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Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 

Dato: 16.06.2016 

Tidspunkt: 10:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til 

postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 

bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 

kontakt pr. telefon. 

 

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Eva Angell

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 57 25.05.20162016/29 -4620

Deres datoDeres ref.
i

Nordreisa kommune v/ rådmann

9156 STORSLETT

Oppfølging av tilsyn med og styrking av barneverntjenesten i Kvænangen
og Nordreisa

Fylkesmannen viser til vårt tilsyn med kommunen på barnevernområdet i 2014 med tema
kommunens oppfølging av barn ifosterhjem og kommunens lukking av påpekte avvik.
Fylkesmannen ba ved avslutningen av tilsynet kommunen om å ta en gjennomgang og
vurdering av om de planlagte tiltakene hadde virket, jf. kommunens internkontroll knyttet til
barnevernområdet, og gi oss en tilbakemelding på dette innen 15.1.2016. Vi viser her til vårt
brev av 30.9.2015.

Fylkesmannen mottok den 9.5.2016 en redegjørelse fra barnevernleder Lisa Løkkemo om
situasjonen i barneverntjenesten per i dag, samt hvordan barnevernleder ser på organisering av
og internkontrollen i tjenesten.

Tilbakemeldingen fra kommunen v/ barnevernleder finner Fylkesmannen bekymringsfull.
Bekymringen knytter seg til økt saksmengde i tjenesten, mangel på tilgang på hjelpetiltak,
mangel på evaluering av internkontroll og behov for funksjonell organisering av
lederoppgavene.

Nordreisa kommune har også i vår deltatt i egenvurderingstilsyn med tema kommunens arbeid
med meldinger og tilbakemelding til melder. Her har kommunen selv avdekket avvik på området.
Slik Fylkesmannen ser det, kan dette ses i sammenheng med barnevernleders rapport om
hvordan situasjonen i barneverntjenesten er per i dag.

Fylkesmannen ber om en tilbakemelding fra kommunens ledelse på hvordan forholdene som
påpekes av barnevernleder følges opp, herunder hvilke tiltak som eventuelt settes i verk for å
unngå at kommunen kommer i en situasjon hvor fastsatte krav i barnevernloven ikke
overholdes.

Midlertidig stilling 2015
Fylkesmannen ga kommunen et tilskudd på kr 340 000 til midlertidig stilling i
barneverntjenesten for bruk i 2015, jf. vårt brev av 30.9.2015. Videre fikk kommunen
videreført midler til de to varige stillingene i form av øremerket tilskudd, jf vårt brev av
8.5.2016. Av kommunens rapportering på midler til styrking av kommunalt barnevern, jf.
kommunens brev av 18.4.2016 og telefonsamtale 22.4.2016 med virksomhetsleder Else
Elvestad, er det redegjort for at tilskudd til midlertidig stilling i sin helhet er overført til bruk i

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

utdanningsavdelingen
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2016. Når det gjelder midler til videreføring av de 2 varige stillingene, er det opplyst at begge
er besatt. Imidlertid er fortsatt den ene stillingen kun fast i 60 %, mens 40 % er midlertidig.
Fylkesmannen viser til tidligere dialog med kommunen, herunder telematikkmøte den
21.4.2015, hvor det fra Fylkesmannens side ble opplyst at midler gitt til varige stillinger
gjennom den statlige styrkingen av kommunalt barnevern, ikke er midlertidige midler men
varig. Midlene har siden 2011 (oppstart av styrkingen) blitt gitt som øremerkede midler. På
hvilket tidspunkt disse midlene vil gå fra å være øremerkede til å tildeles i kommunerammen,
vil være opp til regjering og Storting å beslutte. Inntil videre forholder vi oss til de føringer
som statsbudsjettet gir, og også for 2016 er disse midlene øremerket.

Fylkesmannen ber i denne forbindelse om en redegjørelse for årsaken til at midlertidige
midler gitt for 2015 ikke ble benyttet. Vi har merket oss av rapporteringen at kommunen har
hatt et overforbruk på ca. 900 000 på konsulentbistand i saksbehandling i 2015.

Videre ber vi om en redegjørelse for hvorfor kommunen velger å holde 40 % av en stilling
som det er gitt varige midler til gjennom statens styrking av kommunalt barnevern, som en
midlertidig stilling. Slik Fylkesmannen ser det, må det by på større utfordringer å beholde
personell i stillingen så lenge man deler opp med 60 % fast og 40 % midlertidig ansettelse, i
stedet for å lyse ut en 100 % fast stilling.

Fylkesmannen imøteser kommunens tilbakemelding snarest og senest innen 17. juni 2016.

Med hilsen

Hilde Bremnes
utdanningsdirektør

Eva Angell
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Nordreisa kommune v/ Kvænangen og Nordreisa 9156 STORSLETT
barneverntjeneste
Kvænangen kommune v/ rådmann Rådhuset 9161 BURFJORD
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Fra: Geir.Fosby@dss.dep.no[Geir.Fosby@dss.dep.no]
Dato: 07.06.2016 10:19:52
Til: Siv.Myrvold@jd.dep.no
Kopi: Geir.Fosby@dss.dep.no
Tittel: Erfaringer med forvaltningsloven

Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal forberede en revisjon av forvaltningsloven 
(Forvaltningslovutvalget).

Forvaltningslovutvalget ønsker å samle erfaringer om hvordan forvaltningsloven har virket i praksis, jf. 
vedlagt brev og mandat for utvalget. 

Innspill kan sendes til forvaltningslovutvalget@jd.dep.no eller per post til Justis- og 
beredskapsdepartementet v/Forvaltningslovutvalget, Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo.
Frist for innspill: 15. september 2016.

Med vennlig hilsen

Siv Myrvold
sekretær for Forvaltningslovtutvalget

Side 1 av 1

08.06.2016file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_P_NORDREISA/29929_FIX.HTML
-�7�-



-�8�-



-�9�-



-�10�-



-�11�-



-�12�-



-�13�-



-�14�-



-�15�-



-�16�-



-�17�-



-�18�-



-�19�-



Nord-TiomsRegionifidDA
rtC

Nord-Troms Regionråd DA , 7 T# representantskapsmøte 26.04.16

PROTOKOLLMØTE I RE PRE SEN TAN TSKAPE T

TID: 26. april 2016 kl 1100

STED: Lyngskroa, Oteren

TILSTEDE:

Fra representantskapet:

KOMMUNE: REPRESENTANTER:

Kvænangen: Geir Skåre

Nordreisa: Per Sverre Mocn

Beate Severinsen

Skjer‘oy: Try9Ye Paulsen

rene Fhoresen

Kåljord: I.ars Nilsen Marakatt

Marian Mathisen Myrseth

Storijord: Kåre Eriksen

Bente Bech

I,yngen: Inuen representanter møtt

Fra styret (ordførere):

Knut jentoft, Storfjord

Dan-Håvard johnsen, Lyngen

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

Svein 0. Leiros, Kåfjord

Ronald jenssen, Kvænangen

Fra rådmannsutvalget:

Cissel Samuelsen, Skjervøy

Anne-Marie Gaino, Nordreisa

Frank Pedersen, Kvænangen

Einar Pedersen, Kåfjord

Leif Lintho, Lyngen

1
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Nord-Troms Reqionråd DA

Nord-Troms Regionråd DA
'tZT ~9,

t:Sl Y WrSti representantskapsmote 26.04.16

Saksopplysninger:

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 4 avdelings-regnskap (drift inkl

ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter, Kompetanseløft Nord-Troms og

Omdømmeprosjektet).

Delregnskap Drift:

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUSTer gjort opp

med et overskudd på kr 123.065,- for 2015. Overskuddet skyldes i hovedsak at

følgende budsjettposter ikke er benyttet i 201 5 (dette er aktiviteter som er utsatt og

vil bli gjennomfør t i 2016):

Kr 50.000 til data- og arkivsystem

Kr 40.000 til mastergradsstipend

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

enkelte kommun ene.

Delregnskap Nord-Troms Studiesenter:

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et stort overskudd på kr 322.969

for 2015. Det har vært stor aktivitet i studiesenteret i 2015. Overskuddet skyldes

store prosjektinnt ekter og lavere driftskostnader. Prosjektinntektene stammer fra

prosjekter som i hovedsak ble avsluttet i 2015. I tillegg er personalk ostnader noe

lavere enn budsjettert, da ny leder først startet i jobb 1. desember. Eierkommunene

har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som Troms fylkeskommune

har bevilget.

Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms:

Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2015.

Dette utviklingspro sjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger;

Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter

Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass

Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms

fylkeskommune (75 %)og egen inntjening (25 %).

Deiregnskap 3 Omdommeprosiektet:

Omdømmeprosjekt et var et 3-årig prosjekt som ble avsluttet 31.12.14. Etterarbeid

med rapportering og regnskapsavslutning ble gjort i 2015.
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Nord-Troms Regiormåd DA

Nord-Troms Regionråd DA

Styrets årsberetning for 2015 tas til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst bifalt.

" representantskapsmote 26.04.16

SAK 07/16 Årsrapport 2015

Saksdokumenter: Årsrapport for 2015

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser

årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.

Årsrapporten for 201 5 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift og

satsingene Nord-Troms Studiesenter og utviklingsprosjektet «Kompetanseløft i

Nord-Troms», Nord-Troms ungdomsråd/RUST og Omdømmeprosjektet. Oversikt

over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor rammen av

regionradssamarbeidet i løpet av 2015 er også tatt med i årsrapporten.

Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.

Forslag til vedtak:

Styrets årsrapport for 2015 tas til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst bifalt.

SAK 08/16 Valg av styre

Forslag til vedtak:

Som styre i Nord-Troms Regionråd velges for perioden 2015-2019:

Øyvind Evanger (Nordreisa), styremedlem og Olaug Bergset, som

vararepresentant

Dan-Håvard Johansen (Lyngen), styremedlem og Line van Gemert, som

vararepresentant

Knut Jentoft (Storfjord), styremedlem og Hanne Braathen, som

vararepresentant

ørjan Albrigtsen (Skjervoy), styremedlem og Irene Toresen. som

vararepresentant

Svein 0. Leiros (Kåfjord), styrernedlem og Ludvig Rogrili, som

vararepresentant
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Nord-Troms Recuonråd DA

Nord-Troms Regionråd DA

kT
‘•--= •

r_kriesentantskapsmøte 26.04.16

Styrets forslag til vedtak (presentert i møtet):

Styret i Nord-Troms Regionråd foreslår overfor representantskapet å gjøre følgende

valg for 2 år:

Som leder av representantskapet velges: Irene Toresen, Skjervøy

Som nestleder av representantskapet velges: Jenny Fyhn Olsen, Kvænangen

Vedtak: forslag til vedtak fremlagt i møtet ble enst bifalt.

SAK 10/ 16 Valg av revisor

Nord-Troms Regionråd har de siste årene benyttet IP Revisjon AS som sin revisor.

Forslag til vedtak:

Selskapet benytter IP Revisjon AS, Skjervøy, som revisor for regnskapsåret 2016.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst bifalt.

Møte hevet kl 1230

Berit Fjellberg

referent

Protokollunderskrivere:

Irene Toresen, Skjervery

1,2

Per Sverre Moen, Nordreisa

-�23�-



INIURD-7PUM5
57-(iD157-»12

ijord Nordreisa

41,

Lvngen /Nord-Troms
Stticliesenter

- megler
- motor

- møteplass

Skjervoy

•

Storfjord Kviiiiit

-�24�-



Mål

Å styrkesamfunns-og næringsutviklingen

i regionenved å gi utdanningstilbudsom

kan bidratil å rekruttere, videreutvikleog

beholde kompetent arbeidskraft.
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STUDIESENTERET ER NÆRT OG HAR

Lokal-kompetanse

Koordinerings-kompetanse

Bestiller- kompetanse

Rekrutterings-kompetanse

Utviklings-kompetanse

STUDENTMILJØOG OPPFØLGING
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NÆRI N G S- O G U T VI K LI N G S P L A NF O R N O R D-TR O M S
- fylkeskommunen satser 7,5 millioner på bolig- og næringsutvikling og 5 millioner på ko Mpetanseutvikling i Nord;-Trorhs
Satsingen er forankret i Regional planstrategi for Troms, rapport fra oppstartsserninar Nærings- og utviklingsplån for Nord-Troms (oktober 2013), fellesmøte politisk nivå
februar 2014 og innspillsbrev fra Nord- Troms Regionråd mars 2014. Prosjektsatsinger er utviklet i samarbeid med ulike aktører-i Nord-Troms og fylkeskommunen.

KoM P E TAN S E LØF TI N ORD-TRO M5

Bygprpådetsornalleredeerutvikletogsamhandlermedandreaktørerforåbidrafåatreglonenfår
tillssssetkompetansegjerromfølgendetrehovedsatsInger:

PAI VATSEX TO R

S TRATE GI S K
KO M PE TAN S E U TVI KU N G

I B E DRI F TE R
Hernikt:

Tilpatsetkompetanse
forbedrifter

basertpåbehovI
bransjenettverk

ogklynger

B O LI G U TVI K LI N G
- en 3-årig satsing med Storfjord kommune som

administrativ ansvarlig. Rådmannsutvalget er

styringsgruppe.

Prosjektet skal identifisere behov og gjennomføre tiltak

som bidrar til å øke boligpolitisk kompetanse og at

boligbygging blir en del av stedsutviklingen i
kommunene.

NÆRI N G S U TVI K LI N G
To hovedsatsinger:

I) en helhetlig entreprenørskapssatsing i 3 delprosjekter;

målgruppe grunnskole
målgruppe videregående skole

unge grandere

II) arenabygging i regi av Nord-Troms næringsutvalg

( N U N T)

___...... .

Off1 Mstxrcik
51 R ATE GI SK

KO M PE U N S E VTVI KII4
I KO M M U N E N E

Hemikt:
Denkompetente

kommuneorganIsisjon
basertpåetpersonalemed

rettkunnskap
foråIfseeggavene

F E LLE S
OM R ADE R

MotorMegter

Møteplass

Finansiering: R DA-midler (5 mill over 5 år) og egen

inntjening

Finansiering: prosjektmidler fra Troms fylkeskommune

og Husbanken

Finansiering: prosjektmidler fra Troms fylkeskommune

og midler fra kommunale næringsfond (delprosjekt C)

Kommunene bidrar med stillingsressurs og bidrag fra

næringsfond

Kommunene bidrar gjennom studiebibliotekene og i

arbeidsgrupper
Kommunene bidrar med stillingsressurs
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KOMPETANSELØFTI NORD-TROMS

Byggerpådetsomalleredeerutvikletogsamh andlermedandreaktørerforåbidratilatreg ionen
fårtilpassetkompetansegjen nomfølgendetrehovedsatsinger:

r-.- .111001~~~~11~1111111-111~1~11111011•01111~011~11~,,,,

STRATEG 1SK
REKRU1TERINGOGKOMPETANSEUTV1KLING

1BEDRIFTER

Hensikt:
Tilpassetkompetanse

forbedrifte r
basertpåbehovi
bransjenettverk

ogklynger

STRATEGISK
REKRUTrERINGOGKOMPETANSEUTVIKUNG

1KOMMUNENE-

Hensikt:
Denkompetente

kommuneorganisasjon
basertpå etpersonale-med

rettkunnskap
forå løseoppgaven e

FELLES
OMRÅDER

(

Motor
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KOM P E TAN S E LØF T I N ORD-TRO M S

STRATEGISKKOMP ETANSE
UTVI KLI NG I KOMM UNENE

M EGLER
M OTOR
MØTEPLAS S

STRATEGISKKOM PETANSE
UTVI KLI NG I BEDRI FTER

I
2015: Prioritert
HELSEOG
OMSORG

Kursplan

Andre tiltak:

- Velferdsteknologi
- Organisering
- Rekruttering
- Permisjonsregler
-++

1

Strategisk Helsefagarbeider
Kompetanseplan Idftet

Aktiv omsorg Dokumentasjon Praksisveileder

helsehjelp opplæring Sikker mat
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KOM P E TAN S E LØF T I N O RD- TRO M S

i
Prioritert reiseliv og
mat/ havbruk

Internship og trainee Reiselivskonferanse Kursplan for næringslivet Bedriftsbesøk Nettverk

4 , 1
SoMe Coachende

lederskap
økonomi for ikke-

økonomer
Sikker mat Vertskap og lokalkunnskap

STRATEGI SKKOM PETANSE
UTVI KLI NG I BEDRIF TER

M EGLER
M OTOR
MØTEPLASS

STRATEGI SKKOMP ETANSE
UTVIKLING I KOM M UNENE
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KOMPE TAN SE LØFT I N ORD- TROM S

STRATEGISKKOMPETANSE
UTVIKLING I KOMMUNENE

MOTOR

Samarbeidsavtaler Møter

MEGLER • MØTEPLASS

Kurs/seminar Søknader/RapporterStudierAktiviteter

MOTOR
MEGLER
MØTEPLASS

Jr

STRATEGISKKOMPETANSE

Nettverk Konferanser Presentasjoner Eksamener Studiebibliotek Markedsføring
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Studier 2016

Årsstudium i ledelse, 60 stp

Bedriftsøkonomi , nettbasert årsstudium, 60 stp

DSU (pågår), 180 stp

Prosjektledelse, 30 stp

(Barnehagelærer, samlingsbasert, 180 stp)

Lærerutdanning (2017)

(VU lærere, nettbasert?)
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Studieemner via NTSShøsten2016

BEDRIFTSØKONOMI,NETTBASERTÅRSSTUDIUM- 60

BED-1002F GRUNNLEGGENDEREGNSKAPOG ANALYSE- 10

BED-1013F BEDRIFTSØKONOMISKANALYSEOG ETIKK- 10

BED2029F ORGANISASJONSTEORIOG LEDELSE- 10

BED-2040F LEDELSESTEORIOG PERSONALLEDELSE- 10

BED-2042F PROSJEKTSTYRING- 10
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Kurs2016

SoMe —markedsføring på sosiale medier (januar)

Aktiv omsorg (høst 2015 - våren 2016)

Dokumentasjon helsehjelp (des. 2015 —april 2016)

HACCP - sikker mat (april + oktober)

Coachende ledelse (mai)

Vertskap og lokalkunnskapskurs(juni)

Moderne studieteknikk (september)

Økonomi for ikke-økonomer (september)

Praksisveilederopplæring( til høsten)
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Andre næringer:
 kling
ig

3ktiV
Lokaler står tomme i hele Nord-Troms

Handlingsm

Ovematlinger Maricedsandel %

Helse

Over 900 årsverk

Store strukturelle og

personalmessige utfordringer

mtp. eldrebølgen

35000

30000

25000

20000

15000

10000

2000 2002 2004 2006 2009 2011 2013 2015

Dan F. Skovli

Reiseliv

Raskt voksende marked

Små aktører

Felles markedsføringsplattformer

0,15

0,12

0,09

0,06

0,03

0
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Aleksandria (23): Tenk at før kunne de ikke flytte hjem, da det ikke
fantes arbeidsplasser! Hvorfor startet de ikke sin egen?

Men vi kanjo bl

ord-Troms er landsledende på

innovasjon, søringene kommer for å lære
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Hovedmål

Styrkeframtidig
næringsutvikling
vedå bli kjentmed
ogsemuligheteri
egenregion

>Regionens
stedskvaliteter

>Kunnskap
>Verktøykasse

Tilbud
Vårefamilier
Vårt lokalsamfunn
Sikk-SakkEuropa
SMART
InnovasjonsCamp
Elevbedrift
økonomiogkarriere
Newtonrommet
Ungdomstrinni
utvikline
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aiiii eira

Hovedmål
Styrkeframtidig
bedrifts-og
næringsutviklingog
utvikle
entreprenørskapskultur
i egen region

Tilbud

Ungdomsbedrift

Innovasjonscamp

Frautdanningtil jobb

Inkluderende
arbeid sliv

Jenterog ledelse

Enterp risewithout
Borde rs

Lederf or en dag

Sjef i eget liv
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1
i
%UIT

Fami r

Del C—Unge Gründerehnnovatører
Drømmen bl ir vir kelig !

Hovedmål
økt etablering og
utviklingav en
pilotmodellf or
dis tr ikter,med
opplæringog
oppfølg ing,som
involvererhele
hjelpeapparatet

Næringshage

Kommune

Mentor

Andre
gründereInnovasjon

Norge
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Høyereutdanning
> Studentbedrift
> innovasjo nscamp
> KAN
> Lærerutd anningene
> Leder for en dag

Barnehage
-> Våre familier

Barne-og
Ungdomsskole
-> Våre familier
> Vårt lokalsamfunn

-> Sikk-Sakk Europa
> SMART

->Jobbskygging
> Sosialt

entreprenør skap
-> økonomi og
karrierevalg
> Elevbedrift

-> innovasjonscamp

Videregåe ndeskole
> Ungdomsbedrift
> innovasjo nscamp
> Fra utdanning til jobb
> inkluderenede arbeidsliv
>Jenter og ledelse
> Enterprise without

borders
> Leder for en dag
> Sjef i eget liv!
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NORD-TROMS REGIONRÅD DA
Okructna

Stosold Kkold
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IFILDERKWRASTERFORYtkFOLK
NORD-TROMS

Utfordringer, tiltak og satsingsområder

I helse- og omsorgssektoren i Nord Troms
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DERKON1RASTERFORMERFOLK
NORD-TROMS

Utfordringer i helse og omsorg

Aldersutfordringen (48 år, 40%over 50, Helsefagarb 44,4%,spessykepl 35%,
ledere 35%)

Deltidsuffordringe

astningsutfor,
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i“q7 74DER KOtZRASTERFORMEKFOUC
NORD-TROMS

Hva er gjort?

o størretiltak,

etanseplan
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vt. DERK01,1RA51I-RFORMERFOLK
NORD-1ROMS

Kompetanseplanen :

Strategier
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v4..DERKONTRASTERFOR,WRFOLK
NORD.TROMS

Kompetanseplanen

Strategier:

ekrufferingsdim

iliseringsdi

etans eu
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t 74.DERletTRASTERFORWF(FOLK
NORD-1ROMS

Tiltak rekrufferingsdimensjonen:

Helsefagarbeiderløffet

Kompetanseheving ufaglærte

Praksisplasserfor studenter

ejgestillinger for stude"

skolepersonell v9

hbitj
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1q? vi.DERKONTRASTERFORMER_FOLK
NORD-TROMS

Tiltakmobiliseringsdimensjonen:

Strukturelleendringer i sektoren

Tverrfaglig kompetans

ionale fagt

-�52�-



DERKONTRASTERFORW; FOLK
N~TROMS

Tiltakkompetanseutviklingsdimensjonen:

Kompetanseplan, regional og lokal

Utarbeide retningslinjerog finansiering av utdanningspermisjoner for
rioriterte utda

tansele
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viLDER KOtTRASTERFORWRFOLK
1~TROMS

Satsingsområder

Demens (demensplan)

Forebygging/tidlig innsats(folkehelsetiltak)

Flerkulturellkompetanse (flyktninger)

Habilitering/rehabilitering (hjemmebasert omsorg)

Kvalitetsforbedring(dokumenfasjonsprosjekt)

Ledelse (organsiasjonsfork tulhån tedn

kisk helse og rus e

fag lig kompetan
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Nord-Troms Regionråd DA
Gane.X2a/

Shalen1 Kifyrd SIdenwy NolLreba 10ffloampe

WV7 T.
Vedtatt av rådmannsutvalget 25. april 2016:

H AN D LI N G S P L AN- RÅD M A N N S U T VA L G E T

201 6-201 9

Alle bilder: lan R. Olsen

Handlingsplan for rådmannsutvalget i Nord-Troms er forankret i overordnet strategi- og

styringsdokument for Nord-Troms Regionråd for perioden 2016-2019, og omhandler samarbeidet

mellom kommunene om tjenesteproduksjon.

Handlingsplanen skal rulleres parallelt med overordnet strategi- og styringsdokument, det vil si hvert

fjerde år.

VI SJO N OG MÅL

Vår felles visjon: "Nord-Tromsskalværeattraktivognytenkende!"Medattraktiv forstår vi å skape

bolyst gjennom å synliggjøre kvalitetene i regionen, med fokus på attraktive arbeidsplasser, rikt

kulturliv og gode levekår. Med nytenkende tar vi utgangspunkt i vår strategiske beliggenhet og unike

naturressurser og tenker nytt innen naturbasert turisme, bruk av ny teknologi, matproduksjon og et

effektivt samarbeid innen offentlig forvaltning.

Nord-Troms - attraktiv og nytenkende!

ILDER KIDARASTERFORMERFOLK
N OR D-TR OM S
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2

Selskapsavtalens § 2 formål:

Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med

saker av felles interesse mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i fylkes- og

rikssammenheng.

FOKUSOMRÅDER OG STEDSKVALITETER

Fokus er satt på bolyst, kompetanse og regional utvikling, med ungdom og kvinner som prioriterte

målgrupper.

Nøkkelfaktorene kompetansesatsing og samarbeid/nettverksbygging skal ligge til grunn for arbeidet.

Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for utviklingsarbeidet:

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

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

Gjennomføringsevne - folket: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne

SATSINGSOMRÅDER FOR PERIODEN 2016-2019

Kompetanse

Regional utvikling

Infrastruktu r

Tjenestetilbud

Profilering - bolyst

TJENESTETILBUDET- HANDLINGSPLAN2016-2019

Mål: sikre kompetanse og kvalitet i tjenesteproduksjonen i Nord-Troms kommunene

Kommunene i Nord-Troms har en rekke interkommunale samarbeidsløsninger om tjenesteproduksjon.

Det er behov for samarbeid motivert av kostnadseffektivitet og kompetansebehov mellom kommunene.

I tillegg er det behov for å jobbe med utvikling av det kommunale tjenestetilbudet, med bakgrunn i de

utfordringene kommunene i regionen står overfor fremover (demografi, kompetent arbeidskraft, stram

kommuneøkonomi).

Det interkommunale samarbeidet styres av Rådmannsutvalget, som har fordelt de ulike oppgavene

mellom seg i departement. Det er laget en strategi for hvert departement med prioriterte tiltak.

Nord-Troms - attraktiv og nytenkende!

Itt DERKONTRASTERFORMERFOLK
NORD-TROMS
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Strategi I: Utvikle IT-samarbeidet/fellestjenester

' Utfordring Det er behov for å utvikle et mer gjensidig forpliktende samarbeid for å

ivareta dagens og framtidens behov på en bedre måte.

Mål Alle kommunene som deltar skal ha en sikker og stabil I T-tjeneste for en

moderne tjenesteproduksjon.

TI LTAK AN SVARLIG FI NANSIØR

Felles I T-satsing - vedta

felles organisering, strategi-

og handlingsplan.

Rådmannsutvalget

ved Frank Pedersen

Deltakerkommunene ( Lyngen deltar ikke)

Drift av

www.nordtromsportalen.no

Rådmannsutvalget

ved Frank Pedersen

Kommunene (avtale signert 2014)

Forventet
resultat

Tettere samarbeid mellom kommunene for å sikre kompetanse og kvalitet i

tjenesteproduksjonen samt økonomisk gevinst gjennom samarbeid.

Strategi 2: Samarbeid om undervisning, oppvekst og bibliotektjenester

Utfordring Skolene i Nord-Troms har dårligere resultat enn landsgjennomsnittet.

Mål Bedre planlegging, oppfølging og kvalitetssikring innenfor skolene slik at vi

oppnår bedre resultat.

TILTAK AN SVARLIG FI NANSIØR

Regionkontoret - evaluering

av samarbeidet

Rådmannsutvalget

ved Cissel Samuelsen

Kommunene

Forskyve fokus fra

spesialundervisning til fokus

på grunnleggende

ferdigheter og tidlig innsats

Rådmannsutvalget

ved Cissel Samuelsen

Kommunene

Kompetansekartlegging for å

ivareta framtidige behov

Rådmannsutvalget

ved Cissel Samuelsen

Kommunene

Interkommunalt

barnevernsamarbeid

Rådmannsutvalget

ved Einar Pedersen

Kommunene og Fylkesmannen

Utvikle biblioteksamarbeidet

videre.

Rådmannsutvalget

ved Cissel Samuelsen

Kommunene

Forventetresultat Bedre skoleresultater.

3

Nord-Troms - attraktiv og nytenkende!

ykDER KONTRASTERFORIM:kFOLK
N OR D- TR OMS
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Strategi 3: Samarbeid om helse- og omsorgstilbud

Utfordring Nord-Troms er en stor geografisk region, med lange avstander internt i

regionen og til spesialisthelsetilbud i Tromsø. Vi forventer sterkere

konkurranse om kompetent arbeidskraft i takt med demografi og avgang i

fremtiden.

Mål Bedre helsetjenestene der folk bor.

TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR

Videreutvikle regionale

helsetjenester (NT 6) og

Distriktsmedisinsk Senter

(NT 4) i tråd med

Samhandlingsreformen

Rådmannsutvalget

ved Anne-Marie

Gaino

Kommunene og UNN HF

Helseløftet (se under

satsingsområde kompetanse

styringsdokument regionråd)

Rådmannsutvalget

ved Anne-Marie

Gaino

Kommunene

Felles prosjekt -

velferdsteknologi

Rådmannsutvalget

ved Anne-Marie

Gaino

Kommunene, Fylkesmannen, UNN HF og

Nord-Troms videregående skole

Regional kompetanseplan Rådmannsutvalget

ved Anne-Marie

Gaino

Kommunene

Forventet resultat Et faglig fullverdig spesialisthelsetjenestetilbud samt gode kommunale

tjenester i regionen.

Strategi 4: Samarbeid om tekniske tjenester, miljø og energi

Utfordring Innen avgrensede fagområder er det vanskelig for den enkelte kommune å

skaffe tilstrekkelig kompetanse og kapasitet.

Mål Utvikle robuste og kompetente fagmiljø i regionen.

TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR

Byggesaksbehandling - styrke

fagnettverkene.

Rådmannsutvalget

ved Leif Lintho

Kommunene

Flere tjenester på nett Rådmannsutvalget

ved Leif Lintho

Kommunene

Kartsamarbeid i regionen - Rådmannsutvalget Kommunene

4

Nord-Troms - attraktiv og nytenkende!

DERKOtJRASTERFORMERFOLK
NORD-TROMS
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styrke fagnettverkene. ved Leif Lintho

Forventet resultat Redusere sårbarhet og sikre kvaliteten i tjenesteproduksjonen.

Strategi 5: Samarbeid om plan og beredskap

Utfordring Innen avgrensede fagområder er det vanskelig for den enkelte kommune å

skaffe tilstrekkelig kompetanse og kapasitet.

Mål Utvikle robuste og kompetente fagmiljø i regionen.

TI LTAK ANSVARLIG FINANSIØR

Brannsamarbeid Nord-Troms

4

Rådmannsutvalget

ved Frank Pedersen

Kommunene

Helhetlig R OS-analyser

(kompetanseheving).

Rådmannsutvalget

ved Einar Pedersen

Kommunene

Beredskapsplaner i

kommunene (arrangere årlig

fagdag).

Rådmannsutvalget

ved Einar Pedersen

Kommunene

Årlig fagdag for

beredskapsplanleggere

Rådmannsutvalget

ved Einar Pedersen

Kommunene

Forventet resultat Redusere sårbarhet og sikre kvaliteten i tjenesteproduksjonen.

Strategi 6: Samarbeid om økonomi- og innkjøpstjenester

Utfordring Innen avgrensede fagområder er det utfordrende for den enkelte kommune

å skape kompetanse/fagmiljø, hindre sårbarhet ved fravær/vakanser etc.,

skape robusthet mht. personell og kapasitet samt å utnytte felles ressurser

(programvare, systemer, opplæring, datainnhenting, etc.).

Mål Utvikle robuste og kompetente fagmiljø i regionen og øke produktiviteten.

TI LTAK ANSVARLI G FI NANSIØR

Oppfølging

innkjøpssamarbeidet.

Rådmannsutvalget

ved Trond-Roger

Larsen

Kommunene

Forventet resultat Redusere sårbarhet og sikre kvaliteten i tjenesteproduksjonen.

5

Nord-Troms - attraktiv og nytenkende!

D ERKO~STE R FORWE RFOLK
N OR D-TR OM S
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ARBEIDSFORMER, LEDELSEOG STYRING

Bevisst bruk av ulike arbeidsformer på de ulike satsingsområdene skal redusere ressursbruk og gi

raskere ønskede resultater for kommunene og Nord-Troms regionen. Dette skal skje gjennom:

Å forberede saker og sette disse på dagsorden. Saksrådmann har ansvar for sitt fagfelt.

Administrativ samling og prioritering. Gjennom samhandling oppnå større

gjennomføringsevne og endringsmulighet.

Prosjektrettet arbeid i fellesskap.

Strategisk samarbeid, partnerskap, arena- og nettverksbygging.

Informasjon, planlegging, gjøre seg tilgjengelig for innspill og råd.

En kombinasjon av to eller flere arbeidsformer ovenfor.

6

Nord-Troms - attraktiv og nytenkende!

vt.DER KOaRASTERFORMERFOLK
NORD-TROMS
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1

N OTAT F RA RÅD SF ORSAM LI N G

N ORD-TROM S RE GI ON RÅD D A

Tid: 26. 04.16 kl 1315 (avholdt i etterkant av representantskapsmøte)

Sted: Lyngskroa

Møteleder: rådsordfører Øyvind Evanger

Deltakere:

Fra representantskapet:

Fra Kvænangen: Geir Skåre

Fra Nordreisa: Per Sverre Moen og Beate Severinsen

Fra Skjervøy: Trygve Paulsen og Irene Thoresen

Fra Kåfjord: Lars Nilsen Marakatt og Marian Mathisen Myrseth

Fra Storfjord: Bente Bech og Kåre Eriksen

Fra stvret (ordførere):

Knut Jentoft, Storfjord

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

Svein 0. Leiros, Kåfjord

Ronald Jenssen, Kvænangen

Fra rådmannsutvalget:

Cissel Samuelsen, Skjervøy

Anne-Marie Gaino, Nordreisa

Frank Pedersen, Kvænangen

Einar Pedersen, Kåfjord

Leif Lintho, Lyngen

Fra administrasjonen:

Berit Fjellberg, daglig leder

Kristin Vatnelid Johansen, leder Nord-Troms Studiesenter

Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent

Tonny Mathiassen, prosjektleder HoppI DE (grunnskole)

TEMA: STYRINGS- OG STRATEGIDOKUMENT FOR PERIODEN2016-2019

Mr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
www.nordtromsvortalen.no

vi. DE R KON TRASTE RFORME RFOLK
NORD - TROMS
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Dialogseminar
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Langtmot nord, der avstandener
kort

mellom de dypestefjorder og de
villestealpelandskap

og mellom innlandog kyst.

Der viddeneligger vidstrakte,
laksenspretter i elvene

og stortorskenveltersegi havet,

- akkurat der- ,

derfinner du Nord-Troms.

"Men nordtromsingener ikkekun
norsk. Nordtromsingener også
samiskog kvensk.

Det er en kulturellarv som vi er
sværtså stolt av.

Det er her i Nord-Tromskulturene
brytes,smeltersammen,og blir til
ett.

Tilnoe nytt og spesielt.

Nordtromsingener nemliget
resultat av de "tre stammersmøte"
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F AS E RI OM DØM M E P R OS J E KTE T
Mål: styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt omdømme utad

Workshop—bred
deltakelse - innspill til
videre arbeid

Kompetanseutvikling

Mobilisering

Planutforming -
målgrupper

Samarbeidsformer

Forankring

Skattejakt

Fellesnettportal

Unge i Nord-Troms

Læringogerfaring -
spredning
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FoU-strategi Nord-Troms?

Kompetanseløft NTSS—samarbeid UiT

Forskningsnode—samarbeid UiT og Halti næringshage

Forskningsdageruke 39

Lørdagsuniversitettilbake?

Mastergradsstipend

Skredsenter Kåfjord

Møte regionråd og rektorat UiT:7. september 2016

KON-;ASTPlOWE'reLK
NORD-TROMS
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STYRINGS-OG STRATEGIDOKUMENT2016-2019

Utfordringer fra kunnskapsgrunnlaget: demografi, kompetanse, (nærings)-
utvikling

Visjon: Nord-Troms skal framstå som attraktiv og nytenkende (forankret i k-
styrer eierkommuner)

5 innsatsområder: Kompetanse, regional utvikling, infrastruktur, tjenestetilbud
og profilering/bolyst

KY,RAST-RFOR!EK, FOLK
NORD-TROMS
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RESULTATER
SKATTEJAKT

Felles identitetsuttrykk

Logo:«Der kontraster former folk» - profilprogram

Verktøykasse

3 stedskvaliteter:
1.På lag med elementene

naturen; spektakulær, rå og urørt

2.Samarbeidog sameksistens
kulturen; tre stammers møte, eksotisk

3.Gjennomføringsevneknyttet til bl.a. gjenoppbyggingetter krigen
folket; ekte og ujålete

NORD-TROMS
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NORD-TROMS

VELKOMMEN TIL NORD-TROMS!

FELLESNETTPORTAL

Rekrutteringsformål

Tilflytterverter ogvelkomstpakker

UNGEI NORD-TROMS

Dialogseminarer—funn «vi er ikkehardingfele-

og hallingkastnorsk.Vi er nordtromsnorsk!»
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VI D E R EFØ RI N G
NÆRI N G S-O G U TVI KLI N GSP L ANF OR N O RD-TROM S

- fylkeskommunen satse r7,5 millioner på bolig- og næringsutviklingog 5 millioner på kompetanseutvikling i Nor'd-Troms
Satsingener forankret i Regionalplanstrategi for Troms, rapport fra oppstartsseminar Nærings- og utviklingsplan for Nord-
Troms (oktober 2013), fellesmøte politiSknivå februar 2014 og innspillsbrevfra Nord-TrOms Regionrådmars,2014.
Prosjektsatsingerer utviklet i samarbeidmed ulike aktører i Nord-Troms og fylk eskommunen.

KOMPETAN SE
- en 5-årig satsing gjennom prosjektet
"Kompetanseløft i Nord-Troms" i regi av

Nord-Troms Studiesenter.

OfT 11.1.1.

sraffluesa 111ISSillATIallA
m~sanvettara OMRAD(lOW[~1.1 1/1..111

I •:~1IN1 011»..

Nnrah ...
..., ,...,

bffied .11•1~. ..1

rff b...ap

kr 411.• aOff"."•

BOLI GUTVI KLI N G
- en 3-årig satsing med Storfjord

kommune som administrativ ansvarlig.

Rådmannsutvalget er styringsgruppe.

Prosjektet skal identifisere behov og

gjennomføre tiltak som bidrar til å øke

boligpolitisk kompetanse og at

boligbygging blir en del av

stedsutviklingen i kommunene.

NÆRI N GSU TVI KLI NG
To hovedsatsinger:

I) en helhetlig entreprenørskapssatsing i

3 delprosjekter;

målgruppe grunnskole

målgruppe videregående skole

unge grUndere

II) arenabygging i regi av Nord-Troms

næringsutvalg (NUN T)

Finansiering: RDA-midler (5 mill over 5

år) og egen inntjening

Finansiering: prosjektmidler fra Troms

fylkeskommune og Husbanken

Finansiering: prosjektmidler fra Troms

fylkeskommune og midler fra

kommunale næringsfond (delprosjekt C)
Kommunene bidrar gjennom

studiebibliotekene og i arbeidsgrupper

Kommunene bidrar med stillingsressurs Kommunene bidrar med stillingsressurs

og bidrag fra næringsfond
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HoppI D L Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 201 6 -201 8
Sentrale myndigheter påpeker viktigheten av at det satses på entreprenørskap tor å sikre fremndig verdiskapning i årene som kommer.

I Nord-Troms møtes denne utfordringen med prosjektet HoppItÅ, en samsatsing mellom Nord-Trornskommunene og Trorns fylkeskommune,

med fokus på en helhetlig, samordnet og malrettet innsats på entreprenørskap fra og rned grunnskolen og fram til unge ginndere (innul 3S

år). Prosjektet er organisert som 3 delprosjekter, sorn utføres parallelt.

Satsingen er forankret i Nærings og utviklingsplan for Nord Troms, samt Handlingsplan for Entreprenørskap i utdannmgen,

stortingsmeldinger, Kunnskapsløftet 2006 og Bolystprosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms (2011 2014).

Rune Steinsvik Halti Meringshoge AS 122016

Del A:6-16 år (Grunnskole)
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd

Porsjektledelse: Regionkontoret for N-T

Hovedmål: Styrke framtidig næringsutvikling

ved å bli kjent med og se mulighter i egen

region.

Tiltakene skal bidra til kompetanseutvikling,

øke bolyst og stimulere hl entreprenerskap

og grunderutvikling. Dette skal oppnås

gjennom utarbeidelse av en felles regional

plan for pedagogisk entreprenørskap, lokale

læreplaner samt økt samarbeid med

næringsliv.

Del B:16-1 9 år (VG opplæring)
Prosjekteier og prosjektledelse:

Halti Næringshage AS

Hovedmål: Styrke framtidig bedrifts- og

næringsutvikling og utvikle

entreprenerskapskultur i egen region.

Delmål:

Entreprenerskap skal inn i lokale læreplaner,

og videregående skole i regionen skal bli

kjent for satsing på entreprenerskap.

Virkemidler: Innovasjonscamp, kvalifisering

lærere. UB på tvers av studieretning.

Fokus på helse, havbruk og reiseliv

Del C:19-35 år (Unge greindere)
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd

Prosjektledelse: Halti Næringshage AS

Flovedmål: Økt etablering og utvikling av en

pilotmodell for distrikter med opplæring og

oppfølging, som involverer hele

hjelpeapparatet

Prosjektet har 3 folursområder. Gjennom

innsamling, utprøving og utvikling skal det

ende opp med en kvalitetsikret standard for

etablereropplæring, etablereroppfølging og

tdrettelegging av regionens "hjelpeapparat"

for gründere.

Finansiering: Troms fylkeskommune,

egenandel deltakerkommuner

Finansiering: Troms fylkeskommune, eget

arbeid VGS og eget arbeid og eksterne midler

fra samarbeidsaktører.

Finansiering: Troms fylkeskommune og

kommunale næringsfond

Viktige andre aktører: UE, kommunene,

næringsliv, skolesjefer, NUNT, regionale

kompetanseaktører (som Intek Lyngen, Nord-Troms

Studesenter, Senter for noro ,J folk m.fl.)

Viktige andre aktører: VGS, NUNT, RUST ,

RKNT, næringsliv, NHO, UE, Opplærings-

kontor, regionale kompetanseaktører

Viktige andre aktører: TFK, kommunene, IN,

NUNT, næringsliv, UE, NAV, regionale

kompetanseaktører og finansinstitusjoner
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Innspill NTP 201 8-201 9 Nord-Troms regionråd
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Innspil l NTP 201 8-201 9 Nord-Troms regionrå d

Nord-Troms er et geografisk stort
og utfo rdrende område.

Grense overgang mot Finland

Stort sett bundet sam men aven
europav eg

Flere fergeforbindels er

Sørkjos en Lufthavn

Flere havner

v/L_DER KOiqRASR FOFVERFOLK
NORD-TROMS
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Innspill NTP 201 8-201 9 Nord-Troms regionråd

God infra struktur vil være avgjørende for
utvikling av regionen.

Eksporte rer store verdier, særlig fiskeri
og havbr uk

Fylkesvegermed dårlig generell
standard, rasutsatt, dårlig
fremkomm elighet og tuneller med lav
standard.

Europave gmed smal vegbane, dårlig
kurvatur, rasutsatt, mye stenginger og
lange str ekninger med nedsatt hastighet

yLDER <OAS H ORME---*FOL<
NORD-TROMS
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innspiii NTP 2018-2019 Nord-Troms regionråd
Nasjonale skredsikringsmidler

Må fremdeles prioriteres

Flere fylkesvegstrekninger
Rakkenesura E6
Mettevollia E6

NORD-TROMS
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Innspill NTP 201 8-201 9 Nord-Troms regionråd
Generelle prioriteringer:

Ønsker helhetlig plan (KVU) av E6 fra
Nordkjosbotn til finnmark grense.

Fylkeskommunen må settes i stand til å
betjene den utfordringen på
vegvedlikehold de står overfor.

Sikre og videreutvikle havner i regionen

Videreutvikle Sørkjosen lufthavn i
forhold til antall avganger og regularitet.

.1/1,DERKOF-RA-)TE-R-1--ORMERFOLK
NORD-TROMS
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Innspill NTP 201 8-201 9 Nord-Troms regionråd

Vegprioriteringer riksveg:
E6 Kvænangsfjellet
E8 Skibotndalen
E6 Olderdalen - Langslett
E8 Nordkjosbotn - Hatteng
E6 Baddereidet

DERKOFRAS IERLORMERFOLK
NORD-TROMS
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Nordreisa kommune 

  

Servicetorget 

 

 

 

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

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

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

    

    
    

    

    
    
 

Pro Events A.S 

Kirkegårsveien 17 

9180  SKJERVØY 

 

                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 

 
 

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

 2016/491-4 4576/2016 U63 25.05.2016 

Svar på søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 20. august 2016 

Saken ble behandlet i Nordreisa formannskap i møte den 18.05.2016 i sak 24/16. 

Utskrift av saken følger vedlagt. 

 

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

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

 

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

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

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

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Maylill Synnøve Henriksen 

Konsulent 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Troms politidistrikt Nordreisa og Kvænangen 

lensmannskontor 

Boks 32 9156 STORSLETT 

Refereres i helse- og omsorgsutvalget og kommunestyret 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/491-3 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 

Synnøve Henriksen 

 Dato:                 26.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

24/16 Nordreisa formannskap 18.05.2016 

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 20. august 2016 

Henvisning til lovverk: 

Alkoholloven 

Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 

 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 20.08.2016 

2 Kart over skjenkeområde 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.05.2016  

Behandling: 

Det ble stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen fikk 6 stemmer, 1 stemte imot. 

Innstillingen vedtatt.  

Vedtak: 

• Pro Events AS ved Jørn Cato Angell og Vegard Pedersen gis skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til høstfest 20. august 2016.  

Skjenkested er ved Nord-Troms videregående skole, 9151 Storslett.   

• Skjenkeansvarlig er Jostein Pedersen med stedfortreder Jørn Cato Angell. 

• Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 til kl. 02.00. 

• Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år. 

• Det kreves en skjenkeavgift på kr. 340,-. 

 

Rådmannens innstilling 

 Pro Events AS ved Jørn Cato Angell og Vegard Pedersen gis skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til høstfest 20. august 2016.  

Skjenkested er ved Nord-Troms videregående skole, 9151 Storslett.   

 Skjenkeansvarlig er Jostein Pedersen med stedfortreder Jørn Cato Angell. 

 Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 til kl. 02.00. 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år. 
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 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 340,-. 

 

Saksopplysninger 

Pro Events AS ved Jørn Cato Angell og Vegard Pedersen søker om skjenkebevilling for 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) til høstfest 20. august 2016.  Det søkes om bevilling fra kl. 18.00 

til kl. 03.00. 

Programmet er ikke spikret ennå men hovedgruppen er Too far Gone og i tillegg ønsker 

arrangøren å få med lokale band fra Nordreisa. 

 

Pro Events AS har inngått avtale med Troms fylkeskommune om å leie område ved Nord-Troms 

videregående skole.  Høstfesten skal foregå utendørs i telt (se vedlegg) og det vil bli satt opp et 

område hvor det skal foregå grilling og andre fasiliteter. 

Arrangøren har med 10 vakter og en av disse er godkjent vakt og skal fungere som vaktsjef. 

Pro Events ønsker å få med Nordreisa idrettslag til å ha ansvaret for å selge grillmat samt stille 

med noen vakter. 

Skjenkeansvarlig er Jostein Pedersen og stedfortreder er Jørn Cato Angell. 

Arrangøren ønsker at saken blir behandlet så snart som mulig da dette er viktig med tanke på 

videre planlegging. 

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 25. april og er innenfor nevnte frist på fire uker.  

 

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 – 03.00, anbefales det å gi 

skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 02.00.  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 i 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. 

 

Politiets uttalelse: 
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Statens vegvesen

Jfr. adresseliste

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

Region nord Ellbjørg Schultz 23.mai 2016

Varsel om arkeologiske undersøkelser på elendommen 1 forbindelse med
planlegging av E6 Kwenangsfjellet, tunellalternativ.

Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for E6 Kvænangsfjellet. Eiendommen ligger
innenfor området for reguleringsplanarbeidet, og det kan være behov for å gjennomføre
lovpålagte arkeologiske undersøkelser på din/deres eiendom som ledd i
reguleringsplanarbeidet. Undersøkelsene vil bli foretatt i perioden juni-juli 2016. Statens
vegvesen har det overordnede ansvaret for prosjektet, og kan kontaktes dersom det er
spørsmål om gjennomføringen av undersøkelsene.

Undersøkelsene vil bli utført som overflatebefaring, prøvestikking og kontrollregistrering. De
arkeologiske undersøkelsene vil bli gjennomført på en så skånsom måte som mulig.

Vi vil tilstrebe å gjennomføre de arkeologiske undersøkelsene slik eiendommen blir minst
mulig berørt. Dersom du mener at gjennomføringen av undersøkelsene har påført deg et
økonomisk tap så ta kontakt med Jan-Hugo Hanssen, telefon 755 52740 eller e-post:
janhangvegvesen.no. Vi ber om at eventuelle erstatningskrav meldes skriftlig så snart som
mulig til Statens vegvesen, region Nord, postboks 1403, 8002 Bodo, eventueltpå e-post til:
firmapost-nord@vegvesen.no

Oreigningsloven § 4 gir Statens vegvesen lovhjemmel til å utføre arkeologiske undersøkelser i
forbindelse med planarbeidet, og Statens vegvesen kan om nødvendig fatte vedtak om at
undersøkelsene skal gjennomføres. Eierne av aktuelle eiendommer må varsles på forhånd før
vi kan fatte vedtaket, og dette brevet er derfor et varsel om at det kan bli utført arkeologiske
undersøkelser på din eiendom.

Dersom du/dere eventuelt ikke tillater undersøkelsene, ber vi om å få beskjed så snart som
mulig, og senest innen 1.juni 2016.

Med hilsen
Ellbjørg Schultz

Seksjon: Plan og prosjektering
Besøksadresse: Killengreens gate 6, TROMSØ
Telefon: +47 75552741 Mobil: +47 97656428 e-post/Lync: ellbjorg.schultz@vegvesen.no

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Killenqreens qate 6 Statens verwesen

Region nord firrnapost-nord@veqvesen.no 9008 TROMSØ Landsdekkende reqnskap

Postboks 1403

8002 Bodø Orq.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52-�88�-



 

  

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Bent Devik 

22 24 72 27 NO-0032 Oslo Org no.  

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

Nordreisa kommune - utvidet inndekningstid 

Vi viser til Nordreisa kommunes brev av 21.4.2016 med søknad om utvidet inndekningstid, 

og Fylkesmannen i Troms sine vurderinger i brev av 9.5.2016.  

 

Departementet godkjenner med hjemmel i kommuneloven § 48 nr. 4 at kommunen dekker inn 

7,885 mill kr i 2016 og 4,863 mill kr i 2017. Som Fylkesmannen i Troms har presisert, dekkes 

de eldste underskuddene først.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Bent Devik 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

 

Fylkesmannen i Troms 

Postboks 6105 

9291 TROMSØ 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

2016/359 14/1894-60 31.05.2016 
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Fra: Bent.Devik@kmd.dep.no[Bent.Devik@kmd.dep.no]
Dato: 31.05.2016 12:32:16
Til: Post Nordreisa
Tittel: 14/1894-60 Nordreisa kommune - utvidet inndekningstid

Se vedlagte saksdokumenter.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Marianne Winther Riise

Ritainti,ri
TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 42 05.04.20162016/359 - 8 „ _331,

Deres datoDeres ref.`4":91 - G-c.*-- CLI,)

e'L-f k",5f 4_5LL.1

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Forslag om revidert plan for inndekning av tidligere års underskudd

Det vises til dialog med Nordreisa kommune om årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-
2019. Kommunens regnskap for 2015 ble avlagt til revisjon 15. februar 2016 og vi er i denne
forbindelse gjort kjent med at det er usikkert om kommunen vil klare inndekning som planlagt
i 2015.

Hvis kommunen ikke klarer inndekning av underskudd som planlagt i 2015 eller at det
oppstår nye underskudd i 2015 endres forutsetningene for kommunens vedtatte årsbudsjett
2016 og økonomiplan 2016-2019. Fylkesmannen ber som følge av dette Nordreisa kommune
utarbeide forslag til revidert irmdekningsplan for inndekning av tidligere års underskudd i
henhold til kommuneloven § 48 nr.4. En revidert inndekningsplan må ta høyde for eventuelt
nytt underskudd i 2015 og/eller manglende inndekning av 1,2 mill, kr. som i henhold til
planen skulle inndekkes i 2015.

Gjeldene inndekningsplan er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.
mai 2015, og viser at gjenstående underskudd på 9,57 mill. kr. skal dekkes i sin helhet i 2016.
Fylkesmarmen vil påpeke at kommunens vedtatte årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-
2019, ref. vedtak i Nordreisa kommunestyre av 16. desember 2015 i sak 57/15, ikke
samsvarer med denne inndekningsplanen. Kommunen har her budsjettert med inndekning av
kun kr 4,785 i 2016 og samme beløp i 2017.

Fylkesmannen vil måtte avklare med departementet hvorvidt kommunens reviderte
inndekningsplan skal godkjennes av departementet.

Fylkesmannen vil avvente sin lovlighetskontroll av kommunens årsbudsjettet 2016 til vi har
mottatt kommunens reviderte inndekningsplan og eventuell godkjenning fra departementet
foreligger.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

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

kommunalavdelingen
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Fra: Edvard-Thorolf.Aspelund@kmd.dep.no[Edvard-Thorolf.Aspelund@kmd.dep.no]
Dato: 13.04.2016 09:06:48
Til: 
Tittel: 16/1535-1 Fylkeskommunene og kommunens innsats for å styrke de ansattes ytringsfrihet

Se vedlagte saksdokumenter.
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Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 

Kontoradresse: Akersg. 59  Telefon: 22 24 90 90  Telefaks: 22 24 27 40 

Org. nr.: 972 417 858 

 

Kommunene  

ved ordføreren 

 

Fylkeskommunene 

ved fylkesordføreren 

 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/1535-1 13.04.2016 

 

Fylkeskommunene og kommunenes innsats for å styrke de ansattes ytringsfrihet    

 

Kjære ordførere og fylkesordførere, 

 

I dag avholdes Etikkonferansen 2016. Arrangementet er et samarbeid mellom KS, 

Transparency International Norge og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ett av 

temaene i år er ytringsfrihet. Dette er stadig et aktuelt tema. Oppslag i mediene, uttalelser fra 

Sivilombudsmannen og undersøkelser fra presseorganisasjoner viser at enkelte kommuner har 

et forbedringspotensial når det gjelder å sikre de ansattes ytringsfrihet.  

 

Sivilombudsmannen har i en uttalelse 22. desember 2015 til departementet fremholdt at det i 

kommunene "hersker usikkerhet om hvor grensene for de ansattes ytringsfrihet går". 

Sivilombudsmannen uttaler at kommunene kan ha behov for økt kunnskap om temaet. 

Sivilombudsmannen sier videre at det er behov for konkrete tiltak for å styrke de ansattes 

ytringsfrihet i kommunene, og foreslår blant annet nytt rundskriv til kommunene. En kopi av 

uttalelsen følger som vedlegg til dette brevet.   

 

Jeg tror de problemene Sivilombudsmannen peker på i uttalelsen best lar seg løse gjennom 

lokalt arbeid i de enkelte kommunene og fylkeskommunene. Derfor sender jeg dette brevet til 

dere som ordførere og fylkesordførere. I det videre gjelder betegnelsen kommuner både 

kommuner og fylkeskommuner.   
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Det er viktig at så vel folkevalgte, ledere og ansatte er kjent med rammene for de ansattes 

ytringsfrihet. Kommunestyret, som kommunens øverste organ, må ta sitt ansvar for at reglene 

om ytringsfriheten gjøres kjent. Den enkelte kommunen er best egnet til å vurdere hvilke 

tiltak som er mest hensiktsmessig for å sikre tilstrekkelig kunnskap hos folkevalgte, ledere og 

medarbeidere om grensene for de ansattes ytringsfrihet. Nedenfor viser jeg til noen tiltak som 

kommunene kan vurdere i sitt arbeid med å legge til rette for ytringsfrihet for sine ansatte. 

 

Kommunene bør først og fremst sørge for at de ikke har retningslinjer eller reglement som går 

for langt i å begrense de ansattes ytringsfrihet. Kommunene bør gjennomgå slike reglementer 

mv. og vurdere om de er i tråd med gjeldende rett. Slike reglementer skal ikke begrense 

ansattes ytringsfrihet som følger av Grunnloven § 100 og Den europeiske 

menneskerettskonvensjon artikkel 10, og bør heller ikke formuleres slik at de kan oppfattes 

som begrensende.   

   

Arbeidet for å sikre de ansatte en reell ytringsfrihet er en kontinuerlig prosess. Det krever mer 

enn bare gode retningslinjer og reglement. Kommunene bør derfor i tillegg til å gjennomgå 

reglement og rutiner, vurdere andre konkrete tiltak for å sikre de ansattes ytringsfrihet. Dette 

kan for eksempel være kurs, andre opplæringsprogram eller seminarer med både ledere og 

medarbeidere, hvor man sammen går gjennom hva som er lov og hva som ikke er lov. Det er 

nødvendig med en innsats for å veilede folkevalgte, ledere og medarbeidere. På den måten 

kan kommunene skape en felles forståelse av grensene for ytringsfriheten, og øke bevisstheten 

hos de folkevalgte og administrative lederne om hva en medarbeider har lov til å ytre seg om.   

 

Det er viktig å skape et arbeidsmiljø hvor de ansatte føler de kan ytre seg. Kommunene bør 

sette seg mål om å ha en ha en ytringskultur i kommunen, der ansatte i kommunen kan bruke 

ytringsfriheten sin. De ansatte i kommunene sitter på viktig kunnskap og har informasjon som 

kan bedre både samfunnsdebatten og kvaliteten på tjenestene. Samtidig må kommunene sikre 

at ledere og folkevalgte godtar at ansatte ytrer seg om kommunale forhold. Dette kan gjøres 

gjennom holdningsskapende arbeid om ytringsfrihetens grenser og innholdet i 

lojalitetsplikten. 

 

Jeg oppfordrer dere som ordførere og fylkesordførere til å ta med dere dette brevet inn i 

kommunestyret og fylkestinget og begynne diskusjonene om hvordan dere kan bidra til å 

styrke de ansattes ytringsfrihet.   

 

Med hilsen  

 

 
 Jan Tore Sanner 

  

Vedlegg 
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Sivilombudsmann
Aage Thor Falkanger

Stortingets ombudsmann
for forvaltningen

Uttalelse S 10M

Sak: 2015/940

UNDERSØKELSE AV EGET TILTAK —OFFENTLIG ANSATTES
YTRINGSFRIHET

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet.
Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger.

I tillegg til klagene hit gir også andre henvendelser —blant annet fra flere kommuner —
inntrykk av at det hersker usikkerhet både i statlig og kommunal forvaltningen om hvor
grensen for ansattes ytringsfrihet går. Informasjon tilflytt ombudsmannen via andre
kanaler, som media, forsterker dette inntrykket.

Temaet ble derfor tatt opp i et møte mellom departementet og ombudsmannen 11. mars
2015. Etter møtet var det behov for ytterligere informasjon om departementets arbeid for
offentlig ansattes ytringsfrihet. Sivilombudsmannen besluttet derfor å foreta en
undersøkelse av eget tiltak.

Ombudsmannens to brev og departementets svar i anledning undersøkelsen er publisert på
ombudsmannens hjemmesider, www.sivilombudsmannen.no.

Ombudsmannens syn på saken

1. Rettslig utgangspunkt og bakgrunnenfor ombudsmannens undersøkelse

Friheten til å ytre seg er en grunnleggende rettighet. Den er nedfelt i Grunnloven § 100 og
følger også av internasjonale forpliktelser, blant annet EMK artikkel 10. Disse
bestemmelsene verner også om ansattes ytringsfrihet.

Det er den ansattes rett til å ytre seg på egne vegne som er beskyttet. Når det gjelder
ytringer fremmet på virksomhetens vegne, vil arbeidsgiver stå fritt til å styre hvem som
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uttaler seg og hva som blir sagt. Spørsmålet om en ansatt oppfattes å ha ytret seg på egne
eller arbeidsgiverens vegne, vil derfor kunne være avgjørende for om ytringen er beskyttet
av ytringsfriheten.

Ytringsfriheten har blant annet som formål å bidra til en best mulig opplyst debatt, og på
den måten styrke demokratiet. Arbeidstakere vil ha en særlig innsikt i spørsmål som
berører deres arbeid, både gjennom faglig kunnskap og tilgangen til informasjon som
arbeidsforholdet fører med seg. Deres rett til å ytre seg på egne vegne, vil kunne bidra til å
motvirke og avdekke ulovlige eller kritikkverdige forhold. For offentlig ansatte er
ytringsfriheten også nært knyttet til allmennhetens rett til innsyn i offentlig virksomhet, og
prinsippet om offentlighet er tatt inn som en del av den generelle
ytringsfrihetsbestemmelsen i Grunnloven § 100.

Den ansattes rett til å ytre seg på egne vegne, er likevel ikke uten grenser. Skranker som
følger av den alminnelige lovgivningen, som straffelovens bestemmelser om
ærekrenkelser, gjelder også for ansatte. I tillegg kan ytringsfriheten begrenses av både
lovfestet og avtalt taushetsplikt. En skranke som gjelder særlig for arbeidstakere, er den
ulovfestede lojalitetsplikten.

Lojalitetsplikten innebærer at ansatte har plikt til å opptre lojalt overfor virksomheten de
arbeider i. Dette betyr likevel ikke at arbeidsgiver har fri adgang til å regulere eller
sanksjonere ytringer som ansatte fremsetter på egne vegne, etter sin egen forventning til de
ansattes lojalitet. Generelt skal det mye til før lojalitetshensynet utgjør en skranke for
ytringsfriheten. Justisdepartementet har i St.meld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av
Grunnloven § 100 side 110 gitt uttrykk for at det som utgangspunkt bare bør være ytringer
som påviselig skader eller påviselig kan skade arbeidsgiverens interesser på en
unødvendig måte som må anses som illojale.

Ombudsmannen har i flere tidligere uttalelser lagt til grunn som utgangspunkt at
arbeidsgiver ikke har adgang til å reagere på en ansatts ytringer, med mindre det foreligger
en åpenbar risiko for skade på arbeidsgiverens legitime og saklige interesser.
Det er også pekt på at det skal mye til før grensene for den ansattes ytringsfrihet er
overskredet. Ytringer som ikke er undergitt taushetsplikt, og som i hovedsak gir uttrykk
for arbeidstakerens egne oppfatninger, vil det vanligvis være anledning til å komme med.
Det gjelder også ytringer som arbeidsgiveren oppfatter som uønskede, uheldige eller
ubehagelige. Offentlige ansatte har et vidt spillerom —både i form og innhold —for
offentlig å gi uttrykk for sin mening, også om eget arbeidsområde og egen arbeidsplass.
Det er i utgangspunktet arbeidsgiveren som må bevise at ytringen påfører eller kan påføre
virksomheten skade.

Når lovligheten av en ansatts ytring skal vurderes, må hensynene bak lojalitetsplikten i det
konkrete tilfellet veies mot hensynene bak ytringsfriheten, i tråd med Grl. § 100 og EMK
artikkel 10 nr. 2. Ved avveiningen må det tas hensyn til at ytringsfriheten er en
menneskerett, beskyttet av Grunnloven og EMK, mens lojalitetsplikten er et ulovfestet
prinsipp, som —i denne sammenheng skal ivareta arbeidsgiverens interesser. Dette
innebærer at det er begrensningene i ytringsfriheten som må begrunnes, og at
begrensningene må være forholdsmessige.
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Dersom hensynene bak ytringsfriheten veier tyngre, vil en ytring fra en ansatt måtte vernes
også når arbeidsgiverens interesser kan bli skadelidende. Hvorvidt en ytring er illojal på en
slik måte at den ikke er beskyttet av ytringsfriheten, beror på en konkret og sammensatt
vurdering. Denne vurderingen vil kunne gi ulike resultater avhengig av situasjon. For
eksempel vil den ansattes stillingsnivå eller funksjon i virksomheten kunne være av
betydning. Dette medfører at det kan være vanskelig å gi klare retningslinjer for hva
ansatte kan ytre seg om. Som ombudsmannen tidligere har uttalt, blant annet i sak
2014/91, må offentlige arbeidsgivere derfor være forsiktige ved utarbeidelsen av slikt
regelverk. Det bør fremheves at ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet, og
retningslinjene kan med fordel redegjøre for hensynene bak og fordelene med ansattes
ytringsfrihet. Når det gjelder unntakene, bør det også her fokuseres på hensynene bak
ytringsfriheten. På den måten kan retningslinjene lettere bidra til å være hjelpemiddel for
tolkning, fremfor en rigid begrensning.

2. Sentral veileder til kommunene om ansattes ytringsfrihet

Som nevnt innledningsvis har ombudsmannen en oppfatning om at det både i kommunal
og statlig forvaltning hersker usikkerhet om hvor grensen for de ansattes ytringsfrihet går.
Det er derfor behov for tiltak som sikrer økt kunnskap og veiledning om temaet.

Når det gjelder kommunene, kan et virkemiddel for å oppnå økt kunnskap være å utforme
en samlet veileder som beskriver de rettslige utgangspunktetene —og som gir anbefalinger
om tiltak og retningslinjer som vil sikre vernet om ytringsfriheten. Tilsvarende veiledere
for kommunene er utformet på departements- og direktoratsnivå innen flere andre
fagområder. Kommunene vil da kunne velge om de vil bruke veilederen, eventuelt en
justert versjon av den. Det er altså ikke snakk om en instruks, men et hjelpemiddel.

På tidspunktet for ombudsmannens undersøkelse fantes det en veileder, rundskriv H-2098
«Om ytringsfridom og lojalitetsplikt for tilsette i kommunar og fylkeskommunar».
Rundskrivet var fra oktober 1997, og ikke var oppdatert. Som nevnt ble det i St.meld nr 26
(2003-2004) uttalt at departementet ville revidere dette rundskrivet. En slik revidering ble
aldri gjennomført, og departementet har i brev 15. september 2015 forklart at dette «ikke
har vært en prioritert oppgave», og dermed har den måttet vike for annet arbeid.
Departementet kom etter en nærmere vurdering frem til at «en oppheving av rundskriv er
det mest hensiktsmessige tiltaket nå».

Departementets uttalelse om at «en eventuell nærmere regulering av ansattes ytringsfrihet i
retningslinjer eller normalreglement kan imidlertid oppfattes som å begrense den
ytringsfriheten den ansatte har», kan tyde på at det heller ikke i fremtiden vil bli utarbeidet
ny veileder. Det er i den forbindelse vist til Trygstad, Ytringsfrihet i arbeidslivet,
Sosiologisk tidsskrift 01-02/2015. Videre er det vist til at det i ombudsmannens
årsmelding for 2013 s. 22 er uttrykt at interne reglement fort blir statiske, og at de uten
løpende oppdatering, informasjon og veiledning ikke vil fange opp den rettslige
utviklingen. Både ombudsmannen og Trygstad har i ovennevnte tilfeller omtalt lokale
kommunale reglementer. Departementet har anført at det samme vil gjelde retningslinjer
for hele kommunesektoren, utformet på departementsnivå.
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Ombudsmannen ser at man ved utarbeidelse av en sentral veileder må være varsorn med
ikke å bli for rigid, og det vises til det som er sagt om dette under punkt 1. Etter
ombudsmannens syn har imidlertid ansvarlig fagdepartement innsikt, bevissthet og faglig
kunnskap til å utarbeide gode retningslinjer. Ombudsmannen kan derfor vanskelig se at det
er en reell fare for at en sentral veileder vil begrense ansattes ytringsfrihet.

Som ombudsmannen kommer tilbake til under punkt 4, har også Kommunal- og
moderniseringsdepartementet valgt å opprettholde etiske retningslinjer for statens
tjenestemenn, der begrensningene i ytringsfriheten er relativt inngående behandlet.

Ombudsmannens anbefaling er derfor at departementet oppdaterer gjeldende veileder,
eventuelt at det utarbeides en ny felles veileder for kommunene om ansattes ytringsfrihet.

Som nevnt i brev herfra er ombudsmannens anbefaling at mulighetene for
lovlighetskontroll fremgår av veilederen. Når det gjelder spørsmålet om hvilket
departement som skal stå ansvarlig for dette arbeidet, vises det til punkt 5 under.

3. Etiske retningslinjerfor statstjenesten

a.
Retningslinjene del 2 bærer overskriften Lojalitet, og første avsnitt lyder:

«Lojalitetsplikten er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp, og det følger av
arbeidsforholdet at det er gjensidig lojalitetsplikt. Arbeidstakers lojalitetsplikt går ut
på at arbeidstaker må opptre i samsvar med virksomhetens interesser. Blant annet
skal arbeidstaker ikke uberettiget omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en
negativ måte»

Etter ombudsmannens syn går dette for langt i å begrense den ansattes ytringsfrihet. Som
nevnt under punkt 1 er det i utgangspunktet bare ytringer som påviselig skader eller
påviselig kan skade arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte, som er illojale. Som
det fremgår av retningslinjene, vil risiko for skade i noen tilfeller heller ikke være
tilstrekkelig for å begrense ytringsfriheten, jf. punkt 1. Det kan derfor ikke kreves at
arbeidstakeren på egne vegne må ytre seg i «samsvar med virksomhetens interesser».

Retningslinjene gir heller ikke noe klart svar på hva som ligger i at en omtale er
«uberettiget». Dersom meningen er at ytringene skal være sanne, vises det til at
ombudsmannen tidligere har fastslått at absolutte krav til sannhet fører med seg vanskelige
bevisspørsmål som i praksis kan uthule ytringsfriheten, se blant årsmelding for 2006 s. 83
(sak 2006/530). Også i St.meld nr 26 (2003-2004) s.103 er det er uttalt at «et sannhetskrav
vanskelig kan oppstilles for rene meningsytringer».

At det i utgangspunktet bare er ytringer som kan skade virksomhetens interesser som
begrenses av lojalitetsplikten, nevnes ikke noe sted under punkt 2 i retningslinjene. Denne
svakheten innebærer at beskrivelsen av lojalitetsplikten under dette punktet ikke gir
tilstrekkelig veiledning. Først i kommentaren til punkt 3 presiseres det at ytringen må
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i fem deler, samt en avsluttende del om forholdet til øvrig regelverk. Del 1 tar for seg
«Generelle bestemmelser», deretter følger egne deler om 2. Lojalitet, 3. Åpenhet, 4. Tillit
til statsforvaltningen og 5. Faglig uavhengighet og objektivitet.

Retningslinjene synes ikke å være et dokument som i hovedsak er ment å regulere ansattes
ytringsfrihet, men er likevel det nærmeste vi kommer til en generell veileder om dette i
statstjenesten. I lys av dette kan det være uheldig at lojalitetsplikten, som tross alt er et
unntak, omtales allerede etter den generelle innledningen, altså under punkt 2.
Hovedregelen om ytringsfrihet omtales først senere, i del 3, underpunkt 3.3.

Som nevnt inneholder retningslinjene formuleringer som står i et anstrengt forhold til
Grunnloven § 100. Departementet har anført at retningslinjene lest i sammenheng ikke er i
strid med Grunnloven, men ombudsmannen er i tvil om dette er riktig. I alle tilfelle er det
uheldig at såpass omfattende retningslinjer krever en slik helhetlig lesning og tolkning
som departementet synes å forutsette.

Ansvarlig departement

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har opplyst at det er Arbeids- og
sosialdepartementet som er rett ansvarlig fagdepartement å henvende seg til dersom
ombudsmannen ser et behov for en generell regulering av ansattes ytringsfrihet.

Saken ble tatt opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, siden det er dette
departementet som er ansvarlig for gjeldende veileder, og som ble angitt som ansvarlig for
ajourføringen som ble bebudet i St.meld nr 26 (2003-2004). Da all kommunikasjon i saken
dessuten har skjedd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, oversendes denne
uttalelsen dit til oppfølging. Det bes om at en eventuell overføring av deler av
oppfølgingen til et annet departementet meddeles ombudsmannen.

Konklusjon

Ombudsmannen mener det er behov for konkrete tiltak for å styrke offentlig ansattes
ytringsfrihet, og at dette mest hensiktsmessig kan skje gjennom en mer aktiv veiledning
fra departementets side. Anbefalte tiltak er å revidere/opprette rundskriv til kommunene
om de ansattes ytringsfrihet, samt revidere Etiske retningslinjer for statstjenesten.

Oslo, 22.12.2015

e Thor Falkanger
ivilombudsmann
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Avvisning av anmodning om omgjøring av vedtak - revisjonssak for 

Kvænangenutbyggingen 

NVE viser til brev fra Kvænangen Kraftverk AS (KKAS), datert 6.4.2016, hvor de ber NVE omgjøre sitt 

vedtak av 11.3.2016 om å åpne sak om revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringene i Abojohka, 

Njemenjaikujåkka og Mollesjohka (Kvænangenutbyggingen), jf. forvaltningsloven (fvl.) § 35. I vedtaket 

ble det åpnet sak om revisjon av konsesjonsvilkår for 3 konsesjoner. Den ene konsesjonen, gitt ved kgl. 

res. av 15.5.1964, omfatter det meste av utbyggingen, herunder overføringen fra Stuora Mollesjavri i 

Mollesjohka til Abojohka. 

