blir avkrevd betaling for alkohol. 

Skjenkeansvarlig er Kirsti Johansen. 
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Vurdering 

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, må søknader om 

skjenkebevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet 

skal avholdes.  Denne søknad er mottatt 11. mai og er innenfor nevnte frist.  

 

I henhold til kommunal forskrift skal skjenking til bestemte anledninger ikke skje før kl. 20.00. I 

stedet for å avslå skjenkebevillingen for tidspunktet kl. 18.00 – 01.00, anbefales å gi 

skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 01.00. Det blir da opp til søker selv å vurdere om arrangementets 

klokkeslett skal endres i henhold til skjenketiden.  

 

Dersom det skal dispenseres fra skjenketidspunktet, må saken behandles av kommunestyret.  

I så fall må formannskapet behandle saken etter kommunelovens §13 («hasteparagrafen»), siden 

kommunestyret ikke har møte før 16. juni. 

 

Kommuneloven § 13.Utvidet myndighet i haste-saker.  

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast 

utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle 

vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å 

innkalle dette.  

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i 

dettes neste møte.  

 

Politiet er bedt om å komme med uttalelse innen 25. mai. 

 

Politiets uttalelse: 
Politiet har ingen anmerkninger til søknaden eller til bevillingssøker og skjenkestyrer. 
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Kommunenavn og adresse

Sokai: tonlskjenkebeviing
for en beste
(jf. alkoholloven av 2. juni

Søknadenffielder

Forventet omsetning av alkoho lholdig drikk (gjelder kun fOrb evngtii tn benterntanledning )

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)
Antall liter

(C, e L

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)
I Antall liter

C. .3e I-

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)
I Antall liter

1. Bevnlingssøker

. A

Fodselsnr.(11 siffer)/Org.nr.(9...siffer)

9 1 3Sob
Navn

C4iAk:Jj,k_eQ____b_L/26.LiCCk
Adresse Telefon

PostPoststed

SkjenkeansNiarlig(måværelt0 år) fy . F i Fodselsnr. 111siffer)

Bostedsdresse
'

Po›,riir., I Poststed

E-post

V. ( C__ -1 ()1 nc,(1 . 9-rl& 01 n()c„(,i . n 0
Direkte telefon

3o

Stedets navn

---!
—jI

''----..
Stedsadresse ,

..___ ..--:_.,

Telefon

Postnr.

''`lii )

I Poststed ,

,
—

.

7 '„.
I
II

, L-J-----(7
Eler/utleiers navn Fodseisnr. (11 siffer)

Adresse Telefon

Postnr.

cfi 5
I Poststed i

1 Ambulerende, bevilling tli deltakere i lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).

Bevilling for en bestemt anledning, for deltakere i åpent arrangement, § 1-6).

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) Ja Nei

> < 1

Navn Fodselsnr. (11 siffer)

TeWon

3o tZ
E-post

Postnr. Poststed

Nr. 702434 Foriao:Sem & StenersenP rokomAS. Oslo 1-2008
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/648-1 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Marion 

Heidenberg 

 Dato:                 31.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

37/16 Nordreisa formannskap 02.06.2016 

 Nordreisa kommunestyre  

 

Tertialrapport 1.tertial 2016 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.  

 

 

Saksopplysninger 

Det er gjennomført en budsjettkontroll for 1.tertial i 2016. Regnskap og budsjett for 1.tertial er 

hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 

 

Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 

totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  

Per 1.tertial skal forbruket ligge på 36,4 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 

budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal forbruket ligge på 33,3 % for å være innenfor 

budsjettet. Pensjon er skilt ut på egen linje og er ikke med i lønn inkl. sosial utgifter. På pensjon 

skal forbruket ligge på 33,3 % for å være innenfor budsjett. Denne tertialoversikten viser 

regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som 

står i regnskapssystemet beregnet ut fra differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk 

forbruks % i regnskapet for 1.tertial. Kolonnen ”reelt avvik” viser det faktiske avviket etter at vi 

har korrigert for periodisering av budsjett og regnskapstall. Årsaken til avvikene forklares under 

hver sektor. 

 

PP-tjenesten er holdt utenfor da denne er interkommunalt samarbeid. Kommunen betaler en 

andel på dette som er med i driften. Prosjekter holdes også utenfor da disse ikke er en del av 

selve drifta, men som finansieres med diverse tilskudd. Det gjøres heller ikke en avviksanalyse 

av sektor 5 – Selvkost, da denne sektoren er selvfinansiert. Denne sektoren er også holdt utenfor 

oversikten av total drift.  
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Total oversikt sektor 1-8 for 1.tertial 2016  

 

 
 

 

 

 

1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 3 883 329 11 301 110 34,36 -230 543 -50 543         

Pensjon 650 384 2 041 885 31,85 -29 607 -29 607         

Øvrige utgifter 5 069 322 11 936 789 42,47 1 094 372 97 584           

Inntekter -83 820 -1 222 165 6,86 323 140 14 918           

Totalt avvik sektor 1 9 519 215 24 057 619 39,57 1 157 362 32 352           

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 29 224 118 80 357 585 36,37 -24 107 -24 107         

Pensjon 4 019 030 12 023 156 33,43 15 630 15 630           

Øvrige utgifter 9 882 691 36 866 433 26,81 -2 392 632 761 229         

Inntekter -4 181 412 -12 551 833 33,31 -1 255 -268 855       

Totalt avvik for sektor 2 38 944 428 116 695 341 33,37 -2 402 364 483 897         

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 37 351 260 104 499 335 35,74 -686 498 -214 905