Kravet om revisjon av konsesjonsvilkår ble framsatt av Nordreisa kommune (NVE 201501323-3), og er 

knyttet til overføringen av vann fra Stuora Mollesjavri til Abojohka. Stuora Mollesjavri drenerte 

opprinnelig til Reisavassdraget. 

KKAS påpeker selv at de ikke kan påklage vedtaket da de har oversittet 3-ukers fristen i 

forvaltningsloven.  

Anmodningen om omgjøring begrunner KKAS med at de i sitt brev av 16.7.2015 (NVE 201501323-10) 

kun kommenterte kravene tilknyttet Stuora Mollesjavri, og at de ikke fikk opplyst fra NVE at det kunne 

blitt åpnet revisjon for større deler av kraftutbyggingen i området. Som støtte for sitt krav anfører KKAS 

at en omgjøring ikke vil forlenge saksbehandlingen av en ev. revisjonssak, og at en omgjøring ikke vil 

være til skade for noen part. Det er tydelig at KKAS med omgjøring her mener opphevelse av vedtaket. 

NVEs vurdering 

Slik NVE forstår anmodningen fra KKAS så er den underliggende oppfatning at det etter vregl § 10 nr. 

3 er mulig å åpne revisjonssak kun for deler av en konsesjon, f.eks. kun for overføringen av Stuora 

Mollesjavri i konsesjonen fra 15.5.1964. NVE er ikke enig i dette, og mener lovens ordning er at en 

åpning av sak om revisjon vil gjelde hele konsesjonen det åpnes for. 

Når det gjelder anmodningen om omgjøring vil NVE påpeke at KKAS i sitt kommentarbrev (NVE 

201501323-10) gikk imot åpning av revisjonssak. NVE visste dermed at KKAS var imot åpning av sak 

når vedtaket ble fattet. NVE har vanskelig for å se at KKAS sin vurdering av større deler av 

kraftutbyggingen skulle gitt grunnlag for ikke å åpne revisjonssak. 
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NVE kan her nevne at terskelen for å åpne revisjonssak etter NVEs praksis er forholdsvis lav. Det er nok 

at forholdene som påpekes fra kravstiller angår slike allmenne interesser som § 10 nr. 3 er ment å 

omfatte, og at de i sin karakter kan bøtes på ved endringer i konsesjonens manøvreringsreglement eller 

øvrige vilkår. NVE mener dette er i tråd med lovgivers intensjon, og viser til Ot. prp. nr. 50 1991-92 s. 

45 flg. og s. 77 flg. 

Kravet om revisjon fra Nordreisa kommune angår først og fremst slipp av vann fra Stuora Mollesjavri til 

Mollesjohka, og det pekes på hensynet bl.a. til fisk og landskap. Det er hevet over tvil at slipp av vann til 

Mollesjohka kan pålegges ved revisjon av vilkårene tilknyttet konsesjonen fra 15.5.1964. Kravet faller 

slik sett innenfor det vregl § 10 nr. 3 gir hjemmel til å pålegge ved en revisjon. 

KKAS mener en omgjøring av NVEs vedtak ikke vil medføre noe forlengelse av saksbehandlingstiden 

for en ev. revisjonssak, og viser til at den ene konsesjonen som inngår i revisjonssaken ikke kan få nye 

vilkår før i 2022. Rent bortsett fra at det kan synes lite formålstjenlig å først oppheve vedtaket for så å 

fatte samme vedtak på et senere tidspunkt, så kan det kommenteres at konsesjonen som angår 

overføringen av Stuora Mollesjavri forfalt til revisjon i 2014. Følgelig vil nye vilkår for den konsesjonen 

virke fra det tidspunkt saken ferdigbehandles av vassdragsmyndigheten. 

Videre påpeker KKAS at en omgjøring av vedtaket ikke vil være til skade for noen part, og viser til fvl. 

§ 35 første ledd, bokstav a. Bestemmelsen er ett av tre alternative minimumskrav som må være tilstede 

hvis omgjøring skal kunne vurderes. NVE finner liten grunn til å legge vekt på dette i foreliggende sak 

da flere momenter taler for å opprettholde vedtaket, og det vises her til vedtakets begrunnelse. 

 

 

Med hilsen 

 

Rune Flatby 

avdelingsdirektør 

Carsten Stig Jensen 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     
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Vedtak om revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringene i Abojohka, 

Njemenjaikujåkka og Mollesjohka i Kvænangen og Nordreisa 

kommuner, Troms 

Det skal gjennomføres en vilkårsrevisjon i medhold av vassdragsreguleringsloven. Revisjonssaken 

gjelder vilkårene for følgende konsesjoner:  

 Kgl. res. av 15.05.1964: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til erverv og regulering av 

Abbujåkka m.v. i Troms fylkes og til å ekspropriere fallrettigheter og grunn og rettigheter 

for øvrig. 

 Kgl. res. av 06.01.1967: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til ytterligere regulering 

av Abbujåkka m.v. 

 Kgl. res. av 11.02.1972: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til erverv av bruksrett og 

overføringer i forbindelse med utbygging av Småvatna kraftverk i Troms. 

Konsesjonene er supplert med en planendring ved OEDs samtykke av 12.03.1981. 

Innkomne krav  

Vi viser til brev og krav fra Nordreisa kommune av 31.03.2014. Kravene gjelder revisjon av vilkår for 

konsesjon gitt ved:  

 Kgl. res. av 15.05.1964: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til erverv og regulering av 

Abbujåkka m.v. i Troms fylkes og til å ekspropriere fallrettigheter og grunn og rettigheter for 

øvrig. 

Revisjonens formål 

Ved en revisjon av konsesjonsvilkår ser NVE det som hensiktsmessig at det blir foretatt en samlet 

gjennomgang av konsesjonene over. 

Vi viser til at hovedformålet med en revisjon er å bedre miljø- og naturforholdene ved å avbøte ulemper 

og negative virkninger ved utbyggingen. Bestemmelser i konsesjonen om høyeste og laveste regulerte 

vannstand (HRV og LRV) samt overføringer kommer ikke inn under hva som kan revideres. Revisjonen 
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åpner imidlertid for å vurdere endring i blant annet manøvreringspraksis, minstevannslipp, 

biotopjusterende tiltak og utsetting av fisk. 

NVE vil i sin behandling følge OEDs ”Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for 

vassdragskonsesjoner” av 25.05.2012. 

Kravene 

Nordreisa kommune har i vedtak av 20.03.2014 (NVE 201501323-3) besluttet å fremme krav om 

revisjon av konsesjonsvilkårene tilknyttet overføringen av Stuora Mollesjavri til Abojåkka. Kravet går i 

hovedsak ut på at det skal slippes minstevannføring fra Stuora Mollesjavri til Mollesjohka. Kommunen 

gjengir følgende punkter fra Interessegruppa for tilbakeføring av Stoura Mollisjavrre til Reisaelva: 

 Betydelig lavere vannstand i Mollesjohka. Den første kilometeren er tørrlagt. 

 Sterk reduksjon i fiskebestandene i Mollesjohka 

 Økt drenering av vann fra terreng til Mollesjohka på grunn av lavere vannspeil i elva. En 

konsekvens av dette er at myrer tørker opp og påvirkes negativt. 

 Negativt for Reisa nasjonalpark, siden siste del av Mollesjohka nå ligger innenfor 

nasjonalparken. 

 Mollisfossen er en viktig turistattraksjon, og påvirkes nevativt ved at det går mindre vann enn 

normalt i vassdraget. 

 Lavere og mer ustabil vannstand i Reisaelva. Dette påvirker fisk og ferdsel på elva. 

 Lavere grunnvannstand i Reisadalen. Private brønner måtte graves ½ til 1 meter dypere rett i 

etterkant av reguleringen. 

 Reisavassdraget er et vernet vassdrag som påvirkes negativt av reguleringen.  

Nordreisa kommune mener at disse påvirkningene vil kunne være reelle, selv om de ikke er basert på 

konkrete undersøkelser i Reisavassdraget. Kommunen framholder at spesielt Mollesjohka vil kunne få 

forbedrete forhold dersom det pålegges slipp av minstevannføring, med bedre forhold for fisk og bedre 

tilgang på bunndyr og andre vannlevende organismer som er viktig føde for fisken. Økt vannføring vil 

videre kunne redusere dreneringen av myrområder langs Mollesjohka, gi mer vann i Mollisfossen, og 

bedre forholdene for anadrom fisk i og ferdsel med båt på Reisaelva. 

Nordreisa kommune framsetter i tillegg krav om en revurdering av de økonomiske vilkårene i 

konsesjonen. 

Kvænangen kommune er kontaktet av NVE i anledning saken. Kommunen har svart at de ikke ville 

fremme krav nå, men at de ikke vil utelukke at krav fremmes på et senere tidspunkt. 

Kommentarer fra konsesjonær 

KKAS har i brev av 16.07.2015 (NVE 201501323-10) kommentert kravet fra Nordreisa kommune. De 

bekrefter at det er betydelig mindre vannføring i Mollesjohka og at den første kilometeren er tørrlagt.  

Vedrørende påvirkning på fisk i Mollesjohka (og Reisaelva) vises til rapport fra Sweco fra 2013. 

Rapporten ble skrevet på oppdrag fra KKAS og Ymber AS, på bakgrunn av varsel fra Miljødirektoratet 

om pålegg av fiskebiologiske undersøkelser i Reisaelva og Mollesjohka.  
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Av rapporten framgår at fiskeundersøkelser i 1978, 1990/91 og 1999 alle viste lave tettheter av 

lakseunger i Reisaelva. Som begrunnelse ble antatt urolig elvebunn, konkurranse fra steinulke og lite 

egnete oppvekstområder. I siste rapport ble også lite gytefisk framhevet som årsak. Overføringen fra 

Stuora Mollesjavri ble ikke antatt å ha særlig betydning, og det ble bl.a. vist til at det ikke var registrert 

særlig forskjell oppstrøms og nedstrøms samløpet med Mollesjohka. I tillegg ble vist til at overføringen 

fra Stuora Mollesjavri har medført en reduksjon i årlig vannføringen i Reisaelva på kun 6 % ved 

samløpet med Mollesjohka og 2 % ved samløpet med Kildalselva. Heller ikke reguleringen av 

Kildalselva, som renner inn i Reisaelva 5 km fra utløpet i sjøen, antas å ha hatt vesentlig påvirkning på 

gyte- og oppvekstforholdene i Reisaelva.  

I perioden 2004-2011 har det vært gjennomført en rekke ungfiskundersøkelser, som viser en kraftig 

økning i tettheten av lakseunger i Reisaelva i forhold til perioden 1990-2003. Forbedringen antas å 

henge sammen med at Reisavassdraget og Reisafjorden i 2003 fikk status som nasjonalt laksevassdrag 

og laksefjord, og at det ble innført strenge begrensninger på fisket i elva og i fjorden. Videre ble det tatt 

initiativ til en rekke habitatforbedrende tiltak i vassdraget. Etter hvert har elva fått en variasjon i 

laksebestanden som samsvarer med det en ser i mange andre laksevassdrag i Troms, noe som viser at 

bestandene i regionen utsettes for tilnærmet de samme påvirkningene i ferskvannsfasen og i sjøfasen. 

Funnene i fiskerapportene og resultatet av tiltakene tolkes som et klart tegn på at reguleringene ikke har 

hatt vesentlig påvirkning på Reisavassdragets produktivitet for anadrom fisk.  

Når det gjelder Mollisfossen så legger KKAS til grunn en middelvannføringen på 4,5 m
3
/s, 

flomvannføring på 20-50 m
3
/s og at fraført vann utgjør 1,2 m

3
/s. Med en antatt aktuell minstevannføring 

på 0,080 m
3
/s (5-persentilen) så mener KKAS at dette ikke vil være synlig i Mollisfossen. 

KKAS stiller seg tvilende til at overføringen fra Stuora Mollesjavri har medført mer ustabil vannstand i 

Reisaelva. De påpeker for det første at konstant fraføring av vann i seg selv ikke kan gi mer ustabil 

vannstand i Reisaelva, og dernest at reduksjonen i utjevnende effekt fra innsjøer er neglisjerbar da den 

effektive sjøprosenten ble endret fra 0,05 % til 0,04 %. 

Vedrørende grunnvannstanden langs Reisaelva anfører KKAS at mange av grunneierne ble kontaktet i 

forbindelse med oppmåling av eiendomsgrenser og fall langs hele Reisavassdraget etter utbyggingen. 

Men ingen av grunneiere rapporterte om synkende grunnvannstand. Problemstillingen er følgelig ny for 

KKAS. 

Når det gjelder vernet av Reisavassdraget mot kraftutbygging påpeker KKAS at vernet skjedde lenge 

etter at overføringen fra Stuora Mollesjavri ble gjennomført. Videre påpekes at vernet ikke gjør 

konsesjonen fra 1964 ugyldig. 

NVEs vurdering og konklusjon 

Det er NVEs syn at det ved en vilkårsrevisjon skal legges vekt på miljøforbedrende tiltak. De 

miljømessige virkningene som er tatt opp i kravene påvirker allmenne interesser som ligger innenfor det 

som kan ivaretas gjennom konsesjonsvilkårene. Behovet for slike vilkår vurderes best gjennom en 

revisjonsprosess. 

NVE registrerer at det i vannforvaltningsplanen for Troms, som er lagt fram for Regjeringen for endelig 

godkjennelse, er anbefalt at det gjennomføres en revisjon av konsesjonsvilkår tilknyttet utbyggingene i 

Abojohkavassdraget og Njemenjaikujåkkavassdraget. Dette gjelder også overføringen fra Stuora 

Mollesjavri. I rapporten «Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022» (NVE-rapport 49/2013) 

har vassdraget fått kategori 1.2. Vi henviser til rapporten for ytterligere omtale. Rapporten kan lastes ned 

fra NVEs nettsider. 
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Selv om kravet fra Nordreisa kommune kun gjelder overføringen av Stuora Mollesjavri og vannføringen 

i Mollesjohka, mener NVE at vilkårsrevisjonen skal gjelde alle konsesjoner nevnt i dette dokumentet. 

Dette baseres først og fremst på at overføringen fra Stuora Mollesjavri kun er en liten del av et større 

reguleringssystem som det er naturlig å se i sammenheng. Videre står Stuora Mollesjavri i samme 

konsesjon som de fleste andre reguleringer og overføringer i vassdraget, se kgl. res. av 15.05.1964. Det 

er senere gitt to andre konsesjoner, se kgl. res. av 06.01.1967 og av 11.02.1972, som berører det samme 

området, og som det er naturlig å inkludere i revisjonssaken. 

Når det gjelder krav knyttet til økonomiske vilkår (konsesjonsavgifter, konsesjonskraft og næringsfond) 

omfattes disse normalt ikke av en vilkårsrevisjon. 

Når det gjelder de anførte forholdene tilknyttet grunnvannstanden langs Reisavassdraget mener NVE at 

dette gjelder privatrettslige forhold som må løses direkte mellom grunneierne og regulanten. 

NVE vedtar at det skal gjennomføres en vilkårsrevisjon etter vassdragsreguleringslovens § 10 nr. 

3 med grunnlag i vurderingene over. Revisjonssaken gjelder vilkårene for følgende konsesjoner:  

 Kgl. res. av 15.05.1964: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til erverv og regulering av 

Abbujåkka m.v. i Troms fylkes og til å ekspropriere fallrettigheter og grunn og rettigheter 

for øvrig. 

 Kgl. res. av 06.01.1967: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til ytterligere regulering 

av Abbujåkka m.v. 

 Kgl. res. av 11.02.1972: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til erverv av bruksrett og 

overføringer i forbindelse med utbygging av Småvatna kraftverk i Troms. 

Denne avgjørelsen kan påklages til OED innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 13. 

Videre saksgang 

NVE ber om at KKAS utarbeider et revisjonsdokument i tråd med mal for revisjonsdokument som 

finnes i vedlegg 2 i OEDs ”Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragskonsesjoner”. 

Retningslinjene ligger i sin helhet på våre hjemmesider.  

Ved utarbeidelse av revisjonsdokumentet skal man legge vekt på de forholdene som fremgår av 

kravdokumentene. Ved behov for ytterligere presisering og prioritering av kravene bør dette skje i 

dialog mellom kravstillerne, KKAS og NVE med formål å få frem et best mulig underlag for 

revisjonsdokumentet. Dersom det er aktuelt å samordne opprustnings- og utvidelsesprosjekter med 

revisjonen må den videre prosessen rundt dette avklares med NVE før utarbeidelse av 

revisjonsdokumentet. For de områdene som omfattes av revisjonen, men der det ikke er stilt spesifikke 

krav, ber vi regulanten redegjøre for anleggene og driftsmåten samt regulantens oppfatning av eventuelle 

miljømessige utfordringer. 

Kvænangen kommune har uttrykt (NVE 201501323-7) at de ikke fremmer andre krav på det nåværende 

tidspunkt, men vil ikke utelukke krav i framtiden. Kvænangen kommune vil på linje med andre 

høringsparter kunne komme med sine innspill ved høringen av revisjonsdokumentet. 

Revisjonsdokumentet skal sendes til NVE for kvalitetskontroll før det kan endelig godkjennes og sendes 

på høring. Vi ber om at det lages et utkast til revisjonsdokument innen 15. september 2016. Ta gjerne 

kontakt med vår saksbehandler for å avklare innholdet i dokumentet.  

NVE vil sende revisjonsdokument til berørte parter for uttalelse. Dokumentet legges ut til offentlig 

ettersyn lokalt og på internett, og kunngjøres i lokalpressen. Det vil etter høringen bli foretatt en befaring 
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i området, ev. også avholdt møte med kommunene. NVE skal etter dette gi sin innstilling til Olje- og 

energidepartementet.  

For nærmere informasjon om saksbehandlingen viser vil til OEDs ”Retningslinjer for revisjon av 

konsesjonsvilkår for vassdragskonsesjoner” og til NVEs hjemmesider (www.nve.no/konsesjonssaker-

og-hoeringer).  

 

 

Med hilsen 

 

Rune Flatby 

avdelingsdirektør 

Carsten Stig Jensen 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

 

Vedlegg   

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Troms 

Interessegruppa for tilbakeføring av Stoura Mollisjavre til Reisaelva 

Kvænangen kommune 

Nordreisa Jeger- og fiskerforbund 

Nordreisa kommune 

Troms fylkeskommune 
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Vedlegg 3. Mal for Revisjonsdokument 

Revisjonsdokumentet – mal for utforming 

1. Oversikt over gitte konsesjoner i vassdraget  

Det skal gis en oversikt over alle gjeldende konsesjoner av betydning for regulering av 

vannføringer og vannstand i det aktuelle vassdrag. NVE vil kunne være behjelpelig med å 

fremskaffe slik informasjon.   

2. Omfang og virkeområde for de konsesjoner som skal revideres 

Det skal gis en nærmere beskrivelse av de konsesjoner som skal revideres.  

3. Oversikt over reguleringsanlegg, magasiner, berørte elvestrekninger og kraftanlegg 

Det skal gis en oversikt over de tekniske anleggene som inngår i konsesjonene, herunder 

etablerte reguleringsanlegg og magasin 

En oversiktsskisse over reguleringer og kraftverk etc for berørte vassdrag skal gis. 

4. Hydrologiske grunnlagsdata; vannstander og restvannføringer 

Ut fra driften i konsesjonsperioden skal det på representative eller spesielt viktige steder i 

vassdraget fremlegges data for: 

 Vannstands- og vannføringsvariasjoner uttrykt i kotehøyder og i m³/s  

 Ekstremverdier i vannstand og vannføring, og hyppighet og varighet av disse 

 Restvannføringer for berørte elvestrekninger 

 Opplysninger om alminnelig lavvannføring og Q95 (sommer/vinter) på berørte 

strekninger 

 Informasjon om flomtap 

Beskrivelsen av det hydrologiske grunnlaget skal også innbefatte fotografier av vassdraget på 

sentrale strekninger ved ulike vannføringer. 

Der det ikke foreligger hydrologiske målinger og det er behov for hydrologiske beregninger 

basert på sammenliknbare målestasjoner skal valg av disse gjøres i samråd med NVE. 

5. Beskrivelse av manøvreringsreglement og manøvreringspraksis 

Det skal redegjøres for driften av anlegget/anleggene og hvordan manøvreringsreglementet er 

blitt praktisert. Noen signaler om mulig fremtidig drift av anlegget bør gis.  

Konsesjonsvilkår med manøvreringsreglement skal vedlegges. 

6. Kraftproduksjon og betydningen av de ulike elementer  

Det skal gis en oversikt over kraftproduksjon i GWh for et midlere år, fortrinnsvis beregnet for 

en tidsserie som er lengst og mest mulig oppdatert. Høyeste og laveste verdi skal også oppgis. 

Det skal videre gis en vurdering av de ulike elementers betydning for kraftproduksjonen 

framover.  

7. Oversikt over eventuelle utredninger, skjønn og avbøtende tiltak som er gjort i forbindelse 

med reguleringen i den senere tid.  
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Det skal gis en oversikt over ev. utredninger, avholdte og ev. pågående skjønn og avbøtende 

tiltak som er gjort og effekten av disse i forbindelse med reguleringen, fortrinnsvis av nyere 

dato. De vesentligste forhold skal sammenfattes som referansekunnskap for vurdering av 

erfarte skader og ulemper. 

8. Erfarte skader og ulemper som følge av reguleringen, med særlig vekt på fisk, friluftsliv, 

erosjon, landskap, naturens mangfold, kulturminner og andre miljøforhold  

Det skal gis en mest mulig objektiv beskrivelse av erfarte skader og ulemper for hvert enkelt 

tema. Konsesjonæren skal sammenstille en enkel gjennomgang basert på eksisterende viten og 

eventuelt påpeke vesentlige mangler ved beslutningsgrunnlaget.  

Virkningene av reguleringen i forhold til hva som var forventet og ikke skal synliggjøres. 

Dersom beskrivelsen av erfarte skader og ulemper fra de allmenne interessene skiller seg 

vesentlig fra konsesjonærens må dette omtales her.  

Etter hvert enkelt tema oppsummeres punktvis ev. krav fra allmennheten om tiltak.  

9. Status i forhold til vannforskriften. 

Det skal opplyses om ev. foreliggende tiltaks- og forvaltningsplaner etter vannforskriften. 

Eventuelle fastsatte miljømål og tiltakene for å nå disse må beskrives. 

10. Konsesjonærens vurdering av eksisterende vilkår og en vurdering av innkomne krav 

Konsesjonæren skal foreta en vurdering av eksisterende vilkår med tanke på å få slettet 

uaktuelle vilkår eller endre vilkår.  

Konsesjonærens skal videre foreta en vurdering av de innkomne krav, herunder en vurdering 

av produksjonsendringer og investeringskostnader og forventet miljøeffekt forbundet med 

disse. Kravene kan med fordel sorteres i tre kategorier:  

a. Krav knyttet til manøvreringsreglementet 

b. Krav knyttet til standardvilkår  

c. Andre krav 

Pkt a. Krav knyttet til manøvreringsreglementet 

Under dette punkt hører krav knyttet til minstevannføring, magasinrestriksjoner og andre tiltak 

som berører manøvreringsreglementet (senkingshastigheter, krav om lokke/spyleflom etc.) 

Minstevannføring 

For å kunne foreta kvalifiserte vurderinger knyttet til behovet for og nytten av  

minstevannføring og magasinrestriksjoner er det vesentlig at det foreligger relevant 

bakgrunnsinformasjon. I mange tilfeller vil konsesjonæren sitte på tilstrekkelig relevant 

bakgrunnsinformasjon. I andre tilfeller vil det være nødvendig å utarbeide ytterligere 

bakgrunnsinformasjon Konsesjonæren har ansvar for at denne informasjonen utarbeides av 

personer med tilstrekkelig fagkompetanse. Med bakgrunnsinformasjon menes blant annet: 

 Informasjon om restvannføring (uregulert restfelt). Beregnede/målte restvannføringer 

på berørte strekninger. 

 Beskrivelse og sannsynliggjøring av årsakssammenhenger mellom sentrale miljøtema 

(biologiske/fysiske/kjemiske parametre) og ulike vannføringsregimer. 
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Vedlegg 3. Mal for Revisjonsdokument 

 Bildedokumentasjon av ulike minstevannføringer og en visuell vurdering. 

 Informasjon om friluftsliv, landskap, reiseliv, biologisk mangfold og fisk spesielt 

 Konsekvenser for kraftproduksjon og kostnader ved ulike slipp  

Magasinrestriksjoner 

Aktuell bakgrunnsinformasjon i forbindelse med eventuelle magasinrestriksjoner vil være: 

 Bildedokumentasjon av berørte magasin ved ulike vannstander 

 Dybdekart 

 Sammenhenger mellom sentrale miljøtema (friluftsliv, landskap, reiseliv, biologisk 

mangfold og fisk) og vannstand. 

 Simuleringer i egnet verktøy for å synliggjøre produksjons- og inntektstap  

Også for å kunne foreta vurdere eventuelle krav om spyleflommer, begrensninger i 

senkingshastigheter ved start/stoppkjøring osv. er det vesentlig at det foreligger relevant 

bakgrunnsinformasjon.   

Pkt b. Krav knyttet til standardvilkårene 

Under dette punktet ligger krav om tiltak som kan pålegges med hjemmel i ulike standard 

vilkår, deriblant standard naturforvaltningsvilkår. Det foreligger relativt mange erfaringstall 

for denne type tiltak. Relevant informasjon vil være:  

 Erfaringsbaserte kostnadsoverslag og nyttebeskrivelser (ref. vedlegg 4)  

 Forventede miljøvirkninger 

 Totale virkninger av ulike tiltak sett i sammenheng. 

Pkt c. Andre krav 

Under dette punkt omtales krav/forslag til tiltak som ikke naturlig hører hjemme i de to 

ovennevnte kategorier, men som også er relevante å vurdere i en revisjonssak  

Generelt 

Det anbefales at konsesjonæren søker å kvantifisere/kostnadsberegne innkomne krav som er 

relevante i revisjonssaken og de totale virkninger av foreslåtte tiltak. Der dette er forbundet 

med stor usikkerhet eller ikke lar seg gjennomføre omtales effektene kvalitativt.  Det 

henstilles om at oppdatert kunnskap og metodikk anvendes.  

11. Konsesjonærens forslag til endringer i vilkårene, aktuelle avbøtende tiltak og muligheter for 

O/U prosjekter 

Konsesjonæren oppsummerer de endringer av vilkår som er aktuelle og presiserer hvilke 

avbøtende tiltak som er aktuelle å gjennomføre.  

Det skal gis en vurdering av muligheter for tiltak som kan redusere ev. produksjonstap, 

herunder blant annet en vurdering av teknisk og økonomisk realistiske O/U -prosjekter. 

12. Videre saksgang 
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Vedlegg 3. Mal for Revisjonsdokument 

Konsesjonæren bør skrive litt om saksgangen videre, hvem som er kontaktperson hos 

konsesjonær med e-post adresser og telefonnummer, saksbehandler i NVE osv. 
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Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016

1. Kontaktinformasjon

Dette skjemaet er fylt ut av:

Navn: : Maylill Henriksen
Kommune: : Nordreisa
Kommunenummer: : 1942
Telefonnummer: : 99588012
E-post: : maylill.henriksen@nordreisa.kommune.no

2. Salgsbevillinger

1.1 Hvor mange salgssteder med bevilling for salg av øl/rusbrus (alkoholholdig drikk
gruppe 1) fantes det i kommunen per 31.12.15?
Spørsmålet gjelder ikke bevillinger for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning.

Dagligvarebutikk : 6
Salgssteder i alt : 6

Dersom andre typer, oppgi hvilke: 

3. Salgsbevillinger

1.2a Hva var maksimaltiden for salg av øl/rusbrus (alkoholholdig drikk gruppe 1) ved
utgangen av 2015?
Med maksimaltid menes tidspunktet for når salg må stanse.

 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00

Hverdager             X

Dager før
søn- og
helligdager

        X     

1.2b For hvor mange av salgsbevillingene gjaldt maksimaltiden?

Samtlige

4. Skjenkebevillinger

2.1 Hvor mange kommunale sjenkebevillinger fantes det i kommunen per 31.12.15?
Spørsmålet gjelder ikke:
- bevillinger som bare gjelder skjenking til deltakere i sluttet selskap (alkoholloven § 4-2, 2. ledd)
- statlige skjenkebevillinger (alkoholloven § 5-2 og 5-3)
- ambulerende skjenkebevillinger (alkoholloven § 4-5)
- bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning (alkoholloven § 1-6, 3. ledd)

Antall bevillinger for øl/rusbrus, vin og brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3) : 10
Antall skjenkebevillinger totalt : 10

5. Skjenkebevillinger
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2.2 Hadde kommunen bevillinger til skjenking av alkohol på andre steder enn barer,
diskotek, klubber, café og restauranter i 2015?

Nei

7. Skjenkebevillinger

2.3 Hvor mange skjenkebevillinger for en enkelt bestemt anledning (alkoholloven §1-
6) og/eller ambulerende skjenkebevillinger (alkoholloven § 4-5) ble det gitt i 2015?

Slå sammen antallet:

10

8. Skjenkebevillinger

2.4a Hva var maksimaltiden for skjenking av øl/rusbrus og vin (alkoholholdig drikk
gruppe 1 og 2) ved utgangen av 2015?
Hvis det var ulik maksimaltid for ukedager og helg, oppgi maksimaltiden for helg.

 22.00 22.30 23.00 23.30 24.00 00.30 01.00 01.30 02.00 02.30 03.00

Til kl:         X   

2.4b For hvor mange av skjenkebevillingene gjaldt maksimaltiden?

Samtlige

9. Skjenkebevillinger

2.5a Hva var maksimaltiden for skjenking av brennevin (alkoholholdig drikk gruppe
3) ved utgangen av 2015?
Hvis det var ulik maksimaltid for ukedager og helg, oppgi maksimaltiden for helg.

 22.00 22.30 23.00 23.30 24.00 00.30 01.00 01.30 02.00 02.30 03.00

Til kl:         X   

2.5b For hvor mange av skjenkebevillingene gjaldt maksimaltiden?

Samtlige

10. Skjenkebevillinger

2.6a Hvor mange søknader om ny skjenkebevilling ble innvilget og hvor mange ble
avslått i 2015?
Spørsmålet gjelder ikke:
- fornyelse av bevilling
- bevillinger som bare gjelder skjenking til deltakere i sluttet selskap (alkoholloven § 4-2, 2. ledd)
- statlige skjenkebevillinger (alkoholloven § 5-2 og 5-3)
- ambulerende skjenkebevillinger (alkoholloven § 4-5)
- skjenkebevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning (alkoholloven § 1-6, 3.
ledd)

Antall innvilget : 0
Antall avslått : 0
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2.6b Hva var grunnen(e) til eventuelle avslag?

 Antall

Oppfylte ikke vandelskravet  

Kommunens alkoholpolitiske hensyn  

Andre grunner  

Dersom andre grunner, oppgi hvilke: 

11. Salgs- og skjenkekontroll

3.1 Hvem utførte salgs- og skjenkekontroll i 2015?
Husk å krysse av både for salg og skjenking.

 Salg Skjenking

Kommunalt ansatte kontrollører   

Vaktselskap/privat selskap X X

Kontrollen er ordnet på annen måte   

3.2 Hadde kommunen i 2015 krav om at det skulle være to skjenkekontrollører ved
hver skjenkekontroll?
* Det dreier seg her kun om kontroll av skjenkebevillinger, ikke salgsbevillinger. 

Nei

3.3 Hvor mange kontroller ble utført i 2015?
Her skal det oppgis hvor mange kontroller som til sammen ble utført, ikke hvor mange dager/kvelder
kontrollørene var ute. Eks: Hvis kontrollørene var ute tre ganger og da gjennomførte 6, 9 og 5 kontroller, er det
tallet 20 som skal oppgis. Hvis du bare har oversikt over hvor mange dager/kvelder det ble utført kontroll, skal du
la være å svare.

Antall kontroller, salg : 14
Antall kontroller, skjenking : 22

3.4 Hadde kommunen prikkbelastningssystem for overtredelse av alkoholloven i
2015? 
* Fastsatt system for rapportering av overtredelse hvor bestemte overtredelser fører til et visst antall prikker. 

Nei

12. Salgs- og skjenkekontroll

3.5 Avdekket salgskontrollen overtredelse av alkoholloven knyttet til salgsbevillinger
i 2015?

Nei

14. Salgs- og skjenkekontroll

3.6 Avdekket skjenkekontrollen overtredelse av alkoholloven knyttet til
skjenkebevillinger i 2015?

Nei

16. Salgs- og skjenkekontroll
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3.7 Ble det inndratt salgsbevillinger i løpet av 2015?
- Gjelder ikke eventuell stenging foretatt av politi, skattemyndighet, mattilsyn eller lignende.

Nei

18. Salgs- og skjenkekontroll

3.8 Ble det inndratt skjenkebevillinger i løpet av 2015?
- Gjelder ikke eventuell stenging foretatt av politi, skattemyndighet, mattilsyn eller lignende.

Nei

20. Salgs- og skjenkekontroll

3.9 Ble inndragningsvedtak av salgs- eller skjenkebevilling påklaget av
bevillingshaver i 2015?

Ikke aktuelt (det ble ikke fattet inndragningsvedtak)

3.10 Ble det i 2015 lagt fram forslag om inndragning som kommunestyret/bystyret
avviste?

Nei

21. Omsatt mengde alkohol

4.1 Hvor mange liter alkoholholdige drikker ble solgt og skjenket i kommunen i 2014
og 2015?
NB! Dersom fullstendig oppgave for 2015 ennå ikke foreligger, oppgi bare tall for 2014.

 2014 2015

Hvor mange liter øl/rusbrus (alkoholgruppe 1) ble solgt i 213055  

Hvor mange liter øl/rusbrus (alkoholgruppe 1) ble skjenket i 17250  

Hvor mange liter vin (alkoholgruppe 2) ble skjenket i 3418  

Hvor mange liter brennevin (alkoholgruppe 3) ble skjenket i 1170  

22. Kommentarer

Har du kommentarer til undersøkelsen eller til noen av opplysningene som er
oppgitt?
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ÅPENT BREV TIL KOMMUNESTYRET I NORDREISA 
7. JUNI 2016 
 
Av: Rune Benonisen, Foreldrerepresentant 
 
 
 
 

Kvalitetsforbedring i grunnskolen i Nordreisa 
 
Selv om flere politikere, administrasjon og andre mener det er negativt å presentere 

utfordringer for vår skole, så velger jeg å ta det frem igjen i dette brevet. Hensikten min er å 

forsøke å vekke en sterkere interesse omkring kvaliteten i grunnskolen, og dermed situasjonen 

for våre barn. Jeg oppfatter at jeg som representant for foreldrene har en plikt til å ta opp disse 

tingene i håp om at det iverksettes tiltak.  

 

Vi har, i minste fall, sterke holdepunkter på at ungene i de yngste årskullene i vår grunnskole 

viser svak læringseffekt på noen av de grunnleggende ferdighetene som regning og engelsk. 

Dette vises gjennom nasjonale prøver i 5.klasse hvor det flere år er om lag halvparten av 

kullene som kommer ut på laveste mestringsnivå. Og like viktig – en svært lav andel av 

elevene på det høyeste mestringsnivået. Det vil si at de kommer ut fra 4.klasse med hull i 

kunnskapen de skal ha med seg videre i skoleløpet. En annen indikasjon på svak læringseffekt 

er at en stor andel av våre elever får spesialpedagogiske tiltak etter 5.klasse, og at andelen 

øker utover i skoleløpet. Selv om det har blitt mindre så er andelen i vår kommune betydelig 

større enn i gjennomsnittskommunen. Her går det med store økonomiske ressurser. 

 

Dette at elevene ikke får tilstrekkelig utbytte av opplæringen er svært alvorlig! Uavhengig av 

årsak. Alvorlig fordi det er en sterk sammenheng mellom barnas resultater på 

kartleggingsprøver i lesing og regning allerede i barneskolen, hvilket snittresultat de har når 

de går ut av 10. trinn og hvem som ikke fullfører videregående skole. En svak læringseffekt 

vil forfølge eleven videre i skolegangen. Det er mye forskning som viser at de elevene som 

blir «hengende etter» tidlig, aldri tar igjen det tapte. Opplæringen de første årene har altså 

betydning for resten av livet til elevene.  
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Læring av fag er ikke hele skolen- det er riktig. Men samtidig så ville vi aldri godtatt at 50% 

av elevene i et kull ble utsatt for mobbing. Vi ville tatt grep. Slik bør det også være når 

læringsutbyttet er lavt. Noe det trolig har vært i vår grunnskole i en årrekke. 

 

Kommunestyret i Nordreisa er som skoleeier ansvarlig for bla kvalitetssikring av opplæringen 

i grunnskolen. Derfor er det naturlig for meg å vende meg til nettopp kommunestyret med en 

sterk anmodning om å ta grep om situasjonen. Selv om det er satt i gang tiltak og prosesser 

både på administrativt nivå og på skolene, så er det behov for å gjøre tiltak som sikrer kvalitet 

i opplæringen «i går». Det er ingen elever som har råd til å miste ett eneste år selv om vi 

har tro på at tiltakene vi har igangsatt virker fra 2018 eller 2019. Det kan være for sent 

for noen elever. Det kan kommunestyret ikke være bekjent av.  

  

Det er naturligvis svært mange faktorer som spiller inn på manglende eller svak læringseffekt. 

Og det er heller ikke lett å peke på enkeltårsaker. Samtidig så vet vi jo at det finnes svært mye 

kompetanse på dette feltet i forskningen, i KS, i Utdanningsdirektoratet, hos Fylkesmannen og 

diverse statlige kompetansesenter. Videre- det finnes åpenbart mye kunnskap i egen 

organisasjon og i tilknytning til egen organisasjon. Lærere med mange års erfaring og 

kunnskap som kan bidra. PPT med spisskompetanse på læring. Og til slutt – trekke inn 

foreldre som er viktig allianse og samarbeidspart i arbeidet mot bedre kvalitet i opplæringen 

har vist seg å være veldig virkningsfullt andre steder. 

 

Hvordan kan kommunestyret i Nordreisa benytte seg av den gratis og 

tilgjengelige eksterne og interne kompetansen, som finnes innenfor skolefeltet, for 

å avdekke årsaker til at læringsutbyttet innenfor visse fag synes å være svakt de 

første skoleårene? 

 

Hvordan vil kommunestyret i Nordreisa sikre at kvaliteten i opplæringen blir 

bedre også på kort sikt (inneværende og neste skoleår) i påvente av at de tiltak og 

prosesser som allerede er startet skal begynne å virke? 

 

Det har ingen hensikt for meg å bruke mye plass på å drøfte årsaker. Samtidig så er det særlig 

ett grep som for min del synes å være logisk og naturlig å vurdere hvis en er usikker på hvor 

en skal starte. Økt innsats tidlig. Det vil si – sette inn tilstrekkelig med lærerressurser og timer 
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pr elev på å gi ungene en best mulig start. Jeg vet at KST har gode intensjoner og ønsker, men 

hva er det som faktisk skjer inn mot neste skoleår? 

 

I neste skoleår vil det på Moan være to førsteklasser. Det vil være 20-23 elever pr klasse (litt 

usikkert enda). En kontaktlærer pr. klasse pluss en ressurslærer på deling. Arealet disse 

elevene har tilgjengelig er på et absolutt minimum1 ifht forskriftene2, antall lærertimer pr elev 

synes for en utenforstående å være også på et absolutt minimum3. Mulighet for deling av 

klassene i mindre grupper er til stede etter en ombygging – men det er fortsatt uklart hvor mye 

tid hver elev får i mindre grupper. Det er sannsynlig at ledelsen på Moan skole ville organisert 

seg annerledes hvis de kunne, men det er ikke klasserom og grupperom for å dele 

førsteklassegruppa i tre klasser og det er trolig ikke lærere nok til å ha ønsket dekning. Er 

dette god «tidlig innsats»? Det hjelper ikke disse elevene at Moan skole kanskje bygges ut i 

2019. Da går de i 4.klasse. 

 

Videre – 5.klasse som starter til høsten på Storslett skal ha en dag «fri» i uka. Dette har 

sammenheng med at timetallet som kommunen tilbyr er på et minimum, ifht gjeldende 

forskrifter, og hensyn til skolebuss (alle elvene må slutte samtidig). Elevene får undervisning 

25 timer i uka men må ha 30 timer for å ha 5 fulle skoledager. En utredning fra 2015 

(SAK15/876) fra rektorene på Storslett og Moan skole viser at økning fra 25 – 30 timer vil ha 

en årskostnad på rundt kr 350 000,-. Det er svært lite penger i denne sammenhengen og helt 

uforståelig at det ikke er mulig å prioritere – uansett kommuneøkonomi.  

Hvis vi ser tilbake på opplysninger tidligere i brevet så er dette altså elever kanskje har 

kunnskapshull fra sine første fire år i skolen – hvis vi legger til grunn kartlegginger fra 

tidligere år. I stedet for å styrke så går vi motsatt vei. Det kan umulig være slik vi ønsker at 

det skal være?  

 

En skole med god kvalitet er en investering både for samfunnet og for den enkelte elev. Det 

knytter seg strenge og entydige krav til dette feltet – og like viktig en moralsk forpliktelse 

ovenfor den oppvoksende slekt.  

 

                                                 
1 Det er maks plass til 23,7 elever på klasserom brutto 60m2 netto 47,5m2) hvis det er tilstrekkelig 
avlastningsareal tilgjengelig. 
2 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/418/Miljo-og-helse-i-skolen-Veileder-til-forskrift-
om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2073.pdf 
3 Gjennomsnitt 2,5 min pr elev pr klokketime med en lærer. 
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Jeg ønsker kommunestyret lykke til med det viktige arbeidet på veien mot en bedre skole! 
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Fra: Rune Benonisen (rb2508@gmail.com)
Sendt: 07.06.2016 14:13:38
Til: Post Nordreisa
Kopi: 

Emne: Fwd: Åpent brev til representanter i KST i Nordreisa
Vedlegg: Åpent-brev-KST_juni2016-2.pdf
Hei

Viser til brev sendt denne e-posten kl 10.40 i dag.
Vennligst se bort fra den e-posten.

Vedlagt her følger riktig utgave av brevet som jeg ønsker skal videreformidles til representantene i 
kommunestyret.

Jeg ber om tilbakemelding hvis det ikke er mulig for deg/dere å sende mitt brev til 
kommunestyret.

Med hilsen
Rune Benonisen

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Rune Benonisen <rb2508@gmail.com>
Dato: 7. juni 2016 kl. 10.40
Emne: Åpent brev til representanter i KST i Nordreisa
Til: Post Nordreisa <postmottak@nordreisa.kommune.no>

Hei
Kan du/dere videreformidle mitt brev til representanter i kommunestyret?
Se vedlegg.

Med hilsen
Rune Benonisen

Side 1 av 1

08.06.2016file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_P_NORDREISA/29967_FIX.HTM
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Fra:

Tone Gamst

Liv-Anita østgård

Steinar østgård

Kirsti R. Maranos

Til Nordreisa kommune

v/ Helse- og Omsorgsutvalget

v/ Formannskapet

v/ Kommunestyret

Vedlagt vår oppsummering av folkemøtet 25. mai og og vår henstilling til
kommunestyret.
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ELDREOMSORGEN I N ORDREISA - HVA FOLKEMØTET (IKKE) GA OSS SVAR IDA

Forrige onsdag, 25. mai hadde vi, en gruppe av pårørende til eldre på de tre sykehjemmene i kommunen,
invitert andre pårørende, helsepersonell og politikere til folkemøte i kantina på Sonjatun.
Det store oppmøtet forteller oss at engasjementet og bekymringen for de eldres situasjon deles av svært
mange. Det gleder oss at både helsepersonell og politikere også stilte opp, og vi velger å tro at det var et
nyttig møte for alle.

Likevel var det flere spørsmål som forble ubesvart, og vi ber om at Helse- og Omsorgsutvalget, sammen
med våre øvrige politikere, gir oss svar på følgende:

Det ble hevdet at den vedtatte nedbemanningen på sykehjemmene var faglig forsvarlig.
Virksomhetslederne ved to av de tre (den tredje var ikke tilstede) sykehjemmene har gitt uttrykk for at
dette vil gå utover kvaliteten i omsorgen som blir gitt. Tilsynslegen ved Sonjatun Omsorgssenter har uttalt
at den enheten trenger OP P- ikke nedbemanning. Kommuneoverlegen uttrykker at eldreomsorgen har
blitt forverret de senere årene. Hvem gjenstår det da som går god for at dette er faglig forsvarlig?

Det ble fra politikerhold hevdet at kuttet ikke var dramatisk.
Til sammen på de tre sykehjemmene blir det kuttet 6,1 stillinger: det er faktisk et ganske høyt tall, og vil gi
900 timer mindre omsorg i måneden! På en fløy ved ett av sykehjemmene betyr det at de går fra å være
3 til å være 2 på en dagvakt. Hvordan kan noen hevde at en reduksjon på 1/3 av personalet på en
vakt, eller 900 pleietimer i måneden, ikke er dramatisk?

Det ble sagt at vi må gjøre ting på en annen måte i fremtiden.
Det er sikkert helt riktig, men akkurat nå kutter man i stillinger uten at man har sagt noe om hvilke
oppgaver som ikke lengre skal løses. Alle må fortsatt få pleie, stell og mat, og en verdig hverdag. Hvilke
oppgaver vil bli tatt bort eller overtatt av andre som følge av den vedtatte nedbemanningen?

Det ble opplyst at kuttet i bemanning var nødvendig for å nå årets mål om innsparing, og
at resultatet skal evalueres 1. januar.

Dette bekrefter for det første det vi hele tiden har hevdet, at kuttet er økonomisk, ikke faglig forankret.
Arbeidslivets spilleregler forhindrer dessuten at kuttene kan iverksettes før tidligst i september. Det betyr
at man ikke kan oppnå ønsket innsparing i 2016 ved dette tiltaket. Regnestykket for besparing vil ikke
gå ikke opp, og grunnlaget for å evaluere ordningen blir samtidig svakt. Hvordan vil politikerne
håndtere denne situasjonen?

Men vi sitter ikke bare igjen med spørsmål etter møtet forrige uke. Vi har også et svar:

En politiker ville vite hvorfor det ikke er mulig å operere med lavere pleiefaktor i Nordreisa når det er mulig
andre steder.
Denne, og alle andre politikere, må forstå at pleiefaktor er et statistisk gjennomsnitt, ikke en standard for
pleie og omsorg. Det er som å spørre hvorfor Nordreisa trenger 9 bilmekanikere (for eksempel) pr.1000
innbyggere, når. Oslo har bare 5 Det er U MU LI G å si at en bestemt pleiefaktor er faglig forsvarlig uten
samtidig å si noe om de andre parametrene i omsorgen: alder og funksjonsnivå hos beboerne; fysisk
utforming av sykehjemsenheten, oppgaver tillagt den og kompetanse hos personell. Men først og fremst
har vi en L OVP ALAGT, og ikke minst M ORALSK, forpliktelse til å gi våre eldre og andre pleietrengende,
en VERDI G hverdag i institusjon.
Det er dette vi ber politikerne ta inn over seg, og reversere det ulykksalige vedtaket fattet i mars, når de
igjen samles til kommunestyremøte16. juni.

Liv-Anita Østgård Steinar Østgård

11- 6:446, 1_(
Kirsti R. Maranos
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Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms 

Linker til saksdokumenter: 

Intensjonsavtale om kommunesammenslåing mellom kommunene i Nord-Troms 4 

Intensjonsavtale om kommunesammenslåing mellom kommunene Nordreisa og Skjervøy 

Innbyggerundersøkelsen 

Valgstyrets møteprotokoll 25.05.2016 

Rådmannens innstilling 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Regjeringen la 14. mai 2014 frem Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015, hvor 

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et 

lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Regjeringen er opptatt 

av at kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet 

til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn. 

Regjeringens mål for en ny kommunereform er følgende: 

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver 

 

Ved behandlingen av kommunereformen 18. juni 2014 sluttet Stortinget seg til Regjeringens 

mål. Stortingsflertallet har understreket at det er et utredningsansvar for alle kommuner. Dette er 

å forstå slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere 
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sammenslåing, samt gjøre vedtak innen våren 2016, i tråd med det tidsløp som er skissert i 

kommuneproposisjonen.  

Med bakgrunn i dette har kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord vedtatt å 

utrede en sammenslåing av Nord-Troms 4 alternativet. 

 

Utredning av Nord-Troms 4 alternativet/Nordreisa og Skjervøy 

Utredningen er gjort av PWC (PriceWaterhouseCoopers) og ble presentert for kommunene på et 

fellesmøte 30. mars 2016.  

 

Utredningen kom med følgende anbefaling: 

Vi anbefaler at utredningen raskt følges opp i en ny prosess med Kvænangen, Kåfjord, 

Nordreisa og Skjervøy. Formålet med den videre prosessen bør være utarbeidelse av en 

intensjonsavtale om sammenslåing, som igjen kan ligge til grunn for reelle forhandlinger og 

prosess fram mot endelig beslutning innen juni 2016. 

 

PWC vurderer Nord-Troms 4 som det beste alternativet for sammenslåing, men at Nordreisa og 

Skjervøy går videre i en egen prosess dersom Kvænangen og Kåfjord gjør andre valg knyttet til 

kommunestruktur. 

 

 

Rapportens oppsummering 

 

Samfunnsutvikling, befolkning og næring: 

Med unntak av Nordreisa vil alle kommunene ha utfordring med folketallsutvikling de neste 25 

årene, uavhengig av kommunestruktur. 

Er avhengig av aktivt utviklings- og næringsarbeid for å lykkes i dette arbeidet. 

Arealet og avstandene i en ny kommune vil være betydelige og må hensyntas. 

Begrenset pendling mellom kommunene, alle har netto utpendling. 

Kommunene kan ikke sies å utgjøre et funksjonelt samfunnsutviklingsområde. 

En større kommune står sterkere som samfunnsutviklingsaktør 

 Tiltrekke seg nye virksomheter 

 Taler med en stemme utad 

 Større mulighet til å delta i utviklingsprosjekt nasjonalt 

 Større ressurser til plan- og utviklingsarbeid 

 

Økonomi 

• Forskjell i kommunenes økonomiske status. Kun Nordreisa på ROBEK, Kåfjord lavest gjeld, 

Skjervøy størst disposisjonsfond. 

• Lik sats for eiendomsskatt i Nordreisa/Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen har ikke e-skatt på 

bolig og fritidseiendommer. Må harmoniseres ved sammenslåing. 

• En sammenslåing vil gi 25/45 mill. i engangsstøtte. 

• Nord-Troms 4 vil kunne få betydelig økte inntekter fra staten på 35,5 mill. pr år (7%) de 

første 15 årene. Nordreisa/Skjervøy vil kun få en beskjeden økning 

NB! Med forslag til nytt inntektssystem vil dette reduseres til ca 25 mill./4,8% 

• Sammenslåing gir stor grad av økonomisk forutsigbarhet i 20 år 

• Forslaget til nytt inntektssystem kompliserer vurderingen og gir ingen klare incitament for 

kommunesammenslåing. 
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• Effektivisering i administrasjon og tjenesteproduksjonen kan gi større økonomisk 

handlingsrom 

• En større kommune vil ha mer fleksibilitet og muligheter for tilpasninger, som kan gi bedre 

økonomistyring 

• Større fagmiljø i økonomifaget kan også bidra til bedre og mer oversiktlig økonomistyring 

 

Tjenestetilbud og myndighetsutøvelse 

• Kommunene forventer mest positiv effekt på kompetanse og økonomisk soliditet. Skjervøy 

forventer økte utfordringer ved sammenslåing 

• Få forskjeller i forventninger til Nord-Troms 4 og Nordreisa/Skjervøy 

• Erfaring fra andre sammenslåinger viser vridning av ressurser fra administrasjon til 

tjenesteproduksjon, og dermed bedre tjenester. Lokalisering av rådhus skaper 

følelsesmessig engasjement, men har begrenset praktisk betydning 

PWC anbefaler: 

• Førstelinjetjenester lokaliseres som i dag. Mest sentrale administrative funksjoner 

samlokaliseres i nytt felles administrasjonssenter, men funksjonsdeling av øvrige adm. 

tjenester 

• Kombineres med lokale servicekontor og satsing på digitalisering. 

• Funksjonsdeling må vurderes ut ifra kompetanse- og rekrutteringspotensial. Det 

anbefales en felles mulighets- og konsekvensanalyse av de aktuelle funksjonene før 

endelig beslutning. 

 

Lokaldemokrati 

• En sammenslåing vil gi større avstand mellom innbyggere og beslutningstakere, både 

geografisk og i representasjon. 

• Politisk styring og felles identitet forventes å bli mer utfordrende ved sammenslåing 

• Valgloven tillater ikke forhåndsbestemt geografisk representasjon i politiske verv. 

• Nærdemokratitiltak kan forebygge noen av ulempene, men kommunene har en 

avventende holdning til dette. 

• Flere oppgaver og styrking av ordninger for nærdemokrati kan kun i begrensa grad 

revitalisere kommunen som politisk arena. 

 

Samisk perspektiv 

• Alle kommunene har tradisjoner, kultur og historie knyttet til det samiske og kvenske. 

• Bare Kåfjord inngår i forvaltningsområdet for samiske språk. Om den nye kommunen 

ikke skal inngå i forvaltningsområdet vil dette innebære en svekkelse av samiske 

rettigheter. Dette er derfor et avgjørende spørsmål som bør avklares. 

• Sammenslåing kan gi samordningsgevinster som fremmer samisk næringsutvikling. 

• Det kan også være gevinster for utvikling av kultur og språk ved samordning av 

ressurser, kompetanse og tjenestetilbud 

• En sammenslåing av Nordreisa/Skjervøy vil gi noe av de samme fordelene i mindre 

skala. Samtidig er utfordringene mindre ettersom ingen av kommunene inngår i 

forvaltningsområdet for samiske språk. 

 

Konklusjon 

• Det økonomiske potensialet er stort, med betydelig økning i rammeoverføringene første 

15 år etter sammenslåing. Dette vil også påvirkes av politiske prioriteringer og 

organisering. For å lykkes økonomisk på lang sikt er kommunene avhengig av å hente ut 

effektiviseringsgevinster, primært på administrasjon.  

• Med riktig organisering kan tjenesteproduksjonen styrkes som følge av sammenslåing 

• Lokaldemokratiet og det samiske perspektivet kan bli utfordret ved en sammenslåing 
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• Kommunesammenslåing er en krevende og arbeidsom prosess som krever struktur, 

raushet og god dialog 

 

Folkemøter 

Nordreisa kommune arrangerte folkemøter på Storslett 11. april, i Oksfjord 12. april og i 

Rotsund 18. april. 

Tilbakemeldingene fra folkemøtene var følgende: 

Befolkningen er opptatt av tjenester til eldre og syke og hvor disse er lokalisert.  Kan man feks 

risikere å måtte bli plassert på sykehjem i Kåfjord? Legevakt, sykehjemsplass og hjemmehjelp 

er eksempler på tjenester som befolkningen er opptatt av. 

Lokalisering av rådhus er mindre viktig, mens nærhet til skole, barnehage og helsetilbud er 

viktig. 

Vil vi klare å utføre alle lovpålagte tjenester i fremtiden? 

Klarer vi å være attraktiv nok til å klare oss i konkurransen om arbeidskraften? 

Næringsutvikling og arbeidsplasser viktig for å hindre fraflytting. 

Fagorganisasjonene er opptatt av at ansatte ikke skal sies opp som følge av sammenslåing 

mellom kommunene. 

Hvordan vil demokratiet påvirkes når flere kommuner sammenslåes?  Vil distriktene miste 

innflytelse i et nytt kommunestyre? 

 

Intensjonsavtaler 

Ordførerne i Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen underskrev 2. mai 2016 

intensjonsavtale om kommunesammenslåing etter 2 forhandlingsmøter; 13. og 29. april.  I 

tillegg underskrev ordførerne i Nordreisa og Skjervøy en intensjonsavtale om sammenslåing av 

disse to kommunene til en ny kommune 9.mai 2016. 

 

Hovedinnholdet i intensjonsavtalene er: 

• En helhetlig samfunnsutvikling i hele kommunen 

• Tjenestetilbudet skal videreføres og styrkes i alle deler av kommunen 

• Administrasjonssenter: Storslett 

• Organisering av kommunale tjenester etter en desentralisert modell 

• Justering av driftsnivået ved oppnåelse av stordriftsfordeler tilsvarende 25 mill kr. 

• Eiendomsskatt i hele kommunen 

• Disponibel formue kan benyttes tom 31.12.2019 

• Robek-gjeld nedbetalt i 2017 

• Prioritering av infrastruktur 

• Felles mål for næringsutvikling 

• Ingen ansatte skal sies opp som en konsekvens av kommunesammenslåing 

• 29 kommunestyrerepresentanter og 4 kommunedelsutvalg (Nord-Troms 4) 

• 27 kommunestyrerepresentanter (Nordreisa og Skjervøy-alternativet) 
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• Forvaltningsområde for samisk språk og kultur (Nord-Troms 4) 

 

Opinionsundersøkelse 

I tillegg ble det gjennomført en opinionsundersøkelse med 388 respondenter. 

Målgruppen var 16 år og eldre.  

I hvert område av kommunen ble det trukket ut et tilfeldig utvalg. Utvalget er trukket ut slik at 

det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også 

spredt bebyggelse inngår. Videre vektes det på kjønn og alder slik at utvalget i undersøkelsen 

gjenspeiler befolkningssammensetningen i kommunen. 

 
Ved en base på 388 respondenter, med en populasjonsstørrelse på ca. 3837, kan Opininon med 95% 

sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 2,1 og ± 4,7 prosentpoeng, avhengig av 

prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved 

prosentresultater på 5%/95%. 

Resultat: 
Et flertall (53 %) av innbyggerne i Nordreisa er for at Nordreisa skal slå seg sammen med én eller 

flere kommuner. Det er signifikant flere enn de som er mot (31 %) sammenslåing med én eller flere 

kommuner. 16 % oppgir at de ikke vet.  

Det er signifikant flere over 30 år (56 % - 60 %) enn under 30 år (38 %) som er for sammenslåing, 

og signifikant flere under 30 år (45 %) enn over 30 år (24 % - 29 %) som er mot. «Vet ikke»-

andelen er relativt lik i de fire aldersgruppene. 

 

44 % mener alternativet Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen er best, signifikant flere enn 

alternativet Nordreisa og Skjervøy (18 %) – men det har altså ikke flertall. Det er like fullt 

signifikant flere som foretrekker sammenslåing med én aller flere andre kommuner (64 %) enn å 

fortsette alene (32 %). «Vet ikke»-andelen lav (4 %).  

 
I valget mellom syv mål for en kommunesammenslåing, er det 46 % av innbyggerne som mener at 

økt kvalitet på de kommunale tjenestene og en mer kostnadseffektiv kommunal drift, er blant de tre 

viktigste målene, etterfulgt av bedre nærings- og samfunnsutvikling (38 %).  

 

Et klart flertall mener kommunen vil løse en rekke oppgaver bedre eller som i dag enn dårligere etter 

en sammenslåing.  

 

Et flertall mener at helsetjenester er blant de tre viktigste kommunale tjenestene.  

 

Nærhet til tjenester er viktig for innbyggerne. Avstand til rådhuset og byggesaksbehandling, og til en 

viss grad barnevern, er noe mindre viktig.  

 

79 % av innbyggerne føler enten svært stor (48 %) eller ganske stor (31 %) tilknytning til Nordreisa 

kommune. Det er kun 5 % som oppgir liten tilknytning.  

 

Rådgivende folkeavstemming 

25. mai 2016 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming, der 17,3% av de 

stemmeberettigede (3982 inkl 16 åringer) avga sin stemme. Det tilsvarer 693 stemmer, hvorav 

234 var forhåndsstemmer. 

Resultat:  

Nord-Troms 4 alternativet  285 stemmer; 41,12% 

Nordreisa- Skjervøy alternativet   76 stemmer; 10,97% 
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Totalt for kommunesammenslåing 361 stemmer, 52,09% 

0-alternativet (Nordreisa alene) 332 stemmer; 47,91% 

 

Vurdering 

Kommunestrukturutredningen konkluderer med at Nord-Troms 4 alternativet er det beste 

alternativet for den enkelte kommune, men at alternativet Nordreisa-Skjervøy også bør vurderes 

dersom kommunene Kåfjord og Kvænangen velger andre alternativ. 

 

Tilbakemeldingene fra folkemøtene og resultatene fra opinionsundersøkelsen samsvarer i 

forhold til hva befolkningen mener er de viktigste tjenestene. 

 

Resultatet av den rådgivende folkeavstemmingen alene gir et for tynt grunnlag til konklusjon 

pga av den lave valgdeltakelsen.  Vurderer man resultatet av folkeavstemmingen med resultatet 

av opinionsundersøkelsen, så er det samsvar mellom resultatene. 

Begge gir et knapt flertall for sammenslåing, men feilmarginen i opinionsundersøkelsen kan 

variere fra +/- 4,7%.  Det betyr at resultatet kan være 4,7% høyere eller lavere; dvs at et knapt 

flertall kan bli et knapt mindretall. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50%. 

 

På grunn av lav valgdeltakelse og stor usikkerhet i om det er flertall for eller mot sammenslåing, må 

kommunestyret ta en selvstendig vurdering og valg i forhold til fremtidig kommunestruktur. 
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Årsmelding 2015 Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

 Kommuneloven § 48 

 Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (200-12-15 

nr 1424) 

 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2015 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.05.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Årsmelding 2015 Nordreisa kommune vedtas. 

Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 23.05.2016  

Behandling: 

Ingen behandling eller vedtak i denne saken - møte utsatt pga at utvalget ikke var 

beslutningsdyktig. 

 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 23.05.2016  

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Årsmelding 2015 Nordreisa kommune vedtas. 
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Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 24.05.2016  

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Årsmelding 2015 Nordreisa kommune vedtas. 

 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 26.05.2016  

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Årsmelding 2015 Nordreisa kommune vedtas. 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.05.2016  

Behandling:  
Årsmelding 2015 Nordreisa kommune vedtas. 

Rådmannen sitt forslag enstemmig vedtatt 

Vedtak:  
Årsmelding 2015 Nordreisa kommune vedtas. 

 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 23.05.2016  

Behandling: 

Knut Pedersen (AP) la fram følgende forslag til vedtak 

Eldrerådet støtter Rådmannens innstilling til vedtak 

Knut Pedersen (AP) forslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Eldrerådet støtter Rådmannens innstilling til vedtak 

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 08.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Årsmelding 2015 Nordreisa kommune vedtas. 

Rådmannens innstilling 

Årsmelding 2015 Nordreisa kommune vedtas. 
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Saksopplysninger 

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal 

rådmann utarbeide årsmelding som skal behandles i tilknytning til årsregnskapet. Årsmeldingen 

er rådmannens melding til politikerne om virksomheten.  

 

Årsmelding for 2015 har endret struktur, men er fortsatt samlet for hele den kommunale 

virksomheten og består av rådmannens kommentarer til drift og organisasjon, om økonomiske 

resultat, om Nordreisa samfunnet og deretter beskrivelser fra sektorer og virksomheter. 

Kommunen var også i 2015 i en omorganiseringsprosess og årsmeldingen for 2015 viser at 

organisasjonen fortsatt er ulikt organisering. Deler av virksomheten var organisert i en tre-

nivåmodell med sektorledelse og virksomheter (helse og omsorg og oppvekst- og kultur) og til 

og med 01.10.15 var teknisk avdeling og utviklingsavdelingen organisert etter to-nivåmodellen 

med enhetsledere. Dette gjør at det er vanskelig få til helhetlig tråd i årsmeldingen.  

 

Årsmeldingen ble ikke levert i hht fristen i kommuneloven. Dette som følger av at regnskapet 

ikke ble ferdigstilt til frist.  

 

I tillegg til de utvalgene årsmeldingen behandles i, skal årsmeldingen også behandles i 

Nordreisa kontrollutvalg og ungdomsrådet. Årsmeldingen for 2015 behandles i 10 ulike utvalg.  

 

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter 

regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling.  

Vurdering 

Rådmannen foreslår at årsmelding for 2015 slik den foreligger, vedtas.   
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 3 

å dmånnens  

innledning 
 

Året 2015 har vært både spennende og krevende!   

Rådmannens strategigruppe har deltatt i lederutviklings-

programmet Reis&Ryk i april/mai.  Programmet gikk bla 

ut på en 2 ukers studiereise til et EU-land. Deltakerne 

hospiterte i Sverige, Danmark, Finland, Island og Skott-

land. Forut reisen måtte hver leder beskrive mål for opp-

holdet og hvilke problemstillinger de ønsket å studere i 

utlandet. Programmet har i tillegg bestått av et erfarings- 

og implementeringsseminar og et kurs i ledertyper og 

team. Lederutviklingsprogrammet ble finansiert av et EU

-stipend og av KS OU-midler.  Programmet var meget 

vellykket og mange av lederne har hatt god nytte av erfa-

ringene fra vertsorganisasjonen de hospiterte hos. 
 

Kommunens økonomi har hatt stort fokus i hele 2015. 

Det ble innført månedsrapportering fra og med januar. 

Virksomhetsledere rapporterer månedlig til sektorleder 

og sektorleder rapporterer videre til rådmannen.  Rap-

porteringen danner grunnlag for rådmannens tertialrap-

portering til kommunestyret.  Det oppleves at økonomi-

kompetansen er blitt forbedret i 2015.  
 

Arbeidsgruppa for Økonomisk omstilling hatt 2 møter, 

hvor tema har vært «mulige besparelser i sektorene» og 

«sykefravær».  Fra høsten av har formannskapet og ho-

vedutvalgene videreført prosessen gjennom det ordinæ-

re budsjettarbeidet.  

Budsjettprosessen ble endret høsten 2015.  Endringen 

går ut på at hovedutvalgene kommer tidligere inn i bud-

sjettprosessen og jobber sammen med administrasjonen 

og tillitsvalgte om det konsekvensjusterte budsjettet. 

Med bakgrunn i konsekvensjustert budsjett, innstiller 

formannskapet på rammer til sektorene og kommune-

styret vedtar endelig ramme til hver sektor.  Sektorutval-

get må så tilpasse driften til den rammen som er gitt av 

kommunestyret.  

Kommunen har en målsetning om 92 % nærvær. I 2015 

var det samlede fraværet på 9,62% mot 10,56% i 2014. 

Nærværsarbeidet har hatt et spesielt fokus i 2015 og 

rådmannen vil fortsatt ha det i fokus, også i fremtiden. 
 

 

 

 

Etter barnehageopptaket i mars ble det klart at kommu-

nen hadde en overkapasitet på barnehageplasser. Dette 

medførte at to avdelinger ved Høgegga barnehage 

(Lillebo) og to avdelinger ved Sonjatun barnehage lagt 

ned fom 01.08.15.  Nedbemanningen ble gjennomført 

uten oppsigelser, men den resulterte i at noen ansatte 

ble omplassert i lavere stillingsprosent. 
 

I 2015 har vi også jobbet med fornying av avtaler med 

UNN HF vedr drift av Distriktsmedisinsk senter Nord 

Troms (DMS).  Videre er samarbeidsavtalen vedrørende 

PPT fornyet og vertskommuneansvaret fremkommer 

tydeligere i avtalen.  
 

I oktober opprettet UNN HF, i samarbeid med Nordreisa 

kommune, et nytt tilbud ved Nord-Troms DMS, og dialy-

se er nå tilgjengelig for nyrepasienter i Nord Troms.  Det-

te er et livsviktig tilbud for disse pasientene, som nå slip-

per den lange veien til Tromsø flere ganger i uka og der-

med får økt sin livskvalitet. 

Finansiering av sykestuesengene utover 2015 har vært et 

uavklart tema også i 2015. Nord Troms kommunene har 

jobbet i felleskap med å synliggjøre behovet og sam-

funnsnytten med sengene.   
 

Halti II - Nordreisas nye kulturhus ble tatt i bruk 1. mai 

2015. Kommunens kulturvirksomhet ble fra samme dato 

samlet under samme tak, sammen med Halti næringsha-

ge, Nord Troms museum, Halti kvenkultursenter og Halti 

nasjonalparksenter. Den 24. oktober var det offisiell åp-

ning, med innbudte gjester, festforestilling og festmid-

dag. 
 

I mai fikk kommunen testet sin kriseledelse og bered-

skap, da det gikk et undersjøisk ras i Sørkjosen.  Raset 

medførte store materielle skader og E6 var stengt i flere 

dager.  I etterkant av raset fikk kommunen gode tilbake-

meldinger fra både befolkingen, Fylkesmannen og media 

om informasjon og håndteringa av rasulykken.  
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Rådmannen har også i 2015 jobbet med omorganisering 

tilbake til 3-nivå. Den siste sektoren; Drift og utvikling 

ble ferdig organisert og iverksatt 01.10.15. Prosessen 

med sektor for oppvekst og kultur var ferdig i 2014, med 

virkning fra 01.01.15.  Kultur ble likevel ikke innlemmet i 

sektoren før 01.05.15. 
 

Arbeidet med oppdatering av kommunens beredskaps-

planer har også i 2015 vært en kontinuerlig prosess, og 

erfaringene etter raset i Sørkjosen gjorde det nødvendig 

med ytterligere forbedring av planen. 
 

Kommunestyret gjennomførte 30.04.15 en temadag om 

oppvekstvilkår i Nordreisa. Dagen resulterte i innspill 

som er tatt med som tiltak i tilstandsrapporten for 

grunnskolen.  
 

I juni vedtok kommunestyret å bosette ytterligere 15 

flyktninger pr år, slik at årlig bosetting nå er på 25 flykt-

ninger.  I tillegg kommer familiegjenforeninger. Også 

Nordreisa kommune har fått merke den akutte asylsitua-

sjonen i Europa, da Norlandia hotell den 21.10.15 ble 

åpnet som akuttmottak for asylsøkere. På det meste har 

det vært bosatt over 160 asylsøkere på hotellet.  Kom-

muneledelsen har fra oppstarten gjennomført ukentlige 

møter med Hero AS.  Fylkesmannen aktiviserte sin be-

redskapsledelse like etter oppstart av asylmottaket og 

kommunen har rapportert ukentlig om asylsituasjonen. 
 

Følgende nye planer ble vedtatt av kommunestyret i 

2015:  

 Plan for kompetanseutvikling i barnehagene Nord-

reisa kommune 2015-2018. 

 Kystsoneplan for Nordreisa kommune 2014-2026. 
 

Kommunestrukturarbeidet har også krevd fokus i 2015.  

Kommunestyret vedtok en utredning av Nord-Troms 4-

alternativet (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen) 

og det ble opprettet en arbeidsgruppe som skal gjen-

nomføre prosessen til vedtak i kommunestyret våren 

2016.  Det er holdt flere møter mellom kommune, samt 

et Kommunereformmøte i regi av Fylkesmannen 

27.05.15.  I desember vedtok kommunestyret 

«statusbildet» for Nordreisa kommune, som beskriver 

kommunens styrker, svakheter og viktigste utfordringer 

innenfor de ulike rollene som kommunen skal ivareta. 
 

Kommune- og fylkestingsvalg ble, som tidligere, gjen-

nomført over 2 dager i Nordreisa kommune; 13.– 

14.09.15. Kommunestyret hadde sitt konstituerende 

møte 16.10.15 og Øyvind Evanger (AP) ble valgt som 

ordfører. 
 

Intern kontroll har vært et tema gjennom hele året og et 

digitalt internkontrollsystem er tatt i bruk i organisasjo-

nen.  I tillegg ble det vedtatt et nytt økonomireglement 

og Etiske retningslinjer fra 1995 ble oppdatert. Disse er 

viktige sektorovergripene reglement, som bidrar til å 

styrke internkontrollen. 
 

Interkommunalt brannvernsamarbeid mellom Nordrei-

sa, Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy ble iverksatt 

01.04.15 med Kvænangen som vertskommune. Fra og 

med 01.07.15 overtok interkommunal brannsjef brann-

sjefansvaret for Nordreisa kommune.   

Lyngen kommune sa opp samarbeidet med de andre 

Nord Troms kommunene om IKT med virkning 01.01.16, 

mens Storfjord kommune sa opp samarbeidet om felles 

skogbrukssjef med virkning 01.01.16. 

Nord-Troms friluftsråd; som er et interkommunalt sam-

arbeid mellom Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og Skjerv-

øy, ble vedtatt som en permanent ordning fra og med 

01.01.16. 

Dessverre ble Nord Troms plankontor avsluttet 31.12.15, 

dette på tross av positive tilbakemeldinger og erfaringer 

fra bla planmyndighetene.   

Nordreisa kommune ble med i et nytt samarbeidspro-

sjektet i 2015; «Boligutvikling i Nord-Troms», som alle 6 

Nord-Troms kommunene er med i. Prosjektet har bla 

som mål å skape bolyst og bidra til boligutbygging i alle 

samarbeidskommunene.  

Nordreisa kommune ble også med i videreføring av pro-
sjektet «kompetanseutvikling i helse og omsorg i Nord-
Troms», der prosjektet nå er i en iverksettingsfase gjen-
nom satsing på bla helsefagarbeidere. 
 

I desember vedtok kommunestyret å utrede et samar-
beid om en fast organisert barneverntjeneste med de 
øvrige kommunene i Nord Troms.   
 

Kommunens driftsregnskap for 2015 ble avlagt med et 
merforbruk på kr 1.978.500,-. Den budsjetterte inndek-
ninga av det akkumulerte underskuddet på 1,2 mill kr 
ble ikke innfridd, og det gjenstår 12.7 mill kr i inndek-
ning. Investeringsregnskapet ble avlagt med en under-
dekning på kr. 391.750,-. 
 

Rådmannen vil rette en takk til både politikere og an-
satte i Nordreisa kommune, som gjennom felles innsats 
og forståelse klarer å opprettholde gode tjenester, tross 
stram kommuneøkonomi og budsjettkutt.  
 

Storslett, 31.03.16 
Anne-Marie Gaino 

rådmann 
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eiså mot må lene 

 

Hvå vil vi? 

Kommuneplanen er – sammen med økonomiplanen –  
kommunens øverste mål- og styringsdokument: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: ”Mot et åpent kunn-
skapssamfunn” 

I samfunnsdelen definerer politikerne hva som er de vik-
tigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet i Nord-
reisa.  Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt 
våren 2013, er en langsiktig plan – og minst en gang i 
hver valgperiode skal kommunestyret ta den opp til rul-
lering.  

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomi-

planen kan illustreres som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN  

 Konkurransedyktige arbeidsplasser 

 Muligheter for bolig 

 Livskraftig sted 

 Godt bomiljø 

 Utdanning og oppvekst 

 Markedsføring og omdømme 

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN 

—DET A PNE STED 

 Innbyggernes medbestemmelse 

 Åpen stedsidentitet 

 Ta i bruk innflytternes kompetanse 

FOLKEHELSE —PA VIRKNING FORAN BEHAND-

LING 

 Økt arbeidsdeltakelse 

 Flere med fullført utdanning 

 Bolig til alle  

 Sosial tilhørighet 

 Tilrettelegging for positiv helseatferd 

ØKONOMISK HANDLEFRIHET 

 Positiv netto driftsresultat 

 Stram økonomistyring og ledelse 

 Effektiv tjenesteproduksjon og organisering 

 Økt arbeidsnærvær 

NATUR, MILJØ OG KLIMA 

 Klima i endring vil gi utfordringer for det kommuna-

le tjenester 

 Overordnet risiko– og sårbarhetsanalyser er viktige 

i alt arbeid og planlegging 

Mye 
laksFlott 

skole

Gode 
veger, 

flytilbud 
og 

bredbånd

Halti II

Mange 
gjester
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konomi og resultåt  

Driftsresultåt  
Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2015 gikk 
med underdekning på kr 1,98 mill. Det var i tillegg bud-
sjettert med inndekning av tidligere års merforbruk på 
kr 1,2 mill, men den ble strøket som følge av at drifts-
regnskapet gikk i merforbruk. Merforbruket ble dermed 
totalt sett på ca kr 3,2 mill. I 2013 gikk driftsregnskapet 
med underdekning på kr 0,469 mill.  

 

 

 

 

 

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 pre-
mieavviket holdt utenfor på grunn at den er med å 
«blåse opp» omløpsmidlene. Den korrigerte viser at 
likviditetsgrad 1 går kraftig ned når premieavviket hol-
des utenfor, og gir signaler om at kommunens evne til å 
dekke sine betalingsforpliktelser går ned.  
 

Likviditet  
I løpet av 2015 har arbeidskapitalen styrket seg. Sam-
menlignet med 2014 har omløpsmidlene gått 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 / bankinn-
skudd, 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 for-
dringer er styrket med kr 1,6 mill. Premieavviket er re-
dusert med kr 5,0 mill sett mot 2014. Fordringen på pre-
mieavviket er kun regnskapsteknisk og det følger ingen 
innbetaling av likvider, og blåser dermed opp omløps-
midlene.  

Kortsiktig gjeld består av postene annen kortsiktig gjeld 
og premieavvik. Sammenlignet med fjoråret har kortsik-
tig gjeld økt med kr 4,15 mill. Av dette utgjør annen 
kortsiktig gjeld kr 0,87 mill, mens «gjeldssiden» på pre-
mieavviket har økt med kr 3,28 mill.  
  

Pensjon  
Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er 
KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pen-
sjonskasse. Det er balanseført 689 mill kr i pensjonsfor-
pliktelser og 565 mill kr i pensjonsmidler. Årets premie-
avvik 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. 
 

Fond  

Den samlede fondsbeholdningen er på 34,65 mill kr for-
delt mellom følgende fondstyper:  

 

 

 

 

 

Investeringer  

Summen av brutto investeringsutgifter i anleggsmidler 
er på kr 46,37 mill, mot kr 49,18 mill i 2014. Investe-
ringsregnskapet har en underdekning på kr 0,392 mill, 
noe som skyldes manglende finansiering av egenkapital-
innskuddet til KLP. Dette innskuddet kan ikke finansie-
res med lånemidler. I 2015 var det budsjettert med 
tomtesalg med tilsvarende sum, men salg av tomter ble 
vesentlig lavere enn egenkapitalinnskuddet.  

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

I investeringsveileder fra 2011 presiseres det at finan-
sieringen av prosjektene skal sees som samlet, uav-
hengig 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 

  2015 2014 2013 2012 

Netto drifts-
resultat 

-0,48 -0,25 
% 

4,07 
% 

3,05 % 

Likviditets-
grad 1 

144 144 169 180 

Korr likvidi-
tetsgrad 1 

106 90 124 136 

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

Endring ar-
beidskapital 
balanse 

10,3 11,55 2,81 1,94 

Endring ar-
beidskapital 
resultat 

10,3 11,55 2,81 1,94 

Tall i mill kr RS 
2014 

RS 
2013 

RS 
2012 

RS 
2015 

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

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

Ubundne inv fond 0,27 0,27 0,27 0,27 

Bundne inv fond 18,58 22,20 25,69 18,68 

Sum fondsbeholdning 34,72 39,14 41,66 34,65 
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Gjeld, renter og åvdråg  

Den samlede lånegjelda er i 2015 på kr 507,2 mill inkl 
videreformidlingslån, og har økt med kr 13,5 mill fra 
2014.  

 

 

 

 

 

 

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld 
ihht Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Hus-
banken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene 
går til videre utlån. 50 % av lånemassen er på fastrente 
med bindingstid over 3 måneder. Dette er innenfor kom-
munens finansreglement som tilsier minimum 30 % fast-
rente. Av total lånegjeld utgjør lån til VAR investeringer 
og videreformidlingslån ca 44 %.  

 

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 merfor-
bruk på kr 7,6 mill som er i henhold til budsjett, og kom-
munen var da i rute i forhold til den opprinnelige inndek-
kingsplan fra departementet. Som følge av at kommu-
nen ikke klarte budsjettert inndekning på kr 1,2 mill, må 
kommunen søk departementet om ytterligere forleng-
ning av inndekningsplanen. 

Gjenstående merforbruk fremkommer slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordreisa kommune har søkt departementet om ny inn-
dekningsplan som følge av at opprinnelig inndeknings-
plan ikke er blitt overholdt. Det nye forslaget til inndek-
ning er som følger:  

Søknaden er ikke behandlet av departementet per april 
2016. 

Driftsregnskåpet 

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: 
 Inntekten på refusjon sykelønn/fødselspenger ble 

kr 11,44 mill mer enn budsjettert. Budsjettet på 
sykelønn er satt lavt og i forbindelse med revde-
ringen av budsjettet for 2016 må det tas stilling til 
om denne skal økes.  

 Merverdiavgift ble kr 8,7 mill mer enn budsjettert, 
og må sees i sammenheng med utgiften på mer-
verdiavgift. Merverdiavgift går totalt sett i 0,-, men 
gir avvik på skjemaene. I forbindelse med revide-
ringen av budsjettet for 2016 må det tas stilling til 
om budsjettet skal økes.  

 Refusjon fra staten ble kr 4,82 mill mer enn bud-
sjettert. Kr 1,04 mill gjelder prosjekter med refu-
sjoner som går i 0,- totalt sett. Kr 0,51 gjelder mer-
inntekt 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.  

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

Kommunens sam-
lede lånegjeld 

507 238 493 724 481 872 461 823 

Fordelt på følgen-
de kreditorer: 

       

Kommunalbanken 318 502 333 005 319 176 296 334 

KLP kommunekre-
ditt 

84 152 55 141 57 371 59 602 

DNB 192 225 259 292 

Husbanken 
(videref m  lån) 

104 394 105 353 105 066 105 595 

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 

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 

Differanse 4 531 924 3 516 096 3 178 305 737 534 

Halti II var den største investeringen i 2015 

Under-
skudd 

Resterende 
underskudd 

31.12.15 

2016 2017 Sum inndek-
ning 

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 

-�141�-



 8 

 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.  

 Inntekten på ressurskrevende tjenester ble kr 2,5 
mill mindre enn budsjettert. Dette skyldes i ho-
vedsak endring i antall mottakere. 

 Refusjon fra UNN ble kr 1,37 mill mindre enn bud-
sjettert, 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 sykes-
tuesenger.  

 

Inntekts- og formueskatt ble kr 3,18 mill mer enn bud-
sjettert. Dette skyldes at skatteinngangen i Norge ble 
bedre enn forventet.   
Andre salgs-og leieinntekter ble kr 2,8 mill mer enn bud-
sjettert. Billettinntekter ble kr 0,37 mill mer enn bud-
sjettert, 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 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 merfor-
bruk på kr 3,2 mill sett mot budsjett 

Sosiale utgifter ble kr 3,3 mill mindre enn budsjettert.  

 

Kjøp av varer og tjenester ble kr 19,7 mill mer enn bud-
sjettert: 

 Driftstilskudd/-avtaler til private har et merfor-
bruk på kr 3,83 mill. 

 Kjøp av konsulenttjenester har et merforbruk på 
kr 1,5 mill. Av dette er kr 0,53 kjøp av tjenester av 
helsetjenester. Kr 0,63 gjelder prosjekter som går i 
0,- totalt sett. 

 Tjenestekjøp fra andre kommuner har et merfor-
bruk på kr 1,25 mill. 

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

 Tjenestefrikjøp har et merforbruk på kr 0,7 mill 

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

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

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

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

 Strøm, olje, bio fjernvarme, kommunale avgifter 
og kommunal renovasjon har et merforbruk på kr 
0,35 mill. Når det sees i sammenheng med inntek-
ten 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. 

 Merverdiavgift har et merforbruk i forhold til bud-
sjett 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 %.  

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 gjen-
nomført opplæring i regnskapsanalyse og regnskapsrap-
portering for samtlige ledere.  I tillegg ble det innført 
månedlige rapporteringer fra virksomhetsledere til sek-
torledere 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 sektorut-
valgene og utvalgslederne for budsjett 2016. Bevilg-
ninger for budsjett 2016 ble gjort på rammenivå og ikke 
lengre på enkelttiltak, noe som medfører at sektorutval-
get 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 kan bidra til at det blir 
et mer overordnet syn på sektorene, og gir en større 
fleksibilitet i sektoren innenfor det økonomiske perspek-
tivet.     

 

 

 

Sektor Regnskap Reg. budsjett Avvik 

1 Sektor for adm 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 Utviklingsavdeling 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 rammetil-
skudd 

-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 inter-
komm. samarbeid 

96 959 -16 847 -113 806 
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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. 

 

Sektor 8 – Skatter og rammetilskudd  

Mindreforbruket på rente, avdrag og avsetninger er på 
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 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 var i 2015 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 før 2014. Den budsjetterte inndek-
ningen på tidligere års merforbruk på kr 1,2 mill ble strø-
ket som følge av ytterligere merforbruk på 1,978 mill i 
driften. I hovedsak skyldes merforbruket for høyt bud-
sjetterte inntekter og overforbruk på sektor for sektore-
ne.  

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 ytterli-
gere nedskjæringer uten å gå på stillinger.  

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 hendel-
ser, samt bygge opp likviditetsbufferen.  

I tiden fremover vil økningen i inntektene ikke stå i for-
hold til økningen på utgiftssiden, og nye tiltak må finan-
sieres innenfor eksisterende drift. Det er da viktig at 
kommunen går gjennom hele driften for å finne effektive 
metoder å levere tjenester på. Spesielt innenfor helse-
sektoren 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.  

Innenfor sektor for levekår benyttes det store ressurser 
på spesialundervisning på mellomtrinnet og på ung-
domsskolenivå, og for å snu denne utviklingen må det 
settes inn forebyggende tiltak. Om dette kan gjøres in-
nenfor eksisterende ressurser eller ved hjelp av økte 
ressurser, må utredes.  

Nordreisa kommune har opparbeid seg et stort vedlike-
holdsetterslep på kommunale bygg, og noen av byg-
ningene krever betydelig oppgradering for å kunne til-
fredsstille dagens krav.  
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Regnskapsskjema 1A     

Tall i 1 kroner 

Regnskap 

2015 

Regulert  

budsjett 2015 

Opprinnelig  

budsjett 2015 

Regnskap 

 2014 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER     

Skatt på inntekt og formue -93 075 307 -89 895 000 -90 281 000 -86 034 331 

Ordinært rammetilskudd -184 262 632 -182 755 000 -183 141 000 -181 645 654 

Eiendomsskatt verk og bruk -15 662 006 -15 704 000 -15 704 000 -15 360 969 

Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 0 0 0 

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd -2 193 645 -2 338 000 -2 338 000 -2 329 213 

Sum frie disponible inntekter -295 193 590 -290 692 000 -291 464 000 -285 370 167 

     

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER        

Renteinntekter og utbytte -3 821 773 -4 356 028 -4 656 028 -4 855 520 

Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0 0 0 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 13 771 449 15 260 552 17 708 731 14 847 210 

Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 

Avdrag på lån 17 387 354 18 386 584 19 081 782 15 684 673 

Netto finansinntekter/-utgifter 27 337 030 29 291 108 32 134 485 25 676 363 

     

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER        

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige mer-
forbruk 0 1 200 000 0 0 

Til ubundne avsetninger 0 2 567 333 586 986 0 

Til bundne avsetninger 5 600 192 473 800 473 800 4 691 522 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefor-
bruk 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 

Bruk av bundne avsetninger -5 792 947 -494 297 0 -5 329 721 

Netto avsetninger -192 755 3 746 836 1 060 786 -638 199 

     

FORDELING        

Overført til investeringsregnskapet 0 895 000 0 0 

Til fordeling drift -268 049 315 -256 759 056 -258 268 729 -260 332 003 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 270 027 815 256 759 056 258 268 729 260 801 046 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 1 978 500 0 0 469 043 
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Økonomisk oversikt - Drift     

Tall i 1 kroner 
Regnskap  

2015 
Regulert  

budsjett 2015 
Opprinnelig  

budsjett 2015 
Regnskap           

2014 

DRIFTSINNTEKTER     

Brukerbetalinger -18 414 454 -17 931 710 -17 931 710 -19 109 258 

Andre salgs- og leieinntekter -30 581 827 -27 777 618 -27 729 618 -25 309 086 

Overføringer med krav til motytelse -92 127 970 -68 369 410 -65 272 284 -94 155 346 

Rammetilskudd -178 109 247 -179 379 000 -179 765 000 -177 734 654 

Andre statlige overføringer -15 899 011 -16 080 900 -14 294 500 -12 833 179 

Andre overføringer -6 788 836 -4 926 000 -3 576 000 -5 892 000 

Inntekts- og formuesskatt -93 075 307 -89 895 000 -90 281 000 -86 034 331 

Eiendomsskatt verk og bruk -2 298 474 -2 338 000 -2 338 000 0 

Eiendomsskatt annen fast eiendom -13 363 532 -13 366 000 -13 366 000 -15 360 969 

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 

Sum driftsinntekter -450 658 657 -420 063 638 -414 554 112 -436 428 823 
     

DRIFTSUTGIFTER     

Lønnsutgifter 255 961 711 241 341 773 235 664 794 255 841 834 

Sosiale utgifter 34 769 973 38 118 896 36 967 452 32 472 171 

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 60 003 135 49 536 233 47 844 053 57 777 704 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 44 614 409 35 375 019 35 375 019 40 442 264 

Overføringer 31 009 510 21 758 773 25 507 523 26 151 625 

Avskrivninger 16 720 215 17 000 000 17 000 000 15 826 871 

Fordelte utgifter -856 106 0 0 -793 646 

Sum driftsutgifter 442 222 847 403 130 694 398 358 841 427 718 823 

     

Brutto driftsresultat -8 435 811 -16 932 944 -16 195 271 -8 709 999 

     

EKSTERNE FINANSINNTEKTER     

Renteinntekter og utbytte -3 821 772 -4 356 028 -4 656 028 -4 855 520 

Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på lån -9 750 0 0 -32 250 

Sum eksterne finansinntekter -3 831 522 -4 356 028 -4 656 028 -4 887 770 

     

EKSTERNE FINANSUTGIFTER     

Renteutgifter og låneomkostninger 13 771 449 15 260 552 17 708 731 14 847 210 

Tap finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0 0 0 

Avdrag på lån 17 387 354 18 386 584 19 081 782 15 684 673 

Utlån 0 0 0 0 

Sum eksterne finansutgifter 31 158 803 33 647 136 36 790 513 30 531 884 

     

Resultat eksterne finanstransaksjoner 27 327 281 29 291 108 32 134 485 25 644 113 

     

Motpost avskrivninger -16 720 215 -17 000 000 -17 000 000 -15 826 871 

Netto driftsresultat 2 171 255 -4 641 836 -1 060 786 1 107 243 

     

BRUK AV AVSETNINGER     

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 

Bruk av bundne fond -5 792 947 -494 297 0 -5 329 721 

Sum bruk av avsetninger -5 792 947 -494 297 0 -5 329 721 

     

AVSETNINGER     

Overført til investeringsregnskapet 0 895 000 0 0 

Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 1 200 000 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 0 2 567 333 586 986 0 

Avsatt til bundne fond 5 600 192 473 800 473 800 4 691 522 

Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 

Sum avsetninger 5 600 192 5 136 133 1 060 786 4 691 522 

     

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 1 978 500 0 0 469 043 
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Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet   

Tall i 1 kroner 

Regnskap             

2015 

Regulert     

budsjett 2015 

Opprinnelig    

budsjett 2015 

Regnskap             

2014 

Netto driftsutgifter pr Sektor         

Sektor for administrasjon 25 632 600 25 091 036 33 571 790 28 557 937 

Sektor for oppvekst og kultur 117 995 206 114 507 006 108 389 851 98 581 810 

Sektor for helse og omsorg 117 289 824 112 719 848 109 356 746 117 740 451 

Utviklingsavdelingen 7 080 983 6 182 749 6 347 691 9 462 267 

Anleggsdrift -2 427 591 -224 524 -293 504 465 838 

Bygg og Eiendom 30 194 008 30 014 690 30 622 557 32 217 694 

Skatter og rammetilskudd -12 928 309 -13 257 500 -11 495 500 -9 499 580 

Renter,avdrag og avsetninger -17 875 375 -18 257 402 -18 257 402 -15 822 484 

Prosjekter og interkommunale samarbeid 5 066 469 -16 847 26 500 -902 887 

Netto for Sektor 270 027 815 256 759 056 258 268 729 260 801 046 

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet  

Tall i 1 kroner 
Regnskap         

2015 

Regulert budsjett 

2015 

Opprinnelig Budsjett 

 2015 

Regnskap           

2014 

FINANSIERINGSBEHOV     

Investeringer i anleggsmidler 46 373 454 52 934 187 48 507 000 49 178 564 

Utlån og forskutteringer 9 818 697 10 000 000 10 000 000 6 363 694 

Kjøp av aksjer og andeler 1 228 833 1 300 000 1 300 000 1 176 181 

Avdrag på lån 9 559 852 5 650 000 5 650 000 7 712 483 

Avsetninger 4 726 565 0 0 360 868 

Årets finansieringsbehov 71 707 401 69 884 187 65 457 000 64 791 790 

     

FINANSIERING     

Bruk av lånemidler -36 055 002 -43 488 187 -39 961 000 -39 852 358 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -837 084 -1 300 000 -1 300 000 -448 949 

Tilskudd til investeringer 0 -200 000 -200 000 -2 000 000 

Kompensasjon merverdiavgift -5 260 399 -4 960 000 -4 960 000 -5 204 668 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -24 121 281 -19 936 000 -19 036 000 -12 203 905 

Andre inntekter -412 102 0 0 -66 875 

Sum ekstern finansiering -66 685 868 -69 884 187 -65 457 000 -59 776 755 

     

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger -4 629 783 0 0 -4 119 669 

Sum finansiering -71 315 651 -69 884 187 -65 457 000 -63 896 424 

     

Udekket / Udisponert 391 750 0 0 895 366 
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Regnskapsskjema 2B  

Investeringsregnskapet   

      

Ansvar Ansvar(T) 
Regnskap           

2015 
Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 2015 

Regnskap            
2014 

906 Sørkjosen skole - kritiske ombygginger        

907 IKT-utstyr Funnke og legetjenesten        

908 Guleng 3 9 646 941 13 000 000 13 000 000 327 478 

911 Halti II 29 024 053 26 700 000 24 800 000 40 620 347 

912 Byggetrinn 3 Storslett skole 43 167    5 173 820 

913 Inventar og utstyr skolekantine Storslett skole      75 543 

914 Ombygging Halti I / Halti II 184 768      

917 VAR Hovedplan avløp 1 616 027 1 860 000 1 860 000   

926 Kjøp av grunn 1 162 619 894 000    

930 VAR prosjekter 0 800 000 800 000 764 188 

931 Bruk av tunnellmasser 675 009 536 265  1 189 094 

932 Uteområdet Storslett skole 623 761 496 922  66 241 

934 Ombygging sykestue 133 415 100 000  249 983 

935 Ombygging Dialyse Sonjatun 402 095 500 000    

937 EPC Energisparekontrakter  1 194 856 6 900 000 6 900 000   

938 IKT utstyr oppvekst 1 031 761 827 000 827 000   

939 Sikring Sørkjosen havn   320 000 320 000   

955 Utbygging Oksfjord havn 188 088      

963 Oppbygging Leonard Isaksensveg 446 895      

970 Kjøp av kjøretøy      700 000 

    46 373 455 52 934 187 48 507 000 49 178 564 
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åmfunn og livskvålitet 

Nordreiså vokser 

Folketallet per 1. januar i år er nå klar for alle kommuner 

i Norge. Den viser utviklingen i løpet av de tre siste må-

nedene i fjor, og forteller oss at det nå bor 4.895 perso-

ner med fast adresse i Nordreisa kommune. Dette er 13 

flere enn det gjorde samme tid i fjor.  

Summert for årene 2013-2015 har Nordreisa kommune 

en folkevekst på 0,31%.  Troms  har en vekst på 0,80%, 

Finnmark på 0,54 og Nordland på 0,32% i samme perio-

de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tabellene viser så går befolkningen opp i Nordreisa 

kommune.  Det som er verdt å merke seg er at det stadig 

er fødselsunderskudd, dvs at det fødes færre enn antall 

som dør pr år i kommunen. Videre det tabellen om frem-

skrevet folkemengde viser, at antall eldre over 80 år nes-

ten fordobles mot 2040.   

 

 

 

 

Kommunen merker allerede nå et stadig økende press 

mot helse– og omsorgstjenester. Nordreisa kommune 

har siste årene stadig økt ressurser til helse– og om-

sorgsektoren. Regnskapstall for kap 3 helse– og sosial 

viser en enorm økning fra 2009 til 2015    

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 

landbakgrunn, Nordreisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordreisa 2012 2013 2014 2015 2016 

Folkemengde 1/1 4807 4850 4854 4882 4895 

Levendefødte 50 41 51 39  

Døde 49 64 56 51  

Fødselsoverskudd 1 -23 -5 -12  

Innflyttinger 241 222 221 249  

Utflyttinger 201 194 190 223  

Nettoinnflytting 40 27 31 26  

Folketilvekst 43 4 28 13  

Framskrevet folkemengde, etter alder og tid MMM   

 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

0-5 år 333 341 365 371 366 363 366 

6-15 år 607 612 639 655 683 684 671 

16-66 år 3152 3145 3193 3237 3278 3298 3251 

67—79 år 544 586 690 756 723 757 860 

80 år og eldre 254 247 256 288 391 446 473 

Totalt  4890 4931 5143 5307 5400 5548 5621 

2009 86,7  2013 97,9 

2010 87,4  2014 118,3 

2011 80,7   20145  

2012 100,1   

 2013 2016 

Danmark 4 3 

Finland 5 10 

Island 3 3 

Sverige 17 11 

Bulgaria 3 4 

Estland 4 3 

Latvia 19 26 

Polen 6 8 

Litauen 14 22 

Spania 3 13 

Storbri- 4 4 

Russ- 7 9 

Tyrkia 3 3 

Tysk- 12 16 

Ukrai- 4 4 

Ungarn 3 3 

Eritrea 13 19 

Etiopia 10 10 

 2013 2016 

Egypt 3 0 

Ghana 0 5 

Guinea 3 3 

Kenya 3 0 

Liberia 6 5 

Libya 0 3 

Marokko 4 4 

Somalia 7 30 

Bhutan 19 16 

Filippine- 4 5 

Iran 4 4 

Sør-Korea 0 3 

Nepal 13 10 

Syria 0 21 

Thailand 18 18 

Innvandrere, Nordreisa 2013 2016 

I alt 212 285 

Ufordelt  6 16 

Sum 218 301 
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Arbeidsledigheten  

Arbeidsledigheten var ved utgangen av desember på 3,1 

% av arbeidsstyrken i Nordreisa. I Troms var det ved ut-

gangen av desember 2,1 prosent helt ledige, mens 

snittet for landet ligger på 3,0 prosent. Arbeidsmarkedet 

i Nordreisa preges av høyere ledighet enn snittet i Troms 

og på landsbasis. Det er imidlertid store variasjoner mel-

lom kommuner i Troms.  

Troms og Nord-Norge har så langt i år hatt en helt annen 

utvikling i arbeidsmarkedet enn andre deler av landet. 

Krisen innen oljenæringen har gjort at ledigheten, spesi-

elt på Vest- og Sørlandet, har økt kraftig innen Ingeniør 

og IKT-fag. Det er mange bedriftsnedleggelser og per-

mitteringer som i sin tur skaper ringvirkninger i resten av 

samfunnet. I Troms er den oljebaserte næringen bare i 

startfasen, og virkningene deretter. Offentlig sektor er 

stor i Nordreisa og Troms, og behovet for arbeidskraft i 

kommunale tjenester og helsetjenester vil fortsette å 

øke med en aldrende befolkning.  

 

 

 

 

NAV Nordreisa har 20 varig tilrettelagte arbeidsplasser 

(VTA). Viktige samarbeidspartnere på tiltakssiden er 

Nordreisa ASVO og attføringsbedriften NORDTRO hvor 

brukere får både avklaring og ulike kurs samt arbeids-

praksis.  

 

Uføre 

Nordreisa har pr utgangen av desember 13,4 % uføre-

trygdede  i aldersgruppen 18-67 år. På landsbasis liggere 

antallet uføre på ca. 9,4 %. For Troms fylke er det ca. 

11,2 % av befolkningen i alders-gruppen 18- 67 år som er 

ufør. Som tabellen nedenfor viser er andelen uføre høye-

re i Nordreisa. Dette er imidlertid situasjonen for mange 

av Nord- Troms kommunene, og kan ha sin forklaring i 

kjennetegnene ved arbeidsmarkedet som er i mindre 

kommuner.  

 

 

 

 

I prosent av 18-67 år. Inkluderer varig ufør. 2. kvartal  

 

Sosiål stønåd og livsopphold 

De fleste av brukerne av økonomisk sosialhjelp søker 

supplerende hjelp. Dvs. at brukerne har inntekter eller 

ytelser, men disse rekker ikke til å dekke inn nødvendige 

utgifter til livets opphold. Det medfører at når utgifter til 

livets opphold øker, øker disse brukernes underskudd i 

forhold til å betjene utgiftene, og de har krav på hjelp.  

Antallet brukere av sosiale tjenester i 2015 var omtrent-

lig på samme nivå som i 2014. Det totale forbruket var 

mindre i 2015 enn i 2014. En kvalifisert antakelse om 

årsaken til mindre forbruk i 2015 er muligheten for NAV 

Nordreisa til tettere oppfølging, som følge av ekstra res-

surser til oppfølging av brukere, gjennom prosjektmidler 

fra Fylkesmannen. I flere sammenhenger viser resultater 

at kapasitet i tjenesten til tett individuell oppfølging av 

brukerne gir resultater.   

I 2015 var antallet deltakere i kvalifiseringsprogrammet 

ca. 2 i snitt. 

 

 

  2013 2014 2015 

Nordreisa 14.8  14.4 13.4 

Troms 11.5 11.1% 11.2 

Norge 9.4 9.4. 9.4 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nordreisa 2.5 2.8 3.0 2.9 2.9 3.1 

Troms 2.2 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 

Norge 2.7 2.4 2.4 2.6 2.7 3.0 

I kr  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nødhjelp 307 000 229 706  225 000 333000 345 086 208 670 

Boutgifter 300 000 687 802  585 000 830000 2 149 800 1 159 930 

Tannbe-

handling 

90 000 297 957  19 000 16000 95 000 90 000 

Livsopp- 425 000 760 361  832 000 1 872 000 2 139 000 1 751 400 

Brukere 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

18-24 år 25 28 35 32 30 27,5 

25-44 år 53 48 46 45 47 47 

45-66 år 17 21 18 22 22 23,3 

67 år og 

over 

5 3 1 2 1 2,2 

-�149�-



 16 

Nordreisa kommunestyret er kommunens 

øverste myndighet og har også som organ 

arbeidsgiveransvar for ansatte i kommu-

nen.  

Kommunestyret har 21 representanter 

olitisk styring og åktivitet 

Råd og utvalg Ledere 

Kommunestyret Øyvind Evanger (AP) 

Formannskapet  Øyvind Evanger (AP) 

Administrasjonsutvalget Øyvind Evanger (AP) 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget Hilde Nyvoll (AP) 

Næring– og kulturutvalget  Øyvind Evanger (AP) 

Helse– og omsorgsutvalget Olaug Bergset  (SP) 

Oppvekstutvalget Siv Elin Hansen (SV) 

Kontrollutvalget John Karlsen (FrP) 

Klagenemnd Ole Morten Pedersen (AP) 

Byggekomite Terje Olsen (H) 

Eldreråd  Knut M. Pedersen (AP) 

Rådet for funksjonshemmede Harry Kristiansen  

Dispensasjonstutvalg, disp. Olav Rokne Erichsen (AP) 

Nordreisa kommunestyre 2015—2019 

 Øyvind Evanger 

Sigrund Hestdal 

AP 

AP 

Hilde Anita Nyvoll  

Sigleif Pedersen 

Tore Elvestad   

Olaug Bergset    

Olaf Malvin Skogmo  

Siv Elin Hansen 

Helga Jæger Wigdel  

Karl Mattis Nyheim  

Terje Olsen 

Johanne Olaussen 

Herborg Ringstad 

Per Sverre Moan  

Anne Kirstin Korsfur 

Arthur Tørfoss 

John Roald Karlsen  

Tor Arne Isaksen 

Ingvil B. Andersen 

Davida  Olsen 

AP 

AP 

Ap  

SP 

SP  

SV 

SV  

MDG  

H 

H 

H 

H  

FRP 

FRP 

FRP  

KRF 

KRF 

KRF 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ant politiske møter 52 60 65 62 79  76  80 79 76 92 

Ant politiske vedtak 348 426 226 364 699  450  392 327 356 383 

Andel kvinner/menn i 

kommunestyret 

M:11 K:10 K:10 K:10 K:10  K:10  K:10 K:10 K:10 K:9 

Ordfører for valgperioden 2015—2019  er Øyvind 

Evanger fra Arbeiderpartiet, som sitter som ordfører i 

sin første periode.  
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Bårn- og unges kommunestyre 

Barn- og unges kommunestyre (BUK) har hatt tre møter i 
2015. Det er vedtatt at det skal være to møter i året i 
BUK, men av ulike administrative utfordringer ble møtet 
i november 2014 flyttet til 2015. 

I 2015 har BUK bla. sendt inn uttalelse til trafikksikker-
hetsplanen der de påpekte behov for. gatelys, sykkelsti 
og busstopp. BUK har også bedt skoleadministrasjonen 
om å gjennomføre brannøvelser for de som har buss 
som skoleskyss. Buk har kommet med innspill på aktivi-
teter som kan være på Point, og bedt miljø- plan og ut-
viklingsutvalget om at det tilrettelegges for rullestolbru-
kere med handicaptoalett i 1. etasje og stolheis opp trap-
pa til 2. etasje på Point. Buk har også bedt formannskap 
og kommunestyret om å sette av penger til uteområdet 
på Storslett skole i budsjettene for 2015 og 2016. BUK 
har også tildelt midler til idekveld 29.1.15 hvor tema var 
fritidsaktiviteter i kommunen og hva man kan gjøre som 
ungdom.   

I BUK er representantene barn- og unge fra Storslett sko-
le, Rotsundelv skole, Reisa Montessoriskole, 
Straumfjordnes skole og Ungdomsrådet/Nord-Troms 
videregående skole. 

Totalt er det avholdt 11 møter i BUK etter at det ble 
etablert i 2010. Forarbeid og etterarbeid i forbindelse 
med BUK`s valg og møter er tidkrevende for både admi-
nistrasjonen og skolene, og reglementet for BUK er revi-
dert slik at representanter i utvalget får en periode på 2 
år. Barn- og unge er engasjerte og det er alltid fulltallig 
oppmøte og så å si ingen forfall til møtene. Sakene som 
tas opp i møtene er på forhånd sendt inn av medlemme-
ne, og de er godt forberedt når de møter opp.  I 2012 
vedtok BUK å opprette et arbeidsutvalg for barn og ung-
es kommunestyre (BUKA), slik at denne kunne behandle 
fortløpende innkomne søknader om aktivitetsmidler på 
vegne av BUK. På lik linje som ordføreren i Nordreisa er 
medlem i 17. mai komitéen er også ordføreren medlem i 
BUK. Det er vedtatt at minst en voksen fra hver skole 
skal være tilstede under møtene i BUK, dette for barnas 
trygghet og sikkerhet, samt at det også er i tråd  

 

Ungdomsrå det 

 Nordreisa Ungdomsråd er et ungdomspolitisk organ av 
og for ungdommer i Nordreisa. Rådet er valgt av elever 
ved Storslett skole, Reisa Montessoriskole, Straumfjord 
skole og Nord-Troms VGS avdeling Storslett. Ungdomsrå-
det har 2 representanter i kommunestyret med tale- og 
forslagsrett, samt en representant i alle utvalg. Det er i 
tillegg 2 representanter i RUST (Nord-Troms ungdoms-
råd). Det ble i 2015 gjennomført 8 ungdomsrådsmøter. 
Ungdomsrådet har i tillegg deltatt på RUST-møter og 
samlinger og har deltat på Ungdommens fylkesting. 

Det er Nordreisa ungdomsråd som arrangerer det rusfrie 
16. maiarrangementet. Pga. pinse med tilfallende lang-
helg ble arrangementet flyttet til 13. mai. Det deltok 250 
ungdommer fra hele Nord-Troms, ca. det samme antallet 
som tidligere år men samtidig ikke like høyt som rekord-
årene med rundt 500 deltagere.  

Ungdomsrådet arrangerte i januar en idékveld for ung-
dom i samarbeid med ungdomskontakten. Her kom det 
innspill på hvilke aktiviteter og tilbud som ungdommen 
savner i bygda. Det kom også fram hvor mange tilbud 
som egentlig eksisterer i dag. Resultatet av kvelden har 
blitt jobbet videre med av ungdomsrådet og ungdoms-
kontakten. 

Etter omorganiseringen av oppvekst og kultur ble sekre-
tariatet for ungdomsrådet uendret, dvs utføres av utvik-
lingsenheten Valg til ungdomsrådet gjennomføres hver 
høst og representantene blir valgt for 2 år. Ved valget i 
2015 var det kun 2 representanter som ønsket å fort-
sette så det ble valgt inn 6 nye. Devserre var det ingen 
fra VGS som ønsket å stille til valg. Møte planen for det 
nye rådet følger kommunestyret sin møteplan og det 
gjennomføres nå ungdomsrådsmøter før hvert kommu-
nestyre hvor sakslisten gjennomgås.  

Ungdoms medbestemmelse i Nordreisa er godt ivaretatt 
siden ungdomsrådet er representert i alle utvalg og kom-
munestyret. Det er ungdommen selv som må vurdere 
hvilke saker som er relevant for de og ikke de voksne. 

Danser seg inn på nye Halti II 

Tusser og troll—åpning Halti II  
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edårbeidere og orgånisåsjon  

Personålsituåsjon og årbeidsmiljø 

 

Omorganisering av oppvekstsektoren fikk full virkning fra 
og med 1.5.15.   

Omorganisering av enhetene teknisk drift og utvikling ble 
gjennomført med virkning fra og med 1.10.15.  Leder for 
sektor for drift og utvikling er Dag Funderud.   

Det er forholdsvis god interesse for ledige stillinger i 
Nordreisa kommune.  Fortsatt er det likevel utfordringer 
med å få dekket behovet for fagarbeidere/høgskole-
utdannede innenfor helse og omsorg.  Det samme gjel-
der ved rekruttering av kvalifiserte vikarer for avvikling 
sommerferien.   

Nedbemanning ved barnehagene ble gjennomført våren 
2015, ingen ansatte ble sagt opp men flere fikk tilbud om 
annet arbeid/arbeidssted. 

3+3 turnus ved Høgegga ble avviklet høsten 2015.  Som 
følge av dette ble tre ansatte tilbudt annet arbeidssted. 

En rask rundspørring viser at tilbudet om fri for å trimme 
i arbeidstida (inntil én time pr uke), ble benyttet av rundt 
40 ansatte.  Ordninga ble evaluert i 2015.  Tilbudet om 
aktivitet blir som følge av dette utvidet i 2016. 

Gymsalen og svømmehallen, 3-4 timer per uke, benyttes 
av rundt 20 ansatte.   

Det føres ikke oversikt over sosiale aktiviteter/
sammenkomster, men uformelt er vi likevel orientert om 
at ansatte innimellom treffes for sosialt samvær utenom 
arbeidstid.  Slike uformelle møteplasser er positivt for 
arbeidsmiljøet.  Arrangement som omfatter alle ansatte 
samtidig, har ikke vært gjennomført på flere år. 

 

Sykefravær 

Etter en periode med gjennomgående nedgang i sykefra-
vær, steg sykefraværet igjen i 2014 for så å gå ned igjen i 
2015 til 9,62%. Det er vanskelig å peke på hva som kan 
være årsaken til denne økninga, men utviklinga for 2015 
er  bedre i Nordreisa kommune enn trenden i Troms.  

Arbeidsgiverpolitikk 

Nordreisa skal ha en tjenesteutvikling og 

personalpolitikk som bidrar til godt arbeids-

miljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering 

av riktige fagfolk og kompetanse.  

Herunder:  

 Organisering fra helhetstenking  

 Effektiv, utviklingsorientert og tilpas-

ningsdyktig organisasjon 

 De ansatte er viktigste ressurs og det 

skal benyttes proaktive tiltak for å 

utvikle ressursen 

 Skal ha et attraktivt omdømme for 

rekruttering 

 Heve kompetanse i hele organisasjo-

nen gjennom etter– og videreutdan-

ning 

 Arbeide for å redusere ufrivillig del-

tid.   
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Egen statistikk over fravær: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For kommunen som geografisk område er fraværet re-

dusert og ligger nå under Troms fylke. Endringer i kom-

munen som organisasjon vil også slå ut på endringer i 

geografisk område som følge av at kommuneorganisa-

sjonen er den største arbeidsgiveren i Nordreisa. Syke-

fravær både for Troms fylke og landet har gått opp. (SSB)  

 

 

 

 

 

 

IA-arbeidet  

IA-avtalens delmål 1 – redusere sykefraværet/oppfølging 
av sykemeldte 

Arbeidet med å øke jobbnærværet gjøres hver eneste 
dag. På bakgrunn av administrasjonsutvalgets vedtak fra 
juni 2015, har arbeidet med jobbnærvær blitt ytterligere 
intensivert.  Det kan være at denne prosessen allerede 
gir seg utslag i lavere sykefravær, jfr. tall for 4. kvartal 
2015.   

Som det andre fylket i Norge, begynte Troms fylke fra og 
med 15.3.15 tettere å etterleve reglene om oppfølging 
av sykemeldte.  Dette berører, og krever god medvirk-
ning fra, både arbeidstaker, arbeidsgiver, sykemelder og 
NAV. Oppfølging som ikke er i tråd med regelverket kan 
føre til økonomiske konsekvenser for både arbeidstaker 
og arbeidsgiver.     

Å legge forholdene til rette for arbeidstakere som har 
behov for tilrettelegging, er en viktig del av IA-arbeidet.  

Å tidsbegrense og evaluere slike ordninger, er også en 
vesentlig del av IA-arbeidet.  

Fortsatt blir de aller fleste som trenger en sykemelding, 
100 % sykemeldt.  Gradert sykemelding skal imidlertid 
alltid vurderes før full sykemelding.  Gradert sykemel-
ding sikrer kontakt mellom den sykmeldte og kollegaer, 
arbeidsplassen/-giver.  

Gjentatte, lange sykefravær er negativt for den sykmeld-
te.  I noen tilfeller vil et bedre alternativ for den ansatte 
kunne være en mindre stilling, mens løsninga i andre 
saker kan være overflytting til annet passende arbeid 
hos samme arbeidsgiver.  Likevel må man ta inn over oss 
ikke alle saker kan løses ved tilbud om annet arbeid hos 
samme arbeidsgiver/tilrettelegging.  I slike saker må par-
tene finne andre løsninger.  I noen tilfeller kan det være 
riktig å avslutte arbeidsforholdet på en verdig måte. 

 

IA-avtalens delmål 2 – økt sysselsetting av personer med 
redusert funksjonsevne 

I dag har enkelte ansatte, på grunn av redusert funk-
sjonsevne, fått sin arbeidssituasjon mer eller mindre per-
manent tilrettelagt. Dette er positivt for den enkelte, 
men kan bli til ulempe for andre ansatte på samme ar-
beidssted. Varig tilrettelegging av arbeidsoppgavene er 
heller ikke intensjonen i IA-avtalen. Få, om noen, ar-
beidsplasser i vår organisasjon er universelt utformet og 
slik i utgangspunktet tilrettelagt personer med redusert 
funksjonsevne.   

 

IA-avtalens delmål 3 – å forlenge den yrkesaktive perio-
den 

Å legge til rette slik at man kan beholde seniorer i yrkes-
aktivitet lengre, er også en vesentlig del av IA-avtalen.  
AML har bestemmelser om rett til redusert arbeidstid 
basert på alder, 62 år. Utover dette gis et generelt se-
niortillegg på kr 10.000,- til ansatte fra fylte 62 år.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Årstall Gj snitt 4. kvartal 

2005 10,6 10,2 

2006 13,6 13,8 

2007 11,3 11,1 

2008 10,7 10,6 

2009 10,9 11,9 

2010 11,1 11,9 

2011 11,1 9,3 

2012 10,7 10,8 

2013 9,8 9,9 

2014 10,56 12,41 

2015 9,62 7,94 

Legemeldt  fravær  4. kvartal 

2014 

4. kvartal 

2015 

Nordreisa  geografisk 

område 

7,3 6,7 % 

Troms 6,3 7,3 

Landet 5,4 6,3 
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Tillitsvalgte 

Nordreisa kommune har inngått avtaler med fagfore-
ningene om antall tillitsvalgte og frikjøp. Til sammen har 
er 1,5 stilling frikjøpt til hovedtillitsvalgtfunksjonene for-
delt på: 
 Fagforbundet 0,80 stilling 
 Utdanningsforbundet 0,40 stilling  
 Delta 0,10 stilling 

 Sykepleierforbundet, 0,20 stilling 

 

Forhandlinger 

Tariffoppgjøret i 2015 var et mellomoppgjør.  Det betyr 
at det kun ble gjennomført lokale lønnsforhandlinger 
etter Hovedtariffavtalens (HTA) for kap 3 og 5.  Forhand-
lingene ble gjennomført uten brudd mellom partene. 
Lønnsforhandlingene for både kap. 3 og 5 foregikk den 
29. september.  
Forhandlingsmodulen i dataprogrammet Agresso ble 
brukt ved lønnsforhandlingene.   
 
I tillegg til lønnsforhandlinger er følgende møter gjen-
nomført: 
1 møte etter HTA 4.A.2 – særskilte forhandlinger 
3 møter etter  HTA 4.A.3 – beholde og rekrutter arbeids-
takere 
4 møter etter HTA 4.A.4 – kompetanse 
1 møte etter HTA 5.3 – annen lønnsregulering 
 

 
Likestilling  
 
Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune omhandler ak-
tivt arbeid med følgende  målsettinger: 
 
 Økt mangfold i virksomheter. 
 Like arbeidsmuligheter for alle ansatte. 
 Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag 

av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion 
m.m. 

 Alle nye bygg og ny infrastruktur skal være univer-
sell utformet.  

 Alle skal ha tilgang til og tilrettelagte tilbud innen-
for kultur, idrett og friluftsområder.   

 
Kommuneplanens samfunnsdel gjengir inkludering og 
universell utforming jfr krav i diskrimineringsloven og i 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Videre er det i    
lønnspolitisk plan vedtatt at lønn skal fastsettes på sam-
me måte for kvinner og menn. Kommunen har også ved-
tatt retningslinjer for uønsket deltid. I tilsettingsrutinene 
skal søkere  som står kvalifikasjonsmessig likt, foretrek-
kes det kjønn som er underrepresentert.  
 
Kjønnsbalansen i Nordreisa kommunestyre er pr i dag 12 
menn og 9 kvinner. I rådmannens leder gruppe er der 6 

kvinner inkl rådmann og 2 menn. Øvrig ledelse  i Nord-
reisa kommune består av 20 kvinner og 8 menn.   
 
SSB vurderer en kommunes likestillinggrad på  en skala 
fra 0-1. 1 representerer full likestilling. Nordreisa kom-
mune får en skår på 0,719 og er en av de mest likestilte 
kommunene  i landet.   

 

 
Etisk standard  
 
Nordreisa kommune er ansvarlig for grunnleggende vel-

ferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av 

fellesskapet. Kommunen er gitt stor makt som forvalter 

av en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at 

holdningene til folkevalgte og ansatte gjenspeiler høy 

etisk bevissthet. Et fungerende lokaldemokrati forut-

setter at innbyggerne har tillit til kommunen.  

Nordreisa kommunestyre vedtok i juni 2015 etiske ret-

ningslinjer for Nordreisa kommune. Etiske retningslinjer 

skal være en rettesnor for politisk arbeid og arbeid utført 

av ansatte i Nordreisa kommune. Formålet er å skape et  

godt tillitsforhold mellom ansatte, folkevalgte og innbyg-

gerne, vil Nordreisa kommune legge vekt på at gode 

etiske grunnholdninger skal prege virksomheten. 

Indikatorer for kjønnslikestilling Nordreisa  2014 

Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 95,2 

Andel menn kommunestyrerepresentanter (prosent) 52,4 

Andel kvinner kommunestyrerepresentanter (prosent) 47,6 

Andel menn med høyere utdanning (prosent) 17,8 

Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 26,6 

Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 80,2 

Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 75,8 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) 405100 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) 314100 

Andel sysselsatte menn (20-66 år) arb deltid (prosent) 18,3 

Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) arb deltid (prosent) 38,3 

Andel fedre hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 64,6 

Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,54 

Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) off sektor (prosent) 27,1 

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) off sektor (prosent) 72,9 

Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) priv sektor (prosent) 68,6 

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) priv sektor (prosent) 31,4 

Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent) 48,3 
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent) 51,7 

Grad kjønnsbalanse i utd progr vgs (skår) 0,67 
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Internkontroll 

Alle kommuner har et selvstendig ansvar for å føre kon-
troll med egen virksomhet, jfr Kommuneloven.   
Internkontroll dreier seg om å være beredt og forebygge. 
Fra desember 2014 har Nordreisa kommune tatt i bruk 
et elektronisk verktøy; KF kvalitetsstyring, som er  til 
hjelp med formalisering og dokumentasjon av rutiner, 
prosedyrer og avvik. Det har jobbet med å få etablert 
kvalitetssystemet i organisasjonen i 2015.  Hovedfokus 
har vært å skrive inn nye og gamle rutiner, etablere elek-
tronisk risikovurdering  og avvikshåndtering i hele orga-
nisasjon. Dette er en stor arbeidsoppgave som vil fort-
sette i 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ugleprisen 2014 

Ansatte som gjennom sitt arbeid, deltagelse og positive 
støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre 
når det gjelder kompetanse, utvikling og service. Med-
lemskap kan også gis til personer som har satt kommu-
nen i spesielt positivt medielys.  

Vinneren får ett diplom og et jakkemerke som synlig be-
vis for sin viktige rolle i kommunen. Jakkemerket er na-
turlig nok er ei ugle.   

Ifølge gresk mytologi satt ei ugle på skulderen til en vis 
og klok gudinne. På denne måten ble klokskapen og vis-
dommen overført til uglen. Vi kan derfor si at Ugla sym-
boliserer kompetanse, klokskap og visdom. 

Ugleprisen for 2015  Virksomhetsleder ved Sonjatun om-
sorgssenter Anita Jensen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kåring ble foretatt av juryen, forrige års ugle, dennes 
leder og rådmann Anne-Marie Gaino.   

Kjennetegn på årets ugle: alltid blid, positiv, sterk, tyde-
lig, lyttende, omsorgsfull, trår til når det behøves.  

Prisvinneren er opptatt av et godt arbeidsmiljø og har 
bidratt til det gode miljøet ved å sette fokus på trivsel, 
være åpen for innspill, pådriver for personalturer og del-
tar på sosiale arrangement på arbeidsplassen.  

Prisvinneren har videreutdanning i demensomsorg og 
har vært en pådriver i demensteamet gjennom sitt enga-
sjement for denne pasientgruppen.  Hun er opptatt av å 
skape samhold mellom ansatte og at ansatte skal ha fag-
lig utvikling. Dette har skjedd gjennom bla involvering i 
demensprosjekter, noe som har resultert i at Sonjatun 
omsorgssenter fikk Demensprisen i Troms for 2010. 

Som tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø, har vinneren 
bidratt til at sykefraværet har vært lavt over mange 
år.  Det har også ført til at Sonjatun omsorgssenter har 
fått oppmerksomhet langt utenfor kommunegrensen, 
gjennom nominasjon til IA-prisen i Troms. 

 

Elektronisk HMS håndbok er en del av kommunens 

internkontroll system 
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entrålådministråsjon  

Ansvårsområ de 

Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sek-

torovergripene funksjoner. Under sentraladministrasjo-

nen ligger rådmann, personal, økonomi, servicetorg og 

ikt.  

Sentraladministrasjonen ivaretar funksjoner som for-

handlinger, sentrale avtaler, HMS, beredskap, samar-

beidsutvalg, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, 

saksbehandling, bindeledd mellom politisk og admini-

strativt nivå, politiske rapporteringer, regnskap, bud-

sjett, innfordring, skatt, ikt, lønn, personalforvaltning, 

servicetorg, politisk sekretariat, valg, pressekontakt. Det 

benyttes relativt mye ressurser på å følge opp behov 

ute i sektorene for å ivare forvaltningen g og tjeneste-

produksjonen på en mest mulig effektiv og kvalitativ 

god måte. 

Som tidligere år har det også i 2015 vært betydelige 

utfordringer å styre etter en meget stram økonomisk 

situasjon, gjennomføring av kommunevalg, lønnsfor-

handlinger og budsjettprosessen. Omorganisering av 

teknisk og utviklingsavdeling har vært en prioritert opp-

gave sammen med budsjettprosess og lønnsforhand-

linger. I 2015 ble det startet opp arbeid med innføring 

av internkontroll og kvalitetssystem.  

 

Økonomi 

 

 

Medårbeidere  

Sentraladministrasjonen består av 18,16 stillinger. I 
2014 ble 0,8% stilling overført fra sentraladministrasjon 
til oppvekstsektor.  

 

 

 

 

  Målsetting Resultat 

Stolthet over egen 
arbeidsplass 

4 4,8 

Arbeidsnærvær  92 %  5,55 

Årlige medarbei-
dersamtaler 

100% 22 %  

Sektor Regnskap Reg. budsjett Avvik 

Administrasjon 25 590 529 25 099 854 -90 675 

Det var en stor dag for Nord-Troms da statssekretær Anne 

Kari Olli kunne legge ned stein ved åpningen av Halit II 24. 

oktober. En stor  
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Servicetorget 

Servicetorg er kommunens veiviser til innbyggerne og 
bidrar til at offentlige tjenester blir tilgjengelig for alle. 
Informasjon til og fra hele organisasjonen går igjennom 
Servicetorget som har 4,16 stillinger. Fra 2015 ble det 
45 % stilling vakant som følge av oppsigelse av stilling. 
Stillingen ble holdt vakant ut året. Servicetorget har 
selvstendig saksbehandling, skjenke– og serveringssa-
ker, søknader om dispensasjoner motorferdsel i utmark, 
leie av kommunale bygg og er politisk sekretariat. I 
2015 ble kommune– og fylkestingsvalg avvikle uten av-
vik.  

Timene og dagene etter raset i Sørkjosen 10. mai, var 
informasjonen ut til publikum vesentlig for samfunnet. 
Nordreisa kommune har mottatt ros for det arbeidet. 
Både kommunens nettside og facebook side ble brukt 
aktivt i arbeidet.  

 

IKT åvdelingen 

IKT avdelingen har ansvaret for utvikling, drifting og 
vedlikehold av kommunens IKT løsninger innenfor fag-
områdene helse, oppvekst, administrasjons, teknisk 
drift, samt kommunens telefoniløsninger. Kommunen 
er i tillegg med i et Interkommunalt samarbeid på IKT 
området med de fem andre Nord-Troms kommunene, 
hvor Nordreisa som den største kommunen har en sen-
tral rolle i driften og utvikling av felles IKT løsninger og 
det felles datasenteret i Olderdalen. 

IKT avdelingen bistår også alle brukere med brukersup-
port, råd og veiledning ved kjøp av IKT utstyr. 

Lisenskostnader til Microsoft, overføring av alle kom-
munens telefoni, linjer og samband samt aksjonærbi-
drag til Bredbåndsfylke Troms her medført merforbruk i 
på kr 590.000,-.  

Det har vært 9,83% sykefravær i 2015. Det er ikke gjen-
nomført medarbeidersamtaler i 2015. 

 

Økonomiåvdelingen 

Økonomiavdelingen består av ansvarsområdene økono-
mi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendoms-
skattekontor, regnskapsføring for kommunen og menig-
hetsrådet, legat, fakturering og innfordring av kommu-
nale krav, kommunekasse, lønnsarbeid, og skatteopp-
kreving og arbeidsgiverkontroll.  

2015 var et år preget av at avdelingen hadde stabil be-
manning. Det ble innført månedlig rapportering for bå-
de virksomheter og for sektorene, og det ble gjennom-
ført opplæring i forbindelse med rapporteringen. Det 
har bidratt til økt fokus ut i organisasjonen på tildelt 

ramme og økt bevissthet rundt budsjettprosessen. 
Hvert tertial har det vært rapportert til formannskapet 
og kommunestyret med en oppsummering av regns-
kapsstatus. I 2015 ble budsjettprosessen lagt om, og 
Rådmannen tildelte sektorene budsjett på rammenivå.   
Innenfor området skatt ble det avklart at kommunene 
skal beholde funksjonen som skatteoppkrever med til-
hørende oppgaver, etter at denne har vært foreslått 
statliggjort. I 2015 ble det gjort en oppgradering av øko-
nomisystemet Agresso noe som bidro til at det ble et 
økonomisk merforbruk i forhold til virksomhetens ram-
me med kr 320.000.   

Nordreisa kommune brukt som godt eksempel i foredrag 

hos !I all offentlighet».  

Sørkjosraset 2015  

Vrakgods og rester av bygninger ligger å flyter i havna 
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ppvekst og kultur  

Ansvårsområ de 

Sektor for oppvekst og kultur er omorganisert med virk-
ning fra 01.01.15, og ble med det den sektoren i Nord-
reisa kommune som har underlagt flest virksomheter. 
Fra 01.05.15. ble også kulturvirksomheten med kulturut-
vikling, kulturskole, bibliotek og kino lagt under denne 
sektoren. Sektorleder for oppvekst og kultur har et over-
ordnet ansvar for sektoren; både fag-, personal og øko-
nomiansvar.  

Politisks styringsorgan er Oppvekstutvalget som ble le-
det av Hilde Nyvoll (AP) fram til valget. Ny leder etter 
valget er Siv-Elin Hansen (SV) 

Oppvekstleder er Johanne Båtnes 

Sektor for oppvekst og kultur arbeider for å oppfylle må-
lene i kommuneplanens samfunnsdel for 2012-2025, 
«Mot et åpnere kunnskapssamfunn» for Nordreisa kom-
mune. Noen av disse målene er formulert på følgende 
måte: 

 Nordreisa kommune skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor 
familier kan få individuell hjelp og støtte på et tidlig tids-
punkt. 

 Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal 
dreies mot mer fore-byggende og helsefremmende fremfor 
behandlende. 

 Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barne-
vern rettet mot barnehager og skoler. 

 Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lav-
terskeltilbudet til barn og unge for å fremme fysisk og psykisk 
helse og forebygge sykdom og skade. 

 Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena 
med høy kvalitet og starten på et helhetlig opplæringsløp. 
Det pedagogiske arbeidet etter rammeverket skal basere seg 
på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø.  

 Nordreisa kommune skal ha en åpen barne-hage som et lav-
terskeltilbud og en tiltaks-arena for familier som trenger 
støtte og stimulering. Den skal også være en arena for lek og 
samvær for foresatte og barn uten ordinær barnehageplass. 

 Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læ-
ringsmiljø som har fokus på faglige resultater og sosial kom-
petanse.  

 Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats for å redu-
sere behovet for spesial-undervisning. 

 Nordreisa kommunes voksenopplæring skal tjene innbygger-
ne og næringslivet i forhold til norskopplæring/integrering av 
fremmedspråklige.  

 Nordreisa kommune skal utvikle Nord-reisa bibliotek til å bli 
et kunnskaps-senter og en lærings-arena for barnehager og 
grunn-skoler i kommunen. 

 Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og 
bibliotektjenestene til voksne som tar utdanning. 

 Nordreisa kommune skal i Halti-bygget tilrette-legge for pro-
duksjoner og kultur-opplevelser for regionens befolkning. 

 Nordreisa kommune skal ha en godt utbygd kulturskole der 
det er plass til de som ønsker det. 
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Medårbeidere  

Sektorens totale sykefravær 

 

 

Sektor for oppvekst og kultur har hatt et stort fravær, og 

det er igangsatt et arbeid på alle virksomhetene for å få 

ned sykefraværet. Tiltakene er ulike fra virksomhet til 

virksomhet ut i fra hva som kommer frem i prosessarbei-

det ift temaet og gjennom medarbeidersamtaler. Nedbe-

manning av barnehageavdelinger våren 2015 skapte noe 

uro, og det meldes at en del av det store fraværet også 

kunne ha sin årsak i usikkerheten personalet levde med.  

Høsten 2015 hadde sektoren en flott nedgang i sykefra-

været. Familiesenteret er en av virksomhetene som har 

hatt meget stort fravær, og de har søkt bistand fra ar-

beidslivssenteret for å kartlegge interne utfordringer. 

Det har vært jobbet systematisk med tilrettelegging og 

samtaler når ansatte har vært på tur tilbake i jobb. Fra-

været ble en merbelastning på de som var på jobb, og 

etterslep av oppgaver har preget arbeidet. Imidlertid så 

har medarbeidere kommet tilbake, og etter en stor inn-

sats er det meste på plass gjennom gode rutiner og bruk 

av internkontroll. Rotsundelv skole er en av virksomhete-

ne innenfor oppvekst og kultur som har hatt et lavt syke-

fravær, og de har fokus på jobbnærvær fremfor sykefra-

vær. 

Medarbeidersamtaler 
Det varierer fra virksomhet til virksomhet hvordan de 
ligger an ift medarbeidersamtalene. De fleste virksom-
hetsledere er ajour med årlige samtaler mens noen har 

årsaksforklart bakgrunnen for at tiltaket ikke er gjen-
nomført med stort arbeidspress.  
Sektorleder har startet gjennomføringen av medarbei-
dersamtaler, og har som mål å fullføre disse i løpet av 
første halvår 2016. Det er ikke foretatt medarbeiderun-
dersøkelser siden omorganiseringa av sektor for opp-
vekst og kultur. 
 

Tjenester og resultåt 
 

Tidlig inn» og «Rett hjelp til rett tid» er en viktig rette-

snor for arbeidet i sektoren, med utgangspunkt i sentrale 

føringer og Nordreisa kommunes samfunnsplan. Sekto-

ren har jevnlige møter for å styrke det tverrfaglige arbei-

det, og på den måten komme tidlig inn for å gi hjelp. 

Dette er en prosess som er krevende og som må gå over 

tid, men virksomhetene ser nytten av at samhandlinga 

styrkes. Sektoren er blant annet i gang med å kartlegge 

de ulike formene for samarbeid for å skriftliggjøre mulig-

hetene som allerede er etablerte og for å vurdere tiltak 

vi må igangsette/erstatte slik at vi samarbeider formåls-

tjenlig. Nordreisa kommune deltar som pilotkommune i 

et prosjekt hvor det arbeides på tvers av virksomheter 

og som har tittel «Barn i rusfamilier – tidlig interven-

sjon». Prosjektet har støtte gjennom KoRus Nord og le-

des av fagleder ved åpen barnehage i Familiesenteret. 

Ressursgruppa i tillegg til utvalgte nøkkelpersoner i ulike 

virksomheter, har deltatt på opplæring/kurs for å heve 

sin kompetanse om tidlig identifikasjon og tidlig inter-

vensjon av barn og unge som lever i risikoutsatte livs- og 

familiesituasjoner. Prosjektet har varighet ut 2016. Et 

annet forhold vi arbeider med er å få til et helhetlig opp- 

2013 2014 2015 

9,54 % 11,97 % 10,89 % 

Økonomi   Oppvekst Regnskap Budsjett Forbruk i 

% 
Avvik 

Lønn inkl sosiale 

utg 
108 922 272 101 405 627 107,41 % -7 516 645 

Øvrige utgifter 40 455 990 33 532 893 120,65 % -6 923 097 

Inntekter -31 522 261 -20 925 811 150,64 % 10 596 450 

Sum 117 856 001 114 012 709 103,37 % 3 843 292 

 

I 2015 har sektoren et merforbruk på vel  
3,8 mill. Den tjenesten som står for det  
største merforbruket forrige budsjettår er  
barnevernet med over 2,4 mill. Nedenfor  
følger noen av andre tjenester med   
merforbruk: 
 Krisesenter kr 257 000,- 
 Kjøp spesialundervisning til private skoler kr 

650 000,- 
 Skoleskyss kr 200 000,- 
 Budsjettert med inntekter ift sykelønnsrefusjon. 

Eks. var det budsjettert med kr. 850.000 til dette 
på Storslett skole, og dette har slått negativt ut 
for denne og andre virksomheter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Storslett skole samlet merforbruk kr 400 000,- 
 Storslett bhg samlet merforbruk kr 140 000,- 
 Sonjatun og Høgegga bhg skjev grunnet ned tak 

av avdelinger  
 Leirbukt barnehage har et stort merforbruk fast-

lønn og vikar sykelønn, men virksomheten har 
også store merinntekter på refusjon sykepenger 
og refusjon fødselspenger. Totalt på lønn minus 
refusjoner er et merforbruk på 180.000,-   
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læringsløp fra barnehage til videregående. Nordreisa 
kommune arbeider for å tette overganger for barn og 
unge. I arbeidet med overgangen barnehage-skole skal 
fokuset være også på faglige forhold, og ikke bare på 
praktiske. Storslett skole har innledet et samarbeid med 
Moan skole i forhold til utveksling av forventninger og 
krav når det gjelder overgangen småskole-mellomtrinn. 

I 2015 fikk vi gledelig nok miljøfyrtårn i sektoren i det 
Høgegga barnehage og Moan skole ble sertifiserte. Gra-
tulerer!  

 

 

 

 

 

 

Kulturvirksomheten 

Kulturvirksomheten har siden omorganisering og inn-
flytting i Halti i 2015, hatt en betydelig økning i antall ar-
beidsoppgaver, uten økning i bemanning. Samlokalise-
ring av virksomhet kultur er ubetinget positivt, og det er 
et stort potensiale for videre utvikling av virksomheten.  

Virksomheten har hatt en svært positiv utvikling med 
store besøkstall både innafor kino og kulturarrangemen-
ter. Kultur har imidlertid store utfordringer når det gjel-
der å løse alle de nye oppgavene og det økte volumet 
innenfor arrangement, skranketjeneste, scene- og kino-
drift. Samtidig er det store forventninger til aktiviteter og 
samhandling i Halti.  
 
Bibliotek 
I perioden 2011 – 2015 gjennomførte Nordreisa bibliotek 
sammen med de andre Nord-Troms bibliotekene det re-
gionale prosjektet «Framtidas kunnskapsarena». I pro-
sjektperioden hadde man fokus på bedring av samarbeid 
mellom bibliotek og skoler/barnehager. Et av resultatene 
av denne satsingen er at utlånet fra bokbussen er blitt 
fordoblet.  Besøket har i 2015 økt betraktelig ved hoved-
biblioteket har økt betydelig (40-50%). Dette har sam-
menheng med åpning og innvielse av nye Halti, jevnlig 

klassebesøk fra grunnskolene og at biblioteket i 2015 har 
oppgradert biblioteklokalene.  
 
Kino 
Befolkningen har tatt den nye kinoen i bruk på en over-
veldende måte og totalbesøket har økt med hele 32 % 
fra 2014 til 2015. Da Halti kulturscene ble tatt i bruk 
kuttet kinoen annonsering i lokalavisen, men satset ster-
kere på sosiale medier, digitale skjermer og plakater. 
Kiosksalget i forbindelse med kinobesøk er også økt be-
traktelig. 
 
Kulturskole 
Kulturskolen har hatt både vakanse og sykemelding i stil-
linger, så fra februar 2015 har det kun vært 1,2 stilling 
disponibel. Resultatet er betydelig nedgang i kulturaktivi-
teter og arrangementer som tidligere var i regi av kultur-
skolen. Kulturskolen har pr 01.01.2016 ca. 40 elever på 
venteliste. Annen aktivitet i kulturskolen 2015; lunsjkon-
serter i Halti, «Skriveløst» - et kurs i kreativ skriving, 
«Loistava» - norsk /kvensk musikksamarbeid mellom kul-
turskole, grunnskole og dramaklasse ved Nord-Troms 
v.g.skole og kulturkafe - et samarbeidsprosjekt mellom 
flyktningetjenesten, ungdomskontakten og kulturskolen. 
 
Elevtall ved kulturskolen: 
 Skoleåret 2012-2013, 102 elever  
 Skoleåret 2013-2014, 86 elever 
 Skoleåret 2014-2015, 32 elever 

Skoleåret 2015-2016, 35 elever 
 
Ungdomskontakt og Point 
Ungdomskontakten er et rusforebyggende prosjekt som 
er finansiert med støtte fra Helsedirektoratet, og har job-
bet rusforebyggende gjennom aktivitet. Blant annet er 
aktivitetene i Point økt betydelig ved at ungdomskontak-
ten har hatt sin base for aktiviteter der og holdt dørene 
åpne samt at Point ble omdefinert til et lavterskel kultur-
verksted og åpnet for alle som driver med kultur. Et pro-
dusentteam er etablert for å ha dyktige ungdomsarrang-
ører som kunne bidra på ungdomsarrangementer som 
UKM og 16. maiparty. Høydepunktet var at de fikk ansva-
ret for Ungdommens kapring av Halti, ungdommens 
egen åpning av Halti. Produsentteamet har på eget initia-
tiv stiftet forening for å kunne ha bedre organisasjons-
form.  
 

Hamres og 

snekres og 

bygges…. 

Sonjatun 

barnehage 

Åpning Halti II 

Bålet på elva 
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Kulturmidler og øvrig kulturarbeid 

I 2015 ble det tildelt kulturmidler på tilsammen kr 

277 000 til 27 søkere til følgende type aktiviteter: Idrett, 

musikk, barn og ungdom, eldre og funksjonshemmede 

og drift av grendehus. I tillegg ble det utbetalt kr 

130 000 i kommunal andel til et spillemiddelanlegg. 

Det er også utbetalt faste driftstilskudd til Nord-Troms 

museum.  

Æresprisen deles ut hvert annet år og ble i 2015 utdelt 

for syvende gang, og denne gangen gikk den til Olaf 

Fredriksen, Rotsundelv. 

Nordreisa kulturråd ble stiftet med 18 medlemsorgani-

sasjoner i februar 2015. Rådet er et organ for frivillige 

organisasjoner innafor kulturområdet og kan beskrives 

som en parallell til idrettsrådet. 

Kulturscene 

Nordreisa kommune kan med stolthet berette at åpning 

av Halti kulturscenen ble markert med en rekke flotte 

åpningsarrangementer fra og med den offisielle åpning-

en 24. oktober. Åpningsforestillingen ble produsert i 

samarbeid med Troms fylkeskommune v/Kultur i Troms 

og i tillegg til fylkeskommunens tilskudd og kommunens 

egenandel, mottok vi tilskudd fra Norsk kulturråd og 

Sametinget. Forestillingen ble framført to ganger, og 

mellom de to forestillingene var det en åpen offentlig 

tenning av ildskulptur på Reisaelva.  

De øvrige arrangementene i åpningsprogrammet var:  

 Reisarevyen: 3 forestillinger 

 Ungdommens kapring av Halti! 

 Den store kinodagen 

 Stjernefrost med Stjernekoret 

 Agnete Båtnes Braaten m Nordreisa musikkorps 

og Skjervøy musikklag 

 Med Mollis i 40 år. Jubileumsforestilling 

 Festkonsert! Arctimus sekstett og Ola Marius 

Ryan 

 ITU - Kvensk teater trupp. Forestilling. 

 

I tillegg til åpningsarrangementene har Halti kultursce-

nen vært arena for en rekke små og store konferanser, 

både interne og eksterne, samt noen andre kulturar-

rangement:  

 NRK/ Framtid i nord, politisk paneldebatt 

 Jim Reeves - mennesket og musikken, m/ Arne 

Benoni’ 

 DKS- konsert, Valkyrien Allstars 

 «En vandring i COUNTRYMUSIKKENS historie" m/

Arne Benoni 

 Kulturskolen, dramagruppa ITU, forestilling 

 Kulturkafé, kulturskolen, flyktningetjenesten og 

ungdomskontakten 

 Reiselivskonferanse 

 Politikeropplæring, to dager v/Fylkesmannen i 

Troms 

 RUST, konferanse 

 Utleie til privat arrangement 

 DKS- teater, «den mørkeredde ridder» 

 

Erfaringen er at det er store utfordringer med drift av 

kulturscenen. Kulturscenen har flott lyd- og lysutstyr 

som det kreves kompetanse for å bruke og ta vare på. 

 

Familiesenteret 

Familiesenteret er en samordnet og samlokalisert virk-

somhet rettet mot barn, unge og deres familier. Sente-

ret er et lavterskeltilbud og en møteplass med lett til-

gang til ulike tjenester. Det har vært gjort et stykke ar-

beid på familiesenteret med å revitalisere virksomhets-

planen samt arbeidet med sykefraværet. I følge Folke-

helseinstituttets folkehelsebarometer for 2015, har 

kommunens innbyggere utfordringer som gir risiko for 

barne-/ungdomsbefolkningen. For eksempel er antall 

barn av enslige forsørgere 18 pr 100, mot landet 15. An-

tall med videregående eller høyere utdanning: 77 av 100 

mot landet 83. Overvekt/fedme ved 17 årsalder er 32 % 

i kommunen mot landet 21%. Disse faktorene gir vel-

kjent risiko for bistand fra hjelpeapparatet, både helse-

messig og sosialt. 

Helsestasjonstjenesten ser store utfordringer i forhold 

til vektproblematikk i hele barne- og ungdomsbefolk-

ningen. Videre er unges psykiske utfordringer og behov 

for «noen å snakke med», omfattende oppfølging i for-

hold til familiers samspillproblematikk og foreldrekon-

flikt i forbindelse med samlivsbrudd arbeidskrevende. 

Det avdekkes også relativt store psykiske utfordringer 

hos barn av bosatte flyktninger, da familienes/

foreldrenes opplevelser og erfaringer er noe som barna 

preges av.  
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Åpen barnehage er en møteplass for foreldre og barn i 

førskolealder. Her legges det tilrette for barns utvikling 

og støtte til foreldre. Åpen barnehage er også en viktig 

tiltaksarena for barnevernet og er en arena for helse-

søstrenes arbeid i familier med spesielle behov. Barne-

hagen er et av de få tiltak og tilbud som kommunen har 

for barn som ikke går i ordinær barnehage.  

Barnevernet rapporterer at de har jobbet med å re-

kruttere tilsynsførere for å fylle kravet om oppfølging i 

fosterhjem. De har hatt nedgang i antall meldinger og 

derav undersøkelser, og dette henger sammen med end-

ring i registrering av nye meldinger i aktive tiltak. 