Pensjon 6 268 087 21 839 885 28,70 -1 004 635 -933 635

Øvrige utgifter 9 778 028 43 644 206 22,41 -4 752 854 -1 543 325

Inntekter -5 335 184 -54 196 940 9,84 12 714 602 311 270

Totalt avvik for sektor 3 48 062 192 115 786 486 41,51 6 270 616 -2 380 594

6 Drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 8 464 796 23 769 264 35,61 -187 777 -187 777       

Pensjon 1 411 561 4 565 026 30,92 -108 648 -108 648       

Øvrige utgifter 7 865 144 23 577 145 33,36 14 146 716 171         

Inntekter -2 931 654 -14 823 332 19,78 2 004 114 -618 418       

Totalt avvik sektor 6 14 809 847 37 088 103 39,93 1 721 836 -198 671       

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -107 411 281      -321 730 800     33,39               -178 405            30 000           

Totalt avvik sektor 7 -107 411 281      -321 730 800     33,39               -178 405            30 000           

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Øvrige utgifter 7 043 405             36 512 946         19,29               -1 281 962        -300 000       

Driftsinntekter -496 600              -3 850 000         12,90               785 450             100 000         

Totalt avvik sektor 8 6 546 805             32 662 946         20,04               -496 512            -200 000       

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 78 923 503          219 927 294      35,89 -1 128 925        -477 332       

Pensjon 12 349 063          40 469 952         30,51 -1 127 260        -1 056 260    

Øvrige utgifter 39 638 591          152 537 519      25,99 -7 318 930        -268 341       

Inntekter -120 439 950      -408 375 070     29,49 15 647 647        -431 084       

Totalt avvik sektor 1-8 10 471 206          4 559 695           229,65 6 072 532          -2 233 016    
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1 Sektor for administrasjon 

 

Oversikt for sektoren: 

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 

 

De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn:  

o Mindreforbruk på lønn kr 80.150.  

o Refusjon sykelønn utgjør kr 12.184, ingen kostnad på sykevikarer 

o Nedtrekk for sektor 1 på kr 365.669 er inkl. i avviksberegningen 

 

 Øvrige utgifter: 

o Merforbruk på øvrige utgifter kr 0.098 mill. 

o Merforbruk på Telefon/linje/samband utgjør kr 0.216 mill. 

 

 Inntekter: 

o Mindreinntekt på kr 0.015 mill. 

 

 

 

 

2 Sektor for oppvekst og kultur 

 

Oversikt for sektoren: 

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 

De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn: 

o Lønnsutgiftene og pensjon er i balanse 

o Sykelønnsrefusjoner utgjør kr 2.160.555 – kostnad sykevikarer utgjør            

kr 1.472.896 

o Nedtrekk for sektor 2 på kr 4.755.923 er inkl. i avviksberegningen, men ikke 

fordelt på avdelingene innenfor sektoren.  

 

 

 

 

1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 3 883 329 11 301 110 34,36 -230 543 -50 543         

Pensjon 650 384 2 041 885 31,85 -29 607 -29 607         

Øvrige utgifter 5 069 322 11 936 789 42,47 1 094 372 97 584           

Inntekter -83 820 -1 222 165 6,86 323 140 14 918           

Totalt avvik sektor 1 9 519 215 24 057 619 39,57 1 157 362 32 352           

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 29 224 118 80 357 585 36,37 -24 107 -24 107         

Pensjon 4 019 030 12 023 156 33,43 15 630 15 630           

Øvrige utgifter 9 882 691 36 866 433 26,81 -2 392 632 761 229         

Inntekter -4 181 412 -12 551 833 33,31 -1 255 -268 855       

Totalt avvik for sektor 2 38 944 428 116 695 341 33,37 -2 402 364 483 897         
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 Øvrige utgifter: 

o Merforbruk på øvrige utgifter på kr 0.761 mill. 

o Barnevernet har merforbruk på kr 0.475 mill. som de ikke klare å dekke inn 

pga. trend i samfunnet og økte behov, merforbruket kan forventes å øke. 

o Diverse bidrag til etablering av flyktninger har merforbruk på kr 0.340 mill. 

 

 Inntekter: 

o Merinntekt på kr 0.269 mill. 

o Merinntekt på egenandeler og matpenger kr 0.246 mill. 

o Merinntekt kino kr 0.107 mill. 

 

 

 

 

3 Sektor for helse og omsorg 

 

Oversikt for sektoren: 

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 

De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn: 

o Mindreforbruk på kr 1.148 mill. 

o Sykelønnsrefusjoner utgjør kr 2.215.747 – kostnad sykevikarer utgjør                  

kr 1.849.648 

o Nedtrekket for sektor 3 på kr 11.903.784 er inkl. i avviksberegningen, men ikke 

fordelt på avdelingene innenfor sektoren. 

 

 Øvrige utgifter: 

o Mindreforbruk på kr 1.543 mill. 

o Avregning medfinansiering behandling og utskrivningsklare pasienter, ingenting 

betalt hittil i 2016, andel 1.tertial av budsjett utgjør kr 0.333 mill. 

o Mindreforbruk legetjenesten driftsavtale private kr 0.291 mill. 

o Mindreforbruk kjøp av private tjenester kr 0.894 mill. 

 

 Inntekter: 

o Mindreinntekt kr 0.311 mill 

o Mindreinntekt legetjenesten leieinntekt legepraksis kr 0.146 mill. 

o Mindreinntekt ressurskrevende tjenester kr 0.633 mill. 

o Merinntekt egenandeler kr. 0.375 mill. 

 

 

 

 

 

 

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 37 351 260 104 499 335 35,74 -686 498 -214 905

Pensjon 6 268 087 21 839 885 28,70 -1 004 635 -933 635

Øvrige utgifter 9 778 028 43 644 206 22,41 -4 752 854 -1 543 325

Inntekter -5 335 184 -54 196 940 9,84 12 714 602 311 270

Totalt avvik for sektor 3 48 062 192 115 786 486 41,51 6 270 616 -2 380 594
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6 Sektor for drift og utvikling 

 

Oversikt for sektoren: 

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 

 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn: 

o Mindreforbruk på kr 0.296 mill. 

o Sykelønnsrefusjoner utgjør kr 518.565 – kostnad sykevikarer utgjør kr 515.132 

o Nedtrekket for sektor 6 på kr 581.064 er inkl i avviksberegningen. 