Tabell viser saksomfang i barneverntjenesten, og utvik-

lingen de siste 4 år (tall fra halvårsrapporter). 

Barnevernet har økning i andel barn med hjelpetiltak i 

hjemmet. De opplever stadig akuttsituasjoner, men har i 

mindre grad behøvd å akuttplassere barn. Totalt 20 barn 

utenfor hjemmet pr. 31.12.15, herunder også i form av 

hjelpetiltak, midlertidige tiltak eller atferdstiltak utenfor 

hjemmet. 

Barnehagene 

Nordreisa har hatt god barnehagedekning over mange 

år. Høsten 2015 åpnet en ny privat barnehage, og etab-

leringa av denne sammen med noe mindre pågang på 

barnehageplasser medførte at Nordreisa kommune la 

ned til sammen fire avdelinger Sonjatun og Høgegga bar-

nehager samt at en privat en-avdelingsbarnehage i Sør-

kjosen la ned drifta. Til tross for nedtaket av antall avde-

linger, hadde vi stor ledig kapasitet i kommunale barne-

hager hele høsthalvåret. Sonjatun og Høgegga barneha-

ger er nå to-avdelingsbarnehage. Disse barnehagene har 

nå fått et mindre fagmiljø og særlig Sonjatun barnehage 

som hadde fire avdelinger på samme tomt opplever at 

de har mindre fleksibilitet da det er færre å spille på også 

i den daglige drifta. Ved tildeling av barnehageplasser til 

bosatte flyktninger er det noe utfordrende at de i stor 

grad bor på Storslett og ikke har biler, slik at de ønsker 

barnehageplass i sentrumsbarnehagene. Vi forsøker å 

tildele plasser ved flere av barnehagene, fordi vi ønsker 

gode språkmiljø og god inkludering for barna. 

Virksomhetslederne i barnehagen har sammen med bar-

nehagekonsulenten hatt en prosess i forhold til å møte 

foreldrenes behov om utvidet åpningstid i barnehagen. 

Vedtektene ble derfor endret av kommunestyret, og vi 

vil fra høsten 2016 tilby utvidet åpningstid etter behov, 

fra 06.45 – 16.30. Vedtaket medfører lavere personal-

tetthet på avdelingene særlig utover ettermiddagen, 

men vil likevel være forsvarlig og i tråd med hva andre 

private og kommunale barnehager tilbyr i Nordreisa og 

kommuner ellers i Nord-Troms. 

Nordreisa kommunes barnehager skal være en lærings-

arena med høy kvalitet og starten på et helhetlig opplæ-

ringsløp, står det i Kommuneplanens samfunnsdel.  

Dette er en viktig ledestjerne for oss i Nordreisa kommu-

ne som arbeider i forhold til barnehagene på ulike nivå. 

Arbeid med kvalitet og faglig utvikling i barnehager fore-

går på ulike måter; først og fremst i den enkelte barne-

hage, videre gjennom kompetanseheving i barnehagen-

ettverket i Nord-Troms og med midler fra fylkesmannen, 

og ved prosjekter kommunen deltar i. 

Våren 2015 hadde vi kurs om filosofiske samtaler i bar-

nehager mens vi høsten 2015 dreide temaet over til 

språk og hvordan sikre alle barn i barnehager ett godt 

språkmiljø. Kursene har holdt faglig høyt nivå og vært 

inspirerende. I etterkant har det vært arbeidet med te-

maet i barnehagene og barnehageeier har fulgt opp 

dette i møter med virksomhetslederne i barnehagene. 

Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen fikk etter søknad til 

fylkesmannen også midler til kompetanseheving for as-

sistenter og vikarer med begrenset barne- og barnehage-

faglig kompetanse 2015/2016. Det er satt opp kursrekke 

med fire kursdager som ledes av barnehagekonsulente-

ne fra de tre kommunene. Temaene er barnehages sam-

funnsmandat og regelverk/styringsdokumenter, barns 

lek og læring, personal- og foreldresamarbeid, og barne-

hagen som læringsmiljø. I kurs gjennom nettverkene in-

viteres private barnehager til å delta. 

Barnehagene har hatt sosial kompetanse sammen med 

lek og vennskap som satsingsområder for de kommunale 

barnehagene. Fra høsten 2015 valgte flere av barneha-

gene satsning i forhold til språk, kulturelt mangfold og 

natur. Sonjatun barnehage har norsk/samisk avdeling og 

her arbeider de særlig med å styrke barns samiske språk 

og kultur. 

Nordreisa 2012 2013 2014 2015 

Meldinger 82 101 65 59 

Undersøkelser 

(fristoversittelser) 

70 

(32) 

76 

(28) 

56 

(29) 

56 

(10) 

Hjelpetiltak 31.12 

(tiltaksplaner) 

40 28 24 34 

Omsorgstiltak 31.12 13 13 16 17 

-�162�-



 29 

Skolene  

Elevtallet i Nordreisa har vært stabilt over flere år, om-

trent 500. Vi har to privatskoler i kommunen og disse 

påvirker elevtallet i den offentlige skole.  

1.-7.trinn: Lærertettheten er lavere enn sammenlignbare 

kommuner, men høyere enn landet. 8.-10.trinn: Lærer-

tettheten er høyere enn både sammenlignbare kommu-

ner og landet. Dette kan ha sin årsak i at vi har stor andel 

elever som har spesialundervisning på disse trinnene. Vi 

må merke oss at lærertettheten i ordinær undervisning 

er lavere i Nordreisa kommune enn sammenlignbar kom-

munegruppe  

Tilstandsrapporten for grunnskolen viste gode resultater 

på nasjonale prøver, men vi vet samtidig at høstens re-

sultater ikke var på det nivået vi har satt oss som mål. 

Rapporten viste en positiv framgang på elevenes læ-

ringsmiljø, støtte fra lærer, og vurdering for læring. Like-

vel scoret vi ikke tilfredsstillende på vurdering for læring, 

og sektoren fikk arrangert et meget matnyttig kurs i 

dette tema høsten-15. Vi arbeider stadig med å gi mer 

tilrettelagt undervisning for å få ned mengden på spesial-

undervisning, og vi har faglige drøftinger om dette i rek-

tormøter. Rotsundelv skole har gjennom flere år hatt 

lesing som et satsingsområde, og høsten 2015 gjennom-

førte de et intensivt lesekurs over 4-5 uker i alle klasse-

ne, med svært gode resultat. Dette er en måte å jobbe 

på som Rotsundelv skole tenker overføre også i andre 

fag og ferdigheter. Moan og Oksfjord skole har også fo-

kus på tidlig innsats og arbeider for å få bedre rutiner for 

oppfølging av kartleggingsprøver og tilpasset opplæring. 

Storslett skole har med bakgrunn i svake resultater over 

flere år på de nasjonale prøvene, kjørt en kursrekke for 

hele kollegiet med målsetting om å heve kompetansen 

når det gjelder de grunnleggende ferdighetene i alle fag. 

Dette året har Storslett skole spesielt jobbet med lesing i 

alle fag, og vil etter gjennomføring av arbeidet i de for-

skjellige teamene, samt gjennom erfaringsutveksling i 

lærende møter, utarbeide tiltak som på sikt vil heve ele-

venes lese-kompetanse i alle fag. 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsut-

byttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Ka-

rakterene brukes som kriterium for opptak til videregå-

ende skole. Nordreisa kommune må si seg meget for-

nøyd med skoren i forhold til grunnskolepoeng for elever 

på 10. trinn våren 2015 J J J - den har aldri vært høyere, 

og den slo ut både kommunegruppa, fylket og nasjonen

(se tabell). Vi fikk gratulasjoner fra fylkesmannen. 

 

 

Skolene i Nordreisa har deltatt i skolebasert kompetan-

seheving gjennom Læring, mestring og trivsel (LMT) som 

var forløperen til Ungdomstrinn i utvikling (UIU). Mens 

Storslett skole er gått over i forberedelsene til den nasjo-

nale ungdomstrinnssatsninga under veiledning av regio-

nal utviklingsveileder, er prosjektet LMT videreført for 

barneskolene og fulgt opp av skolenes regionkontor, 

begge i nært samarbeid med vår sektorledelse. Storslett 

skole er med i såkalt pulje fra høsten 2016, og vil da få 

støtte fra høgskole/universitet for å arbeide med utvalg-

te satsningsområder. Storslett skole har som en del av 

UIU gjennomført en ståstedsanalyse for å belyse skolens 

styrker og svakheter, og dette har vært bestemmende 

Grunnskolepoeng, 10 trinn 
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Oksfjord skole deltok skoleåret 2014/2015 i et prosjekt 

gjennom Den naturlige skolesekken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med at 2015 var friluftslivets år, arrangerte 

Rotsundelv skole overnattingstur for hele skolen i be-

gynnelsen av september. Nydelig vær, flott natur og 

godt samarbeid mellom hjem og skole, resulterte i at 

skolen har som mål å gjennomføre en slik tur hver høst i 

august/september. Det er viktig at en slik tur har både 

faglige og sosiale mål. 

I sum kan Nordreisa kommune vise til en positiv utvik-

lingstrend i grunnskolen. Resultatene fra indekser i Sko-

leporten som er satt sammen av Elevundersøkelsen på 

7. og 10.trinn, viser en god utvikling fra i fjor. Vi har fort-

satt områder vi skorer lavere enn målegruppene, og der 

har vi satt inn tiltak. Vi vet at resultatene varierer fra år 

til år, men vi har satt igang prosesser for å stabilisere 

gode resultater over år. 

Elevundersøkelsen i 2015 viste en negativ endring av 

andel elever som opplever seg mobbet på 7.trinn, og det 

ble satt inn tiltak umiddelbart. Vi har imidlertid et glede-

lig resultat for 10.trinn. Olweusundersøkelsen viste ikke 

samme negative resultat for 7.trinn, men den underbyg-

ger at færre opplever seg mobbet dess høyre trinn i 

grunnskolen. Vi arbeider for nulltoleranse i forhold til 

mobbing, og har over flere år kommet godt ut på sta-

tistikken over hvor mange elever som opplever dette. Er 

tydelige på at for enhver som opplever seg mobbet, be-

tyr det vanskeligere liv.  

Skolene er i en spesiell situasjon ettersom Stortinget i 

2015 vedtok endrede forskrifter til Opplæringsloven. 

Endringene dreier seg om krav til kompetanse for under-

visning i grunnskolen, og disse kravene er gitt tilbakevir-

kende kraft. Skoleeier har med dette et betydelig ansvar 

for at lærere får delta i ordningene om videreutdanning. 

Utover dette har Nordreisa kommune over flere år slitt 

med å rekruttere nok lærere i samisk språk. 

I Nordreisa kommune skal vi videreutvikle hjem- skole 

samarbeidet, og vi startet høsten 2015 et arbeid for å ha 

overordnede rutiner og retningslinjer i de offentlige sko-

lene. Lederne i foreldreutvalgene (FAU) ved grunnskole-

ne ble invitert sammen med rektorene for å drøfte sat-

singsområder for Nordreisaskolen. Opplæring av rådsor-

ganer i skolen og ny organisering av foreldremøter blir 

en del av strategien for å øke medvirkning og samhand-

ling i skolen.  

 

Nordreisa voksenopplæring og flyktningetje-

neste  

Nordreisa voksenopplæring har hatt totalt 47 kursdelta-

kere fordelt på 39 norsk og samfunnskunnskap, 5 grunn-

skole og 3 spesialpedagogikk. Kursdeltakere fra Bhutan, 

Eritrea, Etiopia, Syria, Thailand, Somalia, Tyrkia, Latvia, 

Spania, Bulgaria, Serbia, Polen og Norge. Det ble gitt un-

dervisning i norsk med samfunnskunnskap for innvand-

rere.  Engelsk, matematikk og norsk på grunnskolenivå 

samt spesialpedagogikk med  ADL-trening. Av de flykt-

ningene som avsluttet norskopplæringen i 2015 er de 

fleste er ute i jobb eller videre utdanning. Noen har i 

perioder hatt supplerende livsopphold fra NAV. 

Flyktningkonsulenten har arbeidet mye med å følge opp 

de 27 personene som er i språkpraksis samt programvei-

ledning og bosetting av nye flyktninger. Det kan være 

utfordrende å finne språkpraksisplasser. Videre ble det 

arbeidet mye med flyktningenes praktiske utfordringer i 

hverdagen samt etablering av nødvendig og tett samar-

beid med viktige samarbeidspartnere som familiesente-

ret, barnehagene, NAV, grunnskolene og Nybo. Miljøar-

beideren har i tillegg til praktiske oppgaver med bo-

setting fulgt voksne og barna  til ulike aktiviteter for at 

flyktningene skal bli bedre integrert i lokalsamfunnet. 

Flyktningetjenesten drev kantinen på Sonjatun 2 dager i 

uken fram til sommeren 2015.  

Ved Nordreisa voksenopplæringssenter er målet å få 

75% av kursdeltakeren ut i jobb eller videre utdanning 

etter endt introduksjonsprogram. I 2015 var måloppnå-

elsen at rundt 65% av de som gikk ut av programmet 

gikk ut i arbeid/utdanning.  De nasjonale målene er å få 

55% ut i jobb eller utdanning.   

-�164�-



 31 

Oppvekst stab 

Staben ved oppvekst og kultur fikk høsten 2015 ei etter-

lengtet stilling som barnehagekonsulent på plass. Fylkes-

mannen har over flere år uttrykt stor bekymring for 

Nordreisa kommune, særlig som barnehageeier. Nord-

reisa kommune klarte heller ikke å følge opp arbeidet i 

det regionale barnehagenettverket på en tilfredsstillende 

måte. Stillinga ble realisert ved at rådmannen omdispo-

nerte ressurser innenfor barnehagene slik at administra-

sjonstida til styrere i 2-avdelingsbarnehager ble noe re-

dusert. Samme år ble hele sektor for oppvekst og kultur 

omorganisert, og arbeidsområdet og omfanget økte be-

tydelig.  

 

Internkontroll 

Politiske vedtåk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerundersøkelser 

 Barnehagene viser til gode resultat etter mål i målekort. 

Oppnådde mål for 2015 er gjennomgående høyere enn 

fastsatte mål for 2015. 

Barnehagene har gjennomført brukerundersøkelser vå-

ren 2015. Svarprosenten er noe lav, i underkant av 50%. 

Foreldre gir gode tilbakemeldinger på det barnehagetil-

budet som gis. Undersøkelsen viser svært høy fornøyd-

het hos foreldre med informasjon vedrørende barns triv-

sel og utvikling, allsidig lek og aktiviteter og barns mulig-

het til medbestemmelse av innhold i barnehager.  

Tilsyn 

Gjennomført branntilsyn på følgende virksomheter;  

 Sørkjosen , Storslett, Leirbukt og Høgegga barne-

hager.  

 Storslett, Moan og Rotsundelv skoler samt Oks-

fjord oppvekstsenter. 

Det ble gitt noen avvik, og flere av disse var i forhold til 

manglende dokumentasjon. 

Det har vært gjennomført tilsyn i barnehager etter Lov 

om barnehager og tilsynsplan for Skjervøy, Kvænangen 

og Nordreisa kommuner. Det ble gitt anmerkning ang 

dokumentasjon på leverte politiattester og dokumenta-

sjon på at det er gjennomgåttopplæring av ansatte ang. 

opplysningsplikt til barnevern og sosialtjenesten. Barne-

hagene i Nordreisa har utarbeidet nye rutiner som følger 

av anmerkningene. 

ROS-ånålyse 

Oksfjord barnehage har gjennomført ROS-analyse på 

barnehagens innvendig lokaler i 2015, og som følge av 

denne er all solskjerming med tråder fjernet da disse kan 

være til fare for barna. 

Moan skole har utført ROS- analyser på uteområdet, der 

det samler seg vann. 

 

Det må leges fram sak for utvalget i god 

tid før skolestart 2016 på hvilke kortsikti-

ge løsninger kommunen ser for seg som 

tiltak for å avklare og avhjelpe plass-

utfordringene på Moan skole i påvente 

av resultatene i forprosjektet til utbyg-

ging Moan skole. Det legges til grunn en 

politisk målsetning om at første og andre 

klasse skal ha maks 17 elever pr klasse 

og at ansatte skal gis forbedrede arbeids-

forhold. 

Første del utført  

Muligheten for flytting av voksenopplæ-
ringa til videregående utredes 
  

Gjennomført 1.gang 

Ruskonsulenten og ungdomskontakten 
videreføres som prosjekt ut over pro-
sjektperioden. Videreføringen forut-
setter prosjektmidler fra fylkesmannen. 
Kommunen forskutterer lønnskostnade-
ne fram til tilsagn er klart og utbetalinge-
ne. 

Ungdomskontakt 

videreført i 3 måne-

der, så utlysning av 

nytt prosjekt. 

Nordreisa kommune iverksetter arbeidet 
med en helhetlig plan for integrering og 
bosetting av flyktninger og innvandrere. 

Forventes ferdig til 

politisk behandling i 

mai. 

Det gjøres en gjennomgang av rutiner og 
retningslinjer vedrørende mobbing på 
skolen. Saken legges frem til behandling i 
oppvekst- og kulturutvalget. 
  

Gjennomført 1.gang  

Vedtak om å følge opp tilstandsrappor-
ten er fulgt opp og gitt rapport om til 
oppvekstutvalget. 

Ledere i FAU og rekto-

rer har selv fått delta 

på møte med politiker-

ne i oppvekstutvalget. 

Åpningsarrangement Halti Gjennomført  

Leirskolesak Gjennomført 1.gang,  

Rullering av Kommunedelplan idrett og 

fysisk aktivitet, prioritering av spillemid-

delsøknader og kommunale tilskudd 

bygging av idrettsanlegg. 

Gjennomført 

Lek i ballbingen i Oksfjord 
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else- og omsorg 

Ansvårsområ de 

Helse og omsorg er organisert i en sektor med 8 virk-
somheter og en stabsfunksjon. Herunder 3 sykehjem, to 
omsorgsboliger, rus og psykisk helsetjenester, hjemme-
tjenester og helse. Helse delen består av legeseksjonen 
med dens funksjoner og fysioterapien.  

Politisks styringsorgan er Helse– og omsorgsutvalget 
som ble ledet av Sigrun Hestdal (AP) fram til valget. Ny 
leder etter valget er Olaug Bergset (SP) 

Helse og omsorgsleder Bodil Mikkelsen 

 

Helse og omsorg stabsfunksjoner 

Staben utfører diverse støttefunksjoner for resten av 
helse- og omsorgsavdelinga, her kan nevnes økonomi-
styring, dokumentasjon og kvalitetssikring av vedtak og 
tjenester. Det er en målsetting at staben skal hjelpe plei-
etjenestene til å kvalitetssikre arbeidet og forbedre sin 
dokumentasjonsjobb. De økte kravene til dokumenta-
sjon gjør at ansatte må bli bedre på dette, det kreves 
derfor at ansatte gjøres i stand til å dokumentere sine 
tjenester skikkelig.  

Staben har mange oppgaver knyttet til fakturering, opp-
følging av hjemmehjelperne og fungerer som servicekon-
tor til avdelingene og brukerne av hjemmetjenester. 
Mye tid går med til formidling av telefoner og beskjeder 
fra brukerne. Alt av vedtak om korttidsopphold avlast-
ning, støttekontakter m.v. gjøres av staben, i tillegg til at  

 

man har en del direkte oppfølging av brukerne.  

Her ligger også kjøkkentjenester og husøkonom. Kjøkke-
net serve alle sykehjemsavdelinger, avlastningen Guleng, 
Høgegga, sykestua, hjemmeboende. Husøkonom har 
ansvar for innkjøp av utstyr og arbeidstøy til avdelinge-
ne, innkjøp til renhold innenfor helse og utleie av hybler/
leiligheter som helse disponerer. Kostøre på kjøkkenet 
er kr. 43.80. 

Utfordringer her det siste året er at staben har hatt 1.5 
og 2 stillinger vakante som følge av permisjoner. Det har 
ikke vært økonomi til å leie inn vikar og det betyr at noe 
arbeid er prioritert vekk, etter hvert er det blitt slik at 
mye av det andre er blitt brannslokking. Kjøkkenet sliter 
med gammelt utstyr, for lite utstyr og nedslitte lokaler. 
Derfor er det en stor utfordring å tilfredsstille mattilsy-
net når de kommer på inspeksjon 

Sykehjemmene 

Nordreisa kommune har tre sykehjem med til sammen 
60 plasser som gir behandling og pleie, dagtilbud, avlast-
ning og korttidsplass, rehabilitering og utredning til al-
dersdemente, samt andre som har behov for utredning.  

Sykehjemmene er: 

 Sonjatun sykehjem med for tiden 28 plasser  
 Sonjatun omsorgssenter med 16 plasser for de-

mente 
 Sonjatun bo og kultursenter med for tiden 20 plas-

ser 
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Økonomi 

Det er et mindre forbruk på lønn mens det er et stort 
overforbruk på øvrige utgifter på kr 8.791.700. Det 
største overforbruket er på: 
 Betaling utskrivningsklare pasienter kr. 886.376 
 Kjøp fra private kr. 1.238.052  
 Konsulenttjenester kr. 348.389 her gjelder det 

kjøp av arbeidskraft. 
 Driftstilskudd private kr. 2.114.337, her ligger 

private omsorgstiltak, kjøp av private tjenester, 
tilskudd private fysioterapeuter. 

 Vedlikehold inventar og utstyr kr. 185.543 
 Tilskudd ASVO kr. 730.740 
 Med finansiering medisinsk behandling kr. 

94.864 

 
 
 Husleie kr. 503.926 
 Faste avgifter, gebyrer og lisenser kr. 215.001 
 Medisinske forbruksvarer kr. 203.972 
 Mat og drikke kr. 308.379 
 
Inntektene er større enn budsjettert på kr 4.455.527. 
Merinntektene er på: 
 Egenandeler kr. 746.949 
 Salgsinntekter kr. 312.376 
 Refusjon fra staten kr. 1.224.983 
 Refusjon sykepenger kr. 1.587.097 
 Refusjon fødselspenger kr. 671.515 
 Refusjon fra private kr. 150.912 
 Internsalg personell kr. 134.421 
 
Det er mindreinntekt på ressurskrevende tjenester på 
kr 2.490.280. 
 
Samlet har sektoren et merforbruk forbruk på kr 
3.970.592. 
 
 
 

Hjemmetjenester 

Tjenesten omfatter praktisk bistand og hjemmesyke-
pleie/kreftsykepleie. Under praktisk bistand kommer 
hjemmehjelp og opplæring/hjelp til å klare dagliglivets 
gjøremål. Hjemmehjelpen gir hjelp til husvask og annen 
praktisk bistand Hjemmesykepleie gir hjelp til personlig 
hygiene, ernæring, medisiner og annen medisinsk hjelp. 
Tjenesten gir hjelp til eldre, somatisk syke og mennesker 
med ulike funksjonsnedsettelser.  

Rus og psykisk helse 

Virksomheten er delt inn i en ute tjeneste og ett bo-
fellesskap. Utetjenesten gir oppfølging fra mandag til og 
med fredag på dagtid til personer som bor i egen bolig, 
leier kommunalt eller privat. I perioder er det også per-
soner uten fast bopel. Bofellesskapet Fosseng gir tilbud 
om oppfølging 24 timer i vanlig turnus tjeneste.  

Brukere av tjenesten har enten psykiatri diagnose eller 
blanding av psykiatri og rus.  

Omsorgsboliger 

Omsorgsboliger omfatter Guleng bofellesskap og 

Høgegga bofellesskap. Tjenesten er døgnkontinuerlig 
og omfatter praktisk bistand i form av opplæring, veiled-
ning og hjelp til å klare dagliglivets gjøremål, hjemme-
hjelp og avlastningstilbud for barn /unge institusjon, Fle-
re av tjenestetilbudene omfattes av tilskuddsordning for 

ressurskrevende tjenester. Det er også en brukergruppa 
som er voksne og eldre med sammensatte hjelpebehov 
på grunn av psykisk og /eller fysisk funksjonsnedsettelse.  

Lege og fysioterapi tjenester 

Legene i Nordreisa arbeider både i privat og kommunal 
praksis hovedsakelig 60/40. I den kommunale delen 
utfører de legearbeid ved sykestue, sykehjem, helsesta-
sjon og skolehelsetjenesten. Det er også et samarbeid 
med hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord-
Troms (DPS) og NAV trygd. Legene har veiledningsansvar 
for 3 medisinstudenter og 2 turnusleger hvert år. 

Kommuneoverlege Øyvind Roarsen har ansvaret for mil-
jørettet helsevern og rapporterer direkte til rådmann. 
 
Laboratoriet utfører alle laboratorietjenestene for syke-
hjemmene, DPS og spesialisthelsetjenesten. 
 
Fysioterapi avdelingen gir tjenester til helsestasjon, bar-
nehager, skoler og institusjoner. Gjelder undersøkelser 
og behandling, både i egne lokaler, i hjem eller på kom-
munale institusjoner. Det gis også poliklinisk behandling, 
hjelpemiddelformidling og veiledning i forhold til boligtil-
pasning.  
 

 

  Regnskap Budsjett For-

bruk i 

% 

Avvik 

Lønn inkludert 

sosiale utgifter 
117 113 795 117 499 376 99.69 365 581 

Øvrige utgifter 37 284 175 28 492 475 130,8

6 
-8 791 700 

Inntekter -46 918 866 -42 463 339 110,4

9 
4 455 527 

Sum 107 499 104 103 528 512 103,8

4 
-3 970 591 
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Medårbeidere  

Sektorens arbeidsnærvær 

 

 

Resultatet for arbeidsnærvær er under kommunens mål-
setting. Det er stor variasjon mellom virksomhetene, 
men generelt har de fleste virksomhetene gått ned i fra-
vær det siste året. Ellers rapporteres det flere egenmel-
dinger nå enn tidligere. Flere avdelinger rapporterer 
også om tiltak for å motvirke fravær.  

Tiltak for å motvirke fravær: 

 Samtale med sykemeldte samme dag som mottak 
av sykemelding. Utfylling av blankett C. 

 Informasjon om Nordreisa kommunes sykefravær 
på personalmøte, og info om bruk av egenmel-
dinger og sykemeldinger.  

 Sosiale sammenkomster personale på fritiden. 

 Tilrettelegginger på arbeidsplassen 

 Sent oversikt til legene hva den enkelte arbeids-
plass kan tilrettelegge 

 Felles lunsjer o.l. i arbeidstiden 

 

Medarbeiderundersøkelsen 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektoren helse og omsorg kommer godt ut på medarbei-

derundersøkelsen, på de fleste områdene skåres høyere 

enn snitt Nordreisa. I helhetsvurderingen så ligger sekto-

ren på snitt Nordreisa. 

Status på medarbeidersamtaler 

Det er stor variasjon i status på medarbeidersamtaler. 

Guleng, fysioterapiavdelingen, Sonjatun kjøkken, 

Høgegga og stabspersonell har hatt medarbeidersamta-

ler med alle som har vært i arbeid. Hjemmetjenester, 

Sonjatun omsorgssentret og Sonjatun bo og kultursenter 

har hatt samtale med noe, mens Russ og psykisk helse-

tjenester og Sonjatun sykehjem ikke har utført medar-

beidersamtaler. 

Tjenester og resultåt 

Sykehjem 

Det ble høste 2011 gjennomført brukerundersøkelser 

med brukere og pårørende 

Skalaen her går fra 1 til 4  

På Sonjatun sykehjem ble både pasienter og pårørende 

spurt, på de andre sykehjemmene ble bare pårørende 

spurt. 

Sykehjemmene arbeider kontinuerlig for ønsker å gjøre 

den daglige tilværelsene så meningsfull, trygg, verdig og 

forutsigbar som mulig. Dette gjøres ved at det blir tatt 

hensyn til den enkeltes fysiske, sosiale, psykiske og ånde-

lige behov. Målet er at hver enkelte pasient blir sett un-

der et helhetlig menneskesyn, Selv om livet har endret 

seg under sykdom ønsker sykehjemmene å ta vare på 

den person de var før de kom hit. Dette gjøres best gjen-

nom et godt og tillitsfullt samarbeid mellom ansatte og 

pårørende. 

  Målsetting Resultat 

Arbeidsnærvær 92 90.76 

Skala 1—6  Helse og 

 omsorg 

 Nordreisa  

Organisering av arbeidet 4.4 4.3 

Innhold i jobben 4.9 4.9 

Fysiske arbeidsforhold 4.3 4.0 

Samarbeid og trivsel med kollegaene 5.0 5.0 

Mobbing, diskriminering og varsling 4.9 4.9 

Nærmeste leder 4.7 4.6 

Medarbeidersamtale 5.1 4.8 

Overordnet ledelse 3.8 4.0 

Faglig og personlig utvikling 4.1 4.0 

Systemer for lønns- og arbeidstids-

ordninger 

4.0 4.0 

Stolthet over egen arbeidsplass 4.9 4.8 

Helhetsvurdering 4.6 4.6 

  Mål Sonjatun 

sykehjem 

Sonjatun 

omsorg-

senter 

Sonjatun 

bo og 

kultur 

Fornøyd med den 

medisinske behand-

lingen 

3.4 3.5 3.8 3.8 

Mulighet å gjøre dag-

liglivets gjøremål 

2.8 2.6 3.2 1.3 

Muligheter å komme 

ut få andre opplevel-

ser/turer 

2.5 2.1 2.9 1.6 

Respektfull behandling 3.6 3.5 3.8 3.4 

Trivsel 3.4 3.1 3.8 3.6 

Brukermedvirkning 3.0 2.5 2.9 2.6 

Sonjatun Bo– og kultursenter 
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De skal få mulighet til å opprettholde kontakt med det 
livet de levde før sykdommen. Dette krever et godt sam-
arbeide mellom oss som pleiere, beboeren og de pårø-
rende. 

Den enkelte pasient skal få anledning til å opprettholde 

kontakten med det livet de levde før sykdommen. Dette 

gjøres best ved et godt og tillitsfullt samarbeid mellom 

ansatte og pårørende. Verdighetsgarantien er en kvali-

tetsforskrift som kom i 2011. Den sier at eldre skal kunne 

beholde retten til privatliv, retten til selvbestemmelse, 

retten til individuelt tilpassende tjenester og mulighet 

for aktiv medvirkning og retten til kvalitativ gode tjenes-

ter. Vårt mål er derfor å sikre den enkeltes trygghet og 

muligheten for et meningsfylt liv. Gjennomsnittsalderen 

for pasienter på sykehjemmene er 86.04 år men det er 

flere som er i 60 årene.  

Sykehjemmene skal tilstrebe å gi avlastning-/utredning 
til hjemmeboende personer med omfattende hjelpebe-
hov. 

Den største utfordringen på sykehjemmene er mangel på 
plasser, det har i flere år nå vært flere søkere enn det har 
vært plasser. 

På sykehjemmene er det etablert flere dobbeltrom og 
tjenesten opplever at det er vanskelig å plassere pasien-
ter på dobbeltrom ut fra den enkelte pasient sin diagno-
se.    

Med en økning i antall eldre vil behovet for sykehjems-

plasser øke i tillegg og det vil bli flere og flere yngre også 

i sykehjem. I fremtiden vil antall yngre pasienter øke 

kraftig og tjenesten vil da stå ovenfor helt nye utford-

ringer i dagens sykehjem.  

Hjemmetjenesten 

Det ble høsten 2011 gjennomført brukerundersøkelse 

Hjemmetjenesten består av 2 soner, Storslett sone og 

Distrikt sone. Tjenesten omfatter praktisk bistand og 

hjemmesykepleie/kreftsykepleie. Under praktisk bistand 

kommer hjemmehjelp og opplæring/hjelp til å klare dag-

liglivets gjøremål. Hjemmehjelpen gir hjelp til husvask og 

annen praktisk bistand. Hjemmesykepleie gir hjelp til 

personlig hygiene, ernæring, medisiner og annen medi-

sinsk hjelp. Tjenesten gir hjelp til eldre, somatisk syke og 

mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. 

De som trenger bistand skal få det på laveste effektive 

omsorgsnivå og på en slik måte at flest mulig kan bo 

hjemme lengst mulig. Tjenesten ønsker å gi individuelt 

tilpasset pleie og omsorg ut fra omsorgsbehov til den 

enkelte. Tjenesten ytes til de av kommunens innbyggere 

som har et behov for bistand uansett alder og bosted. 

Målsetningen oppfylles til en viss grad. Tjenesten har 

ikke hatt mulighet å la alle de som vil det bo hjemme 

lengst mulig på grunn av ressursmangel, samtidig ser en 

at de som bor hjemme blir mer pleietrengende. I forhold 

til individuelt tilpasset pleie og omsorg så klare tjenesten 

å oppfylle det i den grad det er mulig i forhold til ressur-

ser og at vi er en stor kommune i utstrekning med bo-

setting i alle kommunens ytterpunkt.  

Det er en utfordring at det har gjennom hele året vært 

stort press på sykehjemsplasser og korttids/

avlastningsplasser. Dette har ført til økt etterspørsel 

etter tjenester fra hjemmetjenesten, og tjenesten har 

hatt brukere som har trengt omfattende hjelp for å kun-

ne bo hjemme i påvent av plass på sykehjem. Hjemme-

tjenesten har slitt en del med å få vikarer til vakanser, 

sykefravær og lignende. Det har vært vanskelig å få tak i 

eksterne vikarer.  

Rus og psykisk helse  

Det ble høsten 2011 gjennomført brukerundersøkelse  

 

 

 

 

 

 

Svarprosenten var 26 % 

Virksomheten gir tjenester til mennesker som sliter med 
rus og/eller psykisk helse utfordringer. Dette gjelder 
voksne, familieoppfølging, forebygging barn og unge 
samt oppfølging av gravide med mistanke om rus. Nord-
reisa kommune er pilotkommune med satsning på barn i 
rusfamilier hvor flere av personalet er involvert.  

Virksomheten er delt inn i en ute tjeneste og ett bo-
fellesskap. Utetjenesten gir oppfølging fra mandag til og 
med fredag på dagtid til personer som bor i egen bolig, 
leier kommunalt eller privat. I perioder er det også per-
soner uten fast bopel.  

Bofellesskapet Fosseng gir tilbud om oppfølging 24 timer 
i vanlig turnus tjeneste.  

  Mål Resul-

tat 

Informasjon om hvilken hjelp de får 3 3.2 

Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig over telefon 3.5 3.6 

Hjelp til å dekke grunnleggende behov 3.5 3.3 

Respektfull behandling 3.4 3.3 

Brukermedvirkning 3.1 3 

 Resultat  Nordreisa Norge 

Resultat for brukeren 2.2 2.9 

Brukermedvirkning 2.3 2.7 

Respektfull behandling 3.3 3.6 

Informasjon 2.4 3.0 

Fysisk miljø 2.9 3.0 
Personalets kompetanse 3.0 3.5 

Samordning mot andre tjenester 1.8 1.9 

Generelt 2.9 3.4 

Totalt 2.5 2.9 
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Brukere av tjenesten har enten psykiatri diagnose eller 
blanding av psykiatri og rus. 

Antall brukere varierer fra mellom 48-60.  I tillegg kom-
mer oppfølging av barn, unge og familier i samarbeid 
med barnevern, helsesøstertjenesten og politi. 

Virksomheten har også budsjettansvar for salg, skjenke-
bevillinger og kontroller. 

Hovedperspektivet i rus -og psykisk helsetjenesten er 
mestring og evt rusfrihet, stabilisering av brukernes psy-
kiske helse. Få de personer som sliter med psykiske lidel-
ser til å utfordre seg selv og til å klare dagliglivet sitt. Så 
mange som mulig skal ha eller få tilbud om individuell-
plan 

Tjenesten ser at brukernes utfordringer og behov for 
tjenester er mere kompleks enn tidligere. Tjenesten har 
flere unge med omfattende psykiske utfordringer gjerne 
kombinert med rus. Det er flere unge med selvmords-
problematikk. Samtidig ser man at flere har behov for 
tilrettelegging, motivasjon og oppfølging av dagliglivets 
aktiviteter. Dette krever tett oppfølging med kontinuitet 
og forutsigbare avtaler. Videre ser man at volds-/og trus-
sel problematikken ser ut til å være økende i miljøet. 

 

Omsorgsboliger 

Det ble høsten 2011 gjennomført brukerundersøkelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høgegga omsorgsboliger gir døgnkontinuerlig tjenester 
til mennesker med psykisk utviklingshemming. Tjeneste-
ne hjemles i Helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenesten 
omfatter praktisk bistand i form av opplæring, veiledning 
og hjelp til å klare dagliglivets gjøremål, tilsyn og hjem-
metjenester og hjemmesykepleie. Flere av tjenestetilbu-
dene omfattes av statens tilskuddsordning for ressurs-
krevende tjenester. Brukergruppa er voksne og eldre 
med sammensatte hjelpebehov på grunn av psykisk og /
eller fysisk funksjonsnedsettelse.  

Guleng Brukergruppa er barn, unge, voksne og eldre 
med sammensatte hjelpebehov på grunn av psykisk og /
eller fysisk funksjonsnedsettelse. Flere av brukerne har 
kommunikasjonsvansker som medfører behov for til-

rettelagt alternativ kommunikasjon. Mange brukere har 
en kognitiv svikt og/eller fysiske funksjonsnedsettelser 
som medfører behov for tilrettelegging og tett oppføl-
ging (1:1 bemanning) i hverdagen.  

Virksomhetene har som mål å tilpasse tjenesten til bru-
keres behov og størst mulig grad ta brukere med på av-
gjørelser tilknyttet tjenesteutformingen 
(brukermedvirkning). Dette gjøres ved at brukeren, eller 
dennes representant inviteres med på basisgruppemø-
ter. Tjenesten skal, så langt det det er mulig drives uten 
bruk av tvang og makt. Dersom det, på grunn av liv og 
helse er nødvendig å iverksette tiltak som innebærer 
tvang og makt skal dette rapporteres og det vil vurderes 
vedtak, som skal overprøves av Fylkesmannen. 

I forhold til boliger funksjonshemmede er det flere 
kompliserte utfordringer, mere somatiske lidelser, flere 
dement og større hjelpebehov. Pårørende til funksjons-
hemmede ønsker mer avlastning for at de skal klare å bo 
hjemme og det er også kommet flere brukere som er 
flyttet ut fra foreldrehjemmet.  

 

Helsetjenester 

Ved legekontoret gis nødvendig helsehjelp til kommu-
nens innbyggere og andre som trenger det og det er ikke 
noe store endringer i rutiner eller måte å jobbe på de 
seneste år. De kommunale legestillingene brukes til ar-
beid ved sykestua, sykehjemmene, helsestasjon, skole-
helsetjeneste, kommuneoverlegejobb mm. Laboratoriet 
utfører i tillegg til laboratoriearbeid for legene også 
dette for sykestue, sykehjemmene, DPS og spesialisthel-
setjenesten. Laboratoriesykepleierne har også deltids-
stillinger innen teleortopedi, helgejobb på sykehjemmet 
og stilling på hudavdeling. Tjenesten merker jevnt øken-
de etterspørsel etter tjenester ved legekontoret fra år til 
år. 

Hvis en går inn i statistikkprogram og ser på oversikt 

over takstbruk så blir det en nøyaktig fremstilling av uli-

ke typer kontakter og dette kan en gjøre i tiden fra ja-

nuar -14 da nytt journalsystem ble innført. Her følger 

noen tall fra 2014 og 2015: 

 

 

  Guleng Høgegga Norge 

Resultat for brukeren 2.9 2.1 2.7 

Trivsel 3.4 3.6 3.4 
Brukermedvirkning 1.5 1.8 2.1 

Individuell plan 4.0   3.1 

Respektfull behandling 2.9 3.3 3.2 

Tilgjengelighet 3.6 3.7 3.2 

Fysisk miljø(bo, fritid, 
skole og arbeidsforhold9 

3.3 3.6 3.4 

Personalets kompetanse 3.2 3.8 3.3 

Samordning mot andre 
tjenester 

3.7 4.0 2.9 

Generelt 3.0 2.5 3.1 

 2014 2015 

Antall konsultasjoner ved legekontoret dagtid      14100 13593 

Telefoner, brev dagtid 2132 1518 

Elektroniske resepter utenom timer                                                6680 6679 

Enkel pasientkontakt                                                                      4205 3975 

Taking av blodprøver for legene                                                     7817 8260 

Taking av EKG                                                                                563 512 
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Legeseksjonen ser for seg utfordringer ved etablering av 

flyktningmottak og bosetting av stadig flere flyktninger 

vil medføre et økt behov for legeressurs og at det er øns-

kelig med en gradert legestilling øremerket arbeid med 

flyktninger. 

Fysikalsk avdeling har som mål å gi et godt og helhetlig 

tilbud i kommunen slik at tjenestene utføres kvalitets-

messig etter dagens behov. Det gis tjenester til helsesta-

sjon, barnehager og skoler, institusjoner, hjemmebe-

handling, undersøkelse og behandling av pasienter, bo-

ligkartlegging, hjelpemiddelformidling og veiledning. 

Koordinerende enhet er en del av tjenesten 

Tjenesten ønsker å drive med forebyggende arbeid. Tje-

nesten har blant annet en trimgruppe rettet mot hjem-

meboende eldre for forebygging av falltendens. Gruppe-

trening er en mye brukt behandlingsform hos oss. Effek-

tiv og veldokumentert. 

 

Eldretrimmen», instruert av fysioterapeut og gruppetrening i basseng.  

 

Intern kontroll  

Gjennomføring av politiske vedtak: 

 Avvikling av 3+3 turnus på Høgegga fra 31.08.15 

Det ble anbefalt av politikerne i helse og omsorgsutval-

get høsten 2014 at det skulle sees på arbeidsmiljøet på 

sykehjemmet, hvorfor lederne der sluttet etter en kort 

periode. Vi har hatt kurs med arbeidslivssenteret som 

har vært fokusert på arbeidsmiljøet. Bl.a. har vi hatt dia-

logspill; spillet har kommet med noen påstander som vi 

skulle uttale oss om, iverksette tiltak som kunne være 

med på å forebygge disse påstandene. Alle ansatte på 

sykehjemmet måtte delta. Sluttresultatet ble at vi skulle 

fokusere på 3 utsagn og arbeide med disse daglig. Ved 

oppstart ble det store protester og de ansatte fikk kom-

me med andre løsninger som resulterte i flere personal-

møter fordelt på hver avdeling Øst eller vest. 

 

Antåll åvvik og ståtus  

Guleng rapporterer det er registrert 65 typer avvik i pe-

rioden. I hovedsak dreier dette seg om avvik av liten al-

vorlighetsgrad. Er nok et resultat av at personalet her er 

oppfordret til at alle avvik skal dokumenteres 

Høgegga rapporterer det er nå totalt 59 registrerte avvik 

pr. 31.12.2015. Avvikene behandles og gjennomgås på 

personalmøter gjennom driftsrapporten. Rutiner vurde-

res undervegs. Meldinger om uønskede hendelser er tatt 

opp internt. 

Sonjatun bo og kultursenter rapporterer det skrevet 2 

avvik som går på personal og beboer. Det er innrappor-

tert 17 medisinske avvik i 2015. Avvik tas alvorlig og man 

jobber hele tiden med å forbedre oss.  

Tilsyn og kontroller  - ståtus 

 Sonjatun kjøkken - Mattilsynet- 3 tiltak som er luk-

ket. Prøver Toslab – Godkjent. 

 Guleng gjennomført vernerunde i 2015. Sonjatun 

kjøkken gjennomført vernerunde desember 2014 

inneklima ikke god Høgegga gjennomført i 2015.  

Spørsmål om ventilasjon og inneklima tas opp 

med huseier.  

 Sonjatun omsorgssenter gjennomført vernerunde 

 Sonjatun bo og kultursenter gjennomført verne-

runde 

 Hjemmetjenesten gjennomført vernerunde 

 

Utførte ROS ånålyser 

Fysikalsk avdeling har gjennomført ROS analyser i for-

hold til brann.  

Guleng har gjennomført ROS analyse på brann, medisi-

ner og lignende 

Kjøkkenet har gjennomført ROS analyse på brann. 

Høgegga har gjennomført ROS i forhold til brannrutiner 

ble gjennomgått i 2014. Interne brannrutinter er oppda-

tert etter dette.  

ROS i forhold til beredskap på natt er foretatt og det er 

bestilt utstyr for epilepsialarm til nattevaktens alarmtele-

fon.  
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Ansvårsområ de  
 
NAV Nordreisa jobber i hovedsak etter regelverkene i 
Folketrygdloven og Lov om kommunale tjenester i NAV. 
NAV-leder er Roy-Hugo Johansen. I 2015 var leder vikar 
i NAV Balsfjord fra april- november. Elin Lindbom fung-
erte som leder i NAV Nordreisa i samme periode. 
 
Politisk styringsorgan er helse– og omsorgsutvalget.  
 
Målsettinger  
Målet for tjenesten er at NAV Nordreisa skal bidra til 
sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til 

arbeid og aktivitet.  
 
Økonomi  

 
 
 

 
 

Husleie og driftskostnader på 360 er ikke justert .  Sosial stø-

nad viser mindre forbruk i forhold til regnskap og sammenlig-

net med året før.  

 
Medårbeidere 
 

NAV Nordreisa arbeidsstyrke er 9,5 årsverk; 6 statlige 

og 3,5 kommunale årsverk som inkluderer gjeldsrådgi-

ver i kommunen.   

Blant kommunalt ansatte var sykefraværet i gjennom-

snitt 20,92 % for 2015. Tendensen er øket fravær sam-

menlignet med året 2014.  

Det er gjennomført statlig medarbeiderundersøkelse 

hvor alle ansatte har tilbud om å svare på undersøkel-

sen. Denne er i etterkant gjennomgått sammen med 

medarbeiderne.  Det ble ikke gjennomført medarbei-

dersamtaler i 2015 grunnet leder rullering. 

Arbeidskapasiteten i kontoret er uendret fra 2009. 

Dette medfører ett høyt arbeidspress og medfører at 

det oppbyggende/forebyggende arbeidet ikke kan gjø-

res som ønsket, av kapasitetsmessige begrensninger. 

Eksempelvis ble det gjort 418 vedtak i 2010 versus 729 i 

2015. 

Tjeneste og resultåt 

Nordreisa kommune har innlemmet tjenestene som 

kommunene er pålagt å legge inn i NAV – kontoret; 

økonomisk sosialhjelp, nødbolig med tilhørende råd og 

veiledning gjeldsrådgivning samt kvalifiseringsprogram-

met (KVP). De fleste av brukerne av økonomisk sosial-

hjelp søker supplerende hjelp. Dvs. at brukerne har 

inntekter eller ytelser, men disse rekker ikke til å dekke 

inn nødvendige utgifter til livets opphold. Det medfører 

at når utgifter til livets opphold øker, øker disse bruker-

nes underskudd i forhold til å betjene utgiftene, og de 

har krav på mer hjelp. Drivere i utbetalinger av økono-

misk sosialhjelp er antallet brukere, lengden på støtten 

til den enkelte bruker og hjelpebehovets størrelse. 

2015 har NAV Nordreisa gjennomført ett samarbeids-

prosjekt med Rus/psykisk helse tjenesten og Nybo, 

samt Ungdomskontakten i kulturskolen. I tillegg iverk-

satte NAV Nordreisa aktivitetsplikt for mottakere av 

sosialhjelp i 2015. De ulike tjenestene i kommunen har 

i ulik utstrekning tatt i mot brukere med pålagt aktivi-

tetsplikt. NAV Nordreisa har ikke gjennomført kommu-

nale ROS analyser. 

åv sosiål  

Ansvar Regnskap Budsjett Forbruk Avvik  

360 2 053 182 1 849 541 111,69 -203 641 

361 4 708 174 5 469 562 86,08 761 388 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Sykefravær 30,5 6,5 12,5 8,7 20,92 

-�172�-



 39 

Ansvårsområ de  
 
Distrikts medisinsk senter(DMS) drives i samhandling 
og samarbeid med UNN HF. Desentraliserte spesialist-
helsetjenester er et ledd i arbeidet med å gi bedre 
tilgjengelige og likeverdige tjenester for befolkningen i 
området.  
Leder for DMS er Aina Hagen  
 
Politisk styringsorgan er helse– og omsorgsutvalget.  
 
Målsetning for samarbeidet er: å utvikle og etablere 
kvalitetsmessig gode helsetilbud til pasientene nær-
mere der de bor og ivareta pasientens behov for et 
sammenhengende pasientforløp, «rett behandling på 
rett sted og til rett tid», Samhandling om tjenestetil-
bud med kvalitet, kompetanse og rekruttering, og å 
utvikle og drifte integrerte tjenester på tvers av nivåe-
ne. 
 
Avtaler som er inngått med UNN HF:  
 Hovedavtale mellom UNN og Nordreisa kommu-

ne om desentraliserte spesialisthelsetjenester 
ved DMS Nord-Troms 

 Underavtale for desentralisert område geria-
trisk (OGT) ved DMS Nord-Troms 

 Underavtale om desentralisert fødetilbud ved 
DMS Nord-Troms 

 Underavtale om desentralisert røntgentilbud 
ved DMS Nord-Troms 

 Underavtale om desentralisert hudbehandling 
ved DMS Nord-Troms 

 Underavtale om desentralisert dialysebehand-
ling ved DMS Nord-Troms (ny) 

 Underavtale om I-Bedrift ved DMS Nord-Troms 
 Samarbeidsavtale om teleortopedisk virksom-

het mellom DMS Nord-Troms og UNN (er ut-
gått)  

 Sykestue – medisinsk behandling og observa-
sjon (avtale om finansiering) 

 Ressurssenter for Huntington (finansieres over 
statsbudsjett) 

 

Økonomi 
 
Med bakgrunn i merforbruket i 2014 har det i 2015 
blitt gjennomgått avtaler og budsjett i DMS i samar-
beid med UNN. Merforbruket for 2015 skylles i hoved-
sak en kreditering til Nordreisa kommune for tilskudd 
for Øyeblikkelig hjelp i 2012 og 2013. Dette utgjorde 
1’157’009 kroner som ble utgiftsført på DMS. Hvis ikke 
DMS hadde fått dette i 2015 ville det reelle tallet vært 
på 449’302 kroner i merforbruk. Målsetningen er at 
budsjettet skal være i balanse for 2016.  

   istriktsmedisinsk senter Nord-Troms    

  2013 2014 2015 

Lønns-

kostn 
12.240.200 14.766.700 15.132.300 

Driftskostn 2.424.119 4.544.327 4 495 483 

Inntekter 12.668.343     -16 140 888  

Regnskap 995.325 - 1.156.500 -1 603 466 
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Medårbeidere 

Leder for DMS Nord-Troms er Aina Karoline Hagen. DMS 

har en 40% stilling sekretær. Virksomhetslederstilling på 

Sykestue/OGT/Føden er tatt ned i 2015 som et ledd for å 

oppnå budsjettmessig balanse. Det er tatt 50% av syke-

pleierressurs på sykestue/OGT til Fagleder. Guro N. Siri 

har hatt stillingen denne stillingen fra mai til september. 

Fra september og ut året fungerer Astrid Veseth som 

fagleder for sykestue/OGT. Avdelingsjordmor Hanne Jo-

hansen gikk ut i permisjon fra August 2015, vikar for hen-

ne er Hanne Fjellstad.  

Bemanning i område geriatrisk tjeneste er 75% legestil-

ling, 100% logopedstilling, 100% sykepleierstilling, 100% 

fysioterapeut, 100% ergoterapeutstilling. Bemanning på 

Fødestue er 5,3 jordmorstilling, dette er inkludert avde-

lingsjordmor. 0,3 jordmorstilling har vært lyst ut ledig 

flere ganger. Fødestuen har fungert med 4,75 jordmor-

stilling siden august, dette har resultert i mye overtid. 

Sykestue/OGT/Føden deler på 6,22 stilling sykepleier og 

3,65 stilling hjelpepleier.  

DMS har videre 75% sykepleierstilling innen hudbehand-

ling + ambulerende hudlege fra UNN 1 dag i måneden. 

Radiograf ansatt i UNN ambulerer til Nord-Troms, og er 

her mandag til fredag alle uker. Nordreisa kommune har 

også avtale med Øre-nese-hals spesialist i Ishavsklinikken 

om ambulering en dag per måned. I-Bedrift har 80% fy-

sioterapeut. 20% sykepleierressurs innen Teleortopedi. 3 

sykepleier i Nordreisa kommune ivaretar arbeid rundt 

ressurssenter for Huntington. http://

fagnettverkhuntington.no/helsesenteret-sonjatun-0  

Nytt av 2015 er tilbud om Dialysebehandling. 2 sykeplei-

ere har vært i 6 ukers opplæring ved UNN Tromsø. Og 

det ble gjort ombygging på Sonjatun til dette tilbudet. 

Den 12.10.15 åpnet avdelingen med 3 dialyseplasser.  

Det foregår systematisk arbeid med utvikling av tjenester 

i DMS. Aktiviteten i 2015 har i all hovedsak dreid seg om 

å gi best mulig tjenester til alle som er innom DMS Nord-

Troms. Det har vært gjennomført kurs innen noen områ-

der. Det jobbes også utadrettet mot nabokommuner. En 

Det var en flott dag, da et nytt helse-

tjenestetilbud ble satt i drift ved 

DMS Nord-Troms i oktober 2015.  

Bildet viser nyresyke Bernt Mathias-

sen fra Kvænangen som får livsnød-

vendig dialysebehandling på Son-

jatun. Tilstede ved åpningen var 

også initiativtakere fra UNN, Nord-

reisa og ordførere fra Nordreisa, 

Kvænangen og Skjervøy.  
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Ansvårsområ de 

Sektor for drift og utvikling ble etablert etter en omor-
ganisering i løpet første halvår 2015. Ny organisering ble 
satt i verk 1. oktober. Teknisk avdeling og Utviklingsav-
deling ble slått sammen til Sektor for Drift og utvikling 
med fire virksomheter Anleggsdrift, Byggdrift, Renhold 
og Utvikling. Årsmeldingen med sine tjenesteområder er 
derfor i hovedsak inndelt etter gammel organisering.  

Sektorleder er Dag Funderud.  

Det politiske ansvaret var fram til oktober fordelt mel-
lom driftsutvalget, oppvekstutvalget og nærings- og kul-
turutvalget. Etter omorganisering og endringer gjort 
etter valget, forholder sektoren seg til hovedutvalg for 
Miljø, plan og utvikling og Næringsutvalget. 

Utviklingsavdelingen omfattet fagområdene næring, 
jord- og skogbruk, veterinærtjenesten, miljø, motorferd-
sel, viltforvaltning, kart, oppmåling og planlegging. I til-
legg har avdelingen vært inne i større og mindre et- eller 
flerårige prosjekter. Kultur, med kulturadministrasjon, 
bibliotek, kulturskole, kino, ungdomsråd og Point/
ungdommens hus, ble 1. mai overført til virksomheten 
kultur som ligger under sektor for Oppvekst og kultur. 

Ansvarsområdet for Teknisk avdeling er forvaltning av 
kommunens eiendommer, vann, avløp, slam, renova-
sjon, brann, feiing, havn, forurensningsmyndighet, byg-
ningsmyndighet, utleie og vedlikehold av kommunens 
bygningsmasse. Avdelingen har også ansvar for gjen-
nomføring av alle kommunale utbyggingsoppgaver samt 
tilsyn på elveforbygninger i Reisadalen, Oksfjorddalen 
og Rotsunddalen. 
 

 

Økonomi 

 

Utviklingsavdelingen har et samlet merforbruk på 926 
283. Dette skyldes flere forhold. Lønnsbudsjettet er om-
trent i balanse. Innen øvrige utgifter er kostnadene lagt 
høyere enn budsjettet. Det største avviket er innen 
kommunalt næringsfond der aktiviteten har vært lagt 
høyere, både utgifter og inntekter. I tillegg er det noen 
ansvar som mindre avvik. Videre er det en reel kostnad 
på 512’ som gjelder fiberutbygging. Her ble det inntekts-
ført tilsvarende beløp for mye i 2013. Bakgrunnen er at 
utbyggingskostnaden ble lavere en budsjett og derved 
ble tilskuddet fra Staten tilsvarende redusert.  

   ektor for drift og utvikling  

ANSVAR 4 REGNSKAP BUDSJETT 
FORBRUK 

I % AVVIK 

Lønn inkl sosiale 5 616 211 5 038 060 111,48 -578 151 
Øvrige utgifter 10 676 169 7 978 488 133,81 -2 697 681 
Inntekter -9 170 449 -6 818 799 134,49 2 351 650 
Totalt 7 121 931 6 197 749 114,91 -924 182 
          

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT 
FORBRUK 

I % AVVIK 
Lønn inkl sosiale 

utg 4 607 585 5 483 187 84,03 875 602 
Øvrige utgifter 15 055 987 14 496 219 103,86 -559 768 

Inntekter -19 392 511 
-- ---

19 745 130 98,21 -352 619 
Totalt 271 061 234 276 115,70 -36 785 

          

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT 
FORBRUK 

I % AVVIK 
Lønn inkl sosiale 

utg 22 855 362 21 463 508 106,48 -1 391 854 
Øvrige utgifter 22 749 865 18 144 607 125,59 -4 635 258 

Inntekter -15 414 675 -9 563 425 161,18 5 851 250 
Totalt 30 190 551 30 014 690 100,59 -175 861 
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Innen posten inntekter er det tilsvarende økte inntekter 
som går mot økte øvrige kostnader. Av reelle reduserte 
inntekter har vi det innen oppmåling. Dette skyldes både 
for nye inntektsført i fjor, 212’ og reduserte inntekter 
generelt pga lavere aktivitet og at Kåfjord kommune 
trakk seg ut av oppmålingssamarbeidet tidlig på året. 

Teknisk avdeling har hele året driftet avdelingen på et 
minimum, men holder likevel ikke budsjett.  
Merforbruk i kap 5 på kr 9 687 skyldes tidligere års nega-
tivt fond feiing, samt at budsjettert inntekt ikke ble jus-
tert i samsvar med vedtatt feiegebyr for 2015.   
Merforbruk i kap 6 på kr 158 636 skyldes i hovedsak for 
lave vedlikeholdsbudsjett helsebygg samt for lavt ferievi-
karbudsjett for renhold.  
Flere stillinger har helt eller delvis stått vakante, eller 
uten vikar ved sykefravær i 2015. 

 

Medårbeidere  

Personalsituasjonen ved Utviklingsavdelingen er på et 
minimum i forhold til de oppgave vi er satt til å løse. I 
tillegg sa næringsutvikler opp sin stilling i august og har 
resten av året jobbet i deltid ut oppsigelsestiden.  Videre 
har avdelingen hatt en langtidssykemelding. Dette resul-
terte i at oppgaver tar lenger tid enn planlagt og andre 
oppgaver blir utsatt. Sykefravær i avdelingen var 5,2 %. 
Dette var litt svakere enn målsettingen på arbeidsnær-
vær på 95 %. 

Leder ved Teknisk avdeling har vært konstituert hele 
året. Personalressursen er lav i forhold til oppgaver som 
avdelingen er satt til å løse. På grunn av sykefravær og 
vakante stillinger, har arbeidsmengden på gjenværende 
personell vært til dels svært høy i 2015.  Dette medfører 
at medarbeidersamtaler har vært nedprioritert for hele 
avdelingen. Likevel har det vært en sterk samhandling og 
godt arbeidsmiljø i hele avdelingen som har medført at 
økonomisk målsetting er oppnådd. 

På tross av et godt arbeidsmiljø, preges avdelingen av 
frustrasjoner over manglende samsvar mellom oppgaver 
som forventes utført og tilgang på ressurser som er nød-
vendig for å møte disse forventningene. Dette gjelder 
særlig manglende samsvar på forventet vedlikehold og 
disponibel ressurstilgang særlig innenfor bygg, renhold, 
veier og veilys.  Langtidssykdom dominerer sykefraværet 
i avdelingen.  Avdelingen oppnår ikke mål om arbeids-
nærvær på 92 %.      

 

 

 

 

 

Totalt sett varier sykefraværet noe, men samlet sett lig-
ger sektoren over målsettingen på arbeidsnærvær på 
92%. 
Utviklingsavdelingen har gjennomført medarbeidersam-
taler, mens Teknisk avdeling har ikke gjennomført sam-
taler pga sykemelding hos leder. 
 

Tjenester og resultåt 

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser som plan-
lagt. Dette skyldes mangel på ressurser. 

Sektoren jobber fortløpende for å følge opp alle politiske 
vedtak. Begge avdelingene ble pålagt økonomiske kutt, 
som har ført til utfordringer for å levere i forhold til noen 
av målsettingene som er satt opp. Det som har hatt prio-
ritet er tjenestene. Vi har hatt fokus på å levere så gode 
tjenester som mulig i forhold til rammene vi har. 

I løpet av året har sektoren ikke hatt tilsyn og kontroll fra 
Fylkesmannen eller andre statlige myndigheter.  
Det er gjennomført to risiko- og sårbarhetsanalyser for 
sektoren: 

 Behandling av farlig stoff i forbindelse med svøm-
meanlegget 

 Risiko for renholdstjenestens arbeidssituasjon 
Det er ikke gjennomført tiltak som en følge av disse risi-
ko- og sårbarhetsanalysene. 

Rutiner 
Sektoren har startet arbeidet med å utarbeide rutiner 
innen de forskjellige arbeidsfeltene. Dette er et stort ar-
beid som må tas inne i mellom daglig tjenesteproduk-
sjon. Arbeidet vil fortsette i 2016. 

Driftsutvalget har hatt seks møter og behandlet totalt 52 
saker mot 65 saker i 2014. Tillegg ble det behandlet 209 
saker delegert mot 216 saker i 2014. Videre ble det også 
behandlet ca 180 tilskuddssøknader av forskjellig art in-
nenfor jord- og skogbruk.   

 

Må lsettinger 

I økonomiplanen er det satt opp målsettinger for avde-
lingene. De er delt opp i mål for organisasjonen og mål 
for tjenestene.  

Av andre målsettinger, ble Halti byggetrinn to ferdig til 
innflytting i mai. Det har gått 14 år siden innflytting i førs-
te byggetrinn. Det har vært år med medgang og mot-
gang, men når bygget nå er fullt av aktivitet fra morgen 
til kveld, har det vært verdt alt arbeidet. Halti vil bli en 
viktig kompetanseklynge innen natur, kultur og næring i 
åra framover. 

 

Sykefravær 2013 2014 2015 

Utviklingsavdelingen 6,6 7,5 5,2 

Teknisk adm 7,44 13,10 14,94 

Bygg og eiendom 17,31 17,60 10,74 

Anleggsseksjon 2,78 5,65 3,42 

Teknisk totalt 11,9 14,0 10,38 
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Utviklingsavdelingen  
 
Utviklingsavdelinga ble 1.10.15 omorganisert som egen 
virksomhet under sektor for drift og utvikling og fikk nav-
net virksomhet for utvikling. Flere fagområder ble over-
ført fra teknisk avdeling til virksomhet for utvikling, men 
stillingsressursene ble holdt vakant ut året og som en 
følge av det er det mange saker som ikke er blitt behand-
let, og oppgaver som ikke er blitt ivaretatt.  
 

Næring 
Kommunen fikk i 2015 kr 1 230 000 til kommunalt utvik-
lingsfond. 200 000 kr av disse er øremerket til regionalt 
samarbeid. Fra kommunens driftsbudsjett ble det bevil-
get kr 415 750. Det er i år behandlet 22 politiske næ-
ringssaker, mot 21 i 2014. Det er videre sluttbehandlet 
51 saker administrativt, mot 61 saker året før. Av midler 
gjenstår det kr 128 088 på regionalt næringsfond, og kr 
318 514 på kommunalt næringsfond. Næringsutviklers 
arbeid er i hovedsak saksbehandling i forhold til ansvars-
områdene næring, infrastruktur og samferdsel. Nærings-
utvikler har også hovedansvaret for Nasjonalparksatsing-
en. Næringsutvikler skal være fagressurs på området 
næringsutvikling/bedriftsutvikling og være konsulteren-
de i forhold til kunder og kollegium. De fleste sakene 
som er behandlet går over to år før de avsluttes. Oppføl-
ging av saker tar derfor mye av arbeidstiden.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jordbruk 
I år ble det behandlet seks søknader til Innovasjon Norge 
og tre av disse ble innvilget. Samtidig pågikk (pågår fort-
satt) det utbygginger i landbruket i Nordreisa som er 
kostnadsberegnet til ca 18,7 millioner kroner på fire for-
skjellige bruk. Det er behandlet 14 søknader om tilskudd 
til avløser ved sykdom mv og to søknad om nydyrking. 
Innen ordningen Regionalt miljøprogram (RMP) behand-
let kommunen 15 søknader og en søknad i ordningen 
organisert beitebruk. De økonomiske saker har prioritert 
Ved årsskiftet er det ingen restanser i forhold til slike 
saker. 
 

Kommunen mottok i 2015 27 nye delingssaker. Det ble 
behandlet 20 saker og av de var 7 mottatt i 2014. Det ble 
også behandlet 14 konsesjonssaker. Ved årsskiftet hadde 
vi inne 13 delingssaker fra 2015 som ikke var ferdigbe-
handlet. For de to søknadsomgangene for produksjons-
tilskudd i 2015 ble det til sammen mottatt og behandlet 
101 søknader, noe som er en nedgang på fem fra året 
før. Det ble utført stedlig kontroll på seks av dem. Vi 
mottok fem søknader om spesielle miljøtiltak i landbru-

ket (SMIL), hvorav en ble avslått og en ble trukket. For-
uten de nevnte sakstyper har jordbruk i tillegg mange 
henvendelser og andre saker.  
Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlings-
feil, er oppnådd. 
 

Tap av beitedyr til rovdyr har i mange år vært et stort 
problem i Nordreisa. Tapstallet (omsøkt tap) i 2015 for 
sau ligger mellom 2 - 8 %, for lam ligger den mellom 6 - 
17 %. Her ser vi en positiv nedgang i tapstallene fra tidli-
gere år. Rødrevbestanden er redusert de siste årene, 
men er på tur opp igjen med bakgrunn i gode smågnager 
år. Det antas at lav rødrevbestand har en positiv innvirk-
ning på spesielt lammetapene. Vi vet med sikkerhet at 
det er driftsenheter som har hatt over normaltap. De har 
ikke søkt om erstatning for tap til fredet rovvilt med bak-
grunn i at tapene er mindre enn det de har fått utbetalt 
tidligere fra Fylkesmannen tidligere år. Disse tapstallene 
fremkommer ikke i statistikken. I 2015 er det ikke gjen-
nomfør tapsforebyggende prosjekter i samarbeid med 
Nordreisa sau og geit slik det har vært gjort fra 1997 til 
og med 2014.  
 

Prosjekt grunneiers tillatelse 
På bakgrunn av de høye tapstall i beitenæringen, ble det 
ved årsskiftet 2013/2014 satt i gang et interkommunalt 
prosjekt for Nord-Troms, der formålet er innsamling av 
grunneiers tillatelser for utøving av jakt på rovvilt. Pro-
sjektet vil i første omgang gjelde kommunene Kåfjord og 
Nordreisa. For å effektivisere uttaket er målet å innhente 
jakttillatelse for rovvilt over størst mulig områder. Pro-
sjektet vil kunne bli et viktig bidrag til effektivt uttak av 
rovvilt. Rovviltjakt i vårt område er først og fremst aktu-
elt for artene jerv (lisensfelling) og gaupe (kvotejakt). 
Arbeidet med innhenting av grunneiers tillatelse til rov-
viltjakt har i 2015 vært en kontinuerlig prosess og plan-
legges avsluttet våren 2016. Prosjektet er støttet av Fyl-
kesmannen i Troms. 
 

Skogbruk 
Satsingen på bioenergi i kommunen fører til større aktivi-
tet i skogen. Det er i løpet av året gjennomført store 
drifter av bjørk som også har hatt bieffekten at det er 
levert stokkvirke til vedprodusenter i Nord-Troms. Sat-
singen gir økt aktivitet i skogen med både vegbygging, 
hogst og skogkulturaktivitet. I løpet av året er arbeidet 
med hovedplan for skogsveg stoppet noe opp. Arbeidet 
ventes avsluttet i 2016. Planen vil være viktig i forhold til 
utbygging av skogvegnettet i kommunen. Statstilskudd til 
skogkultur har gått ned de siste åra. Midlene har blitt 
dreid over til skogsvegbygging. Det ble behandlet to søk-
nader om planting, som omfattet 12 dekar. I løpet av 
året ble en skogsbilveg på 700 m og tre traktorveier på 
1550 m ferdigstilt. Skogbrukssjefen gav to byggetillatel-
ser til nye anlegg, traktorvei veiklasse 8. En skogsbilveg 
er under bygging, fem veier som har fått byggetillatelse 
fra tidligere er ikke oppstarta. Tre veier har utgått ar-
beidsfrist i 2015.  

Ras Sørkjosen 10. mai 2015 
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Miljø 
Miljøoppgavene er fordelt på flere stillinger. Flere miljø-
oppgaver har dessverre blitt nedprioritert siste år, pga 
manglende personell. 
Energi- og klimaplanen for Nord-Troms ble vedtatt i kom-
munestyret i juni 2010. Et av tiltakene er igangsetting av 
Energisparekontrakter, EPC. I løpet av 2015 er investe-
ringene startet opp og de planlegges sluttført i 2016.  
Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering fortsetter. I løpet 
av året er en skole og en barnehage blitt sertifisert, sam-
tidig som flere har startet opp prosessen. 
Videre har avdelingen ansvar for motorferdselssaker. De 
politiske sakene forberedes i avdelingen, mens de sake-
ne som avgjøres administrativt blir behandlet på service-
torget. Det gir en rask og smidig behandling av enkle sa-
ker. I år hadde dispensasjonsutvalget ni møter. Det ble 
behandla 25 saker og 156 saker ble behandla administra-
tivt.   
Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlings-
feil, er oppnådd. 
 
Vilt 
Tildelingen av elg i kommunen var 72 dyr og det ble felt 
61 dyr. Det ble gjennomført bakketellinger av elg i en 
stor del av kommunen i februar/mars. Arbeidet med 
ettersøk og ivaretakelse av skadede dyr blir gjort av den 
kommunale ettersøksringen. Det ble gjennomført tre 
ettersøk.  
Det var i år 30 kandidater som besto jegerprøveeksa-
men. Kommunen administrerer skuddpremieordningene 
for villmink og rev. Det ble det utbetalt skuddpremie for 
72 rev og 20 villmink. 
Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlings-
feil, er oppnådd. 
 
Veterinærtjenesten 
Den interkommunale veterinærtjenesten i Nord-Troms 
(Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen) har ansvar 
for kommuneveterinærordningen (dagtid) og veterinær-
vaktordningen (kveld, natt og helger).  
Kommuneveterinærordningen mottar fortsatt stimule-
ringstilskudd fra Staten. Tilskuddet i år var på 320.000. 
Disse midlene brukes til å lønne to kommuneveterinærer 
som gjør at arbeidsbelastningen for veterinærsamarbei-
det har blitt betydelig bedre, samt gitt et bedre tilbud til 
bøndene. Videre har kommunen avtale med fem veteri-
nærer som sammen dekker veterinærvaktordningen. 
Kostnadene med veterinærvakt dekkes i sin helhet av 
staten. 
 
Kart/oppmåling/GIS  
Samarbeidet videre innenfor kart- og oppmåling med 
nabokommunen Kvænangen, har hatt en fin og positiv 
utvikling i løpet av 2015. Vi har ansvaret for kartoppdate-
ring, oppmåling og føring av matrikkelen i Kvænangen 
kommune. Oppgavene gikk for det meste ut på kart- og 

oppmålingsforretning, innmåling av bygninger og opp-
målingsteknisk bistand til kommunens egne prosjekter 
har vært prioritert. Det er foretatt 13 oppmålingsforret-
ninger med melding til tinglysing i Kvænangen kommu-
ne.  I 2015 tilsatte Kåfjord kommune egen oppmåler/
matrikkelfører og vi har derfor ikke hatt oppdrag i Kå-
fjord.  
Det er i løpet av året gjennomført 39 oppmålingsforret-
ninger i Nordreisa kommune med melding til tinglysing 
som da er avsluttet med matrikkelbrev jfr. matrikkello-
ven. Det er også foretatt arealoverføring og sammenføy-
ing jfr. matrikkelloven. Dette er lavere enn året før. Det 
henger sammen med redusert kapasitet til behandling av 
delingssaker. 

Nordreisa kommune har en dekningsprosent på 97 % av 
gate- og veiadresser. Det henger litt igjen av gamle mat-
rikkeladresser som må slettes. Adressetildelingen med 
gate- og veinavn og nummer er noe som må opprettes 
for hver gang det opprettes nye veier i forbindelse med 
regulering av nye boligfelt og lignende.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i mars 2013. 
De viktigste målene for Nordreisasamfunnet er å øke sin 
attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre kommune-
økonomi som gir oss handlefrihet. En viktig del av strate-
gien for å nå målet, er å endre fokus til forebyggende 
fremfor behandlende helsearbeid, der ny folkehelselov 
og samhandlingsreformen er grunnlaget. Nordreisa kom-
mune skal vise sin kultur og identitet, og være et åpent 
og inkluderende samfunn. Jobben med å realisere flere 
av samfunnsdelens mål ved bl.a. å sette av tiltak som 
krever arealer i arealdelen, samt å følge opp handlings-
delen, har fortsatt i år. 
 
Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanen arealdel for Nordreisa kommune 2014-
2026 ble vedtatt i mars 2014. Ved vedtak gjensto det 
fortsatt fem innsigelser til planen. Gjennom to meklings-
runder med Fylkesmannen i Troms ble det funnet løs-
ninger på fire av innsigelsene. Disse arealene ble stadfes-
tet av kommunestyret i desember 2014. Det siste områ-
det ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet for endelig avgjørelse, og endelig vedtak i saken 
ble fattet av departementet i desember 2015. 
Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlings-
feil, er oppnådd. 
 
Reguleringsplaner 
Tre private, én statlig og tre kommunale reguleringspla-
ner ble vedtatt i 2015. Det ble meldt oppstart for én 
kommunal reguleringsplan. I tillegg er det flere nye pri-
vate planer i oppstartsfase. 
Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlings-
feil, er oppnådd. 
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Kystsoneplan 
Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 
kommuner ble vedtatt av kommunestyret i desember 
2014. Ved vedtak gjensto det en innsigelse for ett områ-
de. Området ble avklart i meklingsmøte hos Fylkesman-
nen i mars 2015. 
 
Samhandlingsprosjektet i Halti  
Samhandlingsprosjektet er startet opp for å utvikle inn-
holdet i nye Halti. Lenge før bygget er ferdig startet den 
store jobben med å planlegge for å levere gode opple-
velser, tjenester og innhold – for å løfte perspektivet til å 
være et kraftsentrum for utvikling av kultur, natur og 
næring i Nord-Troms.  

Prosjektet startet i januar 2014 og ble avsluttet desem-
ber 2015. Prosjektet var eid av Nordreisa kommune 
sammen med Nord-Troms Museum, Halti næringshagen, 
Halti kvenkultursenteret og Halti nasjonalparksenter.  

Samhandlingsprosjektet har vært gjennomført for å for-
berede alle til innflyttingen i mai. Til sammen er det over 
40 arbeidsplasser i Halti; leietakerne og de kommunale 
arbeidsplassene innen kultur. Samhandlingsprosjektets 
viktigste oppgave har vært å forberede og tilrettelegge 
slik at Halti ikke bare blir et utleiebygg, men et bygg der 
de forskjellige enhetene samarbeider og på den måten 
skape utvikling.  

Nybygget skal betjene mange ulike brukergrupper hele 
året, fra turister til kinogjengere. Derfor har prosjektet 
engasjert fagfolk i eksternt firma for en god prosess her. 
Firmaet Sixsides utarbeidet ny logo, profil og designmal 
for skilt og merking i og utenfor bygget.  
For å videreføre samhandlingsprosjektet, anbefaler sty-
ret at det etableres et felles selskap som skal jobbe med 
«førstelinja» i bygget, gi det et godt vertskap og jobbe 
med utvikling. 

Nord-Troms Friluftsråd 
Nord-Troms Friluftsråd startet opp i januar 2015. I løpet 
av et kort og hektisk oppstartsår har friluftsrådet fått i 
gang mange tiltak. Nettsiden www.utinord.no  og fri-
luftsrådets facebookside er bygd opp. Turkassetrimmen 
Ut i NORD med 75 turer fordelt på de fire medlemskom-
munene. Totalt var det 343 unike brukere som meldte 
seg på dette og disse registrerte til sammen 4003 turer. 
Læring i friluft er et nettverk der lærere kurses i ulike fri-
luftsaktiviteter og bringer dette hjem til sine skoler. I 
forbindelse med sommer- og høstferie har det vært ar-
rangert friluftsskoler for både barn og unge, samt fri-
luftsdager for flyktninger, med god oppslutning. Frilufts-
rådet fikk i samarbeid med Nord-Troms turlag gjennom-
ført Opptur! for alle 8.klassingene i regionen. På tur med 
ordføreren ble gjennomført i alle medlemskommunene. I 
Nordreisa var det Halvar Wahlgren som tok folket med 
på tur til Sikka 1. august. Det har også vært gjennomført 
flere arrangementer i forbindelse Friluftslivets år 2015. 

Friluftsrådet startet også arbeidet med nye turkart for 
Nord-Troms og prosessen med skilting av turløyper. Det 
er også etablert en utstyrsbase som stadig fylles på, og i 
denne er det bl.a. kajakker (inkl. tilhenger), tørrdrakter, 
luftgevær, lavvoer, stormkjøkken, kniver, truger, snøfor-
mingsutstyr, bålpanner m.m. 

 
Tornedalsrådet 
Næringskonsulent og kulturkonsulent har fra administra-
sjonen vært kontaktpersoner overfor Tornedalsrådets 
kultur- og næringsgruppe. Aktiviteten i rådene har vært 
lav i 2015, med henholdsvis et og to møter i gruppene.  
 
Nord-Troms plankontor 
Det treårige prosjektet Nord Troms plankontor ble av-
sluttet 31. desember. Prosjektet ble grundig evaluert, 
men på tross av gode resultater ble det gjort vedtak i 
Kåfjord og Kvænangen om ikke å videreføre arbeidet i en 
fast organisering. Dette resulterte at Nord-Troms plan-
kontor ble avviklet. 
 
 

Lærere på kurs om utemat 

 

Tusser og troll—åpning av Halti II  
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Teknisk åvdeling  
 
Vannforsyning og avløp 
Vannforsynings- og avløpstjenesten er i 2015 drevet med 
fokus på begrensing av kostnadsnivå, samtidig som kvali-
teten på tjenester skal opprettholdes. Samtidig har tje-
nesten vært drevet med redusert aktivitet i solidaritet 
med øvrige tjenester. Ingen investeringstiltak er gjort på 
vannforsyningen.  
Målsetting om ingen avvik fra drikkevannsforskriften er 
oppnådd, 18 mindre avvik av totalt 782 analyser av ulike 
parametere. 13 % av vannledningsnettet er rengjort. 
Pumpestasjon avløp Skarpsno er bygget ny. Moan og 
Lundefjellveien avløpspumpestasjoner er tilkoblet sen-
tralt driftskontrollanlegg, tre overvannstiltak gjennom-
ført. Målsetting om mindre enn fire kloakktilbakeslag i 
bygninger der kommunen er ansvarlig for tilbakeslaget, 
er oppnådd (0 tilbakeslag i 2015).  25 % av avløpsled-
ningsnettet er vedlikeholdsspylt i 2015. Rensekrav på 
kommunens kloakkrenseanlegg er overholdt. 
 
Feiing 
Feietjenesten ble pr 1. mai 2015 del av interkommunalt 
samarbeid. Ingen feiing er gjennomført før 1. mai.  Etter 
dette er det gjennomført feiing av 624 skorsteiner av 
totalt 2009.  Målsetting på 50 % feide skorsteiner er ikke 
oppnådd. Det er gjennomført 344 tilsyn med fyringsan-
legg, fordelt på henholdsvis 173 før 1. mai og 171 etter 1. 
mai.  
 
Byggesak 
Byggesaksbehandlerstillingen sto ubesatt hele 2015. Pro-
sjektingeniør har behandlet de største og viktigste sake-
ne. Målsetting om 80 % av andel saker behandlet innen-
for lovpålagt tid er ikke oppnådd. Av 62 innkomne søkna-
der ble 40 behandlet. I tillegg er det behandlet 13 ferdig-
attester og en midlertidig brukstillatelse.  En byggesak er 
omgjort av Fylkesmannen i 2015 som ligger i kø til ny 
behandling. 
 
Bygg og eiendom 
Bygget i Leonard Isaksens vei 10 brant i mars 2015. Den-
ne inneholdt to leiligheter og Kafe X.  Leilighetene ble 
totalskadd, mens Kafe X var mulig å rehabilitere.  
EPC prosjektet, som har til hensikt å spare energi, startet 
så vidt opp i 2015. Intensjon er å bli ferdig med alle in-
vesteringene innen høsten 2016.  
I mai ble arbeidene på Halti byggetrinn to avsluttet og 
leietakerne flyttet inn.  
Som kjent så tynger alderen svømmeanlegget, og her 
måtte vi reparere varmepumpen for en større sum. 
Sandfiltrene, som er fra slutten av nittitallet, er neste 
prosjekt som krever en betydelig investering.   
 
Sonjatun helsesenter fikk nytt taktekke på halve 3. eta-
sje, noe som stoppet vanninntrenging ned gjennom eta-

sjene. Andre halvdelen må tas når økonomien tillater 
der. Ny dialyseavdeling ble åpnet etter omfattende om-
bygging. Her kan tre pasienter få behandling samtidig. På 
kommunehuset ble det også montert nytt taktekke, noe 
som stoppet flere års lekkasje med dertil følgeskader. I 
Nordreisahallen ble det en del reparasjoner av varmt-
vannssystemet med utskifting av beredere, samt innkjøp 
av robot som tar seg av vasking av hallen. Roboten fri-
gjør vaktmester slik at det blir mer tid til vedlikehold.  
På slutten av året ble det kjøpt inn, og tatt opplæring på 
forvaltningsprogrammet Famac. Dette gjør det lettere å 
registrere, og ha kontroll med reparasjoner og avvik. Av 
nyansettelse i 2015, ble det ansatt vaktmester og bade-
vakt.   

 
Bygningsmassen har økt fra 2014 til 2015 fra 35569 m² til 
37257 m². Vedlikeholdsmidler blir kun brukt på mest 
nødvendige og forebyggende tiltak.  
 

Utskifting av takmembran på kommunehuset. 

Ny dialyseavdeling på Helsesenteret Sonjatun 
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Renholdstjenesten 
Renholdstjenesten er drevet uten samordnet ledelse i 
2015 på grunn av vakant lederstilling. Renholdstjenesten 
har hatt pålegg om sterk økonomisk reduksjon i 2015 
som har medført redusert renholdsressurs ved flere bygg 
og mange helt eller delvis vakante stillinger. Resultatet 
er stor belastning på personell og lavere kvalitet for bru-
kere.  
 
Brannvern og oljevern 
Nordreisa brannvesen har hatt 43 utrykninger, deriblant 
fem trafikkulykker og tre større bygningsbranner. Ande-
len unødige utrykninger har øket sterkt siste år. Det er 
gjennomført ti brannøvelser for mannskapene, noe som 
knapt dekker minimumsbehovet. Trening er svært viktig 
for å løse krevende og alvorlige oppdrag. Nødnett Brann 
er satt i drift for Troms i 2015. Dette har krevd ekstra 
opplæring av alle brannmannskaper. Brannvernuka 2015 
ble gjennomført med godt besøk, og er et viktig kontakt-
punkt mot publikum for forebyggende brannvernarbeid. 
Samarbeidsavtale mellom de fire Nord-
Tromskommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvæ-
nangen om felles brannsjef og forebyggende tjenester er 
satt i verk i 2015. Brannsjef fra 1. juli 2015 er Nils Arnold 
Nilsen. 
 
Veier og veilys 
Vedlikeholdet av vei og veilys ligger langt under det nivå 
som kreves for å opprettholde dagens standard. Vedlike-
holdsetterslepet på begge områder er stort og arbeidet 
preges av svært streng prioritering. Tilstand på fast dek-
ke på mange veier, er så dårlig at fjerning av fast dekke 
vurderes for å vedlikeholde veiene som grusveier.  I til 
legg til dårlig toppdekke, er øvrige veielementer i elendig 
forfatning. 2015 har vært et normal år med tanke på snø 
og isforhold. Registrerte avvik på brøytestandarden går 
gradvis nedover, i 2015 er det registrert totalt to klager 
på brøyting på avklart standard.   
 
Parker, idrettsanlegg og grøntanlegg 
Drift av disse anleggene er utført av liten bemanning og 
bruk av sommerarbeidsplasser for ungdom, i samarbeid 
med landsbyvaktmester. Vedlikehold av anleggene skjer 
innenfor et stramt budsjett. 
 
Vassdrag 
Tilsyn av sikringsanlegg i regulerte vassdrag gjennomfø-
res av kommunen ved bruk av elvebåt og befaring til 
fots. NVE er fagmyndighet.  
 
Skredområder 
Jordraset i Sørkjosen 10. mai 2015 krevde stor innsats av 
teknisk avdeling over lengre tid. Avdelingen var sterkt 
involvert både i akuttfasen og i oppryddingsarbeid ut 
over sommeren/høsten. Interregional overvåkning av 
skredområdet på Mettevoll gjennomføres. Midlertidig 

byggeforbud i Rotsundelv er opprettholdt gjennom 2015 
da det ikke er gjennomført tiltak som gjør at dette kan 
oppheves.  
 
Utbyggingstiltak 
Flere større utbyggingsprosjekter pågår i kommunen der 
teknisk avdeling er involvert. 
Halti byggetrinn II ble ferdigstilt og overtatt i april 2015. 
Kommunen har prosjekt- og byggeledelse selv. 
For Guleng III er bygging påbegynt i 2015.  
Tunellmasser fra Sørkjostunellen utnyttes til samfunns-
messige tiltak. Det er fylt opp massedeponier bl.a. ved 
Ymber arena, ved Tømmernesvegen, Betesda og Fly-
plassveien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brøyting Haugseth, Reisadalen 
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Følg oss på:   

www.nordreisa.kommune.no 

www.facebook.com/nordreisakommune  

 

 

Nordreisa kommune  

Post: Postboks 174, 9156 Storslett  

Epost: postmottak@nordreisa.kommune.no  

 

Adresse: Sentrum 17, 9151 Storslett   

Telefon 77 58 80 00  
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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 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 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. 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommunes årsregnskap 2015 godkjennes. 

-�183�-



 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 

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.  
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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. 

 

 

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.  
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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 

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 2016 2017 Sum inndekning 
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underskudd 
31.12.15 

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: 

 
 

 

 

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.  

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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 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 

 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 
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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.  

 

 

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 
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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.     

 

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:       2016/658-1 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

og Johanne Båtnes 

 Dato:                 04.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

50/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Moan skole -utredning 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Referat fra møte Moan skole utbygging 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nordreisa kommune igangsetter planlegging for utbygging av skolene i sentrumsnært område.  

2. Det utredes to alternativ med kostnadsoverslag: 

 Utbygging av 1.-4.trinn ved Moan skole og mindre utbygging ved Storslett skole 

 Utbygging av 1.-7.trinn ved Moan skole 

3. Utredning med kostnadsoverslag vurderer også flytting av Nordreisa voksenopplæringssenter til 

Storslett ungdomsskole.   

 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn/historikk: 

 

I kommunestyrets sak 57/2015 av 16.12.2015, ble det gjort følgende vedtak: 

Driftsbudsjett  

9.I oppstart investering ombygging Moan skole må forprosjektet se på flere mulige løsninger av 

plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av Sørkjosen skole, flytting til 

Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av lokaler.  
 

Investeringsbudsjett 
8. Oversendelsesforslag til administrasjonen:  

 

Endringer i investeringsbudsjettet 2016-2019: 

Tiltak  Budsjett 2016  Budsjett 2017  Budsjett 2018  Budsjett 2019  

Ny 1-4 skole 

Skogeiendommen  

0,-  750.000,-  25.000.000,-  25.000.000,-  
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Bygge ny 1-4 

Rotsundelv  

0,-  0,-  10.000.000,-  0,-  

Ombygging Moan 

skole til 

barnehage  

0,-  0,-  7.500.000,-  

Salg av 

barnehage/Sørkjo

sen skole  

0,-  0,-  2.500.000,-  5.000.000,-  

Finansieres slik:  

16 millioner omdisponeres fra Formannskapets forslag til skoleinvesteringer.  

15 millioner omdisponeres ved reduksjon i investering i sykehjem. (disse får 50% tilskudd)  

29 millioner tas opp i lån utover Formannskapets innstilling  

 

I forslaget fra rådmannen i sak budsjett 2016, ble utbygging av Moan skole satt inn med 14 mill. 

Dette i hht kommuneplanens mål om utbygging av Moan skole og kommuneplanens 

handlingsdel hvor det er satt inn kostnad på 14 mill. 

 

Miljø, plan og utvikling gjorde følgende vedtak 10.03.2016 i sak 17/16 Ombygging Moan skole: 
Nordreisa kommune ser på bygging av en helt ny skole for 1-4 trinn for å bygge for framtiden. Dette 

må komme som et tillegg og sees på samtidig med den utredning som pågår. 
 

Utredning 

Utredningen under vil omhandle de forskjellige alternativene som kommunestyret har bedt om å 

få utredet samt faktaopplysninger i forhold til elevtall mm. 

 

Utvikling elevtall 

Tallene for 2016/2017 er eksakte. Tallene for 2017-2019 er estimert ut i fra tall fra Statistisk 

sentralbyrå. 

 

Slik det ser ut i dag er elevtallene: 

 

Moan:  

i dag 156 elever 

2016/2017 168 elever 

2017/2018 145 elever* 

2018/2019 160 elever* 

2019/2020  144 elever* 

*  fratrukket elever fra private skoler, Rotsundelv og Oksfjord 

 

Storslett: 

i dag 285 elever 

2016/2017 252 elever 

2017/2018 309 elever 

2018/2019 275 elever 

2019/2020  299 elever 

 

 

Tabellen under viser SSB sin framskrivning av folkemengde, middel nasjonal vekst MMMM, 

for 2020-2032. 
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

0 år 56 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 59 

1-5 år 287 290 294 298 299 300 301 302 303 303 304 302 304 

6-12 år 447 441 437 433 433 439 443 455 461 464 465 466 469 

13-15 år 203 202 202 213 213 209 204 189 190 191 199 202 205 

 

 

 

Bruk av Sørkjosen skole 

Sørkjosen skole brukes i dag av Nordreisa voksenopplæring. I tillegg er det inngått avtale om å 

leie ut deler av skolen til Statnett for en periode på inntil 5 år. (3+1+1) fra august 2016. 

 

Hvis det skal flyttes elever fra Moan skole til Sørkjosen skole vil det bety at Nordreisa 

voksenopplæring må flytte ut. Dette vil bli omtalt under. 

 

Pedagogisk vurdering 

En flytting av elever fra Moan til Sørkjosen vil gi en satellitt med et lite og sårbart faglig miljø 

for de ansatte. Avdelinga i Sørkjosen vil bli et mindre miljø for elevene også, og de vil tape på 

mulighetene som ligger i aldersblandet lek og aktivitet. Skoleledelsen vil få en stor utfordring i 

arbeidet med å følge 2 avdelinger med 5 km avstand, dette har kommunen erfaringer med da 

Storslett skole var delt slik en periode. 

 

Flytte noen klasser til Storslett skole og/eller Nord Troms videregående skole 

Storslett skole har pr. i dag ikke ledig kapasitet når det gjelder klasserom. De må drive 

undervisning i det gamle musikkrommet på samfunnshuset (innføringsklassen). I tillegg har 7. 

klasse tatt i bruk rommet som var ment til mattelab som klasserom. Mattelab’en blir dermed 

ikke brukt slik den opprinnelig var tiltenkt.  

Når skolen fra skoleåret 16/17 får en klasse mindre på 10. trinn, vil det være naturlig å føre 

innføringsklassen tilbake til skolebygget. Det vil også være riktig og viktig i forhold til 

integreringsarbeidet. Storslett skole har heller ikke ledige kontorplasser til lærer og assistenter 

for et eventuelt 4. klassetrinn fra Moan skole. Storslett skole har allerede tatt i bruk rom, som i 

utgangspunktet var beregnet til grupperom, møterom og treningsrom for fysisk 

utviklingshemmede, for å dekke kontorbehovet.  

 

Pedagogisk vurdering: 

Skolen skal gi et trygt og stimulerende oppvekstmiljø. Utformingen av læringsarealene skal 

avspeile små-, mellom- og ungdomstrinnets forskjellige behov, dvs. at den fysiske utformingen 

tar hensyn til de forskjellige aldersgruppene. På Moan skole er det elever fra 6-10 år, og denne 

aldersgruppen har i særdeleshet behov for varierte og stimulerende læringsmiljøer og 

rekreasjonsmiljøer, ute som inne.  

Uteområdet ved Moan skole benyttes mye i undervisninga, både i deler av økter, hele økter og 

hele dager. Uteskole er en måte å arbeide på med skolens innhold, hvor deler av skolehverdagen 

flyttes ut i nærmiljøet. Dette innebærer regelmessig og målrettet aktivitet utenfor klasserommet. 

I uteskole går kroppslig aktivitet, samhandling, kommunikasjon og læring hånd i hånd. Uteskole 

er kontekstbasert læring, det vil si at elevene lærer om virkeligheten i virkeligheten. Tilpasset 

opplæring forutsetter variasjon i arbeidsmåter for å ta hensyn til at elevene har ulike evner og 

forutsetninger. Dette gjøres ved: skapende virksomhet, lek, praktisk arbeid og prosjekter. Til 

dette brukes uteområdet i stor grad.  
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Den økologiske skolehagen er Moan skoles elevbedrift. Dette er et felles og tverrfaglig 

skoleprosjekt, hvor alle klassene har ulike ansvarsområder. Elevene sår frø, prikler planter i 

drivhus, planter ut blomster og urter, høster urter, bær, grønnsaker, klargjør potetland, seter 

poteter og tar opp poteter, klargjør bær og grønnsaker for matlaging, lager mat, spiser 

egenprodusert mat og planter ut sommerblomster ved institusjoner. Elevene selger planter og 

urter for å kunne kjøpe inn frø, jord, utstyr for neste skoleår. Alle elevene «går gradene» i og 

med at de får et annet område og økende ansvar neste skoleår. Elevbedriften er viktig for 4. 

klasse, og 4. klasse er viktig for elevbedriften. 

 

Kunnskapsløftet sier at et velfungerende skolebibliotek er vesentlig for at skolen skal lykkes i å 

nå målene i Kunnskapsløftet. Moan skole har et nytt og moderne skolebibliotek med bøker 

tilpasset aldersgruppen 6-10 år. Skolebiblioteket brukes hyppig av alle klassene, og i 

særdeleshet av 4. klasse. Skolebibliotekarene informerer elevene om nye bøker, og elevene i 4. 

klasse kan søke om å delta i arbeidet med skolebiblioteket (skolebibliotekassistenter). De deltar i 

organisering, rydding, litteraturformidling i klasser, arbeidet med utlån-innlevering og deltar i 

prosessen med innkjøp av nye bøker.  

 

Når elevene kommer på slutten av 3. klasse så får de et fadderbarn i den kommende 

førsteklassen. Fadder og fadderbarn treffer hverandre på førskoledagen i juni, og dette gir 

førskolebarna en trygghet over sommerferien – de vet at de kjenner en eller flere av de eldste 

elevene. Fadderordningen er en sentral del av tilvenningen på Moan skole for at de yngste 

elevene skal bli trygge og komme seg mer eller mindre smertefritt gjennom overgangen fra 

barnehage til skole. Elevene som er ett år yngre, altså 3.klassinger, er ikke i stand til å gjøre 

fadderjobben på samme måte da dette har med modenhet å gjøre.  

Skolen er en viktig støttespiller for foreldre i arbeidet knyttet til barnas sosiale utvikling. Her som 

på andre utviklingsområder, finner vi stor variasjon i hvor godt barn behersker samspillet med 

andre barn og voksne. Forskning om barns læring og utvikling har gjort oss oppmerksomme på at 

sosiale ferdigheter læres etter de samme prinsipper som andre ferdighetsområder. Elever på 4. 

trinn har ofte behov for veiledning og hjelp både i lek og andre sosiale situasjoner av voksne. 

Moan skole har god voksentetthet i utetid. Det er klokt å la 9-10-åringene gå på skole sammen 

med elevene som er yngre enn seg, da de er i en alder hvor de lett lar seg påvirke av omgivelsene.  

 

Kunnskapsløftet -06 har i forhold til kompetansemålene lagt opp til opplæring i bolkene 

barneskole og ungdomsskole. På småskoletrinnet er de aller fleste kompetansemålene etter 2. og 

4. klasse. Det blir vanskelig å skifte skole og lærere etter 3. klasse fordi vi fordeler 

kompetansemålene på begge trinnene. Det vil gi veldig liten kontinuitet i arbeidet å skulle dele 

opp småskoletrinnet. De naturlige overgangene som læreplanen legger opp til blir brutt, og 

vanskeliggjør oppfølgingen gjennom småtrinnet og vurdering etter 4. trinn.  

 

Oppvekst- og kulturutvalget har også bedt om en vurdering av at 10. trinn får lokaler på Nord-

Troms videregående skole. Dette betyr at 10. klasses undervisning skal foregå på annet 

skolested med lærere fra Storslett skole. Sektorleder for oppvekst og kultur vurderer at  

Nordreisa kommune fortsatt skal ha ansvaret for opplæringa, oppfølgingen, vurderingen, samt 

eksamen og sluttvurdering for 10 trinn, og at dette ikke søkes overført fylkeskommunen. 

Organiseringa av lærere og undervisning er slik på Storslett skole at de aller fleste av lærerne på 

10. trinn underviser også på de andre trinnene. De har språkvalg, er faglærere på flere trinn og 

-�256�-



har også spesialfag som mat og helse, kroppsøving, kunst og handverk på alle trinnene i 

ungdomsskolen. Når det gjelder tilvalgsfagene spansk og tysk, har skolen kun to lærere med 

kompetanse til å undervise i fagene. Disse to underviser på alle trinnene på ungdomsskolen. 

Denne organiseringa er slik, fordi ansatte må fylle stillingsgraden sin, skolen må nyttiggjøre seg 

spesialkompetansen til den enkelte lærer og en meget vanskelig timeplan må gå opp. Dersom 

disse lærerne skal måtte forflytte seg mellom skolestedene, vil timeplanen bli umulig å 

gjennomføre på en effektiv måte. Lærerne vil for øvrig også ha behov for kontorplass begge 

stedene.  

 

Storslett skole deltar i den nasjonale satsninga med Ungdomstrinn i utvikling. Skolen har valgt 

ett satsingsområde, og dette er klasseledelse. Dette innebærer at Storslett skole skal arbeide med 

å øke motivasjon for læring og styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, samt sikre god 

klasseledelse og vurderingspraksis. Både ledelsen og alle ansatte deltar i en utviklingsprosess på 

egen arbeidsplass. Høsten 2016 er Nordreisa i såkalt pulje, som vil vare ut kalenderåret 2017. 

Dette betyr at skolen får hjelp og støtte fra universitetet til å arbeide med målene. Hensikten er å 

utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, 

undervisning og samarbeid. Dette skoleutviklingsarbeidet krever mye av skoleeier, skoleleder 

og ansatte, og det krever at personalet er samlet om skolen skal lykkes i satsninga. 

 

Samarbeid med andre institusjoner om leie av lokaler 

Kommunestyret gjorde i budsjettvedtak sak 57/2015 av 16.12.2015 pkt 10 følgende vedtak: 

 
Muligheten for flytting av voksenopplæringa til videregående utredes  

 

Saken er utredet og behandlet av Oppvekst og kulturutvalget i sak 12/2016 og 19/2016 

I sak 12/2016 ble saken utsatt i påvente av nye forhandlinger med Nord Troms videregående 

skole. 

I sak 19/2016 gjorde utvalget følgende vedtak: 

  

 Nordreisa voksenopplæring forblir i lokalene til gamle Sørkjosen skole i 2016.  

 Ny vurdering av NVO sitt behov gjøres til budsjettbehandlingen i 2017 og ses i sammenheng 

med sak om disponering av flyktningetilskudd fra UDI.  

 

Nordreisa voksenopplæringssenter (NVO) består av flyktningetjeneste og voksenopplæring. 

NVO har følgende areal: 

 tre klasserom  

 to grupperom 

 arbeidsrom til fire lærere  

 fire kontorer  

En eventuell flytting av Nordreisa voksenopplæring fra Sørkjosen skole til Nord Troms 

videregående skole, vil frigi disse arealene.  

 

 

Pedagogisk vurdering: 

Sektorleder for oppvekst og kultur har i en tidligere sak vurdert at en lokalisering av Nordreisa 

voksenopplæringssenter til Nord-Troms videregående skole vil gi elevene en verdifull mulighet 

for et større sosialt miljø som kan gi en bedre integrering i Nordreisasamfunnet. Integrering er 

viktig, og lokalisering til Nord-Troms videregående skole vil også kunne gjøre overgangen til 
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videregående opplæring lettere. Nord-Troms videregående skole har gitt et tilbud på leie av 

lokaler til voksenopplæringa på kr.432 000 pr år.    

 

 

Bygge ny skole på skogeiendommen 

Nordreisa kommune kjøpte eiendommen Skog gnr 15/9 i 2014. Eiendommen er på 6,6 daa. 

 
Grunnkart med eiendommen skog markert i gult 

 

Administrasjonen har sett på muligheten om å bygge en helt ny skole innenfor dette området. 

Det er forutsatt ny skole for åtte klasser (to paralleller i hver trinn), samt gruppe- og spesialrom. 

Erfaringstall fra andre kommuner gir en utbyggingskostnad på ca 120 millioner kroner.  

Bygningsmessig vil det være mulig, men utearealet vil bli svært lite. Det vil ikke oppfylle kravet 

om at utearealet skal være seks ganger innearealet. For å oppfylle kravet må tomta være omtrent 

dobbelt så stort som skogeiendommen er. 

 

Lokaliseringen vil ligge nært gymsal og svømmehall og derved gjøre faget kroppsøving enklere 

å organisere. Uteområdet vil bli svært lite og det ikke være mulighet å gjenskape dagens bruk av 

uteområdet ved Moan til uteskole på Skogeiendommen. 

 

Videre utbygging av Moan skole 

Moan skole sto ferdig i 1996 og er seinere utbygd en gang, samt tilført en brakkerigg for å dekke 

behovet for areal. I kommunestyrets sak 25/16 ble det vedtatt en ombygging av skolen for å 

dekke akutt behov fra høsten 2016. Denne ombyggingen tar også høyde for noen av de 

langsiktige behovene. 

 

Videre utbygging av skolen 

I forhold til den vedtatte utbyggingen i Kommuneplanens handlingsdel 2012-2025 gjenstår 

følgende: to store klasserom, klasserom i forhold til mindre klassestørrelser, utvidet areal til 

arbeidsplasser for lærerne og gymsal.  

 

 

Trafikale utfordringer: 

Moan skole har i flere år hatt trafikale utfordringer for både barn, voksne og busser. I 

kommuneplanens arealdel ble derfor satt av areal til ny vei og større areal for skolen. Dette er 
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videre detaljplanlagt i reguleringsplan for Lunde vedtatt 2015. I forbindelse med tunnelarbeidet 

gjennom Sørkjosfjellet har kommunen fått steinmasser til både vei og ny parkeringsplass. Det 

jobbes nå med å ferdigstille veien som en grusveg til skolestart høsten 2016. 

Lundevegen vil da nedklassifiseres til gang- og sykkelvei og derved gi elevene ved skolen en 

langt tryggere skolevei. 

 

Møte med ledere i Samarbeidsutvalget (SU) og rektorer ved Moan- og Storslett skole 

Det ble 30. mai 2016 avholdt møte med leder i samarbeidsutvalgene og rektorene ved Moan- og 

Storslett skole og tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet, se vedlagte referat. 

 

I møtet var det enighet om å ta høyde for, og se dagens og framtidens behov for skolene i 

sentrumsnært område.  

Ved en utbygging av Moan skole for å dekke behovene for 1.-4.trinn må Nordreisa kommune 

snarlig også vurdere utbygging ved Storslett skole, samt leie lokaler mer sentralt til Nordreisa 

voksenopplæringssenter. Møtet foreslo en større utbygging, muligens trinnvis, ved Moan skole. 

Ved å etablere en 1-7 skole på Moan, vil Storslett skole bli en ren ungdomsskole og bygget vil 

ha kapasitet til å huse Nordreisa voksenopplæringssenter. På denne måten løses rombehovene til 

Nordreisa voksenopplæringssenter. Nordreisa voksenopplæringssenter være lokalisert mer 

sentralt og kommunen slipper utgifter til leie. 

 

Pedagogisk vurdering: 

Kunnskapsløftet legger, som tidligere nevnt, opp til to trinn i opplæringa, de opererer med fag 

og timefordeling i 1-7 trinn og 8-10 trinn. Dagens organisering i Nordreisa innebærer at Moan, 

Oksfjord og Storslett skoler må avklare timetallet mellom seg. Sektorleder for oppvekst og 

kultur vurderer imidlertid at en 1-7 skole vil skape bedre kontinuitet i opplæringa. Nordreisa 

kommune har hatt svake resultater på nasjonale prøver på 5.trinn, og det er kompetansen som er 

tilegnet de fire første skoleårene som måles om høsten i 5.klasse. Det er lett å tenke at arbeidet 

med læringsmålene innenfor en skole vil bli mer helhetlig enn om arbeidet foregår mellom to 

skoler, selv om vi arbeider godt med å prøve å tette overgangen for elevene mellom skolene.  

 

Forskning viser til at relasjoner mellom elever er en avgjørende del av eller faktor i 

læringsmiljøet i skolen, og særlig den enkeltes elevs oppfattelse av dette læringsmiljøet. Miljøet 

på skolen er ikke bare viktig i seg selv, det er også vesentlig for både faglig og sosial utvikling 

og for læring.  

Mange faktorer griper inn i hverandre og vil påvirke hverandre gjensidig og dermed også 

elevenes læring og utvikling innenfor både faglige, sosiale og personlige forhold. Området 

relasjoner mellom elever framstår som en svært viktig del av læringsmiljøet, særlig slik elevene 

opplever det.  

 

I forslag til helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa pekes det på 

utfordringer i forhold til at Nordreisa voksenopplæringssenter er lokalisert langt unna andre 

tjenester, fordi det ikke finnes et kollektivt transporttilbud. Ved en etablering sammen med 

annen opplæringsinstitusjon, vil integreringsarbeidet til Nordreisasamfunnet bedres.  

 

Samlet driftsmessig vurdering 

Driftsmessig, det gjelder både bygningsdrift og renhold, er det mest effektiv og billigst når en 

drifter få og store enheter.  

 

Samlet pedagogisk vurdering 

Sektorleder for oppvekst og kultur vil peke på samfunnsutviklinga der barndommen krymper 

inn, og «tweens» er de nye mini-tenåringene. En skolehverdag som gjør at 4.klassingene ikke 

«hopper av» barndommen; ved å slutte å leke hest, rulle i snøen, lage demninger, spille ball, 
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leke sisten og hoppe strikk, er å anbefale. Det er erfaringer som viser at en organisering med 1.-

7. trinn samlet, gjør at også elever fra mellomtrinnet deltar i lek.  

 

Videre er det viktig at Nordreisa kommune forholder seg faglig til kompetansemålene i 

Kunnskapsløftet av 2006, og at kommunen følger opp den nasjonale satsninga «Ungdomstrinn i 

utvikling».  

 

Nordreisa voksenopplæringssenter må av flere årsaker få en lokalisering nærmere Storslett. 

Dette er enda mer aktuelt ettersom kommunen skal bosette flere flyktninger og ved at det er 

etablert et permanent asylmottak på Storslett. Lokaliseringa kan gjerne være i tilknytning til 

Storslett skole. Da vil kommunen kunne bruke ressursene ved Storslett skole og Nordreisa 

voksenopplæringssenter mer fleksibelt. 

 

Sektorleder for oppvekst og kultur vurderer at Nordreisa kommune må gjøre en totalvurdering 

av behovene i sentrumsnært område innenfor opplæring. Målet må være at kommunen bygger 

for både nåtiden og fremtidens skole. Planen må være helhetlig selv om kommunen, av 

økonomiske årsaker, må gjøre utbyggingen trinnvis. 
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Referat fra møte Moan skole utbygging, utrede alternative løsninger 

Tid: 31.05.2016 

Tilstede: 

Berit Stien, rektor Moan skole, Stein Johnsen, rektor Storslett skole, Ola Dyrstad, hovedtillitsvalgt 

Utdanningsforbundet,  Johanne Båtnes, sektorleder oppvekst og kultur, Ketil Jensen, 

prosjektingeniør, Rune Benonisen, leder Samarbeidsutvalget Moan skole, Merethe Rasmussen, leder 

samarbeidsutvalget Storslett skole og Dag Funderud, sektorleder drift og utvikling(referent) 

Møtet gjennomgikk og drøftet driftssektorens status av de ulike alternativene og oppvekst og kultur 

sin pedagogiske vurdering. 

Følgende kom fra i diskusjonen 

Gamle del av Storslett Skole ble bygd som baseskole. Det er både små og store klasserom, men en 

del av klasserommene er lite hensiktsmessige. Situasjonen ved Storslett skole er at det allerede 

trangt. De har for tiden tatt i bruk det gamle musikkrommet som klasserom til flyktninger Dette gir 

dårlig integrering og tungvint undervisning. Flere spesialrom er tatt i bruk andre formål en påtenkt; 

mattelab blir brukt til ordinær undervisning, møterom blir brukt til kontorer. De klarer ikke å samle 

lærerne. 

Moan skole oppfyller ikke krav om areal pr elev selv om den bygges om til sommeren. Viktig å 

avdekke alle behovene nå. Det må legges fram tall for forventet elevtall de neste 5-6 år samt 

prognoser framover. Med bakgrunn av det må det tas valg som er langsiktige. Kortvarige løsninger er 

ofte dyre. Planlegge egnede lokaler for den framtidige elevmassen Det ble understreker fra flere at 

det er viktig at det blir tatt avgjørelser. Det sliter på elever og ansatte med de trange forholdene 

både på Moan skole og Storslett skole. 

 

Drøftinger  

Under den videre drøftingen kom det opp forslag om å bygge ut Moan skole til en 1-7 skole, for på 

den måten få bedre plass ved Storslett skole. 

Med denne løsningen kan også voksenopplæringa flytte til Storslett skole og en slipper å leie lokaler. 

Pedagogisk er det også en bedre løsning. Bedre med 1-7 skole enn 5-10 skole. 

 

Konklusjon og anbefaling: 

Det legges fram en sak til kommunestyret 16.juni 2016 med følgende anbefaling. Moan skole må 

utbygges ut i stedet for de andre alternativer som er foreslått.   

Det jobbes videre med forslaget om 1-7 skole på Moan og legger det fram en ny sak for 

kommunestyret i oktober 2016. 
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32/16 Nordreisa formannskap 02.06.2016 

51/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Kommunale tjenesteboliger for prester 

Henvisning til lovverk: 

 

Tidligere sak: 

Formannskapet sak 17/2016 Kommunale tjenesteboliger for prester 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

 

Behandling: 

Tor-Arne Isaksen (KrF) fremmet følgende endringsforslag: Nordreisa kommune selger 2 av 3 

presteboliger. 1 av 3 beholdes for enklere rekruttering av prester.  

 

Rådmannens innstilling og forslaget fra Isaksen ble satt opp mot hverandre. Innstillingen fikk 2 

stemmer og 5 stemte for endringsforslaget. Endringsforslaget vedtatt.  

Vedtak: 

Nordreisa kommune selger 2 av 3 presteboliger. 1 av 3 beholdes for enklere rekruttering av 

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. 
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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 

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.  
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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? 

 

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. 
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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: 

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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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2015/1102-7 

Arkiv:                256  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 06.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

52/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Søknad om endret løpetid på lån - Nordreisa menighetsråd 

Henvisning til lovverk: 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), §51 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier av 2. februar 2001 

(garantiforskriften) 

Lov om Den norske kirke (kirkeloven), §16 

 

Rådmannens innstilling 

 Tidligere innvilget lånegaranti i kommunestyresak 16/15 «Søknad om låneopptak – 

Nordreisa menighetsråd» pålydende kr 1.000.000 endres fra 10 års løpetid til 15 års 

løpetid. 

 Tidligere innvilget lånegaranti i kommunestyresak 54/15 «Anmodning om lånegaranti 

for Nordreisa pålydende kr 450.000 endres til 15 års løpetid.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Nordreisa sokn er i gang med å renovere taket ved Nordreisa kirke. Prosjektet har en ramme på 

1 450 000 kroner, og finansieres ved låneopptak. Nordreisa kommune har stilt selvskyldner-

garanti for lånet gjennom to vedtak:  

 I kommunestyre sak 16/15, Søknad om låneopptak – Nordreisa menighetsråd, innvilget 

kommunestyret selvskyldnergaranti for lån inntil kr 1 000 000 kr til prosjekt tekking av 

tak. Løpetid for garantien er 10 år. 

 I kommunestyre sak 54/15 Anmodning om lånegaranti for Nordreisa sokn innvilget 

kommunen selvskyldnergaranti for lån på kr 450 000,-. Løpetid for garantien er fordelt 

på 15 år og på 3 år. 
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Vurdering 

De vedtatte lånegarantiene på til sammen kr 1 450 000,- gir en tilstrekkelig ramme for 

renovering av taket på Nordreisa kirke. Imidlertid gjelder begge disse garantivedtakene lån med 

nedbetalingstid på 10 år, noe som gir store årlige avdrag. I og med at prosjektet vil gi kirketaket 

en teknisk levetid på langt mer enn 15 år vil det være forsvarlig å betale ned lånet over 15 år. 

Imidlertid krever Kommunalbanken et nytt kommunestyrevedtak for å endre lånets løpetid. Det 

anbefales derfor at løpetiden på vedtak kommunestyre vedtak 16/15 og kommunestyrevedtak 

54/15 endres til 15 år.  
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/560-1 

Arkiv:                F31  

Saksbehandler:  Else Pettersen 

Elvestad 

 Dato:                 13.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

53/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Etablering av asylmottak og kommunale tjenesteressurser 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa familiesenter bevilges 40 % ressurs; kr. 102 000 for å kunne drive forebyggende 

arbeid blant familier med barn i alderen 0-18 år på Storslett mottak, fra 01.08 – 31.12.16. 

Midlene tas fra disposisjonsfondet (tilskudd vedrørende asylmottak). 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

I Nordreisa kommune er det etablert et mottak for flyktninger for 150 personer. I mottaket bor 

det for tiden (mai 2016) 32 barn. Av disse er 20 under 7 år. I tillegg ventes flere fødsler fra juli 

og utover. Kommunen har et ansvar for å ivareta og sørge for at beboere har et godt helsetilbud, 

og i dette ligger forebyggende arbeid som skal sikre at barn har en trygg tilværelse i den 

perioden de oppholder seg på mottak. Foreldre skal forholde seg til norsk lovverk i forhold til 

barneoppdragelse, og det innebærer at de må få kunnskap om og bli trygge på anerkjente 

metoder innenfor barneoppdragelse.   

På grunn av budsjettkutt har familiesenteret mistet til sammen 40 % stilling, og dermed redusert 

mulighet for å drive aktivt, forebyggende arbeid blant asylsøkere.  

  

Vurdering 

Det er utfordrende for barn å bo i mottak, og det er nødvendig med oppfølging av foresatte for å 

kunne være gode foreldre etter norske forhold og norsk kultur. Kommunen har forpliktelser, og 

familiesenteret har ansvar for å utføre oppgavene. For å sikre at foreldre får den kunnskapen 

som er nødvendig for å kunne oppfylle norsk lov, er det nødvendig å drive et aktivt 

forebyggende arbeid, basert på informasjon, veiledning og oppfølging. Dette arbeidet vil kunne 

utføres med kompetanse fra barnevernfeltet og familieveileder. Den ressursen (40 %) vi har 

mistet innehar nødvendig kompetanse for å kunne arbeide forebyggende og drive veiledning, 
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individuelt og i gruppe. Barn i førskolealder som bor på mottaket, vil ikke nyte godt av ordinært 

barnehagetilbud i kommunen, og tilbud i åpen barnehage vil kompensere noe for dette.  

Åpen barnehage vil også være en arena for arbeid med grupper, både med foreldre og barn 0 -18 

år, hvor fokus skal være barn, oppvekst i Norge og foreldres oppgave og tilnærming. 

Forebyggende arbeid skal kunne drives både oppsøkende på mottaket og stasjonært på 

familiesenteret. På denne måten vil vi forebygge alvorligere barnevernssaker som krever 

kostbare tiltak. For å imøtekomme dette er behovet 40 % stilling i nevnte tidsperiode. 
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Arkivsaknr:       2016/648-1 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Marion 

Heidenberg 

 Dato:                 31.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

37/16 Nordreisa formannskap 02.06.2016 

54/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Tertialrapport 1.tertial 2016 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

 

Behandling: 

Tor-Arne Isaksen (KrF) permisjon.  

 

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tillegg: 1. Barnevernet må drive innenfor budsjettet. 1.1 

Det må omgående foretas en omorganisering som plasserer ansvar for fag og økonomi ilag. 1.2 

Vedtak som går ut over budsjett skal godkjennes av Oppvekst- og kulturutvalget.  

 

Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.  

Deretter ble det stemt over forslaget fra Bergset. Forslaget fikk 5 stemmer og 1 stemte imot.  

  

Vedtak: 

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

 

1. Barnevernet må drive innenfor budsjettet.  

1.1 Det må omgående foretas en omorganisering som plasserer ansvar for fag og økonomi ilag. 

1.2 Vedtak som går ut over budsjett skal godkjennes av Oppvekst- og kulturutvalget.  

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.  
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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.  

 

 

 

 

Total oversikt sektor 1-8 for 1.tertial 2016  
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1 Sektor for administrasjon 

 

Oversikt for 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         

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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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.  

 

 

 

 

 Øvrige utgifter: 

o Merforbruk på øvrige utgifter på kr 0.761 mill. 

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         

-�273�-



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. 

 

 

 

 

 

 

 

6 Sektor for drift og utvikling 

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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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           
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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. 

 

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 

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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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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2. revidering av årsbudsjett 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

 

Behandling: 

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tillegg til innstillingen: Følgende må innarbeides i 

revidert budsjett juni: 1) kostandene og refusjon til ressurskrevende tjenester må kvalitetssikres. 

2) endringer i utbyttebetaling fra Ymber må innarbeides og tas fra disposisjonsfondet.  

 

Det ble stemt over rådmannens innstilling og tilleggsforslagene til Bergset. Innstillingen og 

tilleggsforslagene enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Budsjettet for 2016 revideres som følger: 

 

 Driftsbudsjettet 

 
 

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

 

 

 Investeringsbudsjettet 

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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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 

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.  

 

 Kostandene og refusjon til ressurskrevende tjenester må kvalitetssikres. 

 

 Endringer i utbyttebetaling fra Ymber må innarbeides og tas fra disposisjonsfondet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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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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 

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»: 

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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 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 

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.  

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 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,- 

 

 

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. 
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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 

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 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

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. 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

oppsatt tidsplan som beskrevet i saksfremlegget. 

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

justert for lønnsøkninger og bindende politiske vedtak med økonomisk virkning. 

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

8. Inndekning av akkumulert merforbruk budsjetteres etter vedtatt inndekningsplan. 
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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. 

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 

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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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 

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 

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        

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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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 

 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. 
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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 

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.  
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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 

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 
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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    

  

 

 

 

    

 

 

-�291�-



 

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 

57/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

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 formannskap - 02.06.2016  

 

Behandling: 

Det ble stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen fikk 6 stemmer og 1 stemte imot. 

Innstillingen vedtatt.  

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. 
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Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 02.06.2016  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

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

 

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 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 

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. 
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Tekst i maskinskrift
Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 26.05.2016Behandling:Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med presisering at det er versjon 2016-1Vedtak:Nordreisa kommunestyre vedtar Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune, versjon 2016-1.Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet forendringer som ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer ieksisterende lovverk, og ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor detallerede er delegert myndighet.

ee0708
Tekst i maskinskrift



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. 

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. 
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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 

 

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: 
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 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
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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.
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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.)
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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.
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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
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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:

26

-�322�-



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

27

-�323�-



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 :

31

-�327�-



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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Arkivsaknr:       2016/225-2 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Johanne 

Båtnes 

 Dato:                 18.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

19/16 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 28.04.2016 

58/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Lokalisering av Nordreisa voksenopplæringssenter 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.04.2016  

 

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 

 Nordreisa voksenopplæring forblir i lokalene til gamle Sørkjosen skole i 2016. 

 Ny vurdering av NVO sitt behov gjøres til budsjettbehandlingen i 2017 og ses i sammenheng 
med sak om disponering av flyktningetilskudd fra UDI. 

 

Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget enstemmig 

vedtatt.  

Vedtak: 

 Nordreisa voksenopplæring forblir i lokalene til gamle Sørkjosen skole i 2016. 

 Ny vurdering av NVO sitt behov gjøres til budsjettbehandlingen i 2017 og ses i sammenheng 
med sak om disponering av flyktningetilskudd fra UDI. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nordreisa voksenopplæringssenter (NVO) forblir i lokalene til gamle Sørkjosen skole fram til 

leiekontrakt med Statnett utløper. 

2. Ny vurdering av NVO sitt behov for lokaler gjøres samtidig med utredning om fremtidig bruk av 

lokalene til gamle Sørkjosen skole. 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i desember 2015 at muligheten for flytting av voksenopplæringssenteret 

til Nord-Troms videregående skole skulle utredes. Nordreisa voksenopplæringssenter er 
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lokalisert i Sørkjosen skole og har hatt denne lokaliseringa siden 2010. I en politisk prosess for 

økonomisk omstilling i 2015, ble det foreslått å flytte voksenopplæringssenteret for så å selge 

Sørkjosen skole. Forutsetningene for dette er annerledes nå ettersom deler er skolen er utleid og 

skal ombygges i hht dette nye formålet.  

Tre forhold er vurdert i denne sammenhengen: 

 Flytte voksenopplæringssenteret til Nord-Troms videregående skole 

 Flytte voksenopplæringssenteret til egne ledige lokaler i Nordreisa idrettshall 

 Forbli i Sørkjosen skole 

Nordreisa voksenopplæringssenter (NVO) består av flyktningetjeneste og voksenopplæring. 

NVO har dette rombehovet: 

 3 klasserom (minst) 

 2 grupperom 

 Arbeidsrom til 4 lærere, flyktningkonsulent, miljøarbeider, helsesøster og 

virksomhetsleder 

 

Arealet i Nordreisa idrettshall er teknisk vurdert til at det må gjennomføres betydelige tiltak for 

å gjøre den gamle kinosalen om til gode nok undervisnings- og kontorlokaler. Egnetheten er 

ikke god med tanke på planløsning. 

 

Arealet i Sørkjosen skole tilstrekkelig. NVO beskriver at det er utfordringer og kostnader ved 

transport med lokalisering i Sørkjosen skole, og at dette vil minimeres ved lokalisering nærmere 

Storslett. Kostnadene til transport er med dagens elevtall på ca. 100 000,-, men dette forventes å 

øke med økt elevmasse. 

 
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.03.2016  

Behandling:  

Det ble fremmet følgende forslag fra Tore Elvestad (Ap):  

Oppvekst og kultur utsetter sak om lokalisering av voksenopplæring og anmoder om at Nordreisa 

kommune går i nye forhandlinger om pris på lokaler med Nord-Troms videregående skole.  

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

Oppvekst og kultur utsetter sak om lokalisering av voksenopplæring og anmoder om at Nordreisa 

kommune går i nye forhandlinger om pris på lokaler med Nord-Troms videregående skole. 
 

Etter møtet i Oppvekst- og kulturutvalget av 08.03.16, har vi fått nytt skriftlig tilbud på 

leieforhold og pris fra Nord-Troms videregående skole. Leieavtalen er satt til kr.1000 pr. 

kvadratmeter og driftsavtalen (som omhandler strøm, sentralfyring, renhold, snøbrøyting, 

parkering, vaktmester-tjeneste, felles postombæring og internettilgang) er satt til kr. 400 pr. 

kvadratmeter. Dette betyr en årlig leie på kr. 420 000, jfr den oppsatte leieavtalen. Inventar og 

kontorutstyr inngår ikke i leieavtalen og er leietakers ansvar. 

 

Vurdering 

Rådmannen vurderer at en lokalisering til Nord-Troms videregående skole vil gi elevene en 

verdifull mulighet for et større sosialt miljø som kan gi en bedre integrering i 

Nordreisasamfunnet. Integrering er viktig, og lokalisering til Nord-Troms videregående skole vil 

også kunne gjøre overgangen til videregående opplæring lettere.  
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Etablering i Nordreisahallen vil kunne gi de samme godene som ved lokalisering til 

videregående skole, men vil kreve ombygging og muligens utbygging, noe som blir 

kostnadskrevende. 

 

Nordreisa kommune har imidlertid en meget anstrengt økonomi, og sektor for oppvekst og 

kultur arbeider sterkt med å ta ned driftsbudsjettet i ei drift som i utgangspunktet har liten 

fleksibilitet.  

I det nye tilbudet fra Nord-Troms videregående skole, er leieprisen redusert, men sammen med 

driftsavtalen utgjør den totale summen likevel en betydelig del.  Den økonomiske situasjonen 

gjør at rådmannen ikke anbefaler utgifter til leie av lokaler av Nord-Troms videregående skole. 

Dette også ut fra at Nordreisa voksenopplæringssenter pr i dag har tilfredsstillende lokaler i 

Sørkjosen skole. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/16 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 28.04.2016 

59/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Vurdering av elevers skoleskyss, strekningen Kildalen - Moan skole 

Henvisning til lovverk: 

 

Skoleskyssreglementet for Troms fylke 

Udir-3-2009 

Opplæringsloven 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.04.2016  

 

Tone Giswold la frem skriv om vurdering av elevers skoleskyss, strekning Kildal-Moan skole. 

Vedlegg til skrivet er to ark med underskrifter. (Skannet inn i sak 15/485)  

Behandling: 

Ann Kristin Torheim (Frp) fremmet følgende endringsforslag: 

Frp foreslår at det settes opp en liten buss slik at elevene slipper å reise rundt så lenge. Pengene 

tas fra disposisjonsfondet for å dekke dette. 

 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Skolene bes vurdere en fadderordning for å skape trygghet for de minste barna på bussen. 

Skolene bør tilpasse måltidene for å ivareta behovene til elevene med lang skolevei.  

 

Det ble først stemt over endringsforslaget til Ann Kristin Torheim (Frp). 1 stemte for og 6 

stemte imot. Endringsforslaget falt dermed.  

 

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling. 6 stemte for, 1 stemte mot. Rådmannens 

innstilling vedtatt.  

 

Til slutt ble det stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Tilleggsforslaget 

enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 

Skyssreglementet for Troms fylke tas til etterretning da skoleskyssen ikke synes å ha direkte 

sammenheng med elevenes læring. 

Skolene bes vurdere en fadderordning for å skape trygghet for de minste barna på bussen. 

Skolene bør tilpasse måltidene for å ivareta behovene til elevene med lang skolevei. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Skyssreglementet for Troms fylke tas til etterretning, da skoleskyssen ikke synes å ha direkte 

sammenheng med elevenes læring. 

 

 

Saksopplysninger 

Det ble i Nordreisa kommunestyret den 16.12.15 gjort vedtak om at det skal utredes hvilke 

konsekvenser det har for elever som bor i Kildalen å måtte busse omkring 45 minutter hver veg. 

Det har blitt hentet uttalelse fra rektor ved Moan skole i saken. I tillegg har Troms fylkestrafikk 

uttalt at skoleskyssen på strekningen ligger innenfor akseptabel reisetid ihht skoleskyss-

reglementet for Troms fylke.  

 

Rådmannen forstår vedtaket i kommunestyret slik at det skal utredes om skoleskyssen for barn 

fra Kildalen påvirker deres muligheter for god læring. 

Vurdering 

Skyssreglementet for Troms har som hensikt å angi bestemmelser, rettigheter og plikter i 

tilknytning til skoleskyssen i Troms fylke. Under punkt 1.4.7 Reisetid, står det at den totale 

tiden eleven bruker fra bostedet til undervisningen begynner, og fra undervisningen er slutt og 

eleven er framme om ettermiddagen, utgjør den samlede reisetiden. Det vises til rundskrivet fra 

Udir 3-2009 pkt. 3, der det står at det er opplæringsloven med forskrifter som må legges til 

grunn for tolkninga av regelverket ved skoleskyss. Opplæringsloven § 7-1 regulerer skyss og 

innlosjering for elever i grunnskolen. Det går ikke fram av loven hvordan skoleskyssen skal 

organiseres. 

 

Troms fylkestrafikk uttaler at skoleskyssen på strekningen ligger innenfor akseptabel reisetid i 

henhold til skoleskyssreglementet for Troms fylke. Hvis det skal gå en ekstra buss fra Kildalen 

til Moan skole, vil det kreve en ekstra buss i forhold til dagens ruteproduksjon, og det vil ikke 

Troms fylkestrafikk ta med i dagens eller framtidige anbud.  

 

Rektor ved Moan skole har snakket med lærerne som underviser elever som tar buss fra 

Kildalen til Moan skole. De ser ikke noe mønster på at elever med lang skolevei har større 

utfordringer med konsentrasjon og læring enn andre.  

 

Skoleskyssen på strekningen Kildalen til Moan skole anses som forsvarlig for elevene, og 

rådmann anbefaler at skyssreglementet for Troms tas til etterretning da skoleskyssen ikke synes 

å ha direkte sammenheng med elevenes læring. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

21/16 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 23.05.2016 

60/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Vedlegg 

1 Forslag til helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa 

for perioden 2016-2019 

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa for 

perioden 2016-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 23.05.2016  

 

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Nytt kulepunkt 5.6 Utfordringer:  

 Tiden det tar fra ankomst til personer kan gå ut i arbeid kan være lang. 

 

Nytt kulepunkt 5.7 Mål:  

 Samarbeide med videregående skole for å se på muligheten til å korte ned 

utdanningsløpet. 

 

Nytt kulepunkt 6.5 Mål:  

 Formalisere samarbeidet med NAV for å forbedre informasjonsarbeidet med NAV-

tjenester. 

 

Nytt kulepunkt 7.3 Mål:  

 Få på plass kulturtolk eller andre ordninger for å forbedre inngangen til skole og 

barnehage.  

 

Det ble først stemt samlet over tilleggsforslagene til Siv Elin Hansen (Sv). Tilleggsforslag 

enstemmig vedtatt. 
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Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forslag til helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa kommune for 

perioden 2016-2019 vedtas. 

 

Planen tas opp til revidering i første halvdel av 2020. 

 

5.6   Utfordringer  

 Mange av de voksne flyktningene har mangelfull skolegang fra hjemlandet. Dette 

betyr at denne gruppa kan ha behov for 4-6 års skoletilbud med 

norsk/samfunnskunnskap og eventuelt grunnskole.  

 Voksne analfabeter vil ha behov for et omfattende skoletilbud for å lære å lese og skrive 

på norsk. Dette er ressursmessig utfordrende. 

 Tiden det tar fra ankomst til personer kan gå ut i arbeid kan være lang. 

 

5.7   Mål  

 Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gi innvandreren mulighet til 

likestilling, deltakelse og integrering i det norske samfunn.      

 Målet for opplæringen er å bidra til å gi mennesker i voksen alder adgang til kunnskap, 

innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige 

utvikling.     Opplæringen skal også styrke grunnlaget for selvstendig innsats og 

samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.  

 Gjennom grunnskoleopplæring for voksne skal vi sikre at flyktninger over 16 år, 

som mangler grunnskole fra hjemlandet, får tilbud om opplæring i fagene norsk, 

matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Tilbudet er et komprimert løp over 

2 år.   

 Samarbeide med videregående skole for å se på muligheten til å korte ned 

utdanningsløpet. 

 

6.5 Mål  

 Integreringsarbeidet skal bidra til at flyktninger finner et arbeid som er tilpasset evner 

og kompetanse. Målet vurderes gjennom å se hvor mange flyktninger som får arbeid.  

 Det skal gjennomføres systematisk oppfølging av flyktninger slik at færrest mulig 

mottar sosialhjelp. Det må være tilstrekkelig ansatte for å ivareta denne oppgaven. 

 Nordreisa kommune skal tilby egnede og hensiktsmessige arbeidstreningsplasser, samt 

mulighet for jobbhospitering, innad i egen organisasjon som del av individuelle planer 

for deltakere i introduksjonsprogrammet.  

 Nordreisa kommune bør innkalle minst en person med innvandrerbakgrunn til 

jobbintervju under tilsettinger i kommunen, dersom han eller hun er kvalifisert.   

 Nordreisa kommune bør til enhver tid ha språkpraksisplasser tilgjengelig. Deltakerne 

bør følges opp av en fadder.  

 Formalisere samarbeidet med NAV for å forbedre informasjonsarbeidet med NAV-

tjenester. 
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7.3 Mål   

 Flyktningbarn skal tilbys barnehageplass løpende gjennom året, og kommunen vil 

vurdere å ha beredskapsplasser tilgjengelig. 

 Øke andel av minoritetsspråklige barn i alderen 1-2 åringer som benytter barnehager (i 

2014: 40% av 1 åringer i barnehage) 

 Flyktningbarna skal starte i barnehage raskest mulig etter bosetting.  

 Styrke personalets kompetanse slik at flyktningbarna den første tiden i kommunen blir 

ivaretatt av personale som har stor kompetanse på arbeid med minoritetsspråklige barn.  

 Styrke samarbeid mellom barnehagene, flyktningtjenesten og flyktninghelsetjenesten 

om nyankomne flyktningbarn 

 Utarbeide rutiner/handlingsplan for arbeid med flerspråklige/minoritetsspråklige barn i 

barnehager i Nordreisa kommune 

 Utarbeide foreldreinformasjon/informasjonsbrosjyre om norsk barnehage på flere språk 

 Få på plass kulturtolk eller andre ordninger for å forbedre inngangen til skole og 

barnehage.  

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Forslag til helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa kommune for 

perioden 2016-2019 vedtas. 

 

Planen tas opp til revidering i første halvdel av 2020. 

 

Saksopplysninger 

I kommunestyresak 5/16 «Bosetting av flyktninger i 2016 og 2017», er det vedtatt at Nordreisa 

kommune iverksetter arbeidet med en helhetlig plan for integrering og bosetting av flyktninger 

og innvandrere. 

 

Rådmannen opprettet en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til helhetlig plan for 

integrering og bosetting av flyktninger, ledet av sektorleder oppvekst og kultur. 

Representanter i arbeidsgruppa: 

- Sektorleder oppvekst og kultur Johanne Båtnes 

- Virksomhetsleder Familiesenteret Else Elvestad 

- Virksomhetsleder Voksenopplæringa Odd Arne Gabrielsen 

- Leder NAV Roy Johansen 

- Barnehagekonsulent Berit Kalseth 

- Flyktningkonsulent Ane Sara Fossum 

I tillegg inviterte sektorleder for oppvekst og kultur representant fra ungdomsrådet og Røde kors 

v/ Herborg Ringstad (frivillig organisasjon) med i arbeidsgruppa. Ungdomsrådet har ikke møtt 

på noen av møtene. 

 

Arbeidsgruppa er satt sammen av ledere/konsulenter fra ulike tjenester i Nordreisa kommune 

som arbeider direkte med og i forhold til flyktninger og innvandrere i kommunen. 

 

Arbeidsgruppa har hatt fem møter. Arbeid med å etablere en felles forståelse av begreper 

innenfor integrasjon, og å avgrense planarbeidet, har vært sentralt.  
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Nordreisa kommune har ikke hatt helhetlig plan for integrering og bosetting, og arbeidsgruppa 

valgte derfor å ta utgangspunkt i en slik plan fra Alta kommune.  

 

Arbeidet med planen har foregått i prosess i tillegg til selvstendig arbeid mellom møtene. 

Oppgaver har vært fordelt etter kompetanse- og ansvarsområder til den enkelte i arbeidsgruppa, 

og arbeidet er kvalitetssikret i egne tjenester i tillegg til i arbeidsgruppa. 

Konsulent i sektorstaben; Gørill Gulbrandsen har gjort den endelige ferdigstillingen av 

plandokumentet.  

 

Vurdering 

Nordreisa kommune har i vedtak 5/16 i kommunestyret forpliktet seg til å bosette 30 flyktninger 

i 2016, 35 i 2017, og fra og med 2018 25 flyktninger per år. Vedtaket inkluderer enslige 

mindreårige flyktninger. Dette innebærer en økning i andel flyktninger i Nordreisa kommune i 

årene fremover.   

 

Flyktninger og innvandrere som skal bo og leve i Nordreisa kommune, skal komme i jobb, lære 

norsk og bli deltakende samfunnsborgere. 

 

Skal nye flyktninger og innvandrere lykkes, krever det innsats fra alle parter: fra myndighetene, 

kommune, frivilligheten, arbeidsliv og næringsliv, og ikke minst av den enkelte selv. 

 

En helhetlig plan med konkrete mål og utfordringer Nordreisa kommune står overfor ift arbeid 

med integrering og bosetting av flyktninger og innvandrere, er en forutsetning for økt bosetting 

av flyktninger. Planen skal ivareta flyktninger og innvandrere, og trygge tjenestene i sitt arbeid 

med disse gruppene. 

 

Planen tas opp til revidering etter neste kommunevalg; i første halvdel av 2020. 
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1 Innledning 

 

Kommunestyret i Nordreisa har vedtatt å utarbeide en helhetlig plan for bosetting og 

integrering av innvandrere i 2016. 

Visjon: Flyktninger bosatt i Nordreisa kommune skal være en ressurs for kommunen.  

Kommunens arbeid med integrering skal bygge på at alle som bosettes skal lære seg norsk 

og ha kunnskaper om norsk samfunnsliv.  Dette skal skje ved at voksne gjennomgår 

voksenopplæring, deltar i aktiviteter med lokalbefolkningen og får språkpraksis i offentlige 

og private virksomheter.  Flyktningbarna skal gå i barnehage og delta i fritidsaktiviteter på 

lik linje som øvrige barn, slik at deres norskkunnskaper og sosiale ferdigheter gjør 

overgangen til skole enklest mulig.  

Flyktninger skal motiveres til videregående- og høyskoler etter endt grunnskole, mens eldre 

voksne flyktninger skal motiveres til deltakelse i samfunnslivet, gjennom arbeid og frivillig 

innsats.  

Hva betyr integrering? «Integrering, integrasjon, i dagligforståelsen en betegnelse på 

innlemmelsen av innvandrere i majoritetssamfunnet» (Store Norske Leksikon). 

Det motsatte er segregering, som betyr at innvandrere i Norge lever helt adskilt fra 

majoritetsbefolkningen, og praktiserer sitt eget morsmål, religion og kultur slik de gjorde i 

hjemlandet.  

En annen motsetning er assimilering, hvor innvandreren ikke tar i bruk verken morsmål, 

religion eller kultur, men blir helt «fornorsket».  

Begrepet bosetting vil i denne planen først og fremst være knyttet til flyktninger med eller 

uten oppholdstillatelse. Det er fordi disse gruppene blir bosatt i Nordreisa etter avtale med 

UDI eller Inkluderings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og kommunen har dermed plikt 

til å tilrettelegge for denne bosettingen. Kommunen får også særskilt økonomisk støtte for 

dette arbeidet. Når det gjelder andre innvandrere, så bosetter de seg selv uten avtale med 

kommunen. De er dermed i varierende grad innlemmet i den helhetlige planen. Dette vil 

tydeliggjøres i kapitlene for hver enkelt tjeneste som står nedenfor.  

Planen tas opp til revidering i første halvdel av 2018, og videre med jevne mellomrom, da 

dette er et felt under stadig endring. En handlingsplan, som inkluderer alle utfordringene og 

har konkrete tiltak for å nå målene, må utarbeides.  

I denne planen er gruppene asylsøkere og innvandrere omtalt, men målsettingene og 

tiltakene er i hovedsak rettet mot bosatte flyktninger. Målsetninger og tiltak i 

handlingsplanen bygger på en videreføring av dagens bosetting, jamfør samarbeidsavtalen 

med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet. En økning i bosettingen vil kreve endret 

dimensjonering av tjenestene.   

-�341�-



5 
 

 1.1   Kommunestyrets vedtak 

Anmodning om bosetting av flyktninger behandles årlig i kommunestyret. I sak 5/16 

vedtok kommunestyret et bosettingsmål på 30 flyktninger i 2016 og 35 flyktninger i 2017. 

Fra 2018 bosettes 25 flyktninger pr. år. Vedtaket inkluderer også enslige mindreårige. Det 

ble vedtatt et bosettingsmål på inntil 10 enslige mindreårige i 2016. Forutsetningen for 

bosetting var at det ble utarbeidet en helhetlig plan for bosetting og integrering. 

  Kommunestyrets vedtak:  

1. Nordreisa kommune bosetter 30 flyktninger i 2016 og 35 flyktninger i 2017. Fra og med 

2018 bosettes 25 flyktninger pr. år. Vedtaket inkluderer også enslige mindreårige 

flyktninger.  

 

2. Minimum 50% skal være overføringsflyktninger eller flyktninger Norge har avtale om 

gjennom FNs høykommissær for flyktninger. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

 

3. Nordreisa kommune oppretter og drifter selv et bofellesskap for inntil 10 enslige 

mindreårige flyktninger. Dette finansieres med 80% refusjon fra Bufetat og 20% kommunal 

egenandel (tilskudd fra IMDI). Organisering av tjenesten utbedres og legges frem for 

behandling i oppvekst- og kulturutvalget til møtet i mars. Ungdomsrådets ønske om å bidra i 

arbeide må sikres i prosessen. 

 

4. Budsjettet for 2016 reguleres med utgifter til introduksjonsstønad/bidrag til livsopphold, 

etableringsutgifter, øvrige utgifter og etablering av botilbud til enslige mindreårige 

flyktninger.  

 

5. Det utredes behov for økt bemanning innen barnevern, flyktningetjeneste, 

skoler/voksenopplæring når det er gjort avtale med Bufetat om antallet enslige mindreårige 

flyktninger som skal bosettes i Nordreisa kommune.  

 

6. Nordreisa kommune iverksetter arbeidet med en helhetlig plan for integrering og bosetting 

av flyktninger og innvandrere.  

 

Rådmannen nedsatte en arbeidsgruppe for å fullføre arbeidet med planen. Arbeidsgruppen 

har vært ledet av sektorleder for oppvekst og kultur og har hatt følgende sammensetning:  

 

Johanne Båtnes – sektorleder for oppvekst og kultur 

Odd Arne Gabrielsen – virksomhetsleder for Nordreisa voksenopplæringssenter 

Else Elvestad – virksomhetsleder for Nordreisa familiesenter 

Berit Kalseth – barnehagekonsulent 

Ane Sara Fossum – flyktningkonsulent 

Roy Hugo Johansen – NAV-leder 

 

Sektorleder inviterte i tillegg; 

Nordreisa Røde Kors v/ Herborg Ringstad 

Ungdomsrådet  
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1.2   Begrepsavklaringer  

Asylsøkere er mennesker fra andre land som søker om beskyttelse i Norge gjennom 

asylinstituttet. Asylsøkere bosettes i mottak mens de venter på å få sin søknad behandlet. 

Dersom de innvilges beskyttelse vil de få bosetting i en norsk kommune. Dersom de ikke 

innvilges beskyttelse vil de bli sendt ut av landet. I Nordreisa har vi asylsøkere i Hero sitt 

mottak. Disse bor i Nordreisa mens søknad om opphold/beskyttelse behandles. Hvis det er 

mangel på kommuneplasser, kan man bli værende på mottak etter at vedtak om 

oppholdstillatelse er gitt. 

Enslige mindreårige. Med enslige mindreårige asylsøkere menes barn og unge under 18 

år som kommer til riket uten foreldre eller andre med foreldreansvar.  Med enslige 

mindreårige flyktninger menes enslig mindreårig som er innvilget oppholdstillatelse og 

skal bosettes i en kommune. 

Flyktning er den som ifølge Utlendingsdirektoratets flyktningeregister har flyktningstatus 

og har fått oppholdstillatelse i Norge. Hovedsakelig bosettes flyktninger via asylmottak 

eller ved direktebosetting fra flyktningleirer, også benevnt som overføringsflyktninger.  

Familiegjenforening: Personer som er gift med eller i nær familie (ektefelle, barn) med 

en som er bosatt i Norge, kan søke om å bli gjenforent med personen som bor i Norge. I 

praksis er det som regel sistnevnte, også kalt herboende eller referansepersonen, som 

skriver den faktiske søknaden.  Familiegjenforente kan altså være gjenforent med andre 

flyktninger, eller med nordmenn. Hvis flyktningen har kort botid i Norge, vil 

vedkommende familie få oppfølging av flyktningtjenesten. Hvis man blir 

familiegjenforent med en norsk statsborger, har statsborgeren det fulle og hele ansvaret for 

den som kommer, både økonomisk og praktisk. Den som får oppholdstillatelse fra UDI 

med hjemmel i vilkårene for familiegjenforening, kan blant annet ha krav på deltagelse i 

introduksjonsprogrammet.  

Fritt arbeidsmarked: I medhold av EØS-avtalen er det et fritt arbeidsmarked innenfor 

EØS området, og EØS- borgere kan bosette seg i et annet EØS land forutsatt at de har 

arbeid i det nye landet. EØS- borgere kan flytte fritt innenfor EØS- området, og de står 

fritt i å bosette seg i et EØS- land når de har arbeid. Andre, bosatt utenfor EØS- området, 

kan komme til Norge som arbeidsinnvandrere, men disse må få godkjenning av norske 

myndigheter for å bosette seg her. Slik godkjenning bygger på at bedrifter i Norge har 

arbeidskraftbehov som kan dekkes av slik innvandring, og slik innvandring skjer i 

hovedsak som følge av søknader fra norske bedrifter.  