 

 Øvrige utgifter: 

o Merforbruk på kr 0.716 mill.: 

o Merforbruk strøm kr 0.439, her er det sesongmessige variasjoner, og det er 

normalt at denne posten ligger over per 1.tertial 

o Merforbruk brøyting kr 0.305, her er det sesongmessige variasjoner, og det er 

normalt at denne posten ligger over per 1.tertial 

 

 Inntekter: 

o Merinntekter på kr 0.733 mill. 

o Merinntekt på husleie fra svømmehallen og idrettshallen, dette er sesongbetont, 

og det ligger normalt over budsjett per 1.tertial.  

o Merinntekt havn kr 0.116 mill. 

  

 

 

7 Skatt og rammetilskudd 

 

Oversikt for sektoren: 

 
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 

Budsjettet er bygget på prognoser for skatteinntekter og statlige tilskudd på bakgrunn av KS 

prognosemodell. 

 

 Skatteinntektene er høyst usikre ettersom de påvirkes av nasjonale tall, men anslaget er at 

det vil bli en mindreinntekt på kr 0.030 mill. 

 

 

 

 

6 Drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 8 464 796 23 769 264 35,61 -187 777 -187 777       

Pensjon 1 411 561 4 565 026 30,92 -108 648 -108 648       

Øvrige utgifter 7 865 144 23 577 145 33,36 14 146 716 171         

Inntekter -2 931 654 -14 823 332 19,78 2 004 114 -618 418       

Totalt avvik sektor 6 14 809 847 37 088 103 39,93 1 721 836 -198 671       

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -107 411 281      -321 730 800     33,39               -178 405            30 000           

Totalt avvik sektor 7 -107 411 281      -321 730 800     33,39               -178 405            30 000           

-�142�-



 

 

8 Renter og avdrag 

 

Oversikt for sektoren: 

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 

 

 Sektoren har samlet sett ett mindreforbruk på kr 0.200 mill.  

 Rente- og avdragsutgifter gir ca kr 0.300 mill. i mindreforbruk 

 Renteinntektene gir mindreinntekter på kr 0.100 mill. 

 

 

 

Totalt avvik sektor 1-8

 

Vurdering  

Nordreisa kommune har per 1.tertial 2016 et mindreforbruk på kr 2.233 mill. Det er 

mindreforbruk på kr 1.534 mill. på lønnspostene og pensjon inkl. sykelønnsrefusjoner. Øvrige 

utgifter har et mindreforbruk på kr 0.268 mill., samt inntektene har en merinntekt på kr 0.431 

mill. 

 

Sektor for oppvekst og kultur står for et merforbruk på kr 0.484 mill. Hovedutfordringen her 

ligger på merforbruket hos barnevernet. Pga. trend i samfunnet og økte behov, rapporteres det 

fra sektoren at de ikke klarer å dekke inn dette, og at det kan forventes å øke ytterligere. Sosiale 

bidrag til flyktninger har også et merforbruk. 

 

Helsesektoren har et mindreforbruk på kr 2.381 mill. Besparelsen per 1.tertial kommer fra 

mindreforbruk på lønn, samt mindreforbruk på øvrige utgifter. Fra øvrige utgifter er det kjøp av 

private tjenester, betaling av utskrivningsklare pasienter, samt driftsavtale private innenfor 

legetjenesten som utgjør mindreforbruket. 

 

Drift og utvikling er ny sektor fra 2016. De har per 1.tertial et mindreforbruk på 0.199 mill. 

Merforbruk på øvrige utgifter og merinntekter er styrt av sesongmessige variasjoner. Det 

forventes at disse vil jevne seg ut i løpet av året.  

 

Skatteinntektene er høyst usikre ettersom de påvirkes av nasjonale tall, men anslaget er at det vil 

bli en mindreinntekt på kr 0.030 mill. 

 

Renter og avdrag har samlet sett ett mindreforbruk på kr 0.200 mill. Rente- og avdragsutgifter 

gir ca kr 0.300 mill. i mindreforbruk, og renteinntektene gir mindreinntekter på kr 0.100 mill. 

 

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Øvrige utgifter 7 043 405             36 512 946         19,29               -1 281 962        -300 000       

Driftsinntekter -496 600              -3 850 000         12,90               785 450             100 000         

Totalt avvik sektor 8 6 546 805             32 662 946         20,04               -496 512            -200 000       

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 78 923 503          219 927 294      35,89 -1 128 925        -477 332       

Pensjon 12 349 063          40 469 952         30,51 -1 127 260        -1 056 260    

Øvrige utgifter 39 638 591          152 537 519      25,99 -7 318 930        -268 341       

Inntekter -120 439 950      -408 375 070     29,49 15 647 647        -431 084       

Totalt avvik sektor 1-8 10 471 206          4 559 695           229,65 6 072 532          -2 233 016    
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Kommunen har et stramt budsjett i 2016, noe som er nødvendig med hensyn til avtale med KRD 

om nedbetaling av ROBEK gjelden. Dette gir kommunen utfordringer med hensyn til uforutsette 

utgifter og inndekning av disse. Det viktig at sektorene gjør nødvendige tiltak for å holde 

budsjettbalansen, da det verken finnes reserver i kommunens budsjett eller ekstraordinære 

inntekter til inndekning av merforbruk i sektorene. 
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38/16 Nordreisa formannskap 02.06.2016 

 