Hero: Et privat foretak som blant annet driver Nordreisa mottakssenter, og er et 

nyoppstartet permanent mottak på Storslett fra og med 1. mars 2016. Dette er et frivillig 

botilbud for asylsøkere mens de venter på behandling av asylsøknaden sin. Hvis man 

forlater mottaket for godt uten å ha avtalt dette, stanser UDI behandlingen av 

asylsøknaden. Beboerne får økonomisk hjelp i form av faste beløp til mat og klær, og har 

også ulike plikter og aktivitetstilbud.  
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Integrerings- og mangfoldsdirektoratet / IMDi. Der behandles bosettingen for 

flyktninger som har fått oppholdstillatelse. Flyktningetjenestene har hovedsakelig kontakt 

med IMDi, ikke UDI, da det er IMDi som koordinerer bosettingen fra mottak til 

kommune.   

Introduksjonsprogram: Program for nyankomne flyktninger med oppholdstillatelse, som 

skal sørge for grunnleggende kvalifisering i norsk språk og arbeidsliv.  

Innvandrer er en person som flytter til et annet land med sikte på varig opphold. I 

statistiske sammenhenger i Norge betegner gjerne innvandrer en person som bor fast her i 

landet og som har to utenlandskfødte foreldre. Det ble tidligere skilt mellom 

førstegenerasjonsinnvandrere som er født i utlandet og har innvandret til Norge, og 

personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har 

fire besteforeldre som er født i utlandet, tidligere kalt andregenerasjonsinnvandrere.  

Innvandrerbefolkningen består av personer med to utenlandskfødte foreldre. Dette kan 

være personer som har innvandret til Norge, og personer som er født i Norge med to 

foreldre som er født i utlandet.  

Overføringsflyktninger (FN-flyktninger) kommer til Norge direkte fra flyktningleir, 

gjennom en avtale mellom UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) og UDI. De blir 

direkte bosatt i en kommune ved ankomst ettersom de allerede har oppholdstillatelse.   

UDI er Utlendingsdirektoratet. Der behandles søknad om oppholdstillatelse. Har 

hovedsakelig kontakt med mottakene. 

Innvandrere i Nordreisa: Det statistiske materialet som gjengis i denne planen omfatter 

flyktninger, asylsøkere og andre innvandrere. Den kommunale tjenesteproduksjon skiller 

ikke ytelser til de ulike gruppene, og det rapporteres heller ikke særskilt.  

Statistikk fra 2016 viser at 12,2 % av befolkningen i Norge er innvandrere. De største 

gruppene kommer fra Polen, Sverige, Pakistan, Somalia, Tyskland, Irak og Danmark. 

Innvandrerne utgjør et svært sammensatt mønster når det gjelder integrering, 

utdanningsnivå, religion, sysselsetting og likestilling. Et hovedtrekk er at graden av 

integrering og tilpasning til norsk levemønster øker med lang botid, og at andre generasjon 

er mer tilpasset enn sine foreldre.   

Statistikken for innvandring til Nordreisa viser at det i hovedsak er arbeidsinnvandrere fra 

Litauen, Latvia og Tyskland, familiegjenforente fra Thailand, og flyktninger fra Syria, 

Somalia, Bhutan/Nepal og Eritrea som er bosatt her. 

Innvandrere til Nordreisa fordelt på land:  
   

Nordreisa 2013 2016 

I alt 212 285 

Ufordelt 2 6 

Sum 210 279 
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Danmark 4 3 

Grønland 3 0 

Finland 5 9 

Færøyene 3 3 

Island 3 3 

Sverige 16 11 

Bulgaria 0 4 

Estland 4 0 

Italia 3 0 

Latvia 18 24 

Polen 5 7 

Litauen 14 22 

Spania 3 13 

Storbritannia 4 4 

Russland 7 9 

Tyskland 12 15 

Ukraina 4 4 

Ungarn 3 3 

Serbia 0 3 

Eritrea 11 17 

Etiopia 9 8 

Ghana 0 3 

Kenya 3 0 

Liberia 6 4 

Libya 3 3 

Marokko 4 4 

Somalia 7 25 

Bhutan 18 15 

Filippinene 4 5 

Iran 3 3 

Libanon 0 3 

Nepal 13 10 

Syria 0 21 

Thailand 18 18 

USA 0 3 

-�345�-



9 
 

2   Integreringsarbeid i Nordreisa og samarbeid med IMDi  

Hvert år mottar Nordreisa kommune et bosettingsoppdrag fra IMDi. Denne henvendelsen 

regulerer hvor mange flyktninger som ønskes bosatt, samt føringer for en bedre 

integreringspolitikk.  Dette danner grunnlaget for Nordreisa kommunes strategi i forhold 

til bosetting av flyktninger.   

Det bør utarbeides en partnerskapsavtale mellom IMDi og Nordreisa kommune der 

formålet er å styrke integrering og inkludering av nybosatte flyktninger og 

innvandrerbefolkningen. Sentrale samarbeidsområder bør være:  

• God kvalitet i kvalifiseringsarbeidet  

• Bærekraftig lokalsamfunnsutvikling  

• Effektiv ressursutnyttelse og virkemiddelbruk  

• Kunnskapsutvikling og god informasjonsflyt  

  

I følge IMDi er det behov for 18 000 kommuneplasser for flyktninger i 2016, og 9 000 for 

hvert år i 2017 og 2018. I tillegg må en ta høyde for et visst antall familiegjenforeninger. 

Hovedårsaken til økningen i antall flyktninger som skal bosettes, er at en større andel 

asylsøkere som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov, og fyller de ulike vilkår 

for flyktningstatus.   

For IMDi er det sentralt at kommunen har et tilpasset og variert tjenestetilbud, herunder 

opplæring i norsk, samfunnskunnskap og et godt fungerende introduksjonsprogram. Det er 

viktig og nødvendig at flyktninger kan komme i arbeid eller videre til utdanning og 

kvalifisering.   

Bosettingsarbeid er en kommunal oppgave og må inn i faste og planlagte former, basert på 

flerårig vedtak og plantall. For den kommunale tilrettelegging er slik planlegging viktig 

fordi vi da kan tilrettelegge arbeidet systematisk og utvikle vår kompetanse i 

integreringsarbeid. Forutsigbarhet muliggjør at barnehageplass, SFO-plass og andre 

kommunale tjenester er på plass slik at de voksne kan begynne på skole/norskopplæring 

relativt raskt. Ifølge Introduksjonsloven skal dette skje maksimalt etter 3 måneder.  

IMDi er opptatt av at bosetting av flyktninger ikke bare er en humanitær oppgave. 

Flyktninger utgjør en ressurs, og gjennom gode kvalifiseringsprogram vil kommunen få 

tilgang til arbeidskraft og kompetanse. Dette vil komme hele samfunnet til gode.  

IMDi ser at tilgang på egnede boliger er en kontinuerlig utfordring for norske kommuner. 

Vedtak om bosetting må knyttes opp mot boligplanlegging og bruk av relevante tilskudds- 

og låneordninger. Husbanken vil sammen med IMDi ha kontakt med kommunen for å 

finne gode boligløsninger for flyktninger. Sammen med en satsing på en planlagt 

boligkarriere vil kommunen ha flyktningeboliger som et innsatsområde i 

samarbeidsavtalen med Husbanken.  

Det er viktig å fortsette jobben med samordning og samarbeid mellom de ulike 

tjenesteområdene, og det er viktig å tydeliggjøre ansvarsdeling i bosettingssaker. 

Samordning vil sikre kvalitet i oppfølgingen. 
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3   Hvordan jobbes det med bosetting og integrering i tjenestene? 

I denne planen presenteres arbeidet som utføres av NYBO, Nordreisa 

voksenopplæringssenter, helsetjenesten for flyktninger, skoler, barnehager, og NAV med 

flere. Flere tjenester enn de som nevnes her er også berørt av innvandringen, men vi har 

avgrenset planen til de kommunale tjenestene som arbeider direkte med integrering, og de 

mest sentrale aktørene som er ikke-kommunale.  

Under oppvekst- og kultursektoren ligger:   

 Nordreisa voksenopplæringssenter, som inkluderer flyktningtjenesten og 

voksenopplæringa. 

 Nordreisa familiesenter, som inkluderer helsesøstertjenesten, barnevernstjenesten 

og åpen barnehage 

 Barnehage 

 Grunnskole 

 Kulturvirksomheten 

NYBO er en boligstiftelse som er etablert av Nordreisa kommune. 

NAV er et partnerskap mellom kommune og stat.  

Røde Kors og Nordreisa idrettslag er frivillige tjenester som deltar i flyktningarbeidet.  

Det private mottaket på Storslett er nyoppstartet fra 1. mars 2016, og vil derfor bare 

nevnes kort i denne omgang. 

I de følgende kapitlene kommer en beskrivelse av arbeidet i hver tjeneste. Da integrering og 

bosetting er et komplisert og omfattende felt som stadig er gjenstand for ulike endringer 

både nasjonalt og internasjonalt, må tjenestetilbudet være i stadig utvikling. Vi har derfor 

med et avsnitt med utfordringer og mål for hver tjeneste, som må revideres med jevne 

mellomrom for å sikre kvalitet i arbeidet.  

 

4   Stiftelsen NYBO utleieboliger  

For at kommunen skal kunne bosette flyktninger, er tilgjengelige boliger av ulik størrelse en 

forutsetning. Kommuneplanens samfunnsdel (s. 37) hovedmål sier: «Nordreisa skal ha 

boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. Nordreisa 

kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal kunne etablere seg og ha egen 

bolig.» Videre under pkt. 2: «Nordreisa kommune skal bidra til tilrettelegging for private 

boliger som kan være med på å inkludere personer som har utfordringer på boligmarkedet, 

herunder individuell rådgivning og oppfølging for at hver enkelt skal kunne bo i og beholde 

egen bolig.» 

Nordreisa kommunestyre vedtok i juni 2014 Boligpolitisk strategi 2014-24. Denne strategien 

bygger på samme hovedmål som kommuneplanens samfunnsdel. Videre beskriver strategien 
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stiftelsen Nybo som den instans som har ansvar for å håndtere boligsosiale forhold i 

kommunen. Det vil si tildele boliger til vanskeligstilte og andre etter behov. Vanskeligstilte 

grupper defineres i vedtektene for stiftelsen som «eldre, funksjonshemmede, studenter og 

skoleelever, eller vanskeligstilt ungdom i etableringsfasen samt flyktninger, herunder også 

asylsøkere.»  

Vedtaket om økt bosetting vil legge større press på boligmarkedet i kommunen. 

4.1   Botid 

Boligpolitisk strategi presiserer at gjennomgangsboligene har tidsbegrenset botid på 3 år. 

Det er utfordrende for flyktninger å skaffe egen/leid bolig, og kommunens boligkontor har 

som oppgave å bistå med å finne egen bolig – jfr. boligpolitisk strategi. Videre er det denne 

tjenesten som forvalter Husbankens låne- og tilskuddsordning, forvalter Husbankens 

bostøtteordning og gir økonomisk rådgivning. Dette er en svært sentral tjeneste i forhold til å 

bistå bosatte flyktninger fra gjennomgangsbolig til egen bolig, eid eller leid. Tjenesten må 

ha ressurser til å oppfylle oppgaven som strategien beskriver, og samarbeide tett med 

flyktningtjenesten. 

  4.2   Bosettingsmønster 

Det har vært praktisert sentrumsnær bosetting av flyktninger. Det gir nærhet til ulike 

tjenester og fasiliteter. Det er også i sentrumsnære (Storslett/Sørkjosen) områder at Nybo har 

leiligheter. Det er viktig at det tenkes fordeling/blanding av ulike grupper i de ulike 

boområdene. Dette for å bidra til integrering. 

  4.3   Bokunnskap 

Når man kommer fra andre klimatiske forhold, er det vanskelig å vite hvordan man skal 

forholde seg til lufting/ventilering, varmekilder, avfallshåndtering, avløp, møblering osv. 

Erfaringsmessig fører manglende kunnskaper til hard bruk, og dermed store 

renovasjonskostnader. Opplæringen må skje over tid, og oppfølgingen må være tett. Det må 

avklares hvilken tjeneste som har ansvar for denne oppgaven. 

  4.4   Boliger til enslige mindreårige flyktninger: 

Kommunestyret har i sak 5/16 vedtatt å bosette inntil10 mindreårige flyktninger i 2016. 

Nybo har ansvar for å tilrettelegge bolig med små leiligheter, samt plass for støttefunksjoner. 

Planlagt plassering er på Fosseng.  Plasseringen gir nærhet til videregående skole. 

  4.5   Utfordringer  

 Skaffe boliger som er tilpasset de ulike familienes størrelse, fra enslige til familier 

med mange barn. 

 Overholde krav om maksimums botid. 

 Øke bokunnskap hos den enkelte utfra behov, og fordele ansvaret for dette arbeidet.  

  4.6   Mål  

 Tildele førstegangsbolig med begrenset botid ved ankomst. 

 Flyktninger skal være bosatt i egen bolig (eid/leid) innen tre år etter bosetting. Det 

krever planlegging og bistand. 
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 Gjennom samarbeid med Husbanken sikre tilgang på egnede utleieboliger slik at 

målsetting om bosetting kan nås. 

 Ferdigstille boliger til 10 enslige mindreårige flyktninger med plass til 

støttefunksjoner. 

 Å organisere og få ressurser til å øke bokunnskapene til innvandrere. 

 

 

 5   Nordreisa voksenopplæringssenter  

Nordreisa voksenopplæringssenter er et kommunalt voksenopplæringssenter bestående av 

voksenopplæring og flyktningtjenesten. Voksenopplæringen har følgende 

hovedansvarsområder overfor fremmedspråklige:   

 Ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for personer som er bosatt i 

kommunen.    

 Grunnskoleopplæring for voksne etter §4A-1 i opplæringsloven 

 Oppdragsundervisning overfor arbeidsinnvandrere/andre som har behov for 

norskopplæring   

 Spesialundervisning for voksne etter §4A-2 i opplæringsloven 

Flyktningtjenesten sine ansvarsområder er beskrevet nedenfor.  

5.1   Flyktningtjenesten 

Flyktningtjenesten er en kommunal tjeneste som har følgende ansvarsområder: 

 Bosetting 

 Introduksjonsprogram 

 Tverrfaglig samarbeid 

 Integrerende tiltak  

Flyktningtjenesten har 210% stillinger, her av 10% administrativ ressurs. I august 2016 

skal bemanningen økes med 70% programveileder, kombinert med 30% lærerstilling i 

voksenopplæringa. Tjenesten skal opprettholde kommunens avtale med IMDi om å 

bosette et gitt antall flyktninger pr. år, og deretter har den ansvar for å følge opp de voksne 

i Introduksjonsprogrammet, som er beskrevet i neste kapittel. Den skal fortløpende 

samarbeide og utveksle relevant informasjon med involverte tjenester, men kan ikke til 

enhver tid være tilgjengelig som en ressurs når andre tjenester møter utfordringer. Vi 

ønsker å få alle flyktningene inn i aktiviteter i lokalmiljøet og gjerne ha egne 

arrangementer, men ved stor arbeidsmengde må dette nedprioriteres.  

Det bor 109 flyktninger i Nordreisa pr. april 2016. Disse er bosatt siden 2009. For å 

oppfylle Nordreisa kommune sin avtale med IMDi om å bosette 30 personer i 2016, må 

kommunen bosette 19 personer, her av inntil 10 enslige mindreårige. 
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  5.1.1 Bosetting 

Flyktningtjenesten er kommunens mottaksapparat for flyktninger som har fått 

oppholdstillatelse. Disse bosettes gjennom avtale med IMDi Nord som tildeler 

bostedskommunen. Flyktningtjenesten skaffer boenheter i samarbeid med NYBO 

utleieboliger, og før flyktningene ankommer må boligen være klar. Tjenesten møter 

flyktningene når de kommer til Nordreisa, og sikrer at det gis nødvendige meldinger til de 

ulike tjenesteområdene: skole, barnehage og helse.  

Ved ankomst har flyktningene et stort behov for veiledning, informasjon og praktisk 

bistand. I tillegg er det mange administrative oppgaver knyttet til økonomi, registrering, 

søknader m.m. Behovet for behandling, veiledning, informasjon og oppfølging innen helse 

er spesielt stort ved ankomst, og i februar 2016 ble det ansatt en sykepleier i 100% stilling 

med arbeidssted på Nordreisa voksenopplæringssenter for å imøtekomme dette.  

  5.1.2    Flyktningenes barn 

Flyktningtjenesten har ansvar for å bosette flyktningene med barna deres, og har disse 

arbeidsoppgavene knyttet til barna; 

 Sørge for at de har nødvendige klær og utstyr ved oppstart i skole og barnehage 

 Hjelpe dem inn i ulike fritidsaktiviteter 

 Hvis skole/barnehagen ikke lykkes i å opprette et godt samarbeid med foreldrene, vil 

flyktningtjenesten bidra med å få dette i gang etter henvendelse. 

 Flyktningtjenesten kan sitte i ansvarsgruppe/basisgruppe ved behov. 

 Når et barn blir født i Nordreisa, har tjenesten ansvar for å sørge for at det formelle 

og økonomiske kommer i orden hvis foreldrene har behov for bistand.  

I det daglige, etter at familien er bosatt og barna er på skole/barnehage, har ikke 

flyktningtjenesten verken kontakt med eller ansvar for barna. Det er foreldrene som har 

ansvar for dem, samt den skolen/ barnehagen de går på. I tillegg følges barna opp av 

helsesøstertjenesten. Ved behov for samarbeide med PP-tjenesten, BUP, barnevern eller 

andre, følger barnehager/skoler/helsesøstertjenesten rutiner de har for videre oppfølging av 

barn.   

5.1.3    Tverrfaglig samarbeid 

I Nordreisa er det opprettet et fagforum med representanter fra barnevernet, PP-tjenesten, 

helsesøstertjenesten, grunnskolene, barnehagene og kommuneoverlegen. Forumet organiseres 

og styres av flyktningkonsulenten. I disse møtene blir det utvekslet og samordnet informasjon 

om bosettingen av både voksne flyktninger og barna deres, med vekt på å lage gode 

samarbeidsrutiner ved bosetting, og andre aktuelle problemstillinger. Ved tilsetting av 

sykepleier for flyktninger i 100% stilling i 2016, vil det tverrfaglige samarbeidet 

omorganiseres. 

Flyktningtjenesten har også samarbeidsmøter med NAV (minimum 2 ganger pr år), ukentlig 

med VO, ukentlig med sykepleier for flyktninger, og med Nord-Troms videregående skole 

(høst og vår.)   

Prosedyre for bestilling av tolk skal lages og distribueres til alle tjenester. Hittil har 

informasjon og opplæring i dette blitt gitt etter henvendelse. 
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Fagforum for flyktninger er våren 2016 i ferd med å ferdigstille en felles rutineperm som 

samordner oppgavene til de ulike tjenestene ved ankomst av nye flyktninger. 

 

5.1.4. Integrerende tiltak 

Flyktningtjenesten skal bidra til flyktningenes integrering i lokalsamfunnet. Dette har vi 

jobbet med på ulike måter; så snart som mulig etter ankomst finner vi egnede 

fritidsaktiviteter, hjelper til med utstyr og følger deltakeren de første gangene. Vi har 

opprettet kontakt mellom flyktninger og nordmenn som har sagt at de ønsker dette, men fra 

2016 vil vi henvise til Røde kors, som tilbyr flyktningguide og leksehjelp. Vi har hatt kantine 

på Sonjatun, samt servert internasjonal mat ved ulike arrangementer (17. mai, 

forskningsdagene, internasjonal lunsj, filmklubben, kulturkafé). Ved stor arbeidsmengde blir 

egne arrangementer nedprioritert. Fra 2016 har Røde Kors og kirken arrangert og bidratt til 

ulike integrerende tiltak og fyller dette behovet på en flott måte.  

5.1.5. Transport 

Flyktningtjenesten er lokalisert på Sørkjosen skole, samtidig som det øvrige tjenestetilbudet 

og barna til flyktningene befinner seg på Storslett. Dette medfører utfordringer i forhold til 

skyss for å oppsøke tjenester som ligger på Storslett. 

5.1.6. Flytting til eller fra Nordreisa 

Når en asylsøker får oppholdstillatelse i Norge, får vedkommende status som flyktning, og 

har rett til å bli bosatt i en kommune. Hun eller han venter på mottak til en kommune er 

klar til å ta imot, og får valget mellom å takke ja til kommunen vedkommende blir tildelt, 

eller å klare seg selv helt uten offentlig støtte. Flyktningene som bor i Nordreisa har altså 

ikke selv valgt å flytte hit. De kan heller ikke flytte de første 5 årene hvis de ikke er 

selvforsørget dit de kommer. Etter 5 år kan man søke livsopphold i en annen kommune, 

men man får ingen hjelp til å bosette seg der. Det gjør det vanskelig for særlig 

barnefamilier å flytte fra Nordreisa, hvis ikke de har et nettverk der de ønsker å flytte. Dette 

understreker ytterligere kommunens ansvar for å jobbe langsiktig og grundig for å sikre at 

flyktningene blir godt integrert i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.  

5.2. Introduksjonsprogrammet 

Introduksjonsprogrammet er et nasjonalt program for å organisere den grunnleggende 

kvalifiseringen til flyktninger med oppholdstillatelse. Rammeverket er Lov om 

introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, som ble vedtatt i 2003. 

Nordreisas tidligere erfaringer med flyktninger, for eksempel med flyktningene fra Kosovo på 

90-tallet, foregikk før denne loven fantes. Flyktningarbeidet i Norge har altså blitt langt mer 

regulert siden den den gang. 

Rundskrivet til introduksjonsloven fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet 

innledes slik; 

«Hovedtanken med introduksjonsloven er å styrke grupper av nyankomne innvandreres 

muligheter for raskt å komme ut i jobb. Arbeid er nøkkelen til deltakelse i samfunnet. 

Gjennom høy sysselsetting i hele befolkningen kan vi unngå at vi får et samfunn med store 

økonomiske og sosiale forskjeller som følger etniske skillelinjer.» 
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I Nordreisa kommune er det flyktningtjenesten som har ansvar for introduksjonsprogrammet. 

5.2.1 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere    

Lovens formål:  

  § 1. Lovens formål  

Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for 

deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.  

Pr. mars 2016 er det 27 deltakere i introduksjonsprogrammet. IMDi anbefaler at det skal være 

20 deltakere pr. saksbehandler for å kunne gi tilstrekkelig oppfølging.  

Oppfølgingen består i å samarbeide med voksenopplæringen, og med næringsliv og 

kommune i forhold til språkpraksis. Bransjene som benyttes er i stor utstrekning 

barnehager, skoler, butikker og helsevesenet. Det har stort sett vært enkelt å finne 

praksisplasser til hver deltaker, selv om enkelte har måttet vente litt. Mange har fått jobb 

gjennom sin praksisplass. 

I tillegg kreves det mye oppfølging for å håndtere hverdagen. Det gis ingen særskilt 

informasjon fra det offentlige til innvandrere om Nordreisa-samfunnet eller Norge forøvrig. 

Etter samtale eller oppmøte på offentlig kontor har flyktningene mange ubesvarte spørsmål 

som de kommer til flyktningtjenesten med. Som alle andre innbyggere i Norge mottar 

flyktningene en stor mengde skjemaer, informasjonsskriv o.l. til enhver tid. Vi får også 

mange henvendelser fra alle berørte enheter i kommunen, samt privatpersoner. Det er 

derfor viktig å øke den flerkulturelle kompetansen blant offentlig ansatte, og å gi relevant 

informasjon til lokalbefolkningen i Nordreisa, parallelt med at flyktningene læres opp i 

norsk og samfunnsfag. 

Lovens § 2 har slik ordlyd:  

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram.  

§ 2. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram   

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet 

utlending mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering. 

Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år 

når vedtak om deltakelse i introduksjonsordning skal treffes.   

Nordiske borgere og utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), omfattes ikke av paragrafen her.   

  

Loven fastsetter deltakelse i programmet som en rett og en plikt. Det betyr at 

enkeltindivider ikke kan la være å delta i slike program dersom de ønsker å være bosatt i 

Norge. Å ikke delta i program medfører at man mister alle andre rettigheter til økonomisk 

bistand, ettersom man da har fått et tilbud og ikke benyttet seg av det. Ordlyden har blitt 

endret i 2016 til plikt og rett, for å understreke pliktene til de som er i programmet. 

5.2.2 Økonomi 

I Introduksjonslovens § 8 annet ledd står det om stønadens størrelse: 

«For deltakelse i program er stønaden på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. 
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Stønaden beregnes ut fra en enhetlig sats som gjelder for hele landet. Stønaden skal i 

utgangspunktet dekke alle de løpende utgifter deltakeren (og familien) måtte ha til et 

nøkternt forbruk: alminnelige husholdningsutgifter, utgifter til bolig mv og utgifter til barn 

og barnetilsyn.» 

Med de høye boutgiftene man har i Norge i dag, har ikke lovens intensjon om at 

introduksjonsstønaden skulle være tilstrekkelig, blitt oppfylt. Deltakere med utgifter til 

barnetilsyn klarer seg ikke uten supplerende sosialhjelp, dette må søkes på NAV. Enslige 

voksne og enslige foreldre med 1-2 barn klarer seg uten supplering, men lever i de fleste 

tilfeller svært nær grensen for behov for sosialhjelp. Dette medfører at de ikke klarer seg 

økonomisk ved uforutsette utgifter, høye strømregninger eller høye utgifter i forbindelse 

med helse. På grunn av dette går det mye tid på flyktningtjenesten til å behandle 

forespørsler om økonomisk støtte. 

En enkel måte å redusere tidsbruken til dette kunne vært å dekke barnetilsyn for de 

foreldreparene med mer enn ett barn, da det er de som med sikkerhet har behov. 

Alternativet er at flyktningtjenesten selv behandler disse søknadene etter 

Sosialtjenesteloven. Det vil si at man oppretter et «mini-Nav» hos flyktningtjenesten. Hvis 

det er ønskelig å innføre dette, må man ha ansatte som har fått tilstrekkelig og til enhver tid 

oppdatert opplæring til denne arbeidsoppgaven. Det har vi ikke i dag, da det kun er lærere 

som jobber i flyktningtjenesten.  

5.2.3 Helårlig og på full tid 

I lovens § 2 reguleres plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. Programmet skal være 

helårlig og fulltid, det vil si 7,5 timers arbeidsdag og 5 ukers ferie pr år. Til norsktimene 

kan man legge til hjemmearbeidet og regne hver time om til 75 minutter, slik at en vanlig 

skoledag på 5 klokketimer blir en full arbeidsdag. Hver kommune står fritt til å sette 

sammen programmet, så lenge det inneholder tiltak rettet mot norskopplæring, 

samfunnskunnskap og arbeid. 

 

I likhet med mange andre kommuner er det også i Nordreisa en utfordring å tilby et helårlig 

program. Deltakerne går på voksenopplæringa, som følger skoleåret, og det er 

flyktningtjenestens oppgave å fylle feriene med et heldagstilbud. Med få ansatte som også 

skal ha ferie, og som har annen oppfølging i tillegg, er det vanskelig å lage aktiviteter som 

skal fylle periodene skolen er stengt. Vi har arrangert mange turer, i fjor i samarbeid med 

Skjervøy og Ut i Nord, men det er ikke tilstrekkelig til å oppfylle lovens krav fullt og helt. 

Med en ekstra ansatt og økt aktivitet i Røde Kors håper vi at dette kan bedre seg i nærmeste 

framtid.  

 

5.2.4 Innhold og varighet 

Innholdet og omfanget i introduksjonsprogrammet er nærmere beskrevet i 

introduksjonslovens §§ 4-5:  

§ 4. Introduksjonsprogrammet   

Introduksjonsprogrammet tilrettelegges for person som har behov for 

grunnleggende kvalifisering.  
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Introduksjonsprogrammet tar sikte på å:  

a. Gi grunnleggende ferdigheter i norsk  

b. Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv  

c. Forberede for deltakelse i yrkeslivet  

Programmet skal være helårlig og på full 

tid. Programmet skal minst inneholde:  

a.   Norskopplæring,  

b. Samfunnskunnskap,  

c. Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet.  

 Ved gjennomført eller avbrutt program skal det utstedes et deltakerbevis.   

  

§ 5. Programmets varighet   

Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige 

grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år.  

  

Som det fremgår her så finnes ikke presise retningslinjer for hvordan tildele ett 3. år i 

introduksjonsprogrammet. I Nordreisa har man tildelt utvidet tid ved sykdom, store 

omsorgsoppgaver og annet gyldig fravær. I tillegg har analfabeter fått et 3. år. At deltaker 

ikke har kommet ut i jobb regnes ikke alene som grunn til å få et tredje år. Man kan heller 

ikke få utvidet tid for å ta grunnskole. Dette bør utredes nærmere, da grunnskoleeksamen vil 

øke mulighetene til å komme inn på videregående opplæring og deretter være kvalifisert til 

jobb. 

 

5.2.5 Resultater i introduksjonsprogrammet 

I Nordreisa har vi hatt gode resultater i introduksjonsprogrammet. Regjeringens målsetting er 

at 55% av deltakerne skal være i arbeid eller videre utdanning (grunnskole teller ikke) etter 

endt program, og Nordreisa har ligget et godt stykke over dette til og med 2014. 

Årstall 2013 2014 2015 

Andel i arbeid etter endt program 67 % 83% 48% 

17 personer gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2015. Dette var et rekordhøyt antall for 

oss, og resultatene gikk dermed ned, med 4 som fikk lønnet arbeid og en som begynte på 

videregående skole. Tre personer hadde arbeidsrettet tiltak gjennom NAV i noen måneder før 

de fikk jobb, og er dermed tatt med i de 48%. Tre personer gikk ut i fødselspermisjon, mens 6 

personer deltar i ulike arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV. 

Hittil i Nordreisa har de aller fleste flyktningene fått arbeid i løpet av, eller relativt kort tid 

etter avsluttet introduksjonsprogram. Det er da snakk om ufaglærte arbeidsplasser, som 

butikk, renhold og assistentjobber i kommunen. Utfordringen er at det er et begrenset antall 

slike arbeidsplasser, og familiegjenforente med norske ektemenn samt arbeidsinnvandrere 

konkurrerer om de samme plassene. Det er derfor svært viktig at flyktningene som har 

ressurser til det, tar en fagutdanning. Selv ressurssterke elever med gode norskkunnskaper 

mangler gjerne noe grunnskole, og ingen har papirer. Derfor må det jobbes målrettet mot at 

de med potensiale til det kan ta utdanning. Pr. i dag er det mange av de ressurssterke som har 

for eksempel vaskejobber, mens de ressurssvake som trenger mer støtte for å få en enkel jobb 
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blir stående bakerst i køen. Disse vil ende opp som langtidsklienter hos NAV hvis man ikke 

jobber aktivt for å motvirke det. Samarbeid mellom voksenopplæringen, NAV, 

fylkeskommunen og flyktningtjenesten, og helhetlig, langsiktig tenkning er nødvendig for å 

håndtere denne utfordringen. 

5.3 Utfordringer   

 Tidkrevende saksbehandling i f.t. økonomi. 

 Helårlig introduksjonsprogram 

 Avstand til andre tjenester. 

 Begrenset flerkulturell kompetanse i andre enheter og offentlige kontorer. 

5.4 Mål  

 Finne praktiske og rettferdige økonomiske ordninger slik at flyktninger i 

introduksjonsprogrammet skal unngå kontakt med NAV.  

 Lokalisering nærmere Storslett, eller en løsning på transportproblemet. (F. eks. 

minibuss med 1-2 turer pr dag.) 

 Utarbeide plan for heving av den flerkulturelle kompetansen blant offentlig ansatte.  

 Nordreisa kommune bør vurdere å opprette et eget innvandrer- eller flyktningråd for 

å sikre dialog med brukerne og målgruppen. Rådet eller utvalget vil kunne være et 

rådgivende organ overfor besluttende organer i kommunen i saker som har 

betydning for innvandrerbefolkningen i Nordreisa.  

 Plan for videre informasjons- og holdningsarbeid overfor flyktninger bør utarbeides. 

 Benytte digitale medier til informasjonsarbeid rettet mot både flyktninger og 

nordmenn i kommunen. 11 

 Arbeide målrettet med arbeidstrening rettet mot spesifikke yrker for de som har lite 

eller ingen skolegang fra hjemlandet. 

 Arbeide målrettet mot fagbrev fra begynnelsen av introduksjonsprogrammet for de 

som har en del skolegang fra hjemlandet, slik at man unngår en opphopning på 

NAV. 

5.5 Nordreisa voksenopplæring 

 

5.5.1 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 

voksne  

• Rett til opplæring betyr at opplæringen er gratis.   

• Plikt til å gjennomføre norskopplæring betyr at man må ta 600 timer (550 timer 

norsk og 50 timer samfunnskunnskap) for å få permanent oppholdstillatelse.   

  

§17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap  

Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 

600 timer gjelder for utlending mellom 16 og 55 år som har fått  
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a) Oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for 

permanent      oppholdstillatelse, eller  

b) Kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven § 34.  

      

 Utlending mellom 55 og 67 år med oppholdsgrunnlag som nevnt i bokstav a eller b har 

rett, men ikke plikt, til å delta i opplæring som nevnt i første ledd.   

  

Rett til deltakelse etter første og annet ledd gjelder ikke for utlending med 

oppholdstillatelse etter utlendingsloven §§23 og 25 og deres familiemedlemmer med 

tillatelse etter utlendingsloven kapittel 6. Utlending mellom 16 og 55 år med tillatelse 

som nevnt i første punktum som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, har 

plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 300 timer, jf.§ 

18 første ledd annet punktum.  

  

Tilbudet om språkopplæring gis av Nordreisa voksenopplæringssenter. Flyktningtjenesten 

og voksenopplæringen er samlokalisert og organisert i Nordreisa voksenopplæringssenter. 

  

Deltakerne ved Nordreisa voksenopplæringssenter har svært ulik bakgrunn, fra analfabeter 

til deltagere med universitets- og høgskoleutdanning. Dette betyr undervisning på ulike 

nivåer, fra nybegynnere under A1 til de som er på B1-nivå.  

• Spor 1 (deltakere med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet)   

• Spor 2 (deltakere med en del skolegang fra hjemlandet)  

• Spor 3 (deltakere som har god allmennutdanning fra hjemlandet).  

Antall fremmedspråklige deltakere varierer i antall gjennom året da det er stor mobilitet i 

deltakergruppene. Status våren 2016 er 38 deltakere.  

En grundig innføring for flyktningene i forhold til hvilke verdier det norske samfunnet 

bygger på og hvordan samfunnet er organisert er en sentral del av opplæringen. Et 50 

timers kurs om det norske samfunn på et språk flyktningen forstår er obligatorisk. 

Samfunnsfagkurset følges av en eksamen som må bestås for å kunne søke permanent 

oppholdstillatelse.   

Voksenopplæringa foretar kartlegging og tilrettelegging av opplæringen og har ansvar for 

opplæring av alle flyktninger i norsk og samfunnskunnskap. Alle voksne flyktninger 

begynner norskopplæringen kort tid etter at de ankommer Nordreisa. Kommunen har plikt 

til å iverksette norskopplæringen senest 3 måneder etter søknad. For noen vil muligheten 

til å delta begrenses av ledig kapasitet i barnehagene midt i et barnehageår. 

Alle som deltar i norskopplæringen får en individuell opplæringsplan som skisserer mål og 

tiltak for norskopplæringen og langsiktige integreringsmål.    

Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 

timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap:   

• Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området   
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• Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med 

arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området   

Nordreisa voksenopplæringssenter organiserer betal-undervisning for grupper som ikke 

har rett til gratis opplæring.  

Deltakerne som er omfattet av rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, har plikt til å gå opp til avsluttende prøver i 

norsk og samfunnskunnskap. 

Asylsøkere  

Asylsøkere kan få inntil 175 timer opplæring i norsk. Kommunen er ikke forpliktet til å 

utarbeide individuell plan for norskopplæring for asylsøkere eller opplæring i 50 timer 

samfunnskunnskap. Opplæringen organiseres slik at asylsøkerne får et godt 

læringsutbytte, og det innebærer at en må ta hensyn til deltakernes medbrakte kompetanse 

og tidligere utdanning når en skal organisere og tilrettelegge opplæringen. Opplæringen 

skal følge Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. De 

asylsøkere som får oppholds- eller arbeidstillatelse skal fortsette opplæringen i henhold til 

bestemmelser i introduksjonsloven og læreplanen.   

5.5.2 Grunnskoleopplæring for voksne  

Grunnskoleopplæring etter § 4-A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne  

” Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har 

rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 

3-1.  

Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål 

for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast 

behovet til den enkelte. Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.”  

  

En stor del av de fremmedspråklige deltakerne ved voksenopplæringa har mangelfull 

grunnskoleutdanning fra hjemlandet. Nordreisa voksenopplæringssenter vil fra høsten 

2016 starte tilbud i grunnskolefag som skal føre frem til eksamen våren 2017/18. Tilbud 

bør gis i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag. Det bør legges opp til 

et 2-årig løp ut fra deltakernes forutsetninger og norskkunnskaper.  

Mange har behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter før de har mulighet til å følge 

et eksamensrettet løp. Dette er tilbud som må tilrettelegges ut fra de forutsetninger 

deltakerne har, og det vil for mange være snakk om lang tidshorisont før de har den 

nødvendige kompetanse på grunnskolens område. Det kreves også undervisning i 

grunnleggende ferdigheter før man kan nyttiggjøre seg grunnskoleopplæring. Behovet for 

innsats på dette området vil være økende i tida fremover. Dette på bakgrunn av 

utviklingen vi ser av antall fremmedspråklige med mangelfull grunnskoleutdanning som 

er kommet til Nordreisa kommune, og sannsynlig prognose de nærmeste år.  
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Grunnskoleopplæring etter § 4A-2 Spesialundervisning på grunnskolens område 

- Lovgrunnlag: § 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område.  

” Vaksne som ikkje har eller ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.  

Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like 

grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.”  

En sannsynlig utvikling fremover vil være at flere av de fremmedspråklige vil søke 

spesialundervisning etter hvert som det avdekkes ulike lærevansker i denne gruppa. 

Utfordringer her er å ha de nødvendige kartleggingsredskaper/kompetanse for å kunne 

avdekke spesielle behov. Dette er utfordringer som det også jobbes med nasjonalt.  

5.6   Utfordringer  

 Mange av de voksne flyktningene har mangelfull skolegang fra hjemlandet. Dette 

betyr at denne gruppa kan ha behov for 4-6 års skoletilbud med 

norsk/samfunnskunnskap og eventuelt grunnskole.  

 Voksne analfabeter vil ha behov for et omfattende skoletilbud for å lære å lese og 

skrive på norsk. Dette er ressursmessig utfordrende.  

 

5.7   Mål  

 Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gi innvandreren mulighet til 

likestilling, deltakelse og integrering i det norske samfunn.      

 Målet for opplæringen er å bidra til å gi mennesker i voksen alder adgang til 

kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og 

personlige utvikling.     Opplæringen skal også styrke grunnlaget for selvstendig 

innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.  

 Gjennom grunnskoleopplæring for voksne skal vi sikre at flyktninger over 16 år, 

som mangler grunnskole fra hjemlandet, får tilbud om opplæring i fagene norsk, 

matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Tilbudet er et komprimert løp 

over 2 år.   

 

 

6   NAV  

Formålet med oppdraget for NAV Nordreisa er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til 

sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo 

selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i 

samfunnet. NAV Nordreisa skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale 

problemer. NAV Nordreisa understøtter brukere med oppfølging og tiltak/virkemidler for å 

beholde eller skaffe seg arbeid.  

Veiledning, kvalifisering og oppfølging av NAV-brukere med innvandrerbakgrunn er et eget 

fagområde og krever spisskompetanse. Kompetent forskjellsbehandling er nødvendig for å få 
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til gode brukeropplevelser og likeverdige tjenester, som igjen bidrar til et velfungerende 

arbeidsmarked der tilgjengelig kompetanse blir synliggjort for arbeidsgivere som etterspør 

arbeidskraft. NAV Nordreisa må fremover utvikle og opparbeide en spisskompetanse 

innrettet til oppfølgingen av flyktninger. Mottaksetablering i tillegg til bosetting krever mye 

bruk av tolketjenester og kapasitet til å bruke mer tid i oppfølgingen av den enkelte 

innvandrer eller flyktning. NAV Nordreisa understøtter brukere med oppfølging og 

tiltak/virkemidler for å beholde eller skaffe seg arbeid. 

Flyktningtjenesten er ansvarlig for den grunnleggende kvalifiseringen av bosatte flyktninger. 

NAV har ikke ansvar for oppfølging av denne gruppen før mot slutten av 

introduksjonsprogrammet, etter 2–3 år. Det er flyktningene som ikke har gått over til 

utdanning eller jobb etter endt program som vil få oppfølging av NAV. Gjennom 

samarbeidsavtalen mellom NAV og flyktningtjenesten skal oppfølgingen overlappe slik at 

flyktninger uten arbeid skal unngå å bli gående uten noen form for aktivitet. I 2014 ble det i 

Troms fylke oppnådd 52% overgang til arbeid etter introduksjonsprogrammet.  

6.1 Utfordringer på arbeidsmarkedet 

Arbeidsledighet generelt utfordrer Nordreisasamfunnet. Økt tilbud på arbeidskraft, og følgelig 

ytterligere behov for arbeidslivsrelevant kvalifisering og arbeidsrettet oppfølging er krevende 

i det arbeidsmarkedet som er i Nordreisa kommune. 

Nordreisa kommune bør ved økt bosetting av flyktninger forberede arbeidsrettede tiltak i 

kommunal regi. Nordreisa kommune må som største arbeidsgiver i Nordreisa stille opp som 

arena for arbeids- og språktrening for bosatte flyktninger. NAV Nordreisa er bekymret for at 

integreringsarbeidet ikke blir understøttet og styrket med kommunale arbeidsrettede tiltak 

som forbereder og kvalifiserer innvandrere og flyktninger til arbeid. Risikoen ved ikke å 

etablere kommunale arbeidsrettede tiltak i tilstrekkelig utstrekning, er at Nordreisa kommunes 

forbruk av økonomisk sosialhjelp kan øke betydelig hvis ikke bosatte flyktninger gjøres 

selvhjulpne gjennom arbeid.    

 

6.2 Arbeidskvalifiserende tiltak 

Som vist ovenfor kommer ca. halvparten i jobb etter endt introduksjonsprogram. Flyktninger 

kan avhjelpe arbeidskraftbehovet til yrker som nevnes utfordrende å rekruttere til, f.eks. 

helsefagarbeidere og sykepleiere. Kvalifiseringsprogrammet er ett tiltak der kommunale- og 

statlige arbeidsrettede tiltak som eksempelvis arbeidstrening, sammen med tett og koordinert 

bistand gjennom deltakelse i programmet kan gi mulighet for deltakelse i arbeidslivet.  

Deltakere som ikke har utsikter til lønnet arbeid etter endt introduksjonsprogram, trenger 

videre oppfølging av NAV for å kunne nå dette målet i fremtiden. NAV og flyktningtjenesten 

har nedfelt i sin samarbeidsavtale at flyktningene skal videre i tiltak og ikke bli mottakere av 

økonomisk sosialhjelp. Her er noen av alternativene for videre oppfølging; 

1. Arbeidstrening. Deltaker jobber fulltid og får stønad for dette i likhet med andre brukere. 

Ved lønnet arbeid får man trekk i stønaden. For deltakere med annet morsmål er det mulig 

å få en fadder på praksisplassen som er lønnet av NAV i noen timer pr uke, for ekstra 

opplæring. 
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2. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med 

programmet er at deltaker skal få den oppfølgingen for å komme i arbeid eller aktivitet. 

Programmet finansieres av kommunen. 

3. Nordtro. Nordreisa kommune eier 51 % av aksjene i Nordtro og Troms fylkeskommune 

eier 49%. Nordtro kan være tilbyder av tjenester for å integrere flyktninger og innvandrere 

i Nordreisasamfunnet, samt til arbeid. Nordtro er i dag stor tilbyder av arbeidsrettede 

tjenester til NAV. Det er også mulig for Nordreisa kommune å kjøpe arbeidsrettede tiltak 

gjennom Nordtro 

4. Nordreisa Asvo er en vekstbedrift som eies av Nordreisa kommune. Nordreisa Asvo har 

ulike avdelinger som vaskeri, bruktbutikk, jobbfrukt, vedproduksjon, etc. Om det trenges 

arbeidstrening for flyktninger innenfor noen av disse områdene, vil hver enkelt 

forespørsel blir vurdert. 

6.3 Finansiering 

Som det fremgår i kapittel 13, «Økonomiske rammer», får kommunen et integreringstilskudd 

for alle bosatte flyktninger i 5 år. For voksne er beløpet de første to årene nært det hver enkelt 

skal ha utbetalt i introduksjonsstønad; Integreringstilskuddet er 184 000,-/ 220 000,- (enslige 

voksne), mens introduksjonsstønaden for voksne over 25 år er 180 000,-.  Det er altså et 

relativt lite overskudd her som kan dekke andre utgifter. I år 3 blir tilskuddet noe redusert, til 

160 000,- og samtidig er det færre deltakere som får et 3. år i programmet. Deltakere som 

avslutter introduksjonsprogrammet etter to år vil i mange tilfeller ikke være helt selvforsørget 

selv om de har noe lønnet arbeid, og dermed vil de ha behov for supplering fra NAV. For år 4 

og 5 får kommunen et mindre tilskudd, henholdsvis 83 400,- og 70 000,-. I tilskuddsår 4 og 5 

vil deltakere som ikke har fått lønnet arbeid, ha behov for ulike arbeidskvalifiserende tiltak   

gjennom NAV. Det bør vurderes om deler av tilskuddet for år 3, 4 og 5 settes av til 

arbeidskvalifiserende tiltak. Å ikke investere i slike tiltak vil føre til en økning i antallet 

sosialklienter, noe som vil bli svært kostbart for kommunen på sikt.  

6.4 Utfordringer  

 Den enkeltes bakgrunn vil være avgjørende for muligheten til å få seg arbeid. 

Mange bosatte flyktninger er analfabeter og trenger et styrket pedagogisk tilbud for 

å kunne tilegne seg kompetansen som trengs for å være i arbeid.  

 Mange har lite relevant arbeidserfaring/utdanning fra hjemlandet 

 Det viser seg at ved ledighet/permitteringer er det vanskeligere å få annet arbeid for 

flyktninger som mangler nettverk.  

 Mangelen på opparbeidede rettigheter kan gi dårligere økonomi når man ikke er i 

ordinært arbeid.    

 Mangel på ressurs til å gi tett oppfølging på praksisplass; i tillegg til 

språkutfordringen er det også mange sosiale og kulturelle koder som må læres.    
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6.5 Mål  

 Integreringsarbeidet skal bidra til at flyktninger finner et arbeid som er tilpasset 

evner og kompetanse. Målet vurderes gjennom å se hvor mange flyktninger som får 

arbeid.  

 Det skal gjennomføres systematisk oppfølging av flyktninger slik at færrest mulig 

mottar sosialhjelp. Det må være tilstrekkelig ansatte for å ivareta denne oppgaven. 

 Nordreisa kommune skal tilby egnede og hensiktsmessige arbeidstreningsplasser, 

samt mulighet for jobbhospitering, innad i egen organisasjon som del av 

individuelle planer for deltakere i introduksjonsprogrammet.  

 Nordreisa kommune bør innkalle minst en person med innvandrerbakgrunn til 

jobbintervju under tilsettinger i kommunen, dersom han eller hun er kvalifisert.   

 Nordreisa kommune bør til enhver tid ha språkpraksisplasser tilgjengelig. 

Deltakerne bør følges opp av en fadder.  

 

7   Barnehager 

7.1 Kommunale og private barnehager 

Flyktninger omfattes av det etablerte tilbudet som gis dels av kommunen og dels av private 

tilbydere. De søker om barnehageplass med prioritet mellom barnehagene fra 1 til 3, og 

tildeles plass på linje med andre innbyggere. Plass tildeles avhengig av hvor det er ledig 

kapasitet, samtidig som en forsøker å unngå for mange fremmedspråklige barn i samme 

barnehage.  

 

Det arbeides særskilt for å sikre barnehagetilbud raskt for nye flyktninger, som et ledd i 

inkluderingsarbeidet. Dette gjøres fordi språklæring vil kunne gjøres raskt dersom 

flyktningbarn har barnehagetilbud. For å øke kvinnenes mulighet til å delta i 

introduksjonsprogram og sikre barnas integrering og språkutvikling, må flyktningbarn sikres 

barnehageplass kort tid etter ankomst til kommunen. Særlig knapphet på barnehageplasser 

siste halvdel av barnehageåret, har medført at det har vært vanskelig å tilby barnehageplass 

raskt nok.  

 

Foreldre som er i introduksjonsprogrammet har kun 10 måneders permisjon og mister all rett 

til økonomisk støtte dersom de ikke gjenopptar programmet etter endt permisjon. Hvis 

grunnen er at det ikke finnes ledig barnehageplass så regnes det som gyldig grunn, men det 

forsinker også mors opplæring hvis permisjonen blir lang.  

 

Barnehagen er blant de viktigste arenaene for sosialisering og integrering av førskolebarn, 

spesielt med tanke på utfordringene i forbindelse med skolestart. Det er derfor av stor 

betydning å sikre at flyktninger i barnehagealder raskt får barnehageplass. Samtidig vet en av 

erfaring at enkelte foreldre er skeptiske til barnehager, og derfor ikke ønsker å benytte dette 

tilbudet. Barnehageansatte opplever derfor at enkelte barn starter for sent i barnehagen. Det et 

mer krevende å få til god språkopplæring jo eldre barnet er blitt før det starter i barnehagen.  
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Kontantstøtte er ofte en faktor for de familiene som lar barna starte sent i barnehagen. Hvis 

man får to barn tett, vil man få kontantstøtte for å ha det eldste barnet hjemme mens man er i 

permisjon med det andre. For familier hvor mor har liten eller ingen tilknytning til 

arbeidslivet, er det nærliggende å velge å motta kontantstøtte framfor å betale for barnehage 

med en lønn man ikke har. Foreldre må tidligst mulig etter bosetting få kunnskap om at 

barnehager er viktig for å sikre barnets integrering og språkutvikling. Et tiltak for å bedre 

dette kan være å benytte åpen barnehage som et lavterskeltilbud. Her kan foreldre eller andre 

pårørende komme med sine barn, og lære at barnehage er et godt og hensiktsmessig tilbud for 

barnet. Barnehagen skal verne om barns identitet. Innlevelse og forståelse for egen og andres 

kultur, har stor betydning både for norske barn og for barn med annen kulturell og språklig 

bakgrunn. I tillegg til å være en viktig arena for barns språkutvikling, er barnehagen en viktig 

arena som kontaktskaper for barnet så vel som foreldrene overfor norske familier.  

 

7.1.1 Åpen barnehage 

Når flyktningfamilier med barn i alderes 0-6 år bosettes i kommunen, og før de får tildelt 

ordinær barnehageplass, gis det tilbud om på benytte åpen barnehage på familiesenteret. Dette 

er et gratis tilbud, og foreldre er sammen med barna i åpningstiden. Barnehagen gir mulighet 

for lek og aktiviteter sammen med andre barn, og foreldre kan bli kjent med andre 

småbarnsforeldre. Dette er en viktig arena for integrering i det norske samfunnet. Personalet i 

barnehagen vil kunne gi tilpasset veiledning og informasjon i tidlig fase av bosettingsfasen i 

Nordreisa kommune. Andre tjenester skal gjøre tilbudet kjent for den enkelte familie. 

Åpningstider fås ved henvendelse til familiesenteret.  

7.1.2 Behov for informasjonsarbeid og tverrfaglig samarbeid 

Manglende norskferdighet utgjør en stor utfordring, og det er nødvendig å styrke 

språkopplæringen i barnehagene. På flere områder må også foreldreveiledning forsterkes 

særlig i forhold til kulturforskjeller, oppdragerrollen, barnesyn, Lov og rett i Norge, mm. Det 

bør vurderes om barnehagene skal få styrket ressursene i den første perioden etter at de har 

tatt imot et nyankommet flyktningbarn.  

 

Barnehageansatte trenger tilstrekkelig informasjon i forkant av at nyankomne flyktningbarn 

starter i barnehagen. Dette kan være informasjon om hvem som har søkt inn barnet, språk, 

nødvendige helseopplysninger/vaksinasjon, med mer. Informasjonen er nødvendig for å 

kunne tilpasse tilbudet til barnet så tidlig som mulig. For flyktningbarn skal denne 

informasjonen gis av flyktningtjenesten og helsesøstertjenesten. Når det gjelder andre 

minoritetsspråklige barn er det foreldre og eventuelt mottaket som har ansvaret for dette.  

  

7.1.3 Fordeling av minoritetsspråklige barn på barnehager, barnehageåret 15/16: 

Kommunale barnehager Ant.barn Ant. språk 

Høgegga 0 0 

Storslett 3  

Sonjatun 3  
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Leirbukt 6  

Oksfjord 0 0 

Sørkjosen 5 3 

Totalt 17  

Private barnehager Ant. barn Ant. språk 

Kirkebakken  1 1 

Tømmernes 1 1 

Trollskogen 0 0 

Reisadalen Montessorri 1 1 

Totalt 3  

 

7.2 Utfordringer  

 

 Fordi de fleste flyktningene bosettes sentrumsnært kan sentrums-

barnehagene få en opphopning av flyktningbarn  

 Knapphet på barnehageplasser og særlig i siste halvdel av barnehageåret 

forsinker både foreldrenes mulighet til å delta i introduksjonsprogram og 

barnas integrering og språkutvikling  

 Barnehagene har behov for all relevant informasjon om barnet i forkant av 

oppstart 

 Begrenset tilgang på tospråklig assistent/støttepersonale 

 

7.3  Mål   

 Flyktningbarn skal tilbys barnehageplass løpende gjennom året, og 

kommunen vil vurdere å ha beredskapsplasser tilgjengelig. 

 Øke andel av minoritetsspråklige barn i alderen 1-2 åringer som benytter 

barnehager (i 2014: 40% av 1 åringer i barnehage) 

 Flyktningbarna skal starte i barnehage raskest mulig etter bosetting.  

 Styrke personalets kompetanse slik at flyktningbarna den første tiden i 

kommunen blir ivaretatt av personale som har stor kompetanse på arbeid med 

minoritetsspråklige barn.  

 Styrke samarbeid mellom barnehagene, flyktningtjenesten og 

flyktninghelsetjenesten om nyankomne flyktningbarn 

 Utarbeide rutiner/handlingsplan for arbeid med 

flerspråklige/minoritetsspråklige barn i barnehager i Nordreisa kommune 

 Utarbeide foreldreinformasjon/informasjonsbrosjyre om norsk barnehage på 

flere språk 
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8 Grunnskole  

8.1 Skoletilbud barn  

Opplæringsloven fastsetter retten til opplæring for alle barn som er bosatt i Norge.  

 

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring  
Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg 

grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan 

ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande 

opplæring.  

Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i Noreg i meir 

enn tre månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet har vart i tre 

månader. Departementet kan i særlege tilfelle frita elevar frå denne plikta. 

  

All erfaring tilsier at et godt utviklet språk er første bud for en vellykket integrering, derfor 

er det viktig å iverksette tiltak så tidlig som mulig i skoleløpet. For foreldrene er også skolen 

en viktig arena for samhandling med andre og en kilde til mye informasjon om norsk 

samfunnsliv.  

8.1.1 Særskilt språkopplæring i grunnskolen  

Lovbestemmelsen fastslår at kommunen skal tilby opplæring til alle barn dersom det er 

sannsynlig at barnet skal oppholde seg i Norge i mer enn 3 måneder. Barn som har bodd i 

Norge i 3 måneder eller mer har plikt til opplæring.  

 

8.1.2 Organisering  

Når nyankomne og andre minoritetsspråklige elever med svært begrensede ferdigheter i norsk 

flytter til kommunen, er særskilt norskopplæring det første tiltaket som settes inn. I tillegg 

kan mange av elevene ha behov for tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring i en 

overgangsperiode, for lettere å kunne tilegne seg norsk som redskapsspråk raskest mulig. I 

praksis er dette ofte utfordrende å få til på grunn av knapphet/ mangel på kompetente 

morsmålslærere og tospråklige lærere.  

Nordreisa kommune har derfor valgt å legge til rette for annen opplæring tilpasset den enkelte 

elevs forutsetning ved å organisere opplæringen for nyankomne minoritetsspråklige elever i 

gruppeundervisning i klasser, mottaksgrupper eller mottaksklasser. Organiseringen er 

forskjellig skolene imellom.  

 

8.2 Moan skole 1.-4. klasse 

Alle fremmedspråklige elever starter i den klassen de hører til etter ankomst. Disse elevene 

får 5 timer i uka med grunnleggende norskopplæring. Elevene er da delt inn i fire ulike 

grupper etter hvor mye norsk de kan. Utover dette følger de egen klasse. 

I de tilfeller det ankommer flere fremmedspråklige elever på samme tidspunkt, blir det 

opprettet en egen mottaksgruppe. Disse elvene har en økt med norskopplæring hver dag, og 

følger så egen klasse resten av skoletiden. 

 

8.3 Storslett skole 

Skolen har egen mottaksklasse med elevgrupper på forskjellig nivå. Timetallet for elever med 

særskilt språkopplæring i grunnleggende norsk varierer ut fra kunnskaper i forhold til norsk, 

lese- og skriveferdigheter og tidligere skolegang, men alle elever har minimum 5 timer 

særskilt språkopplæring i grunnleggende norsk.  
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Skolen bruker statens kartleggingsverktøy som hjelpemiddel for å vurdere behov for særskilt 

språkopplæring. I undervisningen brukes læreverk for språklige minoritetselever i norsk, 

samfunnskunnskap og naturfag. 

Skolen gir tospråklig fagopplæring på somalisk og noe arabisk, og bruker salaby.no i forhold 

til sorani (en kurdisk dialekt) og arabisk der skolen ikke har personale med slik kompetanse. 

 

Minoritetsspråklige elever som kommer til Storslett skole tilhører en ordinær klasse fra 

ankomst, men i starten i bare praktisk/estetiske fag. Kontaktlærer har ansvar for eleven, i 

samarbeid med språklærerne. Erfaringene viser at lengden på dette opplæringsløpet varierer 

veldig ut fra bakgrunn, læreevne, tidligere skolegang fra hjemlandet og alder på eleven for 

når de ankom Norge. Tilpasningsevnen til elevene og foreldrene ser ut til å ha svært mye å si 

for norskopplæringen. Noen elever mottar særskilt opplæring i ett og ett halvt år, mens andre 

elever har behov for å være i mottaksklassen i fire år. 

 

Erfaringer viser at foreldre til minoritetsspråklige elever har stort behov for informasjon om 

skole og krav i norsk skolehverdag. Foreldre trenger hjelp til å forstå informasjon fra skolen, 

hjemmelekser, barne- og ungdomskultur i Norge, lover og regler i det norske skoleverk, samt 

informasjon om BUP, PP-tjenesten og barnevern.  

 

8.4 Elevens rettighet – enkeltvedtak  

For å avgjøre om en elev har rett til særskilt språkopplæring etter § 2-8, må skolen kartlegge 

elevens ferdigheter i norsk og foreta en vurdering av hvilken språkopplæring eleven vil ha 

best nytte av for å tilegne seg norsk raskest mulig. Verken opplæringsloven eller 

forvaltningsloven krever at det foreligger en søknad om særskilt språkopplæring, men 

foresatte skal gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes. Det er ingen plikt til å motta 

særskilt språkopplæring.  

 

8.5 Antall elever og språk  

Skoleåret 2015/16 har 5 elever i kommunale skoler vedtak på timer til tilrettelagt opplæring, 

jfr opplæringsloven § 2-8, 3 ledd. 

Antall elever og språk fordelt på skoler skoleåret 2015/2016: 

Skole Antall elever Språk 

Storslett skole 5-10 kl 14 Somalisk, arabisk, sorani 

Moan skole 1-4 kl 14 Somalisk, arabisk, sorani 

Rotsundelv skole 1-8 kl 0  

Oksfjord oppvekstsenter skole 1-4 kl 0  

Totalt  28  

Private skoler Antall elever Språk 

Straumfjordnes skole 1-10 kl 0  

Reisadalen Montessori skole 1-10 kl 0  

Totalt 0  
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8.6 Læreplaner  

Skolen bruker læreverk for språklige minoriteter i norsk, samfunnsfag og naturfag. 

  

Opplæringsloven fastsetter retten til opplæring for alle barn som er bosatt i Norge.  

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring   

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg 

grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten 

kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, 

tilsvarande opplæring.   

Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i 

Noreg i meir enn tre månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet 

har vart i tre månader. Departementet kan i særlege tilfelle frita elevar frå denne 

plikta.   

  

All erfaring tilsier at et godt utviklet språk er første bud for en vellykket integrering, derfor 

er det viktig å iverksette tiltak så tidlig som mulig i skoleløpet. For foreldrene er også 

skolen en viktig arena for samhandling med andre og en kilde til mye informasjon om 

norsk samfunnsliv.   

8.7 Utfordringer 

 Å finne tilstrekkelig egnede morsmålslærere og lærere til tospråklig fagopplæring. 

 Foreldreveiledning ift klær (svømming) og andre praktiske gjøremål.  

8.8   Mål  

 Styrke de ansattes kompetanse knyttet til arbeid med fremmedspråklige barn.  

 Utarbeide informasjonsbrosjyrer om norsk skole på flere språk.  

 Det må lages en handlingsplan med tydelig ansvarsfordeling slik at 

minoritetsforeldrene får tilstrekkelig veiledning og opplæring i å være forelder i 

Norge. Dette må inkludere grundig informasjon om deres ansvar for å få barna til å 

møte til timeavtaler. 

 

 

9 Enslige mindreårige  

9.1    Status   

Nordreisa kommune vedtok i 2016 å bosette inntil 10 enslige mindreårige flyktninger 

organisert under Barn- og ungetjenesten, og i medhold av barnevernloven.  Det er pr. mars 

2016 utlyst stilling som prosjektleder/leder for et bofellesskap for enslige mindreårige.  

Bygging av boenhet og organisering av tilbudet er under planlegging. Det skal utarbeides 

en egen plan for bosettingen av de enslige mindreårige når avtalen med IMDi er 

undertegnet. 
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10    Kultur og fritid 

Dugnadsånd og felles innsats er fortsatt en viktig del av livet i Norge. Denne tradisjonen er 

fremmed for svært mange flyktninger som kommer til landet, og det kan være en hindring 

for sosialisering inn i det norske samfunn. Dette er en avgjørende del av 

"nettverksbyggingen”, og vi ser at det ofte er vanskeligere enn man tror å bli kjent. Derfor 

er det viktig at flyktninger deltar på fritidsaktiviteter på lik linje med nordmenn.   

Kultur er et virkemiddel for integrering i samfunnet, og det er derfor viktig å ivareta det 

kulturelle perspektivet på alle samfunnsområder. Kulturen bidrar til innsikt, velferd og 

utvikling av hele mennesket. Der er et bærende element i lokalsamfunnet, et felles møtested 

og arena for livslang læring.  

Mange flyktninger kommer fra samfunn som har lite utviklet organisasjonsliv. 

Kombinasjonen av manglende informasjon om og manglende deltakelse i frivillige 

aktiviteter bidrar til at unge flyktninger kan falle utenfor på fritiden. I enkelte språk har 

man ingen ord for” fritid” og kulturtiltak er ikke tilgjengelig for den vanlige befolkningen.   

Idrettslagene i Nordreisa gjør en formidabel innsats for å inkludere flyktninger i sine tilbud, 

og det er viktig å sikre at dette gode arbeidet videreføres. Miljøarbeideren på 

flyktningtjenesten gjør en viktig innsats for å sikre at barna og familiene deres er orientert 

om fritidstilbudet. Miljøarbeideren sørger også for at barna blir meldt på, møter opp og har 

nødvendig utstyr i starten.  

I tillegg har det vært, og er, det andre tilbud knyttet til kultur, fritid og integrering i 

kommunen:  

 Biljardklubben har en gratis dag pr. uke for flyktninger 

 Foreningen Norden og Sanitetsforeningen har invitert flyktningene til sine 

arrangementer 

 Biblioteket inviterer til strikkekafé hver måned. 

 Nordreisa husflidslag har inkludert flere av flyktningene 

 Kulturtjenesten og flyktningtjenesten har arrangert kulturkafé. 

 Frivillighetssentralen har formidlet noen av sine oppdrag til flyktninger som ønsker 

å bidra. 

10.1    Nordreisa Røde Kors 

Røde Kors arbeider for sosial inkludering og mangfold. Dette innebærer at Røde Kors vil 

arbeide målrettet med mangfold og inkludering, både gjennom å være en inkluderingsarena og 

en inkluderingsaktør. Alt vårt inkluderingsarbeid baseres på Røde Kors sine prinsipper og 

menneskers behov for trygghet og tilhørighet. Røde Kors skal også formalisere samarbeid med 

offentlige myndigheter og andre aktører om samfunnsaktuelle tema der enkeltmenneskers 

rettigheter og verdighet krenkes. Røde Kors som organisasjon har et stort ansvar for å bidra til 

å ta ansvar og vise våre verdier i praksis ovenfor mennesker som kommer hit, på flukt fra en 

hverdag så ulik vår. 
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Røde Kors ønsker å være en bidragsyter i forhold til integreringen. Integrering er opp til oss 

som bor her, det er ikke så vanskelig hvis vi alle gjør litt. Ved å være litt mere imøtekommende, 

vil flere føle seg inkludert. Et smil kan gjøre en forskjell, det kan endre oppfattelsen om at de 

er velkommen til Norge.  

I forbindelse med flyktningkrisen har Nordreisa Røde Kors begynt å organisere frivillig arbeid 

rettet mot flyktninger. I den forbindelse har man definert tre kjerneområder:  

 Flyktningguide (se forklaring nedenfor) 

 Norskopplæring på mottak 

 Leksehjelp 

Et sentralt prosjekt er Flyktningguide, hvor Røde Kors holder kurs og administrerer 

oppfølgingen. En flyktningguide er en frivillig som yter bistand til migranter i forbindelse 

med deres bosetting og etablering i Norge. Flyktningguiden er først og fremst 

medmenneskelig støtte, gir praktisk informasjon og bidrar til praktisering av norsk.  

Det var mange som meldte sin interesse da Nordreisa Røde Kors arrangerte diverse kurs for å 

kunne møte de utfordringene vi så kom med økt bosetting av flyktninger. I denne omgang var 

det relativt få av kursdeltakerne som ville forplikte seg som flyktningguide etter kurset.  

Røde Kors har ennå ikke skapt arenaer for bosatte flyktninger, men vi har hatt aktivitetskvelder 

rettet mot de som bor på mottaket. Leksehjelp for barn i grunnskolen, og norskundervisning på 

mottaket har kommet i gang våren 2016.  

10.2    Barnas Røde Kors (BARK)  

Bark er et aktivitetstilbud til barn i alderen 6-13 år og skal hjelpe til med å bidra til en 

trygg og god oppvekst hvor barn kan få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I 

BARK legges det til rette for gode mestringsopplevelser, hvor de fleste aktivitetene 

forgår utendørs, slik at barna lærer å bruke nærmiljøet på en trygg måte. Alle barn skal 

ha mulighet for å delta, tilbudet skal være gratis eller med minimale kostnader knyttet 

til deltakelse, med gratis utlån av utstyr i tilknytning til aktiviteter.  

 

10.3    Utfordringer 

 Øke kunnskapen om de som kommer til Norge.  

 Skape møteplasser.   

 Verve flere som flyktningguider 

 Å formidle kunnskap til flyktningene om det norske samfunnet, øke kulturforståelsen 

 Ressurser til å kunne tilby aktiviteter 

 Gi frivillige som driver aktiviteter i lokalsamfunnet opplæring i flerkulturelt arbeid  

 Ressurser til flerkulturelle møteplasser/språkkafé 

 

10.4     Mål 

 Øke kunnskapen i lokalsamfunnet om de som kommer til Norge. 
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 Rekruttere frivillige til aktiviteter som leksehjelp, flyktningguide og annet. 

 Gi frivillige opplæring i flerkulturelt arbeid 

 Etablere utstyrsbase tilknyttet aktiviteter, og finne personer som kan administrere 

denne. 

 

11 Helsetjenester for flyktninger  

Tjenesten følger anbefalinger gitt i veileder IS-1022 – «Helsetjenestetilbud til asylsøkere, 

flyktninger og familiegjenforente». Målet er å gi nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp, 

og tilby likeverdige helsetjenester uavhengig av etnisitet. 

Helsepersonell i tjenesten: sykepleier er ansatt i 100 % stilling, administrativt knyttet til 

Nordreisa familiesenter, med kontorsted på voksenopplæringen for å få nærhet til brukerne. 

11.1   Helsefremmende og forebyggende arbeid 

 Helsekartlegging av nyankomne flyktninger og innvandrere, med særlig vekt på 

kartlegging av psykisk helse, med vekt på personer med krigsopplevelser, traumer, 

tortur og voldtekt.  

 Oppfølging og behandling. Gi helsehjelp til personer med fysiske og psykiske 

helseutfordringer. Sørge for henvisning til spesialisthelsetjenesten.  

 Tuberkulosekontroll av flyktninger og innvandrere. 

 Forebyggende og helsefremmende arbeid. 

 Kartlegging og påfyll av vaksiner for bosatte flyktninger, familiegjenforente og 

overføringsflyktninger i den første fasen. Barn overføres til ordinær 

helsestasjonstjeneste når dette arbeidet er gjort. 

 Undervisning, informasjon og veiledning i forhold til: 

 Smitteførende sykdom. 

 Hygiene 

 Psykisk og fysisk helse, fysisk aktivitet og kosthold 

 Kjønnslemlestelse, æresrelatert vold 

 Foreldreveiledning i forhold til oppvekst i ny og fremmed kultur 

 Prevensjon. 

 

 Koordinering. 

Mange flykninger har store helseutfordringer, både fysisk og psykisk, og dette krever et 

tverrfaglig, koordinert tilbud. Helsetjeneste for flyktninger har ansvar for å koordinere 

ulike kommunale tjenester når dette er nødvendig. 

11.2    Utfordringer  

 Forebygge i forhold til økt risiko for livsstilssykdommer. 

 Etablere felles, kommunal satsing for å møte helsemessige utfordringer knyttet til 

målgrupper. 

 Mangelfullt oppmøte til timeavtaler 
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11.3     Mål  

 Opprettholde et robust og likeverdig helsetilbud for innvandrere og flyktninger i 

Nordreisa kommune. 

 Videreutvikle gode tverrfaglige samarbeidsrutiner som sørger for at nyankomne 

flyktninger får forståelig informasjon og riktig bistand for å møte til timeavtaler.  

 

12   Økonomiske rammer  

Kommunen får flere typer tilskudd til innbyggere med minoritetsbakgrunn. For flyktninger 

på mottak får kommunen et vertskommunetilskudd. Når kommunen har bosatt flyktninger 

får kommunen et integreringstilskudd. Ved bosetting av enslige mindreårige er det flere 

typer tilskudd. For alle som er bosatt får kommunen et rammetilskuddet på lik linje med 

andre innbyggere.  

12.1    Integreringstilskudd 

 

Ved bosetting av flyktninger søker flyktningtjenesten om integreringstilskudd fra IMDi. Disse 

midlene kommer samlet til kommunen. Virksomhetene beskriver sine behov, og det blir så 

vedtatt økte rammer for å imøtekomme behovet.  

Integreringstilskudd  Bosettingsår  Sats  

  

  

  

År-1 (2016)  kr 184 000 (voksen)* 

kr 184 000 (barn)*  

kr 234 000 (enslig voksen)  

kr 184 000 (enslig mindreårig)  

År-2 (2015)  kr. 220 000  

År-3 (2014)  kr. 160 000  

År-4 (2013)  kr. 83 400  

År-5 (2012)  kr. 70 000  

  

Barnehagetilskudd  kr. 24 500 (engangstilskudd)  

Eldretilskudd  kr. 162 000 (engangstilskudd)  

Særskilt tilskudd enslige mindreårige  kr. 207 000  

Personer med kjente funksjonshemminger  Tilskudd 1: kr. 181 000 (engangstilskudd) 

Tilskudd 2: Inntil kr. 111 000 i inntil 5 år  

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år.  

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger gjelder inntil fylte 20 år.  

Integreringstilskuddet skal dekke gjennomsnittsutgifter til integreringstiltak og 

administrasjon av disse i kommunene i bosettingsåret og de neste fire årene: 
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 Utgifter til etablering, inkludert livsopphold i etableringsperioden. 

 Lønninger til ansatte. 

 Utgifter til introduksjonsstønad.  

 Utgifter til integreringstiltak og administrasjon av disse.   

12.2    Rammetilskudd  

Kommunen mottar ordinært rammetilskudd for flyktningene på linje med øvrige 

innbyggere som skal gå til å dekke mer generelle kommunale utgifter, infrastruktur mv. 

Nye innbyggere må være registrert før 1. juni for at kommunen skal få dette påfølgende år. 

12.3    Vertskommunetilskudd   

Etablering av asylmottak er et statlig ansvar, men det å ha et mottak i kommunen innebærer 

også forpliktelser for den enkelte kommune. For at asylmottakene skal fungere best mulig, 

er det viktig med et godt samarbeid mellom UDI, vertskommunene og asylmottakene.  

Beboere i asylmottak har rett til helsetjenester, barnevernstjenester og tolketjenester på lik 

linje med andre innbyggere i kommunen. Dette gjelder også retten til fastlege. Alle barn og 

unge i asylmottak har rett og plikt til grunnskoleopplæring når oppholdet i landet forventes 

å vare i mer enn tre måneder.  

Vertskommuner for statlige asylmottak får et årlig tilskudd som skal dekke de 

gjennomsnittlige utgiftene til helsetjenester, barnevern, tolketjenester og administrasjon. 

Tilskuddet består av en grunnsats pluss en fast sum per mottaksplass.    

Følgende generelle satser legges til grunn for utbetaling av vertskommunetilskuddet:  

   Vertskommunetilskudd  Kroner  

Grunnsats per kommune   462 070  

Sats per mottaksplass  4 955  

Sats per plass for enslig mindreårig asylsøker     13 100  

Sats per forsterket plass     120 430  

Sats per plass i omsorgssenter  32 310   

Sats per enslige mindreårig asylsøker det skal oppnevnes verge for i transittfasen  8 250  

Sats per innkalte, midlertidige verge for enslig mindreårig asylsøker         2 580  

  

12.4 Tilskudd enslige mindreårige  

Gjennom det statlige integreringstilskuddet (tabell over), det særskilte tilskuddet for enslige 

mindreårige flyktninger og refusjonsordningene fra Bufetat, skal kommunal bosetting av 

enslige mindreårige flyktninger ikke belaste kommunens budsjetter.  

Pr. april 2016 er bofellesskapet for enslige mindreårige under planlegging, jamfør 

kommunestyrevedtaket i innledningen.  
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12.5 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og 

norskopplæring for asylsøkere i mottak  

Tabellen viser persontilskudd (per kapitaltilskudd) for personer som omfattes av rett og 

plikt eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til § 17 i 

introduksjonsloven.  

Tabellen viser satsene for 2016:  

Tilskuddsår  Lav sats (3 år)  Høy sats (3 år)  Sats pr asylsøker  

År 1 (2016) 12 800  31 400      

År 2 (2015) 22 000  57 800      

År 3 (2014) 12 900  35 900      

Tilskuddet har to satser, en høy sats for personer fra Afrika, Asia, Oseania (unntatt 

Australia og New Zealand), Øst-Europa, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Lav sats 

gjelder personer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.  

12.6 Utfordringer  

 Få oversikt over kommunens ulike tilskuddsordninger.  

 Få tilgang til ressurser når nye behov oppstår, selv om det er midt i ett budsjettår. 

 Sikre at kommunen utnytter tilskuddene innenfor de ulike tjenestene, slik at de 

dekker utgiftene.  

 

12.7     Mål 

 Få et budsjettsystem med samsvar mellom utgifter og tilskudd. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/564-2 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Nilsen 

 Dato:                 13.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

31/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 26.05.2016 

61/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Utredning av renovering av Storslett barnehage og Sonjatun barnehage 

kontra nybygg ved Høgegga barnehage 

Vedlegg 

1 Statusrapport Sonjatun barnehage 

2 Statusrapport Storslett barnehage 

3 Barnehageutredning 

4 Krav til barnehager 

5 Pedagogisk vurdering 

6 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 26.05.2016  

 

Behandling: 

Ola Dyrstad Sp fremmet følgende forslag: 

Høgegga barnehage utvides med 2 avdelinger i henhold til tidligere planer.  

Utbyggingskostnaden innarbeides i økonomiplanen 2017 – 2020. 

 

Miljø, plan og utviklingsutvalget ber kommunestyret vurdere det prinsipielle angående 

barnehagestrukturen i kommunen og de barnehagefaglige vurderingene i forhold til størrelsene 

på kommunens barnehager. 

 

Forslag fra Ola Dyrstad vedtatt med 4 mot 2 stemmer 

Vedtak: 

Høgegga barnehage utvides med 2 avdelinger i henhold til tidligere planer.  

Utbyggingskostnaden innarbeides i økonomiplanen 2017 – 2020. 

 

Miljø, plan og utviklingsutvalget ber kommunestyret vurdere det prinsipielle angående 

barnehagestrukturen i kommunen og de barnehagefaglige vurderingene i forhold til størrelsene 

på kommunens barnehager. 
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Rådmannens innstilling 

Høgegga barnehage utvides med 4 avdelinger. Bygningene til Storslett barnehage og Sonjatun 

barnehage disponeres til andre formål. 

 

Utbyggingskostnaden på kr. 18 000 000 innarbeides i økonomiplanen 2017 – 2020. 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret gjorde16.12.2015 i budsjettsak 57/15 følgende vedtak:  

 

12. Det skal utredes om hvorvidt det kan være lønnsomt å oppgradere de eksisterende  

barnehagebyggene til moderne standarder i forhold til å bygge nye avdelinger på Høgegga.  

 

Nordreisa kommune eier og drifter Storslett barnehage og Sonjatun barnehage. Byggene har 

store behov for renovering. 

 

Nordreisa kommune har gjort en tilstandsvurdering av Storslett barnehage og Sonjatun 

barnehage. Bygningene må renoveres og oppgraderes ihht TEK 10-krav. Bygningene vurderes 

til å være i en slik tilstand at store deler av bygningene må rives for å bygges opp igjen. 

Bygningene må oppgraderes i forhold til energibruk, innemiljø, fasiliteter til ansatte og innsyn 

til alle barnerom. 

 

Tilstanden er tilnærmet lik for både Sonjatun og Storslett barnehage. 

 

Byggekostnader  

 

Tiltak Kostnad 

Renovering av Sonjatun barnehage Kr. 12.105.000 

Renovering av Storslett barnehage Kr. 12.097.500 

Nytt bygg i tiknytning til Høgegga 

barnehage 

Kr. 12.000.000 (2 avdelinger) 

Kr. 18.000.000 (4 avdelinger) 

Opparbeidelse av uteområder kommer i 

tillegg 

 

Det må også tas med i betraktingen at driften av barnehagene må flyttes til andre lokaler ved 

renovering. Byggetiden ved en utvidelse av Høgegga barnehage blir kortere da det ikke er ekstra 

tiltak i form av riving og sanering av byggemasse. Driften kan opprettholdes i alle barnehager 

ved en utvidelse av Høgegga barnehage. 

 

Driftsmessige forhold 

Driftsmessig vil tre barnehagebygg kreve mer ressurser enn en enkelt barnehage. Det blir færre 

tekniske anlegg å vedlikeholde, mindre materielt vedlikehold og driften kan effektiviseres ved 

en større enhet. Samtidig er det en markant reduksjon i strømkostander.  

Kostnadsreduksjonen er beregnet til kr. 246.800 pr. år ved drift av en større enhet ved Høgegga 

barnehage kontra drift i 3 barnehager. 

 

Renholdsmessige forhold 
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Det forventes at det blir mer effektivt renhold av en større enhet enn 3 mindre enheter. 

 

Forhold til kommuneplanen 

I kommuneplanen er det satt opp følgende mål for Oppvekstsektoren og barnehager:  

 

Hovedmål 

Nordreisa skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstsamfunn forankret i 

kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø. Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige 

ledelsen i oppvekstsektoren. 

 

Barnehager 

 Nordreisa kommune har som mål at alle som ønsker barnehageplass skal få det når de 

trenger det. 

 Nordreisa kommunes barnehager skal være 2–4-avdelingsbarnehager som holder til i 

godkjente, permanente bygninger med effektiv drift tilpasset formålet.  

 Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og starten på et 

helhetlig opplæringsløp. Det pedagogiske arbeidet etter rammeverket skal basere seg på 

lokale fortrinn som natur, kultur og miljø.  

 Nordreisa kommunes barnehager skal ha fokus på å tilrettelegge for en positiv livsførsel fra 

ung alder med fokus på fysisk aktivitet og kosthold. 

 Nordreisa kommune skal ha en åpen barnehage som et lavterskeltilbud og en tiltaksarena for 

familier som trenger støtte og stimulering. Den skal også være en arena for lek og samvær 

for foresatte og barn uten ordinær barnehageplass. 

 

Vurdering 

Storslett barnehage og Sonjatun barnehage må totalrenoveres for å tilfredsstille dagens krav til 

barnehage. Totalrenoveringen er beregnet til ca 24 mill kr. 

 

Alternativet er et nytt bygg i tiknytning til Høgegga barnehage, som er kostnadsberegnet til 18 

mill kr (4 nye avdelinger). 

 

Det anbefales at Høgegga barnehage utvides, og at bygningene Storslett barnehage og Sonjatun 

barnehage disponeres til andre formål. Dette gir lavere byggekostnader og kortere byggetid enn 

ved renovering av eksisterende barnehagebygg (Storslett og Sonjatun barnehager). Både drift og 

renhold blir mer effektivt i ett bygg enn drift i tre bygg.  

 

Barnehagekonsulenten har i den pedagogiske vurderingen anbefalt barnehager på størrelse med 

3-4 avdelinger.   

 

Anbefalingen om å utvide Høgegga til 6 avdelinger understøttes av sektorleder for oppvekst og 

kultur. Dette med bakgrunn i målet om større enheter, samt ut fra økonomiske vurderinger. 

 

I forhold til kommuneplanen foreslås det at kommunestyret dispenserer fra målet om 2-4 

avdelingsbarnehager ved at Høgegga utvides til 6 avdelinger. Dette begrunnes i reduserte 

utbyggings- og driftskostnader. 
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NORDREISA KOMMUNE 

Sektor for Drift og Utvikling  
 

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT 

PROSJEKTSAMMENDRAG 

RAPPORTDATO NAVN PÅ PROSJEKT KLARGJORT AV 

18. januar 2016 Barnehageutbygging Prosjekt.Ing Ketil Jensen 

STATUSSAMMENDRAG 

Prosjektstaben i avd Drift og utvikling har fa tt i oppgave a  se pa  kostnadene nybygg kontra totalrenovering av Sonjatun og 
Storslett barnehage.  

Totalrenovering Sonjatun barnehage: 

Byggene er eneboliger som er oppført i 1977/78, byggene er i dag i bruk som midlertidig barnehage. 

Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven (PBL) med forskrifter TEK10 og SAK10. 

PBL § 29-5. 

Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø, energi og 
bærekraftighet, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. 

Bygning med oppholdsrom for mennesker skal prosjekteres og utføres slik at krav til forsvarlig energibruk, planløsning og 
innemiljø, herunder utsyn, lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon og brannsikring mv., blir oppfylt. 

For å sikre at ethvert tiltak får en forsvarlig og tilsiktet levetid, skal det ved prosjektering og utførelse tas særlig hensyn til 
geografiske forskjeller og klimatiske forhold på stedet. 

Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om tekniske krav til tiltak, herunder om krav til energiløsninger. 

Dette ma  da utføres for a  oppfylle kravene i PBL § 29-5:  

1. Det ma  settes opp et tilbygg pa  ca 80m2 for sammenføyning av to bygg for a  fa  nok areal til to barnehageavdelinger. 
2. Takkonstruksjon ma  rives inn til og med undertak pga taklekkasjer (det ligger i dag presenning pa  tak for a  hindre 

vanninntrenging).  
3. Takstoler ma  forsterkes/byttes ut slik at de ta ler dagens krav, eksisterende takstol ta ler beregnet taklast pa  150kg/m2 

dagens krav Tek10 er pa  500kg/m2. 
4. Isolasjon over himling ma  skiftes ut og ny kaldlofts-himlingsisolasjon ma  legges for a  tilfredsstille kravene i Tek10. 
5. Dagens yttervegger er pa  10cm, kledning utvendig og innvendig og isolasjon ma  fjernes og veggene ma  bygges opp i 

min bredde 20cm for a  tilfredsstille kravene i Tek10. 
6. Vinduer og dører ma  skiftes for a  tilfredsstille kravene i Tek10 om U-verdi og lyd. 
7. Innervegger ma  rives ned og bygges opp i henhold til kravene om lydverdier i barnehager. 
8. Innerdører ma  byttes ut slik at de tilfredsstiller kravene om lydverdier i barnehager. 
9. I etasjeskille mellom kjeller og første etasje sa  ma  dekker fjernes og bjelkelaget sjekkes for sopp/ra te ol (etter a r med 

da rlig vedlikehold og vannlekkasjer), før etasjeskille bygges opp igjen i henhold til Tek10 med gulvvarme i henhold til 
SINTEF Byggforsk byggdatablad 552.312 (ventilasjon og inneklima i barnehager). 

10. Det ma  graves opp rundt grunnmuren a  det legges ny vortepapp mot mur for a  hindre inntrenging av mer fukt i kjeller 
og for a  tilfredsstille kravene i Tek10. 

11. Det ma  legges radonsperre i kjellergulvet som ma  over-støpes for a  tilfredsstille kravene i Tek10. 
12. Det ma  legges ny frostsikring rundt bygget mot kjellermur for a  tilfredsstille kravene i Tek10. 
13. Nytt ventilasjonsanlegg ma  inn som bør ha lufttilførsel pa  minst 36m3/h pr.pers i henhold til SINTEF Byggforsk 

byggdatablad 552.312 (ventilasjon og inneklima i barnehager). 
14. Nytt luft til vann varmepumpe anlegg til gulv og radiatorvarme for energibesparelse. 
15. Nytt El-anlegg med energibesparende belysning. 
16. Nytt sanitæranlegg som er tilpasset bruken av bygget 
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Side 2 

RISIKO- OG PROBLEMOMRÅDER 

PROBLEM   

Fukt, mugg og ra te i konstrusjonsvirke   

Sprekkdannelser og sig i murkonstruksjoner 

Miljøfarlige stoffer (PCB, asbest ol) 

  

   

KONKLUSJONER/ANBEFALINGER 

En sannsynlig gjenbruksverdi pa  byggene for a  gjøre det om til en fullverdig barnehage etter TEK10 vil være pa  under 
10%, og for a  kunne gjenbruke dette ma  rivning og gravearbeider gjennomføres ska nsomt. 

Disse arbeidene vil utgjøre en større kostnad pr/m2 enn det gjenbruksverdien er. 

Vi bruker her erfaringstall: 

Bardu kommune oppførte en ny 4 avdelingsbarnehage i 2015 som kostet 30.000,-kr/m2 eks.mva. 

Hvis vi tar utgangspunkt i disse tallene vil gjenbruksverdien for byggene maks være pa  ca 3.000,- kr/m2 eks.mva. 

270m2BRA x 3.000,-kr = 810.000,-kr er da gjenbruksverdien før rivekostnad. 

Rivekostnad med maskinriving har en kostnad pa  1.500,-kr/m2 - 1.600,-kr/m2 inkludert transport og 
deponeringsavgift, ved ska nsom rivning øker kostnadene til over det dobbelte dvs 3.000,-kr/m2 – 3.500m2. 

Det vi da sitter igjen med er i bestefall en gjenbruksverdi pa  0,-kr - -135.000,-kr 

Sa  kommer da usikkerheten om miljøfarlige stoffer under rivning som kan komme som en tilleggskostnad. 

Hvor mye av konstruksjonsvirke som ma  skiftes ut pga fukt, mugg og ra te vil ogsa  pa virke gjenbruksverdien negativt. 

I tillegg kommer kostnader pa  leie av annet areal til barnehagedrift under byggeperioden.  

 

Kostnadsanslaget for en total renovering av Sonjatun barnehage med tilbygg for sammenføyning av to eksisterende 
bygg til en 2avd barnehage etter TEK10 vil være pa :  

Byggekostnad                                                                                                                  30.000,-kr/m2 x 350m2 = 10 500.000,-kr  
Gjenbruksverdi                                                                                                                                                              +      135.000,- kr   
Husleie (erfaringstall 2013 NYBO husleie pr avd 17.500,-kr) i 12mnd (17.500x2x12)                         +       420.000,-kr  
Uforutsette utgifter (anbefales 10% av beregnet byggekostnad pa  renoveringsprosjekter)                +    1 050.000,-kr   

Kostnadsanslag tilbygg og total renovering 350m2 2avd barnehage Sonjatun                                            12 105.000,-kr 

 

En ny 2avd barnehage pa  Høgegga vil ha et kostnadsanslag pa  30.000,-kr/m2 x 350-400m2 = 10,5 – 12 mill kr 

En ny 4avd barnehage pa  Høgegga vil ha et kostnadsanslag pa  30.000,-kr/m2 x 550-600m2 = 16,5 – 18 mill kr 

I tillegg kommer kostnader pa  opparbeidelse av uteomra det (lekeapparater, asfalt, gjerder osv). 

 

 

Konklusjonen fra prosjektstaben i avd for drift og utvikling er som følger: 

 

Det er ikke lønnsomt å totalrenovere boligbyggene som i dag brukes til midlertidig 2avd barnehage til en 2avd 
barnehage etter TEK 10 standard.  
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NORDREISA KOMMUNE 

Sektor for Drift og Utvikling  
 

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT 

PROSJEKTSAMMENDRAG 

RAPPORTDATO NAVN PÅ PROSJEKT KLARGJORT AV 

9. februar 2016 Barnehageutbygging Prosjekt.Ing Ketil Jensen 

STATUSSAMMENDRAG 

Prosjektstaben i avd Drift og utvikling har fa tt i oppgave a  se pa  kostnadene nybygg kontra totalrenovering av Sonjatun og 
Storslett barnehage.  

Totalrenovering Storslett barnehage: 

Bygget er oppført som daghjem i 1973/74, bygget er i dag i bruk som barnehage. 

Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven (PBL) med forskrifter TEK10 og SAK10. 

PBL § 29-5. 

Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø, energi og 
bærekraftighet, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. 

Bygning med oppholdsrom for mennesker skal prosjekteres og utføres slik at krav til forsvarlig energibruk, planløsning og 
innemiljø, herunder utsyn, lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon og brannsikring mv., blir oppfylt. 

For å sikre at ethvert tiltak får en forsvarlig og tilsiktet levetid, skal det ved prosjektering og utførelse tas særlig hensyn til 
geografiske forskjeller og klimatiske forhold på stedet. 

Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om tekniske krav til tiltak, herunder om krav til energiløsninger. 

Dette ma  da utføres for a  oppfylle kravene i PBL § 29-5:  

1. Det ma  settes opp et tilbygg pa  ca 95m2 for a  fa  nok areal til to barnehageavdelinger med dagens standard. 
2. Takkonstruksjon ma  rives inn til og med undertak pga taklekkasjer.  
3. Takstoler ma  forsterkes/byttes ut slik at de ta ler dagens krav TEK10, eksisterende takstol ta ler beregnet taklast pa  

150kg/m2 dagens krav Tek10 er pa  500kg/m2. 
4. Isolasjon over himling ma  skiftes ut og ny kaldlofts-himlingsisolasjon ma  legges for a  tilfredsstille kravene i Tek10. 
5. Dagens yttervegger er pa  10cm, kledning utvendig og innvendig og isolasjon ma  fjernes og veggene ma  bygges opp i 

min bredde 20cm for a  tilfredsstille kravene i Tek10. 
6. Vinduer og dører ma  skiftes for a  tilfredsstille kravene i Tek10 om U-verdi og lyd. 
7. Innervegger ma  rives ned og bygges opp i henhold til kravene om lydverdier i barnehager. 
8. Innerdører ma  byttes ut slik at de tilfredsstiller kravene om lydverdier i barnehager. 
9. I etasjeskille mellom krypkjeller og første etasje sa  ma  dekker fjernes og bjelkelaget sjekkes for sopp/ra te ol (etter 42 

a r med jordfukt rett i bjelkelaget), før etasjeskille bygges opp igjen i henhold til Tek10 med gulvvarme i henhold til 
SINTEF Byggforsk byggdatablad 552.312 (ventilasjon og inneklima i barnehager). 

10. Terrenget rundt ringmuren ma  fylles opp a  sikres tilfredsstillende fall og drenering fra ringmuren for a  hindre 
inntrenging av mer fukt i krypkjeller og for a  tilfredsstille kravene i Tek10. 

11. Det ma  legges radonsperre i krypkjelleren for a  tilfredsstille kravene i Tek10. 
12. Det ma  legges ny frostsikring rundt bygget mot kjellermur for a  tilfredsstille kravene i Tek10. 
13. Nytt ventilasjonsanlegg ma  inn som bør ha lufttilførsel pa  minst 36m3/h pr.pers i henhold til SINTEF Byggforsk 

byggdatablad 552.312 (ventilasjon og inneklima i barnehager). 
14. Nytt luft til vann varmepumpe anlegg til gulv og radiatorvarme for energibesparelse. 
15. Nytt El-anlegg med energibesparende belysning. 
16. Nytt sanitæranlegg med dagens standard som er tilpasset bruken av bygget 
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Side 2 

RISIKO- OG PROBLEMOMRÅDER 

PROBLEM   

Fukt, mugg og ra te i konstrusjonsvirke   

Sprekkdannelser og sig i murkonstruksjoner 

Miljøfarlige stoffer (PCB, asbest ol) 

  

   

KONKLUSJONER/ANBEFALINGER 

En sannsynlig gjenbruksverdi pa  byggene for a  gjøre det om til en fullverdig barnehage etter TEK10 vil være pa  under 
10%, og for a  kunne gjenbruke dette ma  rivning og gravearbeider gjennomføres ska nsomt. 

Disse arbeidene vil utgjøre en større kostnad pr/m2 enn det gjenbruksverdien er. 

Vi bruker her erfaringstall: 

Bardu kommune oppførte en ny 4 avdelingsbarnehage i 2015 som kostet 30.000,-kr/m2 eks.mva. 

Hvis vi tar utgangspunkt i disse tallene vil gjenbruksverdien for byggene maks være pa  ca 3.000,- kr/m2 eks.mva. 

255m2BRA x 3.000,-kr = 765.000,-kr er da gjenbruksverdien før rivekostnad. 

Rivekostnad med maskinriving har en kostnad pa  1.500,-kr/m2 - 1.600,-kr/m2 inkludert transport og 
deponeringsavgift, ved ska nsom rivning øker kostnadene til over det dobbelte dvs 3.000,-kr/m2 – 3.500m2. 

Det vi da sitter igjen med er i bestefall en gjenbruksverdi pa  0,-kr - -127.500,-kr 

Sa  kommer da usikkerheten om miljøfarlige stoffer under rivning som kan komme som en tilleggskostnad. 

Hvor mye av konstruksjonsvirke som ma  skiftes ut pga fukt, mugg og ra te vil ogsa  pa virke gjenbruksverdien negativt. 

I tillegg kommer kostnader pa  leie av annet areal til barnehagedrift under byggeperioden.  

 

Kostnadsanslaget for en total renovering av Storslett barnehage til en 2avd barnehage etter TEK10 vil være pa :  

Byggekostnad                                                                                                                  30.000,-kr/m2 x 350m2 = 10 500.000,-kr  
Gjenbruksverdi                                                                                                                                                              +      127.500,- kr   
Husleie (erfaringstall 2013 NYBO husleie pr avd 17.500,-kr) i 12mnd (17.500x2x12)                         +       420.000,-kr  
Uforutsette utgifter (anbefales 10% av beregnet byggekostnad pa  renoveringsprosjekter)                +    1 050.000,-kr   

Kostnadsanslag tilbygg og total renovering 350m2 2avd barnehage Storslett                                            12 097.500,-kr 

 

En ny 2avd barnehage pa  Høgegga vil ha et kostnadsanslag pa  30.000,-kr/m2 x 350-400m2 = 10,5 – 12 mill kr 

En ny 4avd barnehage pa  Høgegga vil ha et kostnadsanslag pa  30.000,-kr/m2 x 550-600m2 = 16,5 – 18 mill kr 

I tillegg kommer kostnader pa  opparbeidelse av uteomra det (lekeapparater, asfalt, gjerder osv). 

 

 

Konklusjonen fra prosjektstaben i avd for drift og utvikling er som følger: 

 

Det er ikke lønnsomt å totalrenovere Storslett barnehage.  
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Lønnsomhet oppgradering kontra nybygg 
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Barnehageutredning 

Lønnsomhet oppgradering kontra nybygg 

Total renovering av Sonjatun barnehage: 

I henhold til vedlagt statusrapport vil det koste kommunen 12 105.000,-kr å totalrenovere 

bygningsmassen til en 350m2 2avd barnehage etter dagens standard.  

 

Total renovering av Storslett barnehage : 

I henhold til vedlagt statusrapport vil det koste kommunen 12 097.500,-kr å totalrenovere 

bygningsmassen til en 350m2 2avd barnehage etter dagens standard.   

 

Ny barnehage Høgegga: 

Bardu kommune oppførte en ny 4 avdelingsbarnehage i 2015 som kostet 30.000,-kr/m2 eks.mva, hvis vi 

tar utgangspunkt i disse erfaringstallene vil de anslåtte utbyggingskostnadene være:  

En ny 2avd barnehage på Høgegga vil da ha et kostnadsanslag på 30.000,-kr/m2 x 350-400m2 = 10,5 – 

12 mill kr 

En ny 4avd barnehage på Høgegga vil da ha et kostnadsanslag på 30.000,-kr/m2 x 550-600m2 = 16,5 – 

18 mill kr 

I tillegg kommer kostnader på opparbeidelse av uteområdet (lekeapparater, asfalt, gjerder osv). 
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Drifts-  og vedlikeholdskostnader : 

Det er beregnet en merkostnad for drift av Storslett barnehage og Sonjatun barnehage på kr. 246.800 pr 

år kontra drift en større enhet ved Høgegga barnehage. De største besparelsene er på materiell 

vedlikehold, strøm og snørydding. 

 

Renholdskostnader:  

Det må forventes at de blir mer effektiv renholdskostander ved drift av en større enhet kontra tre 

mindre enheter. 

 

Konklusjon: 

Det mest lønnsomme for kommunen sett fra sektor for drift og utvikling er å bygge en ny 

barnehage på 4 avdelinger i tilknytning til den eksisterende 2-avdelings barnehagen på 

Høgegga.  
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Krav til barnehager 

552.312 Ventilasjon og inneklima i barnehager 

14 Termisk inneklima 
Termisk inneklima er behandlet generelt i Byggdetaljer 421.501 og [522]. 
I barnehager må det legges stor vekt på et godt termisk inneklima. Følgende retningslinjer 
gjelder:  

 Lufttemperaturen om vinteren bør være 20  22 C i golvsonen (gjennomsnittstemperatur i 

høyde 0  1 m over golv). Dersom man benytter golv- eller takvarme, settes lufttemperaturen 

1  2 C lavere. 

 Lufttemperaturen om sommeren kan ligge mellom 22 og 26 C, helst 22 - 24 C. 
At temperaturen settes høyere om sommeren, skyldes at bekledningen er lettere enn om 
vinteren. 

 Lufttemperaturgradienten vertikalt målt som forskjellen mellom lufttemperaturen i 0,1 og 1,1 

m høyde over golv, bør ikke være mer enn 2 C. 

 Lufthastigheten i oppholdssonen bør for å unngå trekk være mindre enn 0,15 m/s om 
vinteren (middelverdi målt i en periode på 3 min). 

 Overflatetemperaturer under 22 C på golv oppleves som kalde for barn som har mye av 

sin aktivitet på golvet. Golvtemperaturen bør derfor helst være 22  24 C i lekerom for de 
mindre barna. Temperaturen bør være jevn over hele golvflaten. Den bør ikke under noen 

omstendighet være lavere enn 20 C i brukstiden. Det er ikke mulig å oppnå ideelle 
golvtemperaturer uten å bruke golvvarme. 

 Luftens relative fuktighet bør ligge mellom 20 og 40 % om vinteren. En bør generelt unngå 
befuktning av ventilasjonsluften. Kortvarige perioder med lav relativ fuktighet (under 20 %) 
kan avhjelpes med lokale befuktere. Man må da være nøye med renholdet av befukterne. 
Relativ fuktighet i inneluften bør ikke være over 40 % RF. 

141 Oppvarming. Ventilasjonsanleggene skal kun ha ventilasjons- og kjølefunksjon. Rommene 
bør derfor ha separat oppvarming som ikke er luftbåret. Veggmonterte varmelegemer med lav 
overflatetemperatur bør plasseres under vinduene.  
Golvvarme kombinert med romvarme under vinduene anbefales for de rommene der barna 
oppholder seg. Romtemperaturen styres ved hjelp av panelovner o.l. med liten treghet via 
romtemperaturføler. Romtemperaturen bør være individuelt regulerbar i hvert rom. 

Bruker man golvvarme, bør overflatetemperaturen normalt ikke overstige 26 C, men systemet 

kan dimensjoneres for 29 C. Golvvarme kan være både vannbåret og elektrisk. Velges 
elektrisk golvvarme, må man benytte elkabler med toleder for å redusere den 
elektromagnetiske feltstyrken, og man må unngå isolerende matter og tepper på golvet. For å 
unngå overoppvarming av inneluften bør golvvarmesystemer styres ved at tilført effekt 
reguleres i forhold til utetemperaturen (utetemperaturkompensering). De fleste 
golvvarmesystemer er varmetrege. For golvvarme i betongdekke kan det ta flere timer før 
endring i tilført effekt virker inn på effekttilførselen til rommet. For å opprettholde riktig 

temperatur bør derfor tilført effekt reguleres slik at den til enhver tid er 20  30 % lavere enn 
behovet. 
Takvarme kan benyttes når bygningene er godt isolert og har vinduer med lave U-verdier. 

Takvarmesystemene bør ikke gi høyere temperatur i himlingen enn 30 C.  
142 Kjøling. I den varme årstiden er det risiko for overtemperatur. Vinduer som vender mot sør, 
øst eller vest, bør ha effektiv solavskjerming. Ventilasjonsluften kan fjerne en del 
overskuddsvarme ved såkalt «fri kjøling» (ventilasjon uten forvarming av luften) når 
utetemperaturen er lavere enn innetemperaturen. Nattdrift av ventilasjonsanlegget kan i tillegg 
fjerne oppmagasinert varme i bygget og bidra til å begrense innetemperaturen på varme dager. 
Vær oppmerksom på at i ventilasjonsanlegg med fortrengningsventilasjon bør ikke 

tilluftstemperaturen i brukstiden settes lavere enn ca. 18 C om sommeren, og ikke lavere enn 

20 C om vinteren. Det er fornuftig å ta sikte på å mestre kjølebehovet med fri kjøling. Det er da 
mulig å oppnå et godt termisk inneklima uten mekanisk kjøling, som både kompliserer de 
tekniske installasjonene og er fordyrende. 
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15 Ventilasjon 
Barnehager har en relativt høy personbelastning. Personbelastningen vil være bestemmende 
for ventilasjonsbehovet, forutsatt at alle andre kilder til luftforurensning er minimalisert som 
beskrevet i pkt. 11 og 12. Ventilasjonen bør minimum være 7 l/s (25 m³/h) pr. person, uansett 
alder. I teorien bruker barn mindre luft og forurenser mindre enn voksne ved samme 
aktivitetsnivå. Barn som leker, har imidlertid et høyere aktivitetsnivå enn voksne slik at 
ventilasjonsbehovet reelt sett blir det samme. I praksis har det vist seg at alle 
forurensningskilder tatt i betraktning, er det som regel nødvendig å tilføre minst 10 l/s (36 m³/h) 
pr. person. Denne luftmengden gir en rimelig sikkerhet mot at det oppstår 
luftkvalitetsproblemer, og vil gi god margin i forhold til Helsetilsynets retningslinjer, som angir et 
CO2-nivå på maksimalt 1 000 ppm (CO2-nivået er en indikator på personbelastning). 
Sekundærrom som kjøkken og sanitærrom kan i full utstrekning ventileres med 
overstrømningsluft fra lekerommene, mens personalrom bare delvis bør ventileres med 
overstrømningsluft. Personalrom bør som minimum ha en lufttilførsel på 2 l/s (7 m³/h) pr. m². Se 
også pkt. 21 og Byggdetaljer 421.502 og 421.505. 
 
16 Akustikk 
Det er to hensyn å ta når det gjelder akustikk. Det ene er støynivået fra tekniske installasjoner, 
og det andre er støynivået fra aktiviteten (barnas lek). Støynivået fra tekniske installasjoner bør 

være mindre enn 30  35 dB(A).  
I motsetning til støyen fra tekniske installasjoner, som kan dempes utenfor rommene, må 
støyen fra aktiviteten dempes med tiltak i rommet (lydabsorberende flater). Etterklangstiden bør 
være mindre enn 0,6 s. Se for øvrig Byggdetaljer 527.305 og [523]. 
 
17 Belysning 
Man bør sørge for god dagslystilgang. Det kan være hensiktsmessig å dele vindusarealet i 
utsynsvinduer og vinduer for dagslys. Avlange, lavtsittende vinduer gir godt utsyn og lite 
problemer med kaldras, mens høytsittende vinduer gir god spredning av dagslys i lokalet. Se 
Byggdetaljer 421.602. 
Interiøret bør ha lyse og varme farger, og belysningen bør være «varm» uten blending. Det bør 
videre gis muligheter for individuell tilpasning med rikelig med elektriske kontakter 
(høytsittende). Ved stellebord bør belysningen være ekstra god og utformet slik at barna ikke 
blir blendet. For å redusere varmetilskuddet og unngå overoppvarming i den varme årstiden, 
bør man velge energibesparende belysningsutstyr. 
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Pedagogisk vurdering ift nybygg eller oppgradering av kommunale barnehager 

 
I kommunestyret 16.12.15 ble det vedtatt flere utredninger som omfatter bygg.  
 
Pkt 2.12: Det skal utredes om hvorvidt det kan være lønnsomt å oppgradere de eksisterende  
barnehagebyggene til moderne standarder i forhold til å bygge nye avdelinger på Høgegga. 
 
Nordreisa kommune har 6 kommunale barnehager. De to siste år har kommunen tatt ned 
tilsammen 5 avdelinger som følge av overkapasitet på barnehageplasser. Antall kommunale 
barnehager er opprettholdt, men de største barnehagene er blitt mindre i størrelse.  
Kommunale barnehager består fra høst 2016 av fem 2-avdelingsbarnehager og en 1-
avdelingsbarnehage i oppvekstsenter.  
 
Det er ikke gunstig økonomisk eller pedagogisk med mange små barnehager. Økonomisk er små 
barnehager dyrere i drift, fagmiljøet er lite, og undersøkelser viser at det er krevende å være 
oppdatert på nyere forskning og tenkning på barnehagefeltet. I tillegg er det svært utfordrende å 
organisere barnehagen og personalet ift forhindre overgrep mot barn. 
 
Forskning og rapporter viser at mellomstore barnehager, forsiktig antydet 60 barn, kommer best 
ut på ulike indikatorer for strukturell kvalitet, slik som ansattes utdanningsnivå, oppfylling av 
pedagognormen, areal pr barn, størrelse på barnegruppene, pedagogiske lederes tilstedeværelse 
i barnegruppene og antall barn den enkelte voksne forholder seg til i løpet av dagen.  
Mellomstore barnehager har ett stort og variert fagmiljø, og gode muligheter for faglig utvikling 
og nyorientering. Samtidig er de små og oversiktlig nok til å ivareta trygge rammer for barn. Ved 
sykefravær, fravær kurs og møter vil det være mulig å omdisponere personale innad i 
barnehagen. Det vil skape forutsigbarhet og trygghet for barn, foreldre og personale, 
opprettholde kvalitet og også være økonomisk gunstig. 
I mellomstore barnehager vil det videre være tilstrekkelig personale til å kunne unngå at ansatte 
er alene på vakt og alene på turer/aktiviteter ut av og i barnehagen, sett ift forhindre overgrep 
mot barn. 
 
I små barnehager preges barns hverdag av trygge, kjente omgivelser, forutsigbarhet, og høy 
stabilitet i barne- og voksengruppene. Forskning viser at små barnehager har ett lite, stabilt 
personale, som skårer høyt på tillit og trivsel. På den annen side viser det seg at det å være en 
liten barnehage også innebærer et lite fagmiljø. Faglig utvikling og nyorientering ser ut til å være 
en utfordring, da pedagoger og andre har få med ansatte å spille på.  
Små barnehager viser seg å være dyrere å drifte og mindre fleksible enn større barnehager. 
Dette omhandler drift av selve bygget, renhold, vaktmestertjeneste, administrasjonsressurser, 
mulighet til disponering av ansatte ved sykefravær, møter, kurs, bruk av de ressurser 
barnehagen har tilgjengelig mm. Små barnehager utfordres særlig ift å forhindre overgrep mot 
barn. I små barnehager vil barn måtte være alene med en ansatt på tur, i aktiviteter, på 
morgenvakt og på sene ettermiddager.  
 
I Strategisk barnehageplan for Nordreisa kommune for perioden 2010-2014 er framtidige behov 
for barnehager i kommunen, skissert. Planen viser til at flere av de kommunale 
barnehagebygningene var og fortsatt er, i relativt dårlig stand, og burde gjennomgå en 
opprustning dersom de fremdeles skal brukes. Ingenting er gjort.  
Styrere i kommunale barnehager gjorde som del av arbeidet med denne planen, en faglig 
vurdering på størrelse på barnehage, og kom fram til at den ideelle barnehagen består av 3 
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avdelinger. 3 avdelinger tilsvarer cirka det som i rapporter og forskning omtales som 
mellomstore barnehager. 
 
Vurdering: 
En oppgradering av eksisterende barnehagebygg vil gi bedre lokaler og fysiske rammebetingelser 
til barn og ansatte i barnehager. 
Det vil likevel ikke løse de utfordringene barnehagene står overfor i dag, ift det å være små 
virksomheter.  
Det ideelle vil være å bygge ut Høgegga barnehage og samlokalisere og oppgradere resterende 
avdelinger slik at barnehagene får en størrelse som gjør det mulig å løse de utfordringene de står 
overfor.  
Høgegga barnehage er en av nyeste kommunale barnehagene, er sentrumsnær og har hvert år 
mange søkere. Kommunen tar imot flyktninger og har etablert asylmottak. Flyktninger bosettes i 
sentrum, har ikke bil, og ønsker barnehageplass på Storslett. Det har de siste år derfor vært ett 
økende press på sentrumsbarnehagene. (her: Høgegga, Storslett og Sonjatun barnehage) 
Veiledende størrelse på barnehage er 3-4 avdelinger. En slik størrelse på barnehage ivaretar de 
voksnes faglige utviklingsmuligheter og barns behov for trygge rammer.  
Kommunen vil slik kunne tilby barn og foreldre trygge barnehager med høy kvalitet. 
Barnehagene vil være i stadig faglig utvikling og nyorientering innenfor barnehagefeltet, i 
velholdte bygg.  
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Forord 
Formål 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet 
mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. 
Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette 
regelverket i barnehagene, også i forbindelse med  utøvelse av faglig skjønn. 
Veilederen skal videre stimulere til en mer proaktiv arbeidsform som kan 
sikre at hensynet til barna blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye 
barnehager eller ved vesentlige endringer av eksisterende barnehager.

Målgruppe 
Veilederen retter seg mot barnehagens eier, leder, ansatte og foresatte. Den 
bør imidlertid også være av interesse for tilsynsmyndigheter og andre med 
ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av barnehagen. 

Bakgrunn 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. trådte i kraft 
1.1.1996 (sist endret 3.9.2012). Fra 1.1.2012 er hjemmelen for forskriften lov 
om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Ny kunnskap om miljøfaktorenes 
påvirkning på barn og unges helse og trivsel i barnehage- og skolemiljøet, nye 
driftsformer, bygningstyper mv. og endringer i annen aktuell lovgivning har 
skapt behov for en oppdatert og mer målrettet veiledning. Forholdene i 
barnehagen omfattes også av barnehageloven fra 2005. Det er viktig at 
barnehageeier, leder og tilsynsmyndighetene gjør seg kjent med begge 
regelverkene.
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Innhold
Innholdet i veilederen er direkte relatert til de ulike bestemmelsene i forskriften 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Veilederen angir/ 
oppsummerer forutsetninger for god praksis. Et ledd i god praksis kan være 
at virksomheten kontinuerlig forbedrer sine tjenester. I tillegg inneholder 
 veilederen en del henvisninger og lenker til ytterligere informasjon, uten å ta 
sikte på å være uttømmende. Det er videre fremhevet områder og temaer innen 
systematisk folkehelsearbeid hvor det vil være særlig viktig med styrking av 
samarbeid på tvers av sektorer i kommunen, og med medvirkning fra brukerne. 
Dette vil bl.a. gjelde godkjenningsprosessen, gjennomføring og oppfølging av 
tilsyn, bruk av kompetanse og organisering av arbeidet. Veilederen omfatter bare 
råd og anbefalinger som anses å være av vesentlig betydning for barnehage-
virksomheten. Disse er basert på mest mulig eksakt viten, men også på praktiske 
og velprøvde erfaringer innenfor de ulike  områdene/temaene. Flere av disse er 
hentet fra fagmiljøer utenfor helsesektoren. Også referanser og sjekklister er 
samlet inn fra flere miljøer. Sjekklistene og skjemaene må anses som eksempler 
på god praksis. Noen viktige henvisninger til sentralt lovverk og offentlige 
instanser er samlet bakerst i dokumentet. En mer utførlig referanseliste til 
nyttige lenker om enkelttemaer og et utvalg sjekklister finnes på www.fmh.no.

Rettslig status
Innholdet i helsemyndighetenes faglige veiledere er i seg selv ikke rettslig 
bindende for mottakerne. I prinsippet er innholdet i veilederen å anse som en 
samling anbefalinger og råd. 

Det betyr imidlertid ikke at anbefalinger og råd som gis i faglige veiledere, 
er uten enhver rettslig betydning. Veilederne beskriver ofte en praksis eller 
 fremgangsmåte som ifølge Helsedirektoratet må anses å gjenspeile faglig 
 forsvarlighet og/eller god praksis. Den som velger løsninger som avviker fra 
veiledernes anbefalinger, må være forberedt på å kunne dokumentere og 
 begrunne sine valg. Særlig gjelder dette når veilederens anbefalinger knytter seg 
til spørsmålet om forsvarlig drift.

Videre utvikling av veilederen
Det er grunn til å forvente stadige endringer i forhold som kan berøre 
barnehage virksomheten (driftsformer, lovgivning, kunnskap om påvirknings-
faktorer mv.). Det vil av den grunn være behov for veiledning som er mest 
mulig oppdatert og relevant. Det tas derfor sikte på en jevnlig oppdatering av 
veilederen for å bidra til både forsvarlig sikring og positiv utvikling av miljøet 
for barna i barnehagen.
 
Viktige bidragsytere i arbeidet med veilederen har vært Forum for miljø 
og  helse, Arbeidstilsynet, Utdanningsdirektoratet og Oslo kommune. Denne 
 veilederen erstatter IK- 2619 fra 1998.

Oslo, mars 2014

Knut-Inge Klepp
divisjonsdirektør
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§ 1. Formål

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre 
virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Formålet med forskriften er å sikre at barnas miljø i barne hagen ivaretas. 
Forskriften får ikke anvendelse for de ansatte, de vil være  omfattet av arbeids-
miljøloven. Med barnas miljø menes det fysiske og psykososiale miljøet både 
i innendørs arealer og på uteområder som ligger på barnehagens eiendom, i 
umiddelbar tilknytning til denne og andre områder som virksomheten drives på. 
Forskriften vil også gjelde når barna er på utflukter og turer. Formålsparagrafen 
 understreker betydningen av at barna skal ha et helsefremmende miljø og ikke 
bare beskyttes mot risikoforhold.

Formålsparagrafen innebærer at helsefaglig kompetanse involveres sammen med 
teknisk, pedagogisk og planfaglig kompetanse når barnehagen planlegges, drives 
og vedlikeholdes. 

Formål

11

§ 1. Formål.

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre
virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og
miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.
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§ 2. Virkeområde

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging  
og drift av:
1. barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn 

med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
a) virksomheten er regelmessig, og
b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og 
c) antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere.
2. grunnskoler

3. videregående skoler

Alle vilkårene i forskriftene § 2 nr. 1 a) til c) må være oppfylt for at barnehagen 
skal være omfattet av forskriften. Forskriften omfatter virksomheter som gir 
tilsyn og omsorg mot godtgjøring for barn under skolepliktig alder, enten disse 
er pedagogisk tilrettelagt eller ikke, private eller offentlige.

Med godtgjøring menes at det er en betalingsordning for det enkelte barnet som 
oppholder seg der. Foruten barnehager, herunder familiebarnehager, gjelder 
forskriften for bl.a. barneparker, dagmammaer, gårdsbarnehager, åpne barne-
hager og friluftsbarnehager med videre som fyller vilkårene i § 2 punkt 1 a til c.

Forskriften gjelder både virksomheter som er godkjent eller godkjennings-
pliktige etter lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64, og virksomheter for barn 
under skolepliktig alder av mindre omfang enn de som faller inn under barnehage-
lovens godkjenningsplikt, f. eks. barneparker, dagmammavirksomhet o.l. 

Med oppholdstid på mer enn 10 timer jf. pkt. b) menes oppholdstid for hvert 
enkelt barn. M.h.t. antall barn i pkt. c gjelder 3 barn uavhengig av om barna er 
egne eller ikke, så lenge det for noen av barna utgjør en virksomhet som drives 
mot godtgjøring. 

For andre virksomheter som ikke fyller alle de tre vilkårene, gjelder forskrift om 
miljørettet helsevern 2003 nr.486. Som eksempel nevnes barn i barnebaser i 
asylmottak. Barnebaser omfattes ikke av denne forskriften, men inngår i melde-
plikten for asylmottak jf. forskrift om miljørettet helsevern.

Ved praktisering av bestemmelser for barnehagen må det tas i betraktning at 
barnehager etableres i ulike lokaler, og at det finnes mange forskjellige drifts-
former. Barnas oppholdstid kan variere mye; det samme gjelder barnas alder 
og dermed deres fysiske og psykososiale behov.

Familiebarnehager er en særskilt driftsform, ettersom barnehagen drives i 
private hjem. Variasjoner og alternativer i barnehagetilbudet må imidlertid også 
tillegges vekt i den totale helsemessige vurderingen som blir foretatt i henhold til 
forskriften. Det samme vil gjelde for dagmammavirksomhet.
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§ 3. Definisjoner

I denne forskrift forstås med;
a) Internkontroll: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 

 forskrift overholdes.
b) Internkontrollsystem: Systematiske tiltak som skal sikre og 

 dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller 
i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være 
beskrevet i administrative prosedyrer.
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§ 4. An sva r.
I n tern kon trol l

Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller
i medhold av denne forskri overholdes, og skal rette seg etter de pålegg
som kommunen til enhver tid gir.

Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

Ansvar
For både o entlige og private barnehager og tilsvarende virksomheter vil
ansvaret for barnehagebygget og selve dri en av barnehagen o e være lagt til
ulike enheter. Det er derfor viktig at disse enhetene avklarer roller og ansvar
i henhold til forskri ens bestemmelser. Disse avklaringene må fremgå av intern -
kontrollen.

Barnehageeier
• Kommunen er eier av kommunale barnehager (til vanlig representert ved

rådmannen).
• Foreninger, foreldre, organisasjoner, aksjeselskap osv. eier private barnehager.

Eier har ansvaret for å påse at et internkontrollsystem er etablert i barnehagen,
og at barnehagen har godkjenning (se § 6). Eier har også ansvar for å legge til
rette for at barnehagen kan drives i tråd med forskri ens krav.

Leder av barnehagen
Styrer i barnehagen er barnehagens leder. I noen tilfeller, f.eks. dagmamma -
virksomheter og mindre, private barnehager, kan leder og eier være samme
person.

Lederen er ansvarlig for at det etablerte internkontrollsystemet følges opp, og
har plikt til å gi relevant informasjon til foresatte, jf. § 5 andre ledd.

En barnehage må forholde seg til mange ulike regelverk, og felles for mange
av disse er krav til internkontrollsystem. Se også IK-Bygg, et verktøy for bedre
eierrskap, forvaltning og bruk av bygg (www.ikbygg.no).

Internkontroll
Internkontroll er en kontroll barnehagen selv utfører, og som dokumenterer at
regelverk etterleves på en systematisk måte. Barnehagen skal altså vite hva den
skal gjøre, gjøre det, og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det. Intern -
kontrollsystemet skal gjøre det enkelt å drive kontinuerlig forbedringsarbeid i
barnehagen. De este virksomhetene som forskri om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler gjelder for, er også underlagt forskri om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten ( internkontrollforskri en ) hvor
§ 5 redegjør for innholdet i internkontrollen. Arbeidet med internkontrollen skal
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skje i samarbeid med de ansatte og foreldre/foresatte gjennom barnehagens 
samarbeidsorganer. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og omfang 
som er nødvendig på bakgrunn av den aktiviteten som drives, størrelsen 
på  virksomheten og hvilke risikoforhold som gjør seg gjeldende.

Krav til skriftlige rutiner vil generelt gjelde der mangel på slik dokumentasjon 
kan ha negativ innvirkning på barnas miljø.

Rutiner veilederen henviser til som «god praksis», bør innarbeides i intern-
kontrollsystemet.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Et etablert internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften 

på en systematisk måte.
• Internkontrollsystemet skal være skriftlig i henhold til internkontroll-

forskriftens § 5.
• Det er foretatt en avklaring av roller og ansvar i henhold til forskriftens 

bestemmelser mellom involverte enheter som drifter virksomheten.
• Alle regelverkskrav er samlet i ett internkontrollsystem. 
• Utarbeidelsen og regelmessig oppdatering av internkontrollsystemet skjer 

i samarbeid med de ansatte og foresatte/foreldre gjennom barnehagens 
samarbeidsorganer.

• Eier har tilrettelagt for at barnehagen kan oppfylle forskriftens krav.
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§ 5. Oppl ysn i n gs-
og i n form asjon spl i kt

Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for
at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskri .

Leder av virksomhetens skal, med de begrensninger som følger av taushets-
plikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller
elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Denne paragrafen omhandler to ulike plikter:  Opplysningsplikten  (jf. f olkehelse -
loven  § 12), som oppfylles ved at virksomheten legger frem informasjon som
etterspørres, og  informasjonsplikten  som skal oppfylles på virksomhetens eget
initiativ.

Barnehagens leder er ansvarlig for at både tilsynsmyndighet, ansatte, foresatte
og/eller barna uoppfordret informeres om forhold som kan ha negativ
innvirkning på barnas helse. Barnehagen må utarbeide rutiner for hvilke forhold
dette kan gjelde. Eksempler kan være:
• Klager på inneklima.
• Ventilasjonsanlegg som ikke virker over tid.
• Utilfredsstillende renhold.
• Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige

utfordringer.
• Vannlekasje.
• Forhold som kan forårsake smitte blant barn og ansatte.
• Utfordringer i det psykososiale miljøet.
• Alvorlige skader eller hendelser som barn har vært utsatt for.
• Manglende godkjenning eller avvik fra forskri en som er blitt avdekket

etter tilsynsbesøk.
• Skadedyr og skadedyrbekjempelse hvor det brukes kjemiske bekjempelses midler.
• Eksterne forhold som barnehagen selv ikke er ansvarlig for, f.eks. støyende

anleggsarbeider på nabotomten.

Dersom barnehagen av ulike årsaker ikke informerer foresatte og eller barna
tilstrekkelig, må tilsynsmyndigheten pålegge barnehagen dette. Begrunnelsen
er at foreldre/foresatte skal kunne gis mulighet til å ivareta miljøet til sine barn.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Rutiner som sikrer at tilsynsmyndighet, ansatte, foresatte og barna får

nødvendig informasjon om forhold ved barnehagen som kan ha negativ
innvirkning på helsen.

• Rutiner for oppfølging av opplysningsplikten. Varsling til riktig instans når
det oppstår forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas helse og trivsel.

• Barnehagen og helsemyndigheten (for eksempel ved kommunelege, helse -
søster, miljørettet helsevern) samarbeider om utarbeidelsen av rutiner for
hva som skal varsles og til hvem når det gjelder forhold som kan ha
innvirkning på barnas helse.
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§ 6. Krav om
g od kjen n i n g

Virksomheter som omfattes av forskri en, jf. § 2, skal være godkjent
av kommunen.

Godkjenning etter denne forskri fritar ikke for bestemmelser som er gitt
i medhold av annet regelverk.

Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger
plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.

Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan
virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives
og videreutvikles i samsvar med forskri ens bestemmelser.

Det må fremgå hvor mange barn/elever og ansatte virksomheten er
beregnet for.

For søknad om godkjenning av private virksomheter uten o entlig støtte
som omfattes av forskri en, skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjeneste-
loven § 11 første ledd første punktum, være 4 måneder. Tjenesteloven § 11
annet ledd om at tillatelse ansees gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt,
gjelder ikke for godkjenning etter denne forskri .

Alle virksomheter som omfattes av forskri en skal være godkjent av kommunen,
og godkjenning gis etter søknad.

Det er viktig at det ikke er godkjenningen i seg selv som er målet, men at
barnehagen hele tiden arbeider for et miljø som fremmer helse, trivsel og læring
hos barna.

Barnehageeier og barnehageleder må ha avklart ansvar og roller knyttet til det
å søke om godkjenning etter forskri en, og ha rutiner for dette i sin intern -
kontroll. Framgangsmåte for godkjenning vil avhenge av tiltaket:
• Ny barnehage.
• Eksisterende barnehage ikke tidligere godkjent.
• Renovering av eksisterende barnehage.
• Tilbygg til eksisterende barnehage.
• Midlertidige erstatningslokaler.
• Dri smessige endringer (eks.: Omlegging av dri sform, utvidelse av antall

barn) (ref. rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet I-1 /2012).

Forskri en inneholder både bygningstekniske og dri smessige bestemmelser.
For nye tiltak som også er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, er det
hensiktsmessig å dele godkjenningen i 2 trinn:

-�398�-



 13

• Trinn 1 – Barnehageeier søker om samtykke til planer for ny virksomhet eller 
større endringer/utvidelser/rehabiliteringer/tilbygg mv. Samtykke bør gis 
samtidig med at plan- og bygningsmyndigheten behandler rammesøknaden 
for tiltaket.

• Trinn 2 – Leder for barnehagen søker om godkjenning ifølge bestemmelser 
omkring driften av barnehagen. Godkjenning gis så vidt mulig før oppstart. 
 Det kan være aktuelt for godkjenningsmyndigheten å be om å få vurdere barn e-
hagens IK-system igjen etter noen måneders drift, da ikke alt vil være helt på 
plass ved oppstart. (Eksempler vil finnes på Forum for miljø og helse sine 
hjemmesider www.fmh.no).  

Når det gjelder øvrige tiltak, vil ikke enhver detaljendring av de bygningsmessige 
forhold omfattes av bestemmelsen. Det vises til prinsippet om at det må være 
forholdsmessighet mellom godkjenningspliktens omfang og de helsemessige 
hensyn som begrunner godkjenningsplikt. Tvilstilfeller bør tas opp med 
 godkjenningsmyndigheten, som skal kunne bistå med råd og veiledning 
i  godkjenningsprosessen. 

Ved behov for rehabilitering/ utbedring av eksisterende virksomhet henvises til 
Momentliste Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB).

Godkjenning forutsetter at barnehagen tilfredsstiller kravene i forskriften. Det er 
ikke anledning til å gi midlertidig godkjenning eller godkjenning på vilkår om at 
krav i forskriften oppfylles på et senere tidspunkt. Kommunen har imidlertid en 
viss anledning til å gi dispensasjon, jf. § 26. Det betyr at dersom kommunen gir 
godkjenning til en virksomhet uten at alle forskriftens krav er oppfylt, må den 
ha gitt varig eller midlertidig dispensasjon fra disse kravene i forkant. Det bør 
imidlertid ikke dispenseres fra krav som utgjør et hovedformål eller en hoved-
intensjon med forskriften. Avgjørelsen om godkjenning skal gis eller ikke, er å 
anse som enkeltvedtak som kan påklages. 

At en barnehage ikke får godkjenning, betyr ikke nødvendigvis at den ikke kan 
drives videre, men manglende godkjenning vil innebære nærmere oppfølging fra 
kommunen, med sikte på å oppnå godkjenning. Situasjonen er omtalt i Helse- 
og omsorgsdepartementets Rundskriv I-1/2012 «Om godkjenning av barnehager 
og skoler etter regelverket for miljørettet helsevern». 

Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake dersom krav ikke lenger 
 overholdes (når det gjelder virkning av tilbakekallelse av godkjenning, 
se  veiledning til § 26 Virkemidler og dispensasjon).

Vedlikehold
Det fremgår av § 6, 4. ledd at søknad om godkjenning skal inneholde dokumen-
tasjon som viser hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten plan-
legges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmel-
ser. Forsvarlig drift stiller blant annet krav til vedlikehold. Det er i denne 
sammenheng viktig at vedlikeholdet av barnehagen skjer i henhold til en plan 
som sikrer at miljøet til enhver tid er i samsvar med forskriftens krav. Det vises 
også til bestemmelser i plan- og bygningsloven og byggesaksforskrift SAK 10. 

Med vedlikehold mener vi tiltak for å opprettholde teknisk og funksjonell 
standard. Et planlagt, forebyggende vedlikehold er avgjørende for at bygget 
med installasjoner skal fungere som forutsatt i sin levetid. Vedlikehold starter 
i planleggingsfasen av et nytt bygg. Det bør velges løsninger og produkter som 
er enkle å vedlikeholde, både med hensyn til tilgjengelighet og muligheten for 
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vedlikehold. Ved ferdigstillelse av et nytt bygg skal det følge en vedlikeholds-
dokumentasjon for alle deler av bygget og de tekniske anlegg som skal vedlike-
holdes, og driftspersonellet som skal stå for vedlikeholdet, skal gjennomgå 
grundig opplæring.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende: 
• Barnehagen må ha godkjenning etter denne forskriften ved oppstart. 
• Ansvar og roller mellom barnehageeier og leder er avklart med hensyn 

til godkjenning, drift og vedlikehold.
• Vedtatt vedlikeholdsplan inngår i godkjenningen av barnehagen.
• Barnehageeier og leder har en aktiv rolle for å påse at miljøet i den enkelte 

barnehagen er forsvarlig og i henhold til forskriftens krav.
• Rutiner for samarbeid mellom barnehagens leder og barnehageeier om 

 forvaltning, drift og vedlikehold av barnehagen.
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§ 7. Generelle krav

Virksomheter som omfattes av forskriften, skal være helsemessig 
 tilfredsstillende.

Virksomhetene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at 
 forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige 
forhold oppfylles på en allment akseptert måte.

Det overordnede krav i forskriften er at barnehagen skal være helsemessig 
tilfredsstillende. Alle barn har krav på et trygt og godt barnehagemiljø. Dette 
spesifiseres av de øvrige bestemmelsene i forskriften. Bestemmelsene er i stor 
grad gitt som funksjonskrav. Hvordan funksjonskravene skal oppfylles, er i 
utgangspunktet opp til barnehagens eier og leder. Bestemmelsene utfylles av 
denne veilederen og normer, f.eks. Folkehelseinstituttets rapport 2013:7  
(www.fhi.no). Forskriften åpner for faglige vurderinger av hva som vil være 
tilfreds stillende standarder på de ulike områdene.

Barnehagens eier og leder må sørge for at det foreligger tilfredsstillende planer 
og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold. Dette omfatter tilfredsstillende 
organisering av barnehagen, tilfredsstillende planlegging og bruk av økonomiske 
og bemanningsmessige ressurser, samt tilfredsstillende drift og vedlikehold av 
areal og bygninger. Bestemmelsen må ses i sammenheng med kravet om intern-
kontrollsystem, som innebærer at virksomheten gjennom systematiske tiltak skal 
sikre at krav fastsatt i eller i medhold av forskriften overholdes (se også § 4). 
Dette vil bety at barnehagen har gjennomført en risikovurdering av de forhold 
som kan ha betydning for barnas helse og miljø. Arbeidstilsynet har utarbeidet 
et faktaark om risikovurdering, og «dagROS» er et praktisk eksempel barne-
hagen kan benytte for å kartlegge risiko i forbindelse med turer og aktiviteter.

Barnehagen skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens 
bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold 
oppfylles på en allment akseptert måte. I begrepet allment akseptert måte ligger 
det en forutsetning om at også regelverk som regulerer tilsvarende eller 
 tilgrensende områder, skal være oppfylt. Det vises til regelverket om bl.a. 
produkt sikkerhet, bygninger, matservering mv. Bestemmelsen må også ses i 
 sammenheng med plan og bygningsloven, arbeidsmiljøloven og barnehageloven.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold (jf. internkontrollforskriften).
• Risikovurdering av forhold som omhandles i forskriften og som kan ha 

betydning for barnas helse og miljø.
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http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207361
http://www.brannsr.no/Skjemaer%20og%20meldinger/Dagros.pdf
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20080627-071.html&emne=BYGNINGSLOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-062.html&emne=ARBEIDSMILJ%D8LOV*&
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
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§ 8. B el i ggen h et

Ved valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskri en, skal
det tas hensyn til tra kkforhold, lu forurensning, støy, klimaforhold og
risikofaktorer i miljøet, samt områdets utforming og topogra .

Ved valg av beliggenhet for nye barnehager skal det tas hensyn til forskri ens
formål om at barnehagen skal fremme helse og trivsel og forebygge skader.
Beliggenheten er en viktig del av det totale miljøet til barna. Beliggenheten
bør vurderes i forhold til barnehagens formål, barnas alder og oppholdstid.
I vurderingen av beliggenhet vil det være rom for skjønn, der svakheter på
enkelte områder kan kompenseres av andre særlige kvaliteter. Barnehagen bør
lokaliseres slik at den oppleves som en naturlig del av nærmiljøet for dem som
oppholder seg både i og utenfor barnehagen.

Viktige momenter ved valg av ny beliggenhet er ulykkesrisiko, støy, lu -
forurensning, grunnforurensning, tilgjengelighet, adkomst, tra kkmønster,
parkeringsforhold, gang- og sykkelveier, tur- og rekreasjonsområder,  lokal -
klimatiske forhold , solforhold, rasfare, radon, oversvømmelse og avstand til
kra linjer og transformatorstasjoner. Disse momentene skal ivaretas gjennom
ordinær planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
Godkjenningsmyndigheten etter forskri en bør inn tidlig i kommuneplan -
leggingen og bidra til at disse momentene ivaretas. Helsedirektoratet har
utarbeidet en  momentliste  for ivaretagelse av folkehelse i arealplaner. Kunn -
skapsdepartementet har utarbeidet et  temahe e  om barnehagens fysiske miljø,
både ute- og innemiljø.  Rådgivningstjenesten for skole og barnehageanlegg
omfatter rehabilitering og nybygg av barnehageanlegg. Den formidler
forskningsbasert kunnskap om arkitektur og pedagogikk, universell utforming
og tilrettelegging for daglig fysisk aktivitet.

God praksis i kommunen forutsetter følgende:
• Rutiner for å ta godkjenningsmyndigheten og andre aktuelle samarbeids -

parter, f.eks. planmyndigheten, helsetjenesten, bedri shelsetjenesten og
andre, med på samråd når det gjelder valg av beliggenhet for barnehagen.

• Rutiner som sikrer at konsekvenser av ulike helse- og miljøfaktorer som kan
ha innvirkning på barnas helse og trivsel, vurderes ved valg av beliggenhet.
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http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/id/1656.0
http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/id/1656.0
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/folkehelse-og-kommuneplanlegging-moment-og-tipsliste
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2001/0019/ddd/pdfv/142466-fysiskem.pdf
http://www.udir.no/Laringsmiljo/helse_i_skolen/Fysisk-miljo-pa-skolen/Radgivingstenesta-for-skoleanlegg/
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§ 9. Utforming 
og  innredning 

Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens 
formål ivaretas. 

Funksjonshemmedes behov skal ivaretas. 

Virksomheten skal være utformet og innredet slik at tilfredsstillende renhold 
og  avfallshåndtering er mulig.

Bestemmelsene omfatter barnehagens totale ute- og inneareal, og må ses i 
sammenheng med krav satt i sentrale forskrifter vedrørende byggetekniske krav 
(TEK 10) og krav til universell utforming, samt formålsparagrafen i barnehage-
loven. Det kan også være at arealkrav og utforming er styrt av lokalt vedtatte 
bestemmelser og retningslinjer.

Universell utforming
Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt 
funksjonsevne i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produkt-
utforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting. En funksjonshemming kan 
være synshemming, hørselshemming, fysisk eller psykisk utviklingshemming 
eller en skjult funksjonshemming som astma/allergi, diabetes osv.

Utforming og innredning både på ute- og inneområder skal ivareta barnas 
behov for sikkerhet samtidig som det skal legges til rette for kreativ utfoldelse, 
trivsel og gode psykososiale forhold. Nye barnehager eller barnehager som 
renoveres, skal være universelt utformet. Dette er også stadfestet i plan og 
bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Eksisterende barne-
hager må starte planleggingen av arbeidet med tilrettelegging både av ute- og 
innearealet så snart de blir kjent med at et barn med nedsatt funksjonsevne skal 
begynne. Kunnskapsdepartementets temahefte om fysisk miljø omhandler 
inne- og utemiljøet generelt, men gir også råd om utforming som tar hensyn 
til funksjonsnedsettelser.

Ut fra hensynet til barn med allergi/overfølsomhet eller særlig risiko for dette, 
frarådes bruk av teppegulv i barnehagen. Ut fra samme hensyn bør det ikke 
finnes allergifremkallende planter ute eller inne.

Innearealene
Veiledende norm for størrelsen på inneareal (Utdanningsdirektoratet) er 4 
kvadratmeter pr. barn over tre år og om lag en tredel mer pr. barn under tre år. 
Dette er å forstå som minstekrav. De ansattes arbeidsmiljøforhold reguleres av 
arbeidsmiljøloven med forskrifter. Det er de rommene som står til disposisjon til 
barnas aktiviteter, som tas med i arealberegningen.
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http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/12/1/
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/stmeld/19961997/st-meld-nr-34_1996-97/2.html?id=191144
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-042.html#9
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2001/0019/ddd/pdfv/142466-fysiskem.pdf
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/id/2301.0
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-062.html&emne=ARBEIDSMILJ%D8LOV*&
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Følgende rom regnes ikke med til leke- og oppholdsarealet: Personalrom, 
kontorer, vaskerom, stellerom, toaletter, oppbevaringsrom, inngang (grov-
garderobe) o.l. For barnehager som tar imot barn mellom 0–3 år, er stellerom 
og hvilerom nødvendig. 

Det finnes ulike driftsformer for barnehager tilpasset lokale behov og lokale 
forhold. Nye former som gårdsbarnehager, barnehagebusser, friluftsbarnehager 
osv. forekommer. Dersom kriteriene i denne forskriftens § 2 er oppfylt, skal 
kravene i forskriften følges uansett driftsform. På hjemmesidene til Forum 
for miljø helse er det eksempler på sjekklister for ute- og inneområder i en  
barnehage.

Utearealene
Utemiljøet utformes slik at alle barn får gode muligheter til å delta aktivt i lek og 
andre aktiviteter. I tilretteleggingen av det fysiske miljøet må det tas hensyn til at 
barn i ulike aldre og med ulikt ferdighetsnivå skal bruke de samme arealene (jf. 
Rammeplan for barnehagen). Utearealet bør som minstemål være seks ganger så 
stort som innearealene (det vil si ca. 24 m2 for barn under 3 år og 33 m2 over 3 
år). Dersom disse kravene er vanskelige å oppfylle for eksempel i bystrøk, må det 
tas en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle når det gjelder hvilke parker og 
friområder som finnes i nærmiljøet, og hvordan barnehagen har tenkt å benytte 
disse. Barnas sikkerhet må i så fall vies spesiell oppmerksomhet.

Renhold og avfallshåndtering
Utformingen av barnehagens områder både inne og ute vil ha betydning for 
muligheten til å få til et effektivt og godt renhold. Ved inngangspartiet bør det 
velges løsninger for utforming og materialbruk som gjør at minst mulig sand 
og skitt dras med inn, og det bør være mulighet for spyling utendørs. Plassering 
av avfallsbøtter og rutinene for tømming av disse samt ordensregler, kan ha 
 betydning for hvordan de som bruker barnehagen kan bidra til et rent miljø. 

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Utforming og innredning av barnehagen ivaretar formålsbestemmelsen 

og de forhold som forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 
omhandler. 

• Universell utforming er lagt til grunn ved utforming av nye barnehager, 
og ved endring/renovering som krever ny søknad etter plan og bygning-
loven.

• Rutiner som sikrer nødvendig tilrettelegging for barn med funksjons-
nedsettelser før de starter i barnehagen og eventuelt dersom behov for 
 tilpasning oppstår.

• Det kan dokumenteres rutiner for et trygt og sikkert renhold og avfalls-
håndtering både med hensyn til utearealene og barnehagebygningen.

• Utearealer som tilrettelegger for variert fysisk aktivitet og ivaretar behovet 
for sikkerhet og universell utforming.
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http://www.fmh.no/
http://www.fmh.no/
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan
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§ 10. M u l i g h eter for
akti vi tet og h vi l e m v.

Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for
aktivitet og hvile.

Lek og fysisk aktivitet er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Det skal
være arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelses -
glede, gir allsidig bevegelseserfaring og mulighet for opplevelse av mestring av
både fysiske og sosiale ferdigheter ute og inne for ulike aldersgrupper og ulike
funksjonsnivå. Dette samsvarer med  rammeplan for barnehagen .

Barnehagen bør også ha rom for rolige aktiviteter og hvile; dette er spesielt viktig
for virksomheter som tar imot barn under 3 år. Rom som kan benyttes til søvn
og hvile, skal ha god kvalitet på innemiljøet. Med dette menes bl.a. støyisolering
og god lu kvalitet, se også § 19 (jf. FHI  Anbefalte faglige normer for inneklima
2013). Det bør nnes uteplass slik at barna kan sove ute når forholdene tillater
det. Den bør være skjermet for støy, vær og vind, og lett kunne ses innenfra.
Benyttes leskur eller lignende, må lydforhold og lu kvalitet også vurderes, samt
mulighet for evakuering. Regler for hvilke temperaturer barna kan sove og
oppholde seg ute i, bør utarbeides etter lokale forhold og i samråd med
foreldrene. Personalet må alltid vurdere været og hvor lenge barna skal være ute.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Inne- og uteområdene er organisert slik at de fremmer barnas motoriske

utvikling og behov for fysisk utfoldelse for ulike aldersgrupper og ulike
funksjonsnivå de skal også gi mulighet for rolig lek og sosialt fellesskap.

• Barnehagens hvilerom tilfredsstiller de grenseverdier på inneklimafaktorer
som er gitt i § 19.

• Følgende hensyn er ivaretatt ved valg av plassering av vogner når barn skal
sove ute:
• Overdekking og skjerming for vær og vind.
• Tilsyn fra personalet .
• Skjerming fra dyr (f.eks. katter).
• Mulighet for evakuering.

• Regler for når barna kan sove og leke ute er utarbeidet i samråd med
foreldrene.
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http://www.skoledata.net/Planer/Bhny/ram01.htm#a8
http://www.fhi.no/artikler/?id=107581
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§ 11. M ål ti d

Det skal nnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar
måltidets sosiale funksjoner.

Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter
for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med nærings-
middellovgivningen.

Måltider i barnehagen er viktige for barns helse og trivsel, og de er også viktige
for det sosiale og pedagogiske miljøet; barn som er sultne er ukonsentrerte.
Barnehagene har en god tradisjon for å integrere måltidene som en del av
barnehagehverdagen, hvor pedagogiske , sosiale og trivselsmessige funksjoner
ivaretas. Lokalene som det spises i bør derfor være egnet til dette, og barna bør
ha god nok tid til å spise og ha tilsyn av voksne.

Lagring, tilberedning og servering av mat må skje i samsvar med råd og regel -
verk fra  Mattilsynet  herunder hensynet til  matallergi . Viktige råd er bl.a. god
håndhygiene ved tilberedning av mat og før måltidet, samt at mat som ikke skal
spises med en gang, kjøles ned raskt.

Det anbefales at Helsedirektoratets  retningslinjer for mat og måltider i barne -
hagen legges til grunn ved matservering slik at den ernæringsmessige verdi av
måltidet sikres. Det anbefales blant annet at barna i barnehagen får to måltider
om dagen med maksimum 3 timers mellomrom og god nok tid til å spise. Maten
bør varieres over tid for å gi forskjellige smaksopplevelser. « Bra mat i barne -
hagen » er et pedagogisk materiale utarbeidet av Helsedirektoratet med råd og
tips om mat i barnehagen.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Rutiner som sikrer god organisering rundt måltidet, herunder god nok tid

og tilsyn av en voksenperson.
• Rutiner for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med råd

og regelverk fra Mattilsynet.
• Rutiner som ivaretar hensynet til matallergi, og andre overfølsomheter

for mat.
• Helsedirektoratets «Råd for mat og måltider i barnehagen» legges til grunn

ved matservering og planlegging av et sunt kosthold.
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http://www.matportalen.no/matsmitte_og_hygiene/tema/kjokkenhygiene/#tabs-1-2-anchor
http://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/allergikere/hvordan_tilberede_mat_til_matallergikere
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bra-mat-i-barnehagen-rad-tips-og-oppskrifter
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen/Publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen.pdf
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§ 12. P sykososi al e
forh ol d

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Formålet med denne bestemmelsen er å sikre alle barn i barnehagen et godt
psykososialt miljø og at barnehagetilbudet/-miljøet i barnehagen tilrettelegges
slik at det fremmer trivsel.  Barnehagelovens formålsparagraf § 1 understøtter
dette :«Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende
og trygt sted for felleskap og vennskap.»

Trivsel er en viktig del av det positive helsebegrepet. Foreldre og barnehagens
personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Hva barna i barne -
hagen selv forteller gjennom ord, handling og atferd, og hva foreldrene forteller,
vil være helt sentrale informasjonskilder om trivsel og psykososial helse. Det
betyr at et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene er vesentlig for å få
oversikt over det psykososiale miljøet i barnehagen. Foreldrene og de ansatte bør
drø e hva man i sin barnehage legger i begreper som for eksempel «krenkende
adferd» og «godt psykososialt miljø».