Utredning om samlokalisering av økonomi- og faktureringsfunksjoner i 

Nordreisa kommune 

Vedlegg 

1 Referat møte 29.04.16 - utkast til høring 

2 Referat møte 14.04.16 

3 Referat møte 18.03.16 

4 Referat møte 01.03.16 

Rådmannens innstilling 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger 

På bakgrunn av formannskapets saksnr RS 1/16 – vedtak 3 per 21.01.16 om samlokalisering av 

faktureringstjenestene og økonomifunksjonene i organisasjonen har det vært satt opp en 

arbeidsgruppe til å se på en slik samlokalisering. Arbeidsgruppa har bestått av Assisterende 

rådmann Christin Andersen, Hovedverneombud Heidi Jensen, Hovedtillitsvalgt Beate 

Severinsen, Konsulent oppvekst Gørill Gulbrandsen, Stabsleder for helse Tor-Martin Nilsen og 

Controller Marion Heidenberg 

 

Det har vært behov for å se nærmere på dette for å ivareta og forbedre økonomikompetansen på 

de som innehar disse funksjonene. Det er behov for å heve kompetansen innenfor KOSTRA og 

MVA, i tillegg til økonomi- og faktureringssystemene, samt regel- og lovverk knyttet til 

fakturering og refusjoner. Økt kompetanse gir bedre kvalitet i det som rapporteres ut fra 

kommunen.  
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Det er også et behov for å skille på hva som følger med de forskjellige funksjonene, og hvilke 

ansvar disse har. Videre er det behov for en tydeliggjøring av hvem som attesterer og hvem som 

anviser. Attestanter har ansvaret med at leverandørfakturaer blir kontert rett i regnskapet i 

forhold til KOSTRA og MVA. Virksomhetsledere har hovedansvaret i forhold til budsjett og er 

den som skal anvise. Det er 50 som attesterer leverandørfakturaer i dag. 

 

Rådmannen er delegert myndighet til å organisere innad i kommuneorganisasjonen. Utredningen 

fremmes derfor som en orientering.  

 

Vurdering 

Formålet med en slik samlokalisering er å ivareta og forbedre økonomikompetansen på de som 

innehar disse funksjonene, samt å styrke internkontrollen internt i kommunen. Det har vært 

uoversiktlig på hvem som gjør hva, og hvem som innehar hvilken funksjon og ansvarsområde 

innenfor økonomi og fakturering. Bedre kompetanse på områdene gir bedre kvalitet i det som 

rapporteres ut fra kommunen. Når færre ressurser jobber med disse funksjonene, blir feil 

redusert og man blir tryggere på systemene og prosessene. Det igjen medfører bedre effektivitet.  

 

De siste årene har det også vært mye fokus på internkontroll, og denne vil bli bedre når færre 

innehar myndighet til å utøve disse funksjonene. Det vil også redusere risiko innenfor økonomi- 

og faktureringsområdet. Når rollene på hvem som gjør hva blandes, blir det også mer utydelig 

på hvem som innehar hovedansvaret for de forskjellige funksjonene og oppgavene som 

medfølger. Spesielt refusjoner og fakturering av refusjonskrav har vært utydelig på hvem som 

har hatt ansvaret. 

 

Sektorene ser flere problemstillinger knyttet til en samlokalisering hvor ressurser flyttes til 

økonomiavdelinga, og ønsker å ha disse funksjonene tettere opp til sine avdelinger. 

Arbeidsgruppa har derfor kommet frem til en mellomløsning, hvor funksjonene reduseres og 

samlokaliseres mest mulig til egen stab, og fortsatt internt innenfor egen sektor.  

 

 

Hovedpunktene i utredningen er at antall attestanter reduseres fra 50 til 21. Det bør være en egen 

økonomifunksjon i staben på hver av sektorene som innehar hovedansvaret for økonomi og 

fakturering innenfor egen sektor. Fakturering skal ligge til de som attesterer. Refusjoner og 

utsending av refusjonskrav skal ligge til de som attesterer. Det må etableres et årshjul på 

refusjoner innenfor hver sektor. Det skal være samme rutine vedr økonomi- og 

faktureringsfunksjoner for alle sektorene.  

 

Hver avdeling får ansvaret med å se på hvilke rutiner/prosesser som må endres knyttet til denne 

samlokaliseringen, samt å få på plass en skriftlig utarbeidelse av nye rutiner som blir etablert. 

 

Det legges opp til en prøveperiode på 1 år på denne løsningen, gjeldende fra 01.09.16.  

I løpet av prøveperioden fordrer det et godt samarbeid med økonomiavdelinga. Etter 

prøveperioden må det tas en gjennomgang på om dette har gitt resultater eller ikke, og da evt 

vurdere om det må en ytterligere samlokalisering til hvor disse funksjonene i sin helhet kan bli 

flyttet til økonomi. 

 

 

 

Vedlagt følger referat fra møtene som har vært gjennomført av arbeidsgruppa. 
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NORDREISA KOMMUNE  

             Økonimiavdelingen 

 

 Adr.:  Telefon:  Telefax:          Bankkonto:    Bankkonto for skatt:      Org.nr.:  
 9156  Storslett  * 77 77 07 00 77 77 07 01         4740.05.03954      7855.05.19428           943 350 833 MVA  

 

Utredning om samlokalisering av faktureringstjenestene og 

økonomifunksjonene i organisasjonen.        29.04.16 

 

 
På bakgrunn av formannskapets saksnr RS 1/16 – vedtak 3 per 21.01.16 om samlokalisering 

av faktureringstjenestene og økonomifunksjonene i organisasjonen har det vært satt opp en 

arbeidsgruppe til å se på en slik samlokalisering. 

 

Arbeidsgruppa har bestått av Assisterende rådmann Christin Andersen, Hovedvernombud 

Heidi Jensen, Hovedtillitsvalgt Beate Severinsen, Konsulent oppvekst Gørill Gulbrandsen, 

Stabsleder for helse Tor Martin Nilsen, og Controller Marion Heidenberg. 

 

Formålet med en slik samlokalisering er å ivareta og forbedre økonomikompetansen på de 

som innehar disse funksjonene. Bedre kompetanse på områdene gir bedre kvalitet i det som 

rapporteres ut fra kommunen. Når færre ressurser jobber med disse funksjonene, blir feil 

redusert og man blir tryggere på systemene og prosessene. Det igjen medfører bedre 

effektivitet. Det er viktig å presisere at økonomiavdelinga ikke jobber på detaljnivå i forhold 

til korrekt føring mot KOSTRA og MVA. Kompetanse på disse områdene er en forutsetning 

å ha for de som skal ha fakturerings- og økonomifunksjoner. 

 

 

 

Forslag til samlokalisering av fakturerings- og økonomifunksjonene: 
 

 

Sektor for sentraladministrasjon: 

 

 Økonomiavdelinga overtar tilfeldig fakturering for de som har dette i mindre skala i 

dag. Dvs. fra familiesenteret, Kultur og Service. Avdelingene må selv sørge for 

ordregrunnlaget på det som skal faktureres, økonomi gjør den tekniske biten i selve 

regnskapet med å produsere fakturaen. 

 Økonomisjefen attesterer innenfor sitt område, rådmannen anviser. 

 Ass. Rådmann anviser innenfor øvrige områder, og faglederne attesterer. 

 

 

Sektor for oppvekst: 

 

 Antall attestanter reduseres fra 16 til 6. Sektorleder og Virksomhetsledere anviser. 

 De som attesterer vil være merkantile stillinger på Storslett og Moan skole, 

Familiesenteret, konsulent innenfor flyktningetjenesten/voksenopplæringa, samt 

konsulent som jobber direkte under sektorleder. 

 Virksomheten for kultur skal ha en attestant innenfor bibliotek, kino, Point, 

kulturskole og kultur. Dvs en reduksjon fra 4 attestanter til 1 attestant.  
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 Fakturering skal ligge til de som attesterer, og som har det i større skala i dag. 

 Refusjoner/utsending av refusjonskrav skal ligge til de som attesterer. Det må komme 

på plass et årshjul på refusjoner. Her er det viktig med et tett samarbeid med lederne 

på de enkelte avdelingene innenfor oppvekst. 

Sektoren er stor, og avdelingene er spredt rundt omkring. Oppvekst og kultur har svært liten 

stab å samlokalisere disse funksjonene til. Da kommunen generelt har få merkantile 

funksjoner, ser vi det som hensiktsmessig å styrke sektoren med en egen stab. Mulige 

merkantile funksjoner innenfor sektoren bør utgjøre en del av oppvekstleders stab. 

 

 

Sektor for helse og omsorg: 

 

 Antall attestanter reduseres fra 16 til 4. Sektorledere og Virksomhetsledere anviser. 

Dette gir rom for de som i dag har attestert til å konsentrere seg mer om primæroppgaver 

innenfor sine avdelinger. Når attestering legges til få ressurspersoner, gir dette rom for bedre 

kompetanse innenfor denne funksjonen, og det skal gjøre det mer effektivt på sikt. Når få 

ressurser jobber med dette er det også lettere å ha tettere oppfølging mot økonomiavdelinga. 

 Attestering skal legges inn til staben på helse, hvor både økonomikonsulent og 

konsulent blir ressurspersoner på attestering. 

 Helsesekretær på DMS skal fortsette med attestering innenfor DMS.  

 Husøkonom vil fortsette med attestering innenfor sitt område 

 Fakturering skal ligge til de som attesterer, og som har det i større skala i dag. 

 Økonomiavdelinga skal overta den tekniske biten når det gjelder fakturering på 

abonnement innenfor helse og omsorg.  

 Refusjoner/utsending av refusjonskrav skal ligge til de som attesterer. Det må komme 

på plass et årshjul på refusjoner. Her er det viktig med et tett samarbeid med lederne 

på de enkelte avdelingene innenfor helse. 

 

 

Sektor for drift og utvikling: 

 

 Antall attestanter reduseres fra 15 til 5, en innenfor hver virksomhet i tillegg til  

konsulent i staben. Sektorleder, Stabsleder og Virksomhetsledere anviser. 

 I tillegg vil prosjektledere innenfor investering attesterer for sine prosjekter. 

Sektorleder anviser. 

 Fakturering skal ligge til de som attesterer, og som har det i større skala i dag. 

 Økonomiavdelinga vil fortsatt ha den tekniske biten når det gjelder fakturering av 

kommunale avgifter. 

 Refusjoner/utsending av refusjonskrav skal ligge til de som attesterer. Det må komme 

på plass et årshjul på refusjoner. Her er det viktig med et tett samarbeid med lederne 

på de enkelte avdelingene innenfor drift og utvikling. 
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Presisering: 

Det presiseres at det legges opp til en prøveperiode på 1 år på denne løsningen. Bakgrunnen 

for det er at politikerne har gitt signaler om at de ønsker økonomifunksjoner samlokalisert på 

økonomiavdelinga. Sektorene ser flere problemstillinger knyttet til dette, og ønsker å ha disse 

funksjonene tettere opp til sine avdelinger. Derfor en mellomløsning, hvor funksjonene 

reduseres og samlokaliseres mest mulig til egen stab, og fortsatt internt innenfor egen sektor.  

 

Etter prøveperioden må det tas en gjennomgang på om dette har gitt resultater eller ikke, og 

da evt vurdere om det må en ytterligere samlokalisering til hvor disse funksjonene i sin helhet 

kan bli flyttet til økonomi. 

 

Utredningsgruppa mener det bør være en egen økonomifunksjon i staben på hver av sektorene 

som innehar hovedansvaret for økonomi og fakturering innenfor egen sektor. 

Det bør være samme rutine vedr økonomi- og faktureringsfunksjoner for alle sektorene. I det 

så ligger det at virksomhetsledere skal anvise og antall attestanter skal reduseres betraktelig. 

Hver avdeling får ansvaret med å se på hvilke rutiner/prosesser som må endres knyttet til 

denne samlokaliseringen, samt å få på plass en skriftlig utarbeidelse av nye rutiner som blir 

etablert. 

 

 

Frist til innspill på utkast om samlokalisering: 

 

Frist for å komme med innspill til utkast er satt til fredag 13.mai kl.12.00 

Vedlegg til utkastet er referat fra de andre møtene arbeidsgruppa har hatt i denne prosessen. 

 

 

 

 

 

 

Marion Heidenberg 

Controller 
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NORDREISA KOMMUNE  

             Økonimiavdelingen 

 

 Adr.:  Telefon:  Telefax:          Bankkonto:    Bankkonto for skatt:      Org.nr.:  
 9156  Storslett  * 77 77 07 00 77 77 07 01         4740.05.03954      7855.05.19428           943 350 833 MVA  

 

Referat fra møte 14.04.16:  

 

Utredning om samlokalisering av faktureringstjenestene og 

økonomifunksjonene i organisasjonen. 

 
 

På bakgrunn av formannskapets saksnr RS 1/16 – vedtak 3 per 21.01.16 om samlokalisering 

av faktureringstjenestene og økonomifunksjonenen i organisasjonen har det vært gjennomført 

utredningsmøte nr.2 

 

På møtet stilte Assisterende rådmann Christin Andersen, Vernombud Jim-Are Hansen 

(stedsfortreder for Hovedvernombud Heidi Jensen, Tillitsvalgt Annbjørg Evanger 

(stedsfortreder for Hovedtillitsvalgt Beate Severinsen), Konsulent oppvekst Gørill 

Gulbrandsen, Stabsleder for helse Tor Martin Nilsen, og Controller Marion Heidenberg. 

 

Gjenstående utredningsmøter: 

Fredag 29.april kl. 13.00-15.00 

Fredag 20.mai kl. 13.00-15.00 

 

Møterom vil være Service møterom for alle fire møtene, og det er sendt ut egne innkallelser 

på epost. 

 

I forkant av dette møtet har sektor for oppvekst og sektor for helse og omsorg hatt egne 

interne møter for å få en bedre oversikt over dagens praksis, og for at de berørte parter skal få 

større spillerom for å komme med innspill, ønsker og alternativer til hvordan dette kan løses 

mest hensiktsmessig. Vi gjennomgikk referatene fra disse to møtene og diskuterte hver av 

disse sektorene hvordan det kan løses. 

 

Sektor for helse og omsorg ble først gjennomgått. Utifra referatet til det interne møtet, så er 

det ønske om å få beholde ressursene internt innenfor helse. Dette med tanke på det 

samspillet som kreves for å ha god oversikt med det som rører seg på de enkelte avdelingene. 

Nærhet til tjenestene er viktig. Spesielt med tanke på bestillinger og varer som kommer inn. 

Uansett hvordan dette omlegges, så vil det kreve en endring i dagens rutiner, slik at dette skal 

fungerer optimalt. Virksomhetsledere og attestanter ønsker mer opplæring, for på den måten å 

unngå feil, samt flere tilbakemeldinger dersom feil gjøres. Noen ytret også ønske om å få 

beholde det slik som det er i dag, da de syns det fungerer fint. Det ble også rettet spørsmål om 

færre personer vil gjøre det mer eller mindre effektivt enn slik det er i dag. 

 

Her er det viktig å få presisert at økonomiavdelinga ikke jobber på detaljnivå. Det er en 

generell oppfatning på avdelingene at økonomiavdelinga har oversikt på hvor hver enkelt 

faktura føres i regnskapet, og hvilke momskoder som føres på. For å kunne jobbe på et slikt 

detaljnivå kreves det flere ressurser, da det i snitt ligger på mellom 12.000-15.000 

leverandørfakturaer i året.  

 

Sektor for oppvekst hadde følgende utspill å komme med etter at internt møte var 

gjennomført.Virksomhetsledere innenfor barnehagene kan attestere for hverandre. En 
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attestant for barnehager og en for skolene. Det ble også diskutert utfordringer som oppvekst 

har med tanke på at oppvekst ikke har en egen stab slik som helse har.  Oppvekst er også en 

veldig stor sektor, så det forutsetter en større stab for å kunne samlokalisere disse 

funksjonene. Det ble også diskutert de utfordringene som er i dag, når disse funksjonene er 

organisert slik de er. Samt at det ble gjennomgått hvem som ivaretar de forskjellige 

funksjonene i dag. 

 

Følgende forslag ble det enighet om i utredningsmøtet 14.04.16: 

Det presiseres at det legges opp til en prøveperiode på 1 år på denne løsningen. Bakgrunnen 

for det er at politikerne har gitt signaler om at de ønsker disse funksjonene samlokalisert på 

økonomiavdelinga. Sektorene ser flere problemstillinger knyttet til dette, og ønsker å ha det 

tetter opp til sine avdelinger. Derfor en mellomløsning, hvor funksjonene samlokaliseres til 

en egen stab, men fortsatt internt innenfor egen sektor. Etter prøveperioden må det tas en 

gjennomgang på om dette har gitt resultater eller ikke, og da evt vurdere om det må en 

ytterligere samlokalisering til hvor disse funksjonene i sin helhet kan bli flyttet til økonomi. 

Utredningsgruppa mener at det bør være en egen økonomifunksjon i staben på hver av 

sektorene som innehar hovedansvaret for økonomi og fakturering innenfor egen sektor. 

Det bør være samme rutine vedr økonomi- og faktureringsfunksjoner for alle sektorene.       I 

I det så ligger det at virksomhetsledere skal anvise og antall attestanter skal reduseres 

betraktelig. 

 

Sektor for helse og omsorg: 

 Antall attestanter reduseres fra 16 til 3.  

Dette gir rom for de som i dag har attestert til kun å konsentrer seg om primæroppgaver 

innenfor sine avdelinger. Når attestering legges til få ressurspersoner, gir dette rom for bedre 

kompetanse innenfor denne funksjonen, og det skal gjøre det mer effektivt på sikt. Når få 

ressurser jobber med dette er det også lettere å ha tettere oppfølging mot økonomiavdelinga. 

 Attestering skal legges inn til staben på helse, hvor økonomikonsulent og konsulent 

blir ressurspersoner på attestering. 

 Sekretær på DMS skal fortsette med attestering innenfor DMS.  

 Økonomiavdelinga skal overta den tekniske biten når det gjelder fakturering på 

abonnement innenfor helse og omsorg.  

 Refusjoner skal ligge til de som har oppgaven med å attestere. Det må komme på 

plass et årshjul på refusjoner. Her er det viktig med et tett samarbeid med lederne på 

de enkelte avdelingene innenfor helse. 

 

Sektor for oppvekst: 

 Antall attestanter reduseres fra 16 til 5. De som attesterer vil være merkantile stillinger 

på skolene og Familiesenteret, samt konsulent som jobber direkte under sektorleder. 

Sektoren er veldig stor, og avdelingene er spredt rundt omkring. I tillegg er det ingen egen 

stab med nok ansatte å samlokalisere disse funksjonene til. Da kommunen generelt har få 

merkantile funksjoner, ser vi det som hensiktsmessig at sektor for oppvekst styrkes med en 

egen stab. Denne vil bli samlokalisert med sektorleder og konsulent innenfor oppvekst, og 

jobbe direkte under sektorlederen.  
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 Virksomheten for kultur skal ha en attestant innenfor bibliotek, kino, Point, 

kulturskole og kultur. Dvs en reduksjon fra 4 attestanter til 1 attestant. 

Virksomhetsleder anviser. 

 

Sektor for drift og utvikling: 

 Antall attestanter reduseres fra 15 til 4, en innenfor hver virksomhet inkl. konsulent i 

staben. Virksomhetsledere anviser. 

 

Sektor for sentraladministrasjon: 

 Økonomiavdelinga vil overta tilfeldig fakturering for de som har dette i mindre skala i 

dag. Dvs. fra familiesenteret, Kultur og Service. Avdelingene må selv sørge for 

ordregrunnlaget på det som skal faktureres, økonomi gjør den tekniske biten i selve 

regnskapet med å produsere fakturaen. 

 Økonomisjefen attesterer innenfor sitt område, rådmannen anviser. 

 Ass. Rådmann anviser innenfor øvrige områder, og faglederne attesterer. 

 

 

 

 

 

 

 

Marion Heidenberg 

Controller 
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NORDREISA KOMMUNE  

             Økonimiavdelingen 

 

 Adr.:  Telefon:  Telefax:          Bankkonto:    Bankkonto for skatt:      Org.nr.:  
 9156  Storslett  * 77 77 07 00 77 77 07 01         4740.05.03954      7855.05.19428           943 350 833 MVA  

 

Referat fra møte 18.03.16:  

 

Utredning om samlokalisering av faktureringstjenestene og 

økonomifunksjonene i organisasjonen. 

 
 

På bakgrunn av formannskapets saksnr RS 1/16 – vedtak 3 per 21.01.16 om samlokalisering 

av faktureringstjenestene og økonomifunksjonenen i organisasjonen har det vært gjennomført 

første utredningsmøte. 

 

På møtet stilte Hovedtillitsvalgt Beate Severinsen, Assisterende rådmann Christin Andersen, 

Hovedvernombud Heidi Jensen, Konsulent oppvekst Gørill Gulbrandsen, 

Økonomimedarbeider helse Linda Halvorsen (stilte for stabsleder Tor Martin Nilsen), og 

Controller Marion Heidenberg. 

 

Marit Evenesen settes opp på lista over de som vil motta referat fra disse møtene, og som vil 

ha mulighet å komme med inspill. 

 

Følgende 4 møter er satt av til denne utredningen. 

Fredag 18.mars kl. 13.30-15.30 

Onsdag 13.april kl. 13.00-15.00 

Fredag 29.april kl. 13.30-15.30 

Torsdag 19.mai kl. 13.00-15.00 – endret til 20.mai kl. 13.30-15.30 

 

Møterom vil være Service møterom for alle fire møtene, og det er sendt ut egne innkallelser 

på epost. 

 

I forkant av dette møtet har alle som er berørt av dette fått frist på å sende til Marion en 

detaljert oversikt over hvilke funksjoner de innehar og kvalitetssikre tidsbruk på dette. Dette 

for å få en oversikt over hvor mange funksjoner som ligger spredt på de forskjellige 

avdelingene, og hvor mange ressurser som går med til det. 

 

Sektor for oppvekst og sektor for helse og sosial må ta et eget internt møte for å få en bedre 

oversikt på dette. Begge disse sektorene er store, og det er vanskelig å få en god nok oversikt 

uten at alle parter samles. Gørill og Linda inkaller til disse møtene. Marion deltar på begge 

disse møtene. Møtene må gjennomføres i forkant av det andre utredningsmøtet som er satt 

opp onsdag 13.april. 

 

Når det gjelder attestasjonsfunksjonen, så må alle gå igjennom dagens praksis, samt komme 

med forslag til alternative løsninger. Det viser seg at dagens praksis er veldig forskjellig, både 

på kryss av sektorene, og internt innenfor samme sektor. Dette er en funksjon som kanskje 

ikke er like lett å samlokalisere, men som likevel må effektiviseres, samt få opp kvalitet og 

kompetanse på. 
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Det vurderes å ta i bruk et nytt bookingssystem som heter Famacweb. Dette bookingssystemet 

vil brukes til utleie av kommunale bygg, møterom, samt utleie av projektor. Vi må få avklart 

om dette bookingssystemet vil ta seg av fakturering på denne delen. 

 

Merkantile stillinger ble diskutert. Sektor for oppvekst og helse må se på funksjonene på 

disse stillingene. 

 

 

 

Marion Heidenberg 

Controller 
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NORDREISA KOMMUNE  

             Økonimiavdelingen 

 

 Adr.:  Telefon:  Telefax:          Bankkonto:    Bankkonto for skatt:      Org.nr.:  
 9156  Storslett  * 77 77 07 00 77 77 07 01         4740.05.03954      7855.05.19428           943 350 833 MVA  

 

Referat fra møte 01.03.16:  

 

Utredning om samlokalisering av faktureringstjenestene og 

økonomifunksjonene i organisasjonen. 

 
 

På bakgrunn av formannskapets saksnr RS 1/16 – vedtak 3 per 21.01.16 om samlokalisering 

av faktureringstjenestene og økonomifunksjonenen i organisasjonen har det vært gjennomført 

et oppstartsmøte for å komme i gang med denne utredningen. 

På møtet stilte Hovedtillitsvalgt Beate Severinsen, Assisterende rådmann Christin Andersen, 

Økonomisjef Rita Toresen, og Controller Marion Heidenberg. 

 

Det er fastsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med denne utredningen. 

Arbeidsgruppa vil bestå av: 

Marion Heidenberg – Controller på økonomiavd., og koordineringsansvarlig for denne 

prosessen. 

Heidi Jensen – Hovedvernombud 

Beate Severinsen – Hovedtillitsvalgt 

Christin Andersen – Assisterende rådmann 

Tor Martin Nilsen – Stabsleder helse og omsorg 

Gørill Gulbrandsen – Konsulent oppvekst 

 

Utredning skal være ferdig til 25.05.16 slik at dette kan sendes ut på høring og gjennomgås i 

formannskapet i forkant av kommunestyremøte 16.06.16. 

 

Det er satt av tid til gjennomføring av 4 møter til denne utredningen. 

Møtedatoene og klokkeslett er som følger: 

Fredag 18.mars kl. 13.30-15.30 

Onsdag 13.april kl. 13.00-15.00 

Fredag 29.april kl. 13.30-15.30 

Torsdag 19.mai kl. 13.00-15.00 

 

Møterom vil være Service møterom for alle fire møtene, og det vil komme egen innkallelse 

på epost. 

 

Etter hver møte vil det sendes ut referat til alle som innehar en funksjon som kan bli berør av 

dette, samt nærmeste leder. De som vil motta referat er, i tillegg til arbeidsgruppa som nevnt 

ovenfor: 

MayLill Henriksen, Ellinor Evenesen, Johanne Båtnes, Randi Andersen, Tove Larsen, Else 

Elvestad, May Halonen, Bente Fyhn, Dag Funderud, Rita Toresen, Bodil Mikkelsen, Linda 

Halvorsen og Aina Hagen. 

Alle som får referat vil også kunne medvirke i denne prosessen og komme med innspill og 

synspunkt. 
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Oversikt over de som fakturerer i dag: 

 

Service – MayLill Henriksen 

 Utleie kommunal bygg – tilfeldig fakturering 

 Skjenke- og serveringsbevilgninger – tilfeldig fakturering 
Oppvekst – Gørill Gulbrandsen 

 Barnehage og SFO - abonnement 

 Skolene – tilfeldig fakturering 

 PPtjenesten – tilfeldig fakturering 

 Kultur – tilfeldig fakturering 
Familiesenteret – Randi Andersen 

 Vaksiner – tilfeldig fakturering 
Barnevernet – Tove Larsen 

 Refusjonskrav for barnevernet – tilfeldig fakturering 
Drift og utvikling – May Halonen og Bente Fyhn 

 Kommunale avgifter (Bente) – KomTek 

 Husleie (Bente) – abonnement 

 Avgifter og gebyrer (Bente) – tilfeldig fakturering 

 Refusjonskrav (Bente) – tilfeldig fakturering 
Økonomi – Marion Heidenberg og Rita Toresen 

 Skyldig lønn – tilfeldig fakturering 

 Kommunale avgifter – faktureringsjobben etter KomTek 

 Fakturerer for andre interne avdelinger ved behov – tilfeldig fakturering 
Helse og omsorg – Tor Martin Nilsen 

 Hjemmetjenesten - Profil 
o Hjemmehjelp 
o Middag 
o Etteroppgjør 

 Fysikalsk avdeling – tilfeldig fakturering 

 DMS – tilfeldig fakturering 
 

Oversikt over de som har økonomifunksjoner i dag: 

 

 Oppvekst – Gørill Gulbrandsen 

 Helse og omsorg – Linda Halvorsen 

 Familiesenteret – Tove Larsen 

 

Det må avklares hvor mye de enkelte bruker av tid på disse arbeidsoppgavene, og alle som 

har disse funksjonene må levere en oversikt på dette i forkant av første møte. Frist for 

innlevering av denne oversikten settes til 14.03.16 og levers til Marion. 

 

Arbeidsgruppa skal tilslutt sitte igjen med en anbefaling og konklusjon på hva vi anser som 

mest hensiktmessig å gjennomføre. Dette kan medføre mindre omorganiseringsprosesser hvor 

ressurser og arbeidsoppgaver kan bli flyttet på. 

 

Marion Heidenberg 

Controller 
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