Med krenkende adferd menes krenkende ord eller handlinger som mobbing,
vold, diskriminering og utestenging.

En god psykososial helse forbindes med opplevelser av trygghet, mestring,
nærhet og livsglede. En nøkkel til å fremme disse verdiene i barnehagen er
å vektlegge utvikling av barnas sosiale kompetanse.

Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med
andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at det enkelte barn
skal lykkes og trives, og for at barnet skal bli verdsatt som venn og likeverdig
deltaker i samspillet med de andre barna. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet
veilederen « Barns trivsel – voksnes ansvar: Forebyggende arbeid mot mobbing
starter i barnehagen » til støtte for barnehagens arbeid mot mobbing og som hjelp
til å fremme et godt psykososialt miljø.

Mistrivsel og dårlige psykososiale forhold i barnehagen kan gi mange utslag hos
barn. Barnet kan bli psykisk trett, få konsentrasjonsvansker, utvikle spisevegring,
angst og nedsatt motstandskra mot sykdom.

Det som innvirker på barnas psykososiale forhold, er o e sammensatt av mange
forhold. Det er derfor viktig, ut fra et forebyggende og helsefremmende
perspektiv, å ha regelmessige møter mellom barnehagen, foreldrene og eventuelt
en representant fra helsestasjonen.

I møter mellom barnehagen og foreldre kan man drø e:
• Trivselsmessige og psykososiale forhold i barnehagen.
• Hvilke miljøfaktorer som påvirker disse forholdene i barnehagen, og hva som

må gjøres for å påvirke dem i riktig retning.
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http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html
http://www.udir.no/Barnehage/Pedagogikk/Veiledere/trivselsveileder/
http://www.udir.no/Barnehage/Pedagogikk/Veiledere/trivselsveileder/
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• Innholdet i eventuelle rutiner og planer for forebygging av krenkende adferd. 
• Innholdet i rutiner for håndtering av alvorlige, uforutsette hendelser som 

ulykker, dødsfall o.l. 
• Hva som oppfattes som et godt psykososialt miljø, hva krenkende adferd er, 

hva terskelen for å gripe inn er og når barnehageledelsen skal varsles.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Oversikt over det psykososiale miljøet i barnehagen. 
• Plan for barnehagens systematiske og kontinuerlige arbeid for å oppnå et 

godt psykososialt miljø og rutiner for oppdatering og oppfølging av planen.
• Metoder og rutiner for avdekking av krenkende adferd og oppfølging 

av eventuelle hendelser.
• Rutiner for samarbeid mellom barnehagen og foresatte om det 

 fore byggende og holdningsskapende arbeidet.
• Rutiner for samarbeid med helsestasjonen, PPT og barnevern.
• Rutiner for håndtering av alvorlige, uforutsette hendelser som ulykker, 

dødsfall o.l.

-�408�-
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§ 13. Ren g jøri n g
og vedl i keh ol d

De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal
ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder.

Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.

Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov.

Renhold
Renhold er summen av de oppgavene som må utføres for å holde et område rent.
Sammenhengen mellom støv og helseplager hos barn med astma og allergi er godt
dokumentert. Hensikten med renhold er å redusere forekomsten av støvpartikler,
allergener og smittesto er. Et godt renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene
og godt inneklima samtidig som det forlenger levetiden på materialer og inventar.
For å oppnå dette må renholdet gjennomføres etter en plan.

Skri lige renholdsplaner utarbeides i samarbeid mellom barnehagen
og renholdsansvarlig, og skal omfatte:
• Arbeidstid for regelmessig/daglig/ukentlig renhold.
• Hva som utføres i regelmessig/daglig/ukentlig renhold.
• Plan for periodisk renhold/hovedrenhold – utføres sjeldnere.
• Plan for lettere vedlikehold.
• Bygg, etasje, romtype, rengjøringsareal, gulvbelegg, frekvens og kvalitetspro l.
• Beregnet renholdstid – minimum akseptert renholdstid.
• Alle forhold av betydning for renholdsbehovet, for eksempel møblering,

ventilasjonskanaler, lysarmaturer og avfallshåndtering.
• Relevante rutiner, for eksempel renholdsinspeksjoner, tider for renholdet

og sikkerhetsrutiner knyttet til oppbevaring av nøkler, låsing og alarmer.
• Plan for støvtørking av høye ater, vask av vegger og tak, ventiler mv.
• Barnehagens medvirkning i renholdet.

Datablad som redegjør for hvilke rengjøringsmidler og eventuelle kjemikalier
som benyttes, bør være lett tilgjengelig for personalet i barnehagen. Rengjørings -
produkter og rengjøringsmetoder bør vurderes med tanke på å unngå allergi og
helseplager. Det vil blant annet si minst mulig bruk av kjemikalier og parfymerte
renholdsprodukter.

Sintef Byggforsk har utgitt råd og anbefalinger for e ektivt og kvalitetsbevisst
renhold i skoler og barnehager (700.212). Databladet omhandler krav og
forutsetninger, renholdsmetoder, rengjøringskvalitet og utforming av renholds -
system, samt hvordan man kan organisere og følge opp renhold i skoler
og barnehager.

NS-INSTA 800 er en utbredt nordisk renholdsstandard for fastlegging og
vurdering av rengjøringskvalitet. Kvalitetsstyrt renhold etter denne standarden
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kan gjøre hovedrengjøring i barnehagen overflødig. Dette forutsetter at det 
regelmessige renholdet omfatter alle overflater i lokalene: gulv, innredning 
og inventar, vegger og himling.

Det foreligger ingen spesielle retningslinjer for hvordan og hvor ofte leker i 
barnehager bør rengjøres. Med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets anbefalinger 
bør barnehagen lage en risikovurdering av smitteforhold. Man kan til en viss 
grad også ta sesonghensyn, da enkelte aktuelle smittsomme sykdommer har 
sesongvariasjoner. Ved utbruddssituasjoner av mage-, tarm- og luftveis-
infeksjoner bør man i en periode gå over til daglig rengjøring av leker. Dersom 
det benyttes tøyleker, må de kunne vaskes i vaskemaskin.

Vedlikehold
Med vedlikehold menes tiltak for å opprettholde teknisk og funksjonell standard.
Et planlagt, forebyggende vedlikehold er avgjørende for at barnehagebygningen 
med installasjoner skal fungere som forutsatt i sin levetid. Vedlikehold starter 
allerede i planleggingsfasen av nytt bygg. Det bør velges løsninger og produkter 
som er enkle å vedlikeholde. Ved ferdigstillelse av et nytt bygg bør det følge en 
grundig vedlikeholdsdokumentasjon for alle deler av bygget og de tekniske 
anleggene som skal vedlikeholdes, og driftspersonellet som skal stå for 
 vedlikeholdet, bør gjennomgå grundig opplæring. Se også www.ikbygg.no.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Oppdatert renholdsplan som omfatter daglig og periodisk renhold, 

renhold på uteområdet og tekniske anlegg, samt rutiner for hvor ofte 
planen skal revideres.

• Renholdsplan for nybygg og større ombygginger foreligger også i bygge-
prosessen.

• Regler for hvordan barna, ansatte og andre som bruker barnehagens 
inne- og uteområder kan bidra for å forenkle renhold og vedlikehold ved 
for eksempel bruk av innesko og oppbevaring av yttertøy.

• Barnehagen har utpekt en renholdsansvarlig som har den daglige 
 kontakten med renholderne.

• Rutiner for hvordan barnehagen håndterer bortfall av renholdet i perioder 
med f.eks. sykdom eller streik.

• Eier/leder av barnehagen sørger for at renholdspersonell har nødvendig 
 kunnskap om renholdets betydning for innemiljø og smittespredning. 

• Vedtatt plan for vedlikehold av barnehagebygningen.
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§ 14. Sikkerhet og 
 helsemessig beredskap

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. 

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes 
og  faresituasjoner.

Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

Barnehagens sikkerhets- og beredskapsarbeid skal forebygge at ulykker skjer 
og medvirke til at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser 
som mulig. Arbeidet med sikkerhet og beredskap skal integreres i barnehagens 
daglige drift. 

For både offentlige og private barnehager vil ansvaret for noe av sikkerhets-
arbeidet (f.eks. kontroll av uteområde, lekeplassutstyr, skadedyrbekjempelse mv.) 
ofte være lagt til annen enhet eller myndighet. Det er derfor viktig for barne-
hagen å avklare roller og ansvar knyttet til dette. 

Foreldre bør involveres i vernerunder og forhold som angår sikkerhet i barne-
hagen. Eksempel på sjekkliste for sikkerhet på ute- og inneområdet finnes på 
hjemmesiden til Forum for Miljø og helse www.fmh.no.

Sjekklister for sikkerhet på ute- og inneområdet må innbefatte gjennomgang av 
sikkerhetsutstyr som komfyrvern, stikkontaktvern, trappesikring, sjekking av 
overflatetemperatur på panelovner o.l.

Barnehager er i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven definert som særskilte 
brannobjekter og det stilles derfor spesielle krav til organisering og dokumentasjon 
av brannsikkerheten. Kravene er gitt i «forskrift om brannforebyggende tiltak». 
Det stilles bl.a. krav om opplæring, øvelser, informasjon og kontroll- og 
 vedlikeholdsrutiner. Råd og hjelp for å vurdere daglige risiko- og sårbarhets-
situasjoner finnes i heftet «Dagros», et praktisk eksempel barnehagen kan benytte 
for å kartlegge risiko i forbindelse med turer og aktiviteter. Helsedirektoratet har 
utarbeidet en veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. 

Trafikksikkerhet i forbindelse med når barna ankommer og forlater barnehagen 
bør vies stor oppmerksomhet. Trafikksikkerhet handler både om fysisk 
 tilrettelegging av trafikkforholdene og holdninger og adferd hos barna, foresatte 
og ansatte. Det er viktig at de ansatte har oppdatert kunnskap om gjeldende 
regelverk for sikring av barn under transport enten det benyttes bil, buss, sykkel 
eller gange. 

Ulykker og skader som skjer i barnehagens åpningstid, bør registreres og inngå 
i barnehagens systematiske sikkerhetsarbeid, slik at lignende fremtidige hendelser 
kan unngås og at sikkerhetsarbeidet kan evalueres. Utdanningsdirektoratet har 
utarbeidet en veileder i beredskapsplanlegging, « Alvorlige hendelser i barnehager 
og utdanningsinstitusjoner»

Sikkerhet og helsemessig beredskap
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§ 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap:

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. 

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og
faresituasjoner. 

Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og
elever.
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn med forskrift om 
sikkerhet på lekeplassutstyr. 

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Avklaring av roller og ansvar for arbeidet med sikkerhet og helsemessig 

beredskap internt og overfor andre involverte enheter, f.eks. en eiendoms-
avdeling.

• Jevnlige risikovurderinger som legges til grunn for barnehagens 
 forebyggende arbeid.

• Oppdatert beredskapsplan, varslingsrutiner, samt rutiner og utstyr for 
 håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.

• Opplæring i sikkerhetsarbeid og bruk av sikkerhetsutstyr. Rutiner for 
 sikkerhet på tur og andre aktiviteter utenfor barnehagens område som 
både ansatte og foreldre er kjent med.

• Rutiner for registrering og oppfølging av ulykker, skader og nestenulykker.
• Foresatte og eventuelt noen av de eldste barna involveres når det 

 gjennomføres vernerunder.
• Sjekklister for sikkerhet på ute- og inneområdet innbefatter sikkerhets-

utstyr som komfyrvern, stikkontaktvern, trappesikring, sjekking av 
overflate temperatur på panelovner o.l.

• Beredskapsgruppe med et spesielt ansvar for å utvikle og vedlikeholde 
 barnehagens beredskapsplan.
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§ 15. Førsteh jel p

Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av
tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert.
Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvor utstyret
oppbevares og hvordan førstehjelp ytes.

Alle ansatte skal ha nødvendig kompetanse innen førstehjelp og barnehagen skal
ha tilstrekkelig utstyr tilgjengelig og komplett til enhver tid. Dette gjelder også
for dagmammavirksomheter. Førstehjelpsutstyret tilpasses barnehagens art og
omfang. Ansatte som har ansvar for barna på tur til vann/sjø, bør ha årlig
oppdatert kompetansebevis for «Livredning for personale i skole og barnehage».
Da det ikke er krav om dette i barnehagelovgivningen, bør en forholde seg til
krav i opplæringsloven § 12.1  og rundskriv 1-2008  fra utdanningsdirektoratet
med hensyn til dette. Drukningsforebyggende råd har utarbeidet en  brosjyre om
barn, vann og sikkerhe t. (www.skafor.org).

Barna bør i nødvendig utstrekning få førstehjelpsopplæring. Det bør også
avklares hvilket ansvar som påhviler praktikanter og vikarer. Rutiner som
omfatter melding til hjem/foresatte, om når det skal meldes og om hva, skal
være en naturlig del av et internkontrollsystem.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Alle ansatte, herunder vikarer og praktikanter, får opplæring i førstehjelp

og kompetansen vedlikeholdes jevnlig. Hvilke ansatte som har deltatt på
førstehjelpskurs og kurs i livredning, dokumenteres.

• Ansatte som er med barn på tur til vann/sjø, har årlig oppdatert
kompetanse bevis for «Livredning for personale i skole og barnehage»,
jf. opplæringsloven § 12-1 og rundskriv 1-2008-Utdanningsdirektoratet.

• Alle ansatte vet hvor førstehjelpsutstyret oppbevares og kan benytte det.
Det nnes «førstehjelpspakker» som tas med på tur. Plasseringen av
utstyret er vurdert i forbindelse med risikovurderingen.

• Førstehjelpsutstyret kontrolleres og etterfylles regelmessig.
• Rutiner for varsling av foreldre/foresatte ved uforutsette hendelser og uhell.
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§ 16. Ti l rettel eggi n g
basert på oppl ysn i n ger
om h el seforh ol d

Virksomheten skal oppfordre foresatte til elever og barn om å opplyse
om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt
hensyn til.

Formålet med bestemmelsen er at barnehagens personale skal kunne hjelpe
barna med deres helsemessige problemer i den grad de foresatte ønsker dette.
Denne bestemmelsen etablerer altså ingen opplysningsplikt for de foresatte, men
skal sørge for at barnehagen har rutiner for å be om relevante opplysninger for
å kunne ivareta behov for spesielle hensyn, både fysisk, psykisk og sosialt.

Avhengig av bl.a. alder og utviklingstrinn vil opplysningene kunne gjelde
sykdommer som f.eks. allergi, matintoleranse eller diabetes. Det vil være
viktig at personalet i barnehagen også har kjennskap til eventuelle funksjons -
nedsettelser hos barna. Eventuell legemiddelhåndtering må bygge på en konkret
avtale mellom foresatte/foreldre og barnehagen.

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i felleskap
utarbeidet « Nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og
skolefritidsordning » (5.3.2012), som er basert på rundskriv 1-5/2008 om håndtering
av legemidler i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Det er utarbeidet
forslag til ulike skjemaer om ansvarslinjer, rutiner avtaler osv. som kan benyttes.

Personvern
Eier av barnehagen må etablere et system for hvem som skal motta opplysninger
som angår barnets helse, og hvordan opplysningene skal lagres og brukes. Det
må derfor etableres rutiner som fanger opp slike opplysningsbehov, og som
samtidig informerer foresatte om hvilke adgangsbegrensninger som gjelder for
den informasjonen som blir gitt.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Rutiner som sikrer at barnehagen får innhentet og iverksatt tiltak for de

opplysningene foreldre/foresatte ønsker å overlevere til barnehagen om
barnas helsetilstand.

• Rutiner for legemiddelhåndtering, herunder oppbevaring og utlevering av
barnas medisiner, er utarbeidet i samarbeid med kommunehelsetjenesten/
helsestasjonen.

• Underskrevet taushetslø e.
• Rutiner for legemiddelhåndtering og tilrettelegging for elever som trenger

særlig oppfølging.
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§ 17. Sm i ttevern

Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning
av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

Barn og ungdom er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer
fordi de o e be nner seg der mange personer er samlet. Folkehelseinstituttet
www. i.no  har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

Skadedyr kan forekomme i barnehagen og noen av dem kan utgjøre en smitte -
risiko.  Bekjempelse av skadedyr  er derfor viktig, men den må utføres slik at barn
ikke utsettes for kjemiske bekjempelsesmidler (jf.  skadedyrforskri en ).

Generelle hygieneregler
Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha
gode generelle hygienerutiner som:
• Såpe og eventuelt spritdispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker.
• Vask av hendene etter toalettbesøk.
• Bruk av engangshansker ved stell av blødende sår og neseblødninger mv.
• Til rengjøring ved søl av blod på gjenstander, gulv osv., benyttes vanlige

rengjøringsmidler.

Risiko for smitte av  Legionella er i hovedsak knyttet til tekniske innretninger
som for eksempel dusj- og varmtvannsanlegg. Det bør gjennomføres en risiko -
vurdering av varmtvannsanlegget i barnehagen og så utarbeides rutiner for
forebygging av fremvekst og spredning av  Legionella . Det viktigste grepet for å
forebygge legionella er at dusjanlegg gjennomspyles med vann over 70 grader C,
og at dusjhoder desin seres med jevne mellomrom (ref . FHI vannrapport 118 ).

Anbefalinger om når syke barn bør holdes hjemme
Barnets allmenntilstand vil o e tilsi når barnet bør være hjemme. Vurdering av
barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldrenes skjønn. Som hovedregel
bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen,
og være feberfritt. Folkehelseinstituttet har utarbeidet faglige råd for når barnet
bør være hjemme fra barnehagen knyttet opp til ulike sykdomsbilder. I korthet
kan rådene oppsummeres slik:
• Barnet bør være feberfritt.
• Ved diaré og ulike typer diagnoser av mage-/tarminfeksjoner bør barnet være

hjemme to dager etter symptomfrihet.
• Ved ulike utbrudd som sterk øyekatarr, lus, barnemark, ringorm, skabb osv.

kan barnet gå i barnehagen når behandlingen er igangsatt.
• Ved kroniske blodbårne sykdommer som hepatitt B, C og Hiv/Aids kontaktes

kommunens smittevernlege.
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God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Rutiner som sikrer at faglige råd fra Folkehelseinstituttet følges. 
• Rutiner for varsling til smittevernlegen om utbrudd av smittsomme 

 sykdommer.
• Rutiner for varsling av foreldre/foresatte ved utbrudd eller hyppig 

 forekomst av smittsomme sykdommer.
• Informasjon til foresatte om når barna bør være hjemme; det vises til 

 Folkehelseinstituttets faglige råd.
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§ 18. Røyki n g

Det skal ikke røykes i virksomhetens inneområde.

I virksomheter som drives i private hjem, gjelder denne bestemmelsen
bare i virksomhetens åpningstid.

NB! Endringer i tobakkskadeloven 1.7. 2014.

Forskri en slår fast at røyking ikke skal forekomme til noen tid og i noen del
av barnehagens lokaler eller uteområder. Alle barn skal ha samme vern uansett
hvilken type barnehager de går i.

Fra 1.7.2014 trer endringene i tobakksskadeloven i kra . § 26 i  tobakkskadeloven
lyder som følger: «Tobakksbruk er forbudt i barnehagers lokaler og ute -
områder». Barnehagen skal gjennom sitt internkontrollsystem kunne
dokumentere at reglene etterfølges. Med tobakksbruk menes bruk av sigaretter,
sigarer, pipe, skråtobakk og snus.

Unntaket i dagens lovgivning som gir mulighet til røyking i private familie -
barnehager utenom åpningstid, oppheves. Barnehagemiljøet skal være
fullstendig røykfritt. På  Helsedirektoratets hjemmesider  nnes det oversikt over
ulike publikasjoner og kampanjer.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Barnehagen har et fullstendig tobakksfritt inne- og uteområde.
• Barnehagen informerer foresatte og foreldre om skadevirkninger

av passiv røyking for barn.
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§ 19. I n n ekl i m a /
l u ftk val i tet

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder lu kvalitet.

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet
og årstids variasjoner.

Den relative lu fuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for
muggdannelser ikke forekommer.

Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå.

Kjennetegnet på et godt inneklima i skolen er god lu kvalitet, gode akustiske
egenskaper med lavt støynivå og god belysning.

Det er vanskelig å bevise hva som er årsaken til plager som følge av dårlig
inneklima, og hvilken virkning disse har for det enkelte barn. Problemer oppstår
o e fordi ere faktorer i innelu en virker samtidig. De faktorene en er mest
sikker på at har direkte negativ virkning, er røyking/passiv røyking, fukt/råte
og radon (jf. Folkehelseinstituttet,  www. i.no ).

Dårlig inneklima kan føre til: tretthet, konsentrasjonsvansker, hodepine, hud -
plager og irritasjon i øyne, nese og hals. Allergi og overfølsomhet kan forverres
ved dårlig innemiljø.

En spørreundersøkelse blant barnehagens ansatte og barnas foreldre vil kunne gi
informasjon om opplevelsen av innemiljøet i barnehagen. Folkehelse institutt har
utarbeidet  faglige normer  for godt inneklima og  sjekkliste for godt inneklima
i skolen. Normene er i seg selv ikke rettslig bindende, men angir forhold det må
legges vekt på for å nne tilfredsstillende løsninger. For å kartlegge innemiljøet
i barnehagen kan noen enkle målinger foretas av for eksempel lu kvalitet,
belysning og lyd, radon, relativ lu fuktighet, CO2, temperatur og fukt.

Planløsning og byggeteknikk
Barnehagen er under stadig utvikling og barnehagens fysiske rammer må gi rom
for endringer som følge av:
• Stort behov for plasser til barn under 3 år.
• Endringer i strukturen av aldersbestemte avdelinger til aldersintegrerte grupper.
• Oppløsning av avdelingsgrenser og behov for egne baser for mindre grupper.

Disse endringene vil også gi utfordringer med hensyn til innemiljøet, som behov for
• Behovsstyring av ventilasjon.
• Tiltak for regulering av etterklangstid.
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Innredning og materialbruk
Overflater som er slitesterke og lette å holde rene og som i så liten grad som 
mulig avgir gasser, vil bidra til et godt inneklima. Helsedirektoratet anbefaler 
ikke teppegulv eller teppelignende gulvbelegg i barnehager. Bruk av matter og 
rister i inngangspartiet viser seg å være et godt tiltak for å hindre at smuss og 
fuktighet dras inn i bygningen. Konstruksjon og materialbruk i himlingen har 
betydning for akustikken. 

Temperatur/termisk inneklima
Både for høy og for lav lufttemperatur kan gi helse- og trivselsproblemer. Lav 
lufttemperatur og trekk kan øke risikoen for revmatiske lidelser. Ubehag ved 
at luften føles tørr, henger ofte sammen med høy innetemperatur og/eller støv 
i inneluften. Sammen med høy fuktighet vil høy temperatur fremme vekst av 
husstøvmidd og mikroorganismer og også bidra til å øke avgassingen fra 
 overflatematerialene i rommet.

Temperaturen i rommet vil bli påvirket av solinnstråling fra vinduene, og om 
disse har solavskjerming eller ikke og om det kommer kald luft og trekk fra 
vinduer og dører.

Oppvarmings- og ventilasjonssystemer
Moderne bygninger som er ekstra godt isolert, kan klare seg med svært liten 
varmetilførsel til romoppvarming. Fordi det da er små varmemengder som 
skal tilføres, er det mindre viktig hvordan varmetilførselen foregår. 

Teknisk forskrift setter krav til luftkvalitet og ventilasjonssystemer i nye bygg. 
I eksisterende bygg vil det være arbeidsmiljøloven med veiledning som setter 
krav til de ansattes innemiljø, og som også har betydning for barna. l Sintefs 
byggforskserie nr. 552.312, «Ventilasjon og inneklima i barnehagen» og nr. 
700.100 «innemiljø i eksisterende bygninger», finnes det mer informasjon.

Uansett hvilke ventilasjonsmetoder som benyttes, bør det være mulighet for 
å kunne lufte gjennom vindu.

Luftkvaliteten med tanke på forurensing og fukt
God inneluft skal kunne beskrives som frisk og behagelig og ikke «tung og 
irriterende».

Forurensning i inneluften kan bestå av partikler (støv og mikroorganismer) 
og gasser som stammer fra mennesker og dyr, mikroorganismer (muggsopp, 
husstøvmidd, bakterier, gjærsopp), rengjøringsmidler, bygningsmaterialer og 
møbler, uteluft og smusspartikler utenfra (bragt inn med klær/sko). 

Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater innendørs og i bygnings-
konstruksjonen skal unngås. Tegn på risikoforhold er mugglukt og hyppig 
forekommende kondens på overflater eller i konstruksjonen. Tidligere større 
fuktskader der materialer ikke er raskt uttørket, rengjort eller fjernet kan også 
utgjøre en helserisiko. Der slike forhold påvises skal de utbedres så raskt som 
mulig.
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Bruken av lokalet og renholdsrutiner 
Hvordan barnehagens lokaler brukes med hensyn til antall barn pr. rom og 
hvordan og hvor hyppig renholdet er, vil ha innvirkning på kvaliteten på inne-
klimaet. En del tiltak kan barnehagen og de som oppholder seg der selv gjøre når 
det gjelder å utarbeide regler for bruken av lokalene. Lovverk som omhandler 
inneklima og innemiljø er: Plan og bygningsloven, arbeidsmiljølovens krav til 
inneklima, barnehageloven, folkehelseloven og forskrift om strålevern og bruk 
av stråling (www.lovdata.no). Arbeidstilsynet har utarbeidet et faktaark om 
inneklima. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en sjekkliste for inneklima 
i barnehagen. 

Radon
Radon dannes naturlig i grunnen og siver inn med jordluften gjennom sprekker 
og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Byggegrunnen er derfor den 
viktigste kilden til forhøyede radonkonsentrasjoner inne. Det finnes enkle tiltak 
for å forhindre dette som må ivaretas gjennom byggeprosessen. Radon er 
kreftfremkallende og barn og unge er sårbare om de utsettes for stråling over 
flere år.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i grunn- og videregående skoler 
og barnehager, både offentlige og private. Alle skoler og barnehager skal ha så 
lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til. Mer informasjon om radon i 
skoler og barnehager finnes på hjemmesiden til Statens strålevern www.nrpa.no. 
Tiltak for å redusere radonnivået skal alltid gjennomføres dersom det overstiger 
100 Bq/m3. Etter at det er gjennomført tiltak for å redusere radon, må det måles 
på nytt for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt. For nye bygg 
gjelder TEK 10 § 13-5.
 
Elektromagnetiske felt (EMF)
Rundt alt elektrisk utstyr og alle strømførende ledninger finnes det elektriske 
og magnetiske felt. Det er vanlig å bruke betegnelsen elektromagnetiske felt som 
en kortform for slike felt. Forskning gir ikke belegg for at eksponering for 
elektromagnetiske felt gir økt risiko for kreft. Retningslinjene gitt i strålevern-
forskriften sier at all eksponering skal holdes så lav som mulig. Mer informasjon 
om elektromagnetisk stråling i skoler og barnehager finnes på hjemmesiden til 
Statens strålevern www.nrpa.no.
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Oversikt over inneklimafaktorer og grenseverdier (jf. FHIrapport 2013:7)

Faktorer Grenseverdier

Romtemperatur Mellom 20–24 °C om vinteren og 23–26 °C om sommeren. 
 Overskridelser må kunne godtas om sommeren, men helst ikke 
over mer enn 2 uker

Gulvtemperatur 19–26 °C

Vertikal temperatur 3 °C pr høydemeter

Luftkvalitet Karbondioksydnivå (CO2) bør ikke overskride 1800 mg CO2/ pr m³ 
eller 1000 ppm CO2 i oppholdsrom

Lufthastighet 0,15 m/s målt som middelhastighet over 3 minutter i oppholdsrom 
skal ikke overskrides

Belysning I trapper og ganger min. 100 lux. I oppholdsrom min. 300 lux  
(ref. www.lyskultur.no)

Lydforhold Retningslinjer for innendørs lydnivå i nye bygg fremgår 
av NS 8175:2012.

For eksisterende bygg vises til NS 8175:2008

Fukt Fukt og råteskader og eller synlig mugg og mugglukt skal ikke 
forekomme

Radon Lavest mulig verdi anbefales for skoler og barnehager.

Tiltaksgrense: 100 Bq/m³. Maksimumsgrensen er 200 BQ/m³ 
(ref. www.nrpa.no)

Elektromagnetisk 
stråling

Holdes så lavt som praktisk mulig (strålevernforskriften § 34). 

Det er utarbeidet internasjonalt anbefalte retningslinjer for 
 eksponering for elektromagnetiske felt i det ikke-ioniserende 
området, se ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection) Se også FHI-rapport 2012:3

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Barnehagen kan dokumentere et tilfredsstillende inneklima.
• Folkehelseinstituttets anbefalte faglige normer for inneklima legges til 

grunn for planlegging av nye eller rehabilitering av eksisterende barne-
hager, samt ved endringer i driften.

• Rutiner for håndtering av klager på inneklima foreligger.
• Det foretas regelmessig inneklimakartlegging. 
• Barnehagen oppfordrer barna til medvirkning for et best mulig inneklima.
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§ 20. B el ysn i n g

Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er
tilfredsstillende i forhold til den bruk virksomheten er planlagt for.

God belysning og tilgang på dagslys er viktige inneklimaparametre av stor
betydning for helse og trivsel. Tilgang på dagslys gir bidrag til belysning av
innearealer gjennom vinduer og overlys, gir utsyn og informasjon om tid på
døgnet, vær og årstid, og motvirker tretthet.

Dagslyset er tilstrekkelig for synsoppgaver, men har sine begrensninger som
følge av avstand fra vindu, dagslysets varighet og breddegrad. Tilleggsbelysning
er nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke. 300 lux anbefales for
leke- og oppholdsrom i barnehagen. Krav til belysningsstyrke er gitt i Norsk
Standard NS-en 12464-1. Teknisk forskri  TEK 10  kapittel 12 og 13 angir også
krav til belysning inne og ute. I rom der det foregår matlaging og aktiviteter med
form og farge, bør det være tilstrekkelig dagslys og belysning med høy farge-
gjengivelsesindeks.

Vinterstid bør det være god belysning på uteområdet. Krav til belysningsstyrke
er gitt i Norsk Standard NS-en 12464-1, Lyskulturs publikasjon 1b (Luxtabellen).
Teknisk forskri  TEK 10  kapittel 12 og 13 angir også krav til belysning inne og
ute. Nye barnehagebygg og større rehabiliteringer som krever byggesaksbehand -
ling, skal tilfredsstille disse kravene, inkludert krav til universell utforming.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Tilfredsstillende belysning og tilgang på dagslys i leke- og oppholdsrom.
• Lyskulturs normer / NS-en 12464-1 for belysning innendørs og på uteområdet

legges til grunn for planlegging av nye eller rehabilitering av eksisterende
barnehager, samt ved endringer i dri en.

• Det gjennomføres regelmessige vurderinger av belysningen i barnehagen,
både innendørs og på uteområdet i samarbeid med ansatte og foreldre/
foresatte.

• Barnehageeier har rutiner for kontroll og vedlikehold av belysning.
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§ 21. Lydforhold

Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold.

Støy er definert som uønsket lyd. Individuelle forskjeller kan være avgjørende for 
om man har et støyproblem eller ikke. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor 
medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy 
at den gir hørselsskade. Akseptabelt støynivå vil avhenge av ulike forhold som 
tid og sted, lydens art og subjektive forhold. Norsk Standard NS 8175:2012 og 
TEK 10 setter krav til lydforholdene i nye skoler og barnehager. For eksisterende 
barnehager byggemeldt før 2008 benyttes NS 8175:2008.

I barnehagen vil det være tre hovedkilder til støy:
• Støy fra tekniske installasjoner som vifter, tørkeskap, ulike maskiner osv.
• Støykilder i rommet, for eksempel forårsaket av barnas aktivitet.
• Utendørskilder til støy som vegtrafikk, anleggsvirksomhet eller nærings-

virksomhet.

Universell utforming og støy
Nye barnehagebygninger skal tilfredsstille kravene til universell utforming 
i plan- og bygningsloven. Det betyr at verdiene for bakgrunnsstøy, støy fra 
tekniske installasjoner og etterklangstid må være tilstrekkelig lave (for mer 
 informasjon vises det til Norsk Standard NS 11001). Bakgrunnsstøy av alle slag 
(også musikk) fører til problemer ved alle former for hørselshemning. Dersom 
barnehagen ligger i nærheten av trafikkert vei, jernbane eller over en tunnel, vil 
den kunne utsettes for vibrasjoner og/eller strukturlyd.

Gode lydforhold kan oppnås bl.a. ved å ha hensiktsmessig akustisk demping og 
luftlydisolasjon samt ved å sørge for romdisponering, plassering og bruk som gir 
gode lydforhold. Klager på støy og etterklang i eksisterende barnehager må 
undersøkes nærmere i et samarbeid mellom barnehagen og byggeier.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Lydisolasjon mellom rom samt utforming og akustikk som sikrer tilfreds-

stillende lydforhold og god taleforståelse.
• NS 8175:2012 om lydforhold legges til grunn for planlegging av nye barne-

hager eller ved rehabilitering/endringer som er søknadspliktige etter plan og 
bygnings loven. For virksomheter byggemeldt før 2012 legges NS 8175:2008 
til grunn.

• Det gjennomføres regelmessige vurderinger av lydforholdene i barnehagen, 
både innendørs og på uteområdet.

• Aktivitetene er tilrettelagt slik at innendørsstøy reduseres mest mulig.

Lydforhold

77

Veiledning til § 21

Generelt
Støy er definert som uønsket lyd. I det ligger det at individuelle forskjeller kan være avgjørende for
om man har et støyproblem eller ikke. Støy oppleves som slitsom, og kan derfor medvirke til stress
og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade. Forskning
bekrefter at støy er et økende helseproblem, og støy fra omgivelsene som man ikke har noen
kontroll med, oppleves som ekstra belastende.

§ 21. Lydforhold.

Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold.
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§ 22. Drikkevann

Virksomheten skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende 
drikkevann som tilfredsstiller krav i forskrift av 1. januar 1995 nr. 68 om 
vannforsyning og drikkevann m.m.

Med drikkevann menes her vann til drikke, næringsformål og hygienisk bruk i 
samsvar med bestemmelser i forskrift fra 1. januar 1995 nr. 68 om vann forsyning 
og drikkevann m.m. 

Mattilsynet er direktorat for forbruker- og helserettet tilsyn med næringsmidler, 
herunder drikkevann. Mattilsynet skal godkjenne og føre tilsyn med vann-
forsyningssystemene. Har barnehagen vann fra egen brønn eller privat vannverk, 
må det være rutiner for prøvetaking som dokumenterer at vannet har god nok 
kvalitet.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Barnehagen har en godkjent drikkevannstilførsel. Det gjelder uansett 

størrelse på barnehagen.
• Rutiner for melding om svikt ved vannkilden eller kvaliteten på drikke-

vannet.

Drikkevann
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§ 22 Drikkevann

Virksomheten skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende
drikkevann som tilfredsstiller krav i forskrift av 1. januar 1995 nr. 68 om
vannforsyning og drikkevann m.m.
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§ 23. Sanitære forhold

Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. 
Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet 
og  standard.

For at barnehagen skal ha tilfredsstillende sanitærforhold, må barna ha tilgang 
på nok toaletter og håndvasker, minst ett toalett og ett blandebatteri pr 10. barn 
og minst ett toalett skal være tilgjengelig for rullestol (ref. TEK 10). 

Enkelte toalett bør være lett tilgjengelig fra uteområde. Renholds rutinene i 
barnehagen må ha en kvalitet som gjør at smitte begrenses. Ventilasjonen må 
kunne fjerne lukt og fuktighet som kan føre til vekst av mikroorganismer, 
og fuktskader skal utbedres så raskt det lar seg gjøre for å unngå negative 
konsekvenser for inneklimaet. Skader på sanitæranlegg bør utbedres så snart 
som mulig. Ved eventuelle fuktskader bør disse utbedres så raskt det lar seg 
gjøre for å unngå negative konsekvenser for inneklimaet. Det er viktig å avslutte 
renholdet av sanitæranlegg med å spyle rent alle slukene. 

Garderobenes  utforming og plassering av for eksempel vaskerom, vannlekerom 
og dusjrom må være slik at unødig vannsøl og tilsmussing unngås. Barnehagen 
må ha et rom for stell av spedbarn. Stellerom og vaskerom må tilfredsstille krav til 
våtrom i TEK.10.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Antall toaletter og håndvasker er tilpasset behovet til barnehagen. Minst ett 

skal være rullestolstilpasset.
• Sanitæranleggene har en utforming, kapasitet og standard som er tilpasset 

barnehagens størrelse og behov.
• Barnehagen har et eget rom for stell av barn som tilfredsstiller standard for 

våtrom. 
• Minst ett toalett er tilgjengelig fra uteområdet.

Sanitære forhold

83

§ 23 Sanitære forhold

Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker.
Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og
standard.
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§ 24. Avfallshåndtering

Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk 
 betryggende måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås.

Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes 
i  tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert.

Forskriften omfatter helsemessige og hygieniske forhold ved avfallet så lenge det 
er på barnehagens område. Forurensingsloven og lokale forskrifter kommer til 
anvendelse når avfallet er plassert i kommunale avfallsbeholdere. Avfall er en 
betydelig miljøbelastning og det bør være et mål for barnehagen å produsere så 
lite avfall som mulig. Hvordan og hvor avfallet oppbevares og hvilke rutiner som 
benyttes for innsamling, har betydning for å få til en hygienisk og helsemessig 
forsvarlig håndtering. Det har også betydning for det estetiske inntrykket for de 
som oppholder seg i barnehagen og omgivelsene. Risikoforhold som kan oppstå 
i forbindelse med avfall er: Smittespredning via rotter, fluer osv. og via håndtering 
og direkte kontakt med avfallet. Luktproblemer og risiko for brann er andre 
forhold som kan oppstå.

For å redusere avfallet ved barnehagen bør barn og ansatte få informasjon om 
og ta del i avfallsreduserende tiltak.

Spesialavfall som for eksempel lyspærer, batterier, elektronisk utstyr, kjemikalier 
og rengjøringsmidler må samles inn og leveres på gjenvinningsstasjon eller 
andre steder i samråd med renovasjonsvesenet. 

Avfallsbrenning skal ikke forekomme på barnehagens område. Mange kommuner 
har forbud mot avfallsbrenning. 

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• En avfallshåndtering som ikke medfører smittefare, luktulemper eller 

 risiko for ulemper med skadedyr.
• Rutiner for håndtering av spesialavfall.
• Avfallsbeholdere er plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig.
• Oversikt over hvem barnehagen kontakter dersom det oppstår problemer 

med avfallshåndteringen.
• Rutiner for eventuell kildesortering/kompostering.

Avfallshåndtering

87

§ 24 Avfallshåndtering

Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk
betryggende måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås.

Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i
tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert.
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§ 25. Tilsyn 

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes.

I forskriften er godkjenningsansvar, tilsynsansvar mv. lagt direkte til kommunen. 
Dette er gjort med bakgrunn i prinsippet om at kommunene i størst mulig grad 
selv skal fastsette hvilket kommunalt organ som skal løse en bestemt oppgave. 
Kommunestyret kan delegere sin myndighet etter bestemmelsene i kommune-
loven til det kommunale organ som skal løse oppgaven, og i tillegg gir 
folkehelse lovens § 9 kommunen hjemmel til å delegere myndigheten til et 
interkommunalt selskap. 

Drift av barnehager er ofte kommunal virksomhet, hvilket betyr at kommunen 
på dette området fører tilsyn med egen virksomhet og eiendom. Det stilles store 
krav til god styring og organisering av denne oppgaven, slik at det kommunale 
tilsynsorganet sikres både faglighet og  uavhengighet. Det vil for eksempel være 
viktig å sikre at tilsynsorganet ikke har direkte linjeansvar for drift, vedlikehold 
eller forvaltning av de kommunale barnehagene.

Kommunalt tilsyn med barnehagen
I folkehelseloven § 30, annet ledd, er kommunen pålagt å dokumentere særskilt 
at de har nødvendig styring med tilsynsansvaret: «Kommunenes tilsyn med 
virksomhet og eiendom i henhold til § 9 skal dokumenteres særskilt, herunder 
uavhengighet og likebehandling i tilsynet.» Det vil i denne sammenheng bl.a. være 
nødvendig å dokumentere:
• Hvem som har ansvar for å følge opp tilsynet med miljøet i skoler og barne-

hager.
• Hvilke forutsetninger tilsynsorganet er gitt i henhold til kompetanse, kapasitet 

og myndighet.
• Hvordan det er sikret at tilsynet er tilstrekkelig uavhengig med hensyn til de 

virksomheter som er gjenstand for tilsyn.
• At tilsynsorganet har tilstrekkelig styring med tilsynsoppgaven blant annet 

gjennom risikovurderinger og tilsynsplan, samt rutiner for oppfølging av 
avvik osv.

Foruten å føre tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes, skal 
 kommunen bistå med råd og veiledning etter forespørsel og ellers når sakens 
art gir grunn til det. Dette kan for eksempel være informasjon om gjeldende 
lover og forskrifter og hvilke tiltak som kan være nødvendige for å oppfylle 
lov bestemte krav på området.

Statlig tilsyn med kommunen
Folkehelseloven § 31 bestemmer at: «Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten 
av kommunens og fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold 
av §§ 4 til 9, 20, 21 og 27 til 30 i loven her».
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Det betyr at Fylkesmannen også skal føre tilsyn med at kommunen ivaretar sitt 
tilsynsansvar for miljørettet helsevern i barnehager og skoler, herunder har 
integrert forskriftens krav i sitt internkontrollsystem. 

God praksis i kommunen forutsetter følgende:
• Kommunen har delegert tilsynsmyndigheten til et tilstrekkelig   

uavhengig organ.
• Tilsynsmyndigheten følger en tilsynsplan.
• Tilsynsmyndigheten skal bistå med råd og veiledning.
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§ 26. Virkemidler 
og  dispensasjon

Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt 
i samsvar med folkehelseloven § 13 til § 16. 

Kommunen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelser 
i  denne forskriften.

Virkemidler
Vilkårene for å benytte virkemidlene fremgår av de enkelte paragrafene 
i  folkehelseloven. Når kommunen treffer vedtak i denne forbindelse, kommer 
de generelle bestemmelsene i forvaltningsloven (lov av 10. februar 1967 om 
 behandlingsmåten i forvaltningssaker) til anvendelse. 

Bestemmelsene om granskning, retting og tvangsmulkt er såkalt skjønnsmessig 
kompetanse, eller «kan-kompetanse». Det vil si at dersom vilkårene er oppfylt, 
er det opp til kommunen å avgjøre hvorvidt et pålegg skal gis. Dersom noen, for 
eksempel foresatte, ansatte osv. har bedt kommunen gi barnehageeier pålegg om 
f.eks. retting og kommunen velger ikke å bruke sin myndighet, er avgjørelsen å 
regne som et enkeltvedtak som kan påklages.

Gransking
Folkehelseloven § 13 omhandler granskning av eiendom og virksomhet. 
 Bestemmelser om fremgangsmåten ved granskning o.l. er fastsatt i forvaltnings-
loven § 15, herunder spesielle klageregler i § 15 fjerde ledd. Disse reglene 
 kommer til anvendelse i tillegg til reglene om gjennomføring som fremgår av § 13.

Retting
Etter folkehelseloven § 14 kan forhold ved barnehagen kreves rettet hvis for-
holdet direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen, eller er i strid 
med forskriftens bestemmelser, og det er forholdsmessighet mellom den helse-
messige gevinst som oppnås og vedtakets øvrige konsekvenser. Det kan gjelde 
forhold ved selve barnehagen eller ved eiendommen som brukes av den. Pålegg 
om retting skal være skriftlig og ha en frist for når forholdet skal være rettet. 
Kommunelegen kan fatte vedtak på kommunens vegne dersom det er nødvendig 
på grunn av tidsnød, jf. folkehelseloven § 9 annet ledd.

Tvangsmulkt 
Folkehelseloven § 15 åpner for at tvangsmulkt kan ilegges dersom rettingsvedtak 
ikke blir fulgt. Det er viktig å være klar over at tvangsmulkt kun kan knyttes til 
manglende oppfyllelse av rettingsvedtak, ikke til de øvrige virkemidlene. Tvangs-
mulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting eller i forbindelse med 
fastsettelse av ny frist for retting. Tvangsmulktens størrelse fastsettes under 
hensyn til hvor viktig det er at pålegget blir gjennomført og hvilke kostnader det 
antas å medføre (forholdsmessighetsprinsippet). 
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Bestemmelsen i § 15 utfylles av forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt gitt av 
Sosialdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 10. oktober 1988 
med hjemmel i folkehelseloven § 15 tredje ledd. Forskriftens § 3 med merknad 
fastslår at hvis det allerede er oppstått forhold ved en virksomhet som medfører 
fare for helseskade, skal tvangsmulkt ikke anvendes istedenfor stansing. 
 Kommunen har i slike tilfeller plikt etter folkehelseloven § 16 til å stanse 
 virksomheten.

Stansing
Etter bestemmelsen i folkehelseloven § 16 har kommunen plikt til å stanse 
virksomhet eller aktivitet eller deler av denne dersom det oppstår forhold knyttet 
til virksomhet eller eiendom som medfører overhengende fare for helseskade. 
Stansingen skal da gjelde inntil forholdene er rettet. Stansing kan gjennomføres 
med bistand av politiet. Kommunelegen har også her ved tidsnød kompetanse 
til å handle på kommunens vegne, jf. § 9 annet ledd.

Tilbakekallelse av godkjenning
Godkjenningsmyndigheten kan i alvorlige saker tilbakekalle godkjenningen 
av en barnehage. Der en barnehage over tid ikke oppfyller forskriftens krav, 
bør godkjenningsmyndigheten trekke godkjenningen, jf. folkehelseloven § 10 
og forvaltningsrettens alminnelige  vilkårslære.

Konsekvensene av et tilbakekall blir de samme som konsekvenser ved manglende 
godkjenning (se veiledning til § 6 Krav om godkjenning). 

Dispensasjon
Kommunen har en viss anledning til å unnta fra kravene i forskriften permanent 
eller midlertidig ved å gi dispensasjon. Forskriftens bestemmelser er i stor 
utstrekning utformet som funksjonskrav. Dette gir store muligheter for fleksible 
løsninger med lokale tilpasninger og minsker behovet for å gi dispensasjoner. 
Mange av funksjonskravene er så grunnleggende at det vanskelig kan bli tale 
om å dispensere fra dem. Det gjelder f. eks. det generelle kravet i § 7 om at 
 virksomheter som omfattes av forskriften, skal være helsemessig tilfredsstillende, 
og § 14 første ledd hvoretter barnehagen skal planlegges og drives slik at skader 
og ulykker forebygges.

I merknader til forskriftens § 26 heter det bl.a.: «Bestemmelsen om dispensasjon 
er inntatt for ikke fullstendig å utelukke muligheten av å gjøre unntak i enkelte 
særskilte tilfeller. Bruken av dispensasjon skal være restriktiv og forbeholdt de 
helt særskilte og enkeltstående tilfeller. Det bør ikke dispenseres fra krav som 
utgjør et hovedformål eller en hovedintensjon med forskriften, og det skal ikke 
dispenseres fra større deler av forskriften samlet.»

Det daværende Sosial- og helsedepartementet fastslo at det ikke skal dispenseres 
fra røykeforbudet i § 18.

Dispensasjonsadgangen er nå presisert ved Helse- og omsorgsdepartementets 
rundskriv I-1/2012. I det samme rundskrivet omtales forholdet mellom 
 adgangen til å sette vilkår ved godkjenning etter forskriftens § 6 og dispensa-
sjonsadgangen. Det vises her til at en del kommuner har praktisert god-
kjenningsordningen slik at det er gitt midlertidig godkjenning eller  godkjenning 
med vilkår om at et eller flere konkrete krav i forskriften oppfylles på et senere 
tidspunkt. Departementet mener praksisen med å gi midlertidig godkjenning 
eller godkjenning på vilkår er i strid med lov og forskrift, da disse stiller krav om 
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at alle forskriftens krav skal være oppfylt før godkjenning gis. Når det gjelder 
adgang til å stille vilkår som medfører ytterligere krav utover de som følger av 
forskriften, er denne muligheten tilstede jfr. folkehelseloven § 10 og forvaltnings-
rettens alminnelige vilkårslære.

Det betyr at dersom kommunen gir godkjenning til en virksomhet uten at alle 
forskriftens krav er oppfylt, må den ha gitt varig eller midlertidig dispensasjon 
fra disse kravene i forkant.

Avgjørelsen om å gi dispensasjon er et vedtak som følger reglene i forvaltnings-
loven, og som kan påklages til Fylkesmannen etter § 27 jf. folkehelseloven § 19.
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§ 27. Klage

Folkehelseloven § 19 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel 
i denne forskrift. 

Erklæring om klage på et vedtak skal ifølge forvaltningsloven § 32 fremsettes 
for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Det organ som har fattet 
 vedtaket, kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet, 
jf. forvaltningslovens § 33.

Dersom vedtaksorganet (kommunen eller kommunelegen) ikke gir klager 
medhold eller bare delvis medhold skal saken sendes til klageinstansen som er 
Fylkesmannen. Klageinstansen kan i henhold til forvaltningsloven § 34 prøve 
alle sider av det påklagede vedtaket, også de skjønnsmessige sidene. På samme 
måte vil for eksempel foresatte kunne påklage et godkjenningsvedtak dersom 
man mener at forholdene ikke er tilfredsstillende.

Klageadgang
Ifølge forvaltningslovens § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen 
med rettslig klageinteresse i saken. Dersom kommunen fatter vedtak om f.eks. ikke 
å godkjenne en barnehage, vil vedtaket kunne påklages av barnehagens eier eller 
leder, avhengig av hvem som etter kommunens regelverk har myndighet til dette.

I en del tilfeller henvender foresatte seg til kommunen for å anmode om eller 
kreve at kommunen fatter vedtak om retting av bestemte forhold ved barne-
hagen som antas å ha innvirkning på barnas helse. Dersom kommunen avviser 
saken eller etter realitetsvurdering kommer til at det ikke er grunnlag for krav 
om retting, kan foresatte gå sammen om å fremme klage. Hvorvidt foreldre har 
rettslig klageinteresse avgjøres etter en konkret vurdering av den enkelte sak. 
Momenter i en slik vurdering vil bl.a. kunne være:
• Hvor mange barn antas å bli rammet, i hvor sterk grad og på hvilken måte, 

ved at kommunen ikke fatter rettingsvedtak i den konkrete sak? Normalt vil 
det være slik at jo flere barns helse som kan være i faresonen, desto sterkere 
står saken deres rettslig.

• Hva vil konsekvensene mer generelt kunne bli dersom kommunen ikke fatter 
slikt vedtak, og på den annen side dersom forvaltningen skal ha plikt til å 
behandle, eller kreve retting i, den type sak det gjelder?

• Finnes det andre måter for foresatte å få gjennomslag for sine synspunkter 
på enn gjennom en klagesak etter forvaltningsloven?

Dersom foresatte ikke anses å ha klagerett, kan de henvende seg til kommunen 
eller Fylkesmannen med anmodning om at dens avvisnings- eller realitets-
avgjørelser endres.

Klage

99

§ 27 Klage.

Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-12
gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i denne forskrift. Før
fylkesmannen fatter vedtak i klagesak skal det innhentes uttalelse fra
fylkeslegen.
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God praksis i kommunen forutsetter følgende:
• Rutine for behandling av klagesaker
• Rutine for informasjon til foresatte om deres adgang til å klage over 

 forhold i barnehagen som kan virke negativt på helse og trivsel.

-�433�-



48

§ 28. Straff

Overtredelse av forskriften eller av vedtak truffet med hjemmel i 
 forskriften straffes i samsvar med folkehelseloven § 18, dersom ikke 
 strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

Av merknad til folkehelseloven § 18 fremgår det at skyldkravet er forsett eller 
uaktsomhet, og at strafferammen er bøter eller fengsel i inntil tre måneder. 

Det er kun kommunestyret selv som kan begjære påtale. Dette gjelder selv 
om oppgavene for øvrig er delegert til for eksempel kommunelege eller 
 inter kommunale organer.

§ 29. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1996.
Fra samme tid oppheves forskrift av 29. april 1977 nr. 9 om de  hygieniske 
forhold i bygninger og på områder som nyttes til, eller i forbindelse med, 
skolegang.

Forskriftens krav vil gjelde også for virksomheter som er tatt i bruk før 
 forskriftens vedtakelse. Virksomheter som pr. forskriftens vedtakelse er iverksatt, 
trenger imidlertid først ny godkjenning innen tre år fra ikrafttredelsen, med 
mindre barnehagene utbygges eller endres som nevnt i § 6. Det vises også til 
merknaden til § 6.
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Henvisninger
Aktuell lovgivning
Lover og forskrifter finnes på www.lovdata.no
• De mest sentrale lovene som omhandler forhold nevnt i veilederen: 
• Folkehelseloven
• Barnehageloven
• Forvaltningsloven 
• Plan og bygningsloven
• Arbeidsmiljøloven
• Forurensningsloven
• Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager med merknader.

Aktuelle hjemmesider for mer informasjon
• Helsedirektoratet www.hdir.no
• Utdanningsdirektoratet www.udir.no
• Nasjonal rådgivningstjeneste for skole og barnehageanlegg  

www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/
• Mattilsynet www.mattilsynet.no
• Arbeidstilsynet www.arbeidstilsynet.no
• Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no
• Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no
• Folkehelseinstituttet www.fhi.no
• Forum for miljø og helse www.fmh.no
• Kommunens hjemmeside
• www.helsebiblioteket.no
• www.regelhjelp.no
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Notater
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Postadresse: Pb. 7000  
St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf.: 810 20 050 
Faks: 24 16 30 01
E-post: postmottak@helsedir.no
www.helsedirektoratet.no
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/960-8 

Arkiv:                L71  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 12.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

31/16 Nordreisa formannskap 02.06.2016 

62/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Boligutvikling Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

 

Behandling: 

Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende tillegg til pkt 2: Prosjektene utarbeides i samarbeid med 

helse- og omsorgsutvalget for å sikre å ivareta denne sektorens behov.  

 

Det ble stemt over innstillingen med tilleggsforslaget. Innstillingen med tilleggsforslaget fikk 6 

stemmer og 1 stemte imot. Innstillingen med tilleggforslaget vedtatt.  

Vedtak: 

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. Prosjektene utarbeides i samarbeid med helse- og 

omsorgsutvalget for å sikre å ivareta denne sektorens behov.  

 

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. 
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Rådmannens innstilling 

5. 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. 

 

6. 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.  

 

7. 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. 

 

8. 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 

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: 
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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 

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 

-�441�-



 

 

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. 

 

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. 
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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 

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. 
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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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Nordreisa kommune 
           

 

Arkivsaknr:       2016/426-2 

Arkiv:                1942/47/1
  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 11.04.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
63/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 
20/16 Nordreisa formannskap 21.04.2016 

 

Deling og salg av gnr 47 bnr 1 feste 4 

Henvisning til lovverk: 
 
§ 13 Matrikkelloven. 
§ § 32, 37 Festeloven 
 
Vedlegg : Festekontrakt 

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.04.2016  
 
Behandling:  
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune gjennomfører fradeling og oppmåling av feste tomt for oppretting av egen 
matrikkelenhet.  
Nordreisa kommune tilbyr fester av 47/1/4 å kjøpe tomta i henhold til bestemmelsen i festeloven 
kr 66.936, pluss oppmålingsgebyr og tinglysing.  

Rådmannens innstilling.  
Nordreisa kommune gjennomfører fradeling og oppmåling av feste tomt for oppretting av egen 
matrikkelenhet. 
Nordreisa kommune tilbyr fester av 47/1/4 å kjøpe tomta i henhold til bestemmelsen i festeloven 
kr 66.936, pluss oppmålingsgebyr og tinglysing.   
 

Saksopplysninger 
Saken gjelder Flyplassvegen 9, på Gnr 47 bnr1 feste 4. Altså en festetomt. Kommunen er 
grunneier, mens fester er død.  
Boet forsøker nå å finne ut hva de skal gjøre med huset og eiendommen. Huset er per i dag 
ubebodd, og krever ifølge boet en større oppussing før det kan bebos igjen. Det er uklart for boet 
hva som nå vil skje med huset siden de ikke eier tomta det står på. 



Festetomta er etablert i 1950 og er på omtrentlig 2.8 daa, den er bebygd og det er opparbeid vei, 
vann og avløp.  
 
Boet ser for seg to alternativer: 

1. Kommunen overtar huset. 
2. Kommunen selger tomta til boet. 

 
Nordreisa kommune nevner en mulighet som er en videreføring av feste ved oppretting av ny 
kontrakt for 47/1/4. 

 
Planstatus  
Ca. 0,7 daa er avsatt til boligformål i plan 19421988_003. 
Bygningene på tomta ligger inne i område som er uregulert, dvs. LNFN område. 
 
Prisfastsetting 
Ved innløsning av festetomter fastsettes kjøpesummen etter regler fastsatt i tomtefesteloven 
 

§ 32.Rett til innløysing av festetomt til bustadhus og fritidshus 

Festaren kan krevje å få innløyse ei festetomt til bustadhus eller fritidshus når det er gått 30 år av 

festetida - om ikkje kortare tid er avtalt - eller når festetida er ute. Etter at det er gått 30 år av festetida, 

kan festaren også krevje å få innløyse ei festetomt til bustadhus kvar gong det er gått to nye år, og ei 

festetomt til fritidshus kvar gong det er gått ti nye år. 

§ 37.Innløysingsvilkår 

Ved innløysing av tomt som er festa bort til bustadhus eller fritidshus, skal innløysingssummen vere 25 

gonger årleg festeavgift etter regulering på innløysingstida, om ikkje ein mindre innløysingssum er avtalt. 

Ved innløysing der innløysingstida er inne ti år eller kortare før avtala kunne ha vorte lengd etter § 33, 

kan bortfestaren krevje regulering av festeavgifta etter § 15 fjerde ledd på innløysingstida. Om ikkje anna 

er avtalt, kan bortfestaren likevel krevje at innløysingssummen for andre tomter enn dei som er festa bort 

på uavgrensa tid utan oppseiingsrett for bortfestaren, skal vere 40 prosent av tomteverdet på 

innløysingstida med frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta med eigne tiltak eller tilskott til 

tiltak som er gjort av andre. Tomteverdet må ikkje setjast høgare enn det tomta kan seljast for om det 

berre er tillate å setje opp det eller dei husa som er på tomta. 

 

Ut i fra disse reglene kan fester kreve å få kjøpt tomta for 25 ganger festeavgifta, eller etter 
beregning 40 prosent av tomteverdien.  
 
Alt 1 
Festetomta ble opprettet i 1950. Festeavgifta var da fastsatt til 20 kr. I hht SSB sin 
konsumprisindeks tilsvarer dette 388 kr i 2016 kroner. En innløsningsverdi på festeavgift x 25 
blir da kr 9700. Kommunen ble eier av denne tomta i 1992 ved kjøpet av Goppa friluftsområde. 
Så langt vi kan finne ut har kommunen ikke krevd festeavgift. Hvis kommunen hadde videreført 
avtalen fra 1950 ville festeavgiften i 1992 vært 239 kr pr år. For de 24 årene etter 1992 utgjør 
dette ca 6000 kr. Med bakgrunn i dette foreslås en pris på kr 15.700 kr  
 
Alt 2  
Ut i fra tidligere utbygginger i Sørkjosen og Høgegga var prisen pr m2 60 kr. Med bakgrunn i  
60 kr pr m2, tomt på 2789 m2, 40% av en tomteverdi på 167.340,00 kr utgjør dette 66.936,00 
kr.  



Vurdering 
Vi vurderer det slik at det er mest ryddig å opprette egen matrikkelenhet av festetomta for salg. 
Prisen bør være i henhold til bestemmelsene i festeloven, og i tillegg kommer omkostning for 
oppmåling og tinglysing. I festekontrakten på side 1 underpunkt C, hvor innløsning av festetomt 
viser til en prisberegning av markedsverdi. Festekontrakten sier ikke noe om festetid. Vi tolker 
at i den tiden var normal festetid 99 år. Derfor mener vi at verdivurderinga må benytte alt 2, dvs 
40% av markedsverdi. 
Videreføring av feste for 47/1/4 ser vi som en dårlig løsning, det er med en stor fordel å få 
ryddet opp i gamle festetomter. Det vil være en stor verdi økning for kjøper.  
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2015/162-56 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 05.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

64/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Gjennomføring av ekspropriasjon og søknad om forhåndstiltredelse av 

grunnareal av gnr 47 bnr 25 i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

- Plan- og bygningsloven 

- Oreigningsloven 

 

Vedlegg 

1 Plankart: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningsloven § 16-2 gjennomføres ekspropriasjon av Samferdselsanlegg 

teknisk infrastruktur og gangvei i reguleringsplan Sokkelvikkrysset- Plan ID: 19422014_005 for 

å sikre utbygging av området i samsvar med planen. 

 

I medhold av Oreigningslovens § 25 søkes det Fylkesmannen om samtykke til 

forhåndstiltredelse før rettslig skjønn er foretatt. 

 

 

Saksopplysninger 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret 20.03.2014. Området Sokkelvikkrysset 

som omfatter eiendommen gnr 47/25 er vedtatt som utbyggingsområde. Området ligger 3 km 

sør for Sørkjosen langs E6 ved avkjøringen til Sokkelvik.  

 

Gjennom reguleringsplanen, Sokkelvikkrysset - Plan ID: 19422014_005, vedtatt i kommunestyret 

26.03.2015, ble det lagt til rette for utfartsparkering for ca. 34 personbiler ved Sokkelvikkrysset, 

samtidig som det blir en snuplass for både brøytebil og buss der de kan snu uten å måtte rygge. Ved 

kommende omlegging av dagens E6 etter at tunellen gjennom Sørkjosfjellet er ferdig, vil 

veistrekningen fra Jubelen til Langslett over Sørkjosfjellet omklassifiseres til kommunal vei. Det er 
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per i dag usikkert om vegstrekningen fra Sokkelvikkrysset til Veibrink da vil bli vinterstengt. 

Dersom veien vinterstenges vil det være behov for snuplass for brøytebil og busser.  
 

Grunneier protesterte på etableringen i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen. På 

bakgrunn av protester fra grunneier ble arealet redusert gjennom reguleringsplanprosessen fra 

13,9 daa til 8,5 daa. Grunneier påklaget planvedtaket 29.04.2015, men klagen ble avslått av 

kommunestyret 24.06.2015 og av Fylkesmannen i Troms som stadfester kommunestyrets vedtak 

i brev av 16.10.2015. Grunneier tok saken opp på nytt med Fylkesmannen 16.12.2015 og ba om 

ny vurdering av Fylkesmannens vedtak av 16.10.2015. Fylkesmannen avviste dette i brev av 

03.02.2016.  

 

Fra våren 2015 er det ført samtaler med grunneier for å komme til enighet om kjøp av arealet.  

Dialogen stoppet opp da planvedtaket ble påklaget, og den ble videre utsatt da grunneier i 

desember 2015 ba om en ny vurdering fra Fylkesmannen i Troms. Grunneier ønsket ikke å svare 

kommunen før de fikk svar på siste klage fra Fylkesmannen. Etter det er samtalene tatt opp 

igjen.  

 

Kommunen har engasjert godkjent takstmann våren 2015 som har fastsatt verditakst på 

landbrukseiendommen. Grunneierne har ikke akseptert denne prisen.  

Grunneier har i samtaler framsatt andre mulige oppgjørsformer. Kommunen har imøtekommet 

og akseptert det ene alternativet, men grunneier ønsker fortsatt ikke å selge. 

 

 

Vurdering 

Parkerings- og snuplassen lages i forbindelse med bygging av tunell gjennom Sørkjosfjellet. Når 

tunellen blir ferdig vil dagens E6 opp Sørkjosefjellet bli kommunal veg. Det er derfor ønske om 

å lage en snuplass/parkeringsplass ved det siste huset på veien opp til Sørkjosfjellet. For å 

etablere parkerings- og snuplassen trenger en å fylle opp området. Dette planlegges gjort med 

steinmasser fra tunelldriften. Det haster derfor med å få ervervet eiendommen siden tunelldriften 

avsluttes i august 2016. 

 

Kommunen har i lang tid forsøkt å komme fram til enighet om kjøp av arealet med grunneier, 

uten å lykkes. Det går ikke bare på enighet om oppgjør, men at grunneier prinsipielt er imot å 

selge. Derfor er det nå kun gjennom ekspropriasjon at kommunen har mulighet til erverv av de 

nødvendige arealene. I reguleringsplanen inngår viktige offentlige formål og samferdsels-

løsninger. Disse blir viktige når tunnelen blir ferdig og dagens E6 blir kommunal veg.  

 

Det anbefales at det søkes om Fylkesmannens samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av 

Oreigningslovens § 25. Etter denne bestemmelse kan det, når særlige grunner foreligger, søkes 

om forhåndstiltredelse før rettslig skjønn er begjært. Etter rådmannens oppfatning foreligger det 

særlige grunner i og med at trafikksituasjonen, etter at tunellen blir ferdig, blir totalt forandret og 

for å få gjort arbeidet ferdig med tilgjengelige tunnelmasser må arealet erververs nå. 
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TEGNFORKLARING PBL. § 20-4

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Nordreisa kommune
Detaljregulering Sokkelvikkrysset

Saksbehandling etter PBL:

StatusVedtakUtvalgDato

6.1.2015 Driftsutvalget

PlanID: 19422014_005

Parkeringsplasser

Samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur/

Naturområde

Faresone - Ras- og skredfare (H 310)

Reguleringsplan   PBL  2008

Planens begrensning

Faresonegrense

Formålsgrense

Frisiktlinje

Regulert kant kjørebane

Påskrift feltnavnAbc

Felles for  reguleringsplan PBL 1985 og 2008

Dato: Sist rev:1.12.2014 24.2.2015

Høring og off. ettersyn

Grønnstruktur (PBL §11-7, nr. 3)

Hensynssoner (PBL §11-8, a)

andre hovedformål

(PBL §11-7, nr. 2)

parkering og snuplass

Målestokk: 1:500

Regulert parkeringsfelt

Frist: 20.2.2015

Gang/sykkelveg

3.3.2015 Driftsutvalget Sluttbehandling

26.3.2015 Kommunestyret Sluttbehandling

Regulert senterlinje-�453�-



 

Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2541-10 

Arkiv:                U60  

Saksbehandler:  Christin 

Andersen 

 Dato:                 10.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 25.05.2016 

65/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa 

kommune 

Henvisning til lovverk: 

• Kommuneloven §§ 9 og 10 

• Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 06.02.1989 

• Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 06.08.2005l 

• Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 26.10.2015 

• Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa, Troms av 24.06.2010 nr 

1252 

 

Vedlegg 

1 Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.05.2016  

 

Behandling: Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol godkjennessom høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist 

er fire uker fra kunngjøringsdato 

Rådmannen sitt forslag enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 

godkjennessom høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist er fire 

uker fra kunngjøringsdato 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol godkjennes 
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som høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist er fire uker fra 

kunngjøringsdato.  

 

 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol ble vedtatt april 2004, 

og revidert juni 2010. Forskriften regulerer: 

- Åpningstid og skjenketider 

- Salgstider for salg av øl/rusbrus i forretninger med slik bevilling 

- Ambulerende skjenkebevilling – delegasjon 

- Kontroll og inspeksjon og sanksjoner ved overtredelse  

 

Stortingets endringer i alkohollovgivning og lokal praksis viser at det er behov for endringer av 

Nordreisa kommunes lokale forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol. 

 

Stortingets endringer i alkoholloven og forskrift til loven er som følger:  

• Alkoholloven §§2-5, 3-4 og 3-7 – åpningstider for salg og utlevering av alkoholholdig 

drikk. Loven åpner nå for salg av alkohol på valgdagen både fra butikk og Vinmonopol.  

• Alkoholloven § 1-8 om inndragning, samt alkoholforskriften kap. 10 om prikktildeling 

og inndragning med innføring av normerte regler for inndragning.  

• Alkoholforskriften kapittel 14 som gjelder alkoholreklameforbudet.  

• Alkoholforskriften §§ 5-1, 5-2, 5-4, 5-6 som gjelder krav til kunnskapsprøve. 

• Alkoholforskriften § 6-2 som gjelder satser for bevillingsgebyr.  

• Alkoholforskriften § 9-3 som gjelder kommunens ansvar for kontroll og opplæring av 

kontrollører og § 9-5 anonymitet og påfølgende presentasjon for stedets ansvarshavende.     

 

Saken har vært til behandling i kommunestyret og i helse- og omsorgsutvalget:  

 
Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

 

Behandling:  
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes og oversendes helse- og omsorgsutvalget 

for behandling.  

 

Vi ønsker spesielt at det vurderes:  

- Lengde på bevillingsperioden (§1 pkt B)  

- Aldersgrense på arrangement hvor det serveres alkohol  

- Bedre kontroll av bevillingene  

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 18 stemte for og 3 stemte imot. Utsettelsesforslaget dermed vedtatt.  

 

Vedtak:  
Saken utsettes og oversendes helse- og omsorgsutvalget for behandling.  

Vi ønsker spesielt at det vurderes:  

- Lengde på bevillingsperioden (§1 pkt B)  

- Aldersgrense på arrangement hvor det serveres alkohol  

- Bedre kontroll av bevillingene  

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 12.01.2016  

 

Behandling:  
Even P. Olsen (Krf) fremmet følgende forslag: § 5.2 ledd i lokal forskrift siste setning. Skjenking på arrangement 

for øvrig skal ikke skje før klokken 18.00. 
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Trond Bjerkmo (Ap) fremmet følgende forslag: Til rådmannens forslag/vurdering kulepunkt 5: Ordfører avgjør 

skjenketid for arrangement.  
 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag:  

§ 1.B ingen bevillinger skal opphøre men gjelde for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30 september 

året etter at nytt kommunestyre tiltar. 

§8 tillegg til fjerde avsnitt. Kommunen skal påse at kontroll med skjenkestedene utøves også opp mot stengetid.  
 

Det ble stemt over forslag fra Olaug Bergset (Sp) § 1.B ingen bevillinger skal opphøre men gjelde for en ny periode 

på inntil fire år med opphør senest 30 september året etter at nytt kommunestyre tiltar. Forslaget ble vedtatt mot 1 

stemme.  

Det ble stemt over forslaget til Olaug Bergset (Sp) §8 tillegg til fjerde avsnitt. Kommunen skal påse at kontroll med 

skjenkestedene utøves også opp mot stengetid. Enstemmig vedtatt  
 

Det ble stemt over forslaget fra Even P. Olsen (Krf) § 5.2 ledd i lokal forskrift siste setning. Skjenking på 

arrangement for øvrig skal ikke skje før klokken 18.00. 2 stemte for forslaget, resten stemte for rådmannens forslag.  
 

Det ble stemt over forslaget fra Trond Bjerkmo (Ap) Til rådmannens forslag/vurdering kulepunkt 5: Ordfører 

avgjør skjenketid for arrangement. Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer.  

 

 

Vedtak:  
Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol godkjennes  

som høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist er fire uker fra kunngjøringsdato og 

innspill behandles av Nordreisa helse-og omsorgsutvalg og Nordreisa kommunestyre for endelig vedtak.  
 

Med følgende endringer:  

§ 1.B ingen bevillinger skal opphøre men gjelde for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30 september 

året etter at nytt kommunestyre tiltar.  
 

Kommunen skal påse at kontroll med skjenkestedene utøves også opp mot stengetid.  
 

Kulepkt 5: Ordfører avgjør skjenketid for arrangement  
 

Endring av Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. §§10-1 - 10-6 erstatter lokal forskrift §9 fra 

01.01.2016.  

 

 

Etter vedtak fra helse- og omsorgsutvalget har lokal forskrift vært ute på høring, med 

høringsbrev til nåværende bevillingshavere / høringsparter, annonsering på sosiale medier og 

nettsted og høringsdokumenter har vært utlagt på Servicetorg i høringsperioden som er 4 uker.  

 

Høringsparter i saken med eget høringsbrev: 

- Samtlige bevillingshavere 

- Politi 

- Fylkesmannen i Troms 

- Nav Nordreisa  

- Familiesenter 

- Rus og psykisk helsetjenester 

- Kommuneoverlege Nordreisa kommune 

- Al kontroll AS 

- Nordreisa Ungdomsråd 

- Nordreisa Næringsforening 

- Nordreisa Næringsutvalg 

- Fylkesmannen i Troms – avd for sosial- og familiesaker 

- AA Nordreisa 

 

Saken og innspill skal behandles i helse- og omsorgsutvalget og deretter i kommunestyret for 

endelig avgjørelse. Vedtatt forskrift skal deretter ligge ute til ny høring i 4 uker for så å 

kunngjøres i Norsk Lovtidend og er gjeldende fra kunngjøringsdato. Norsk Lovtidend kunngjør 
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elektronisk lokale forskrifter stort sett hver torsdag. Nye innspill vil føre til ny politisk 

behandling.  

 

Det er kommet inn 3 innspill i første høringsrunde:  

 

Kjøpmann Storslett Spar:  

§3 - salgstider for salg av alkohol - vi ønsker at det åpnes for å starte alkoholsalget kl 07.00 slik 

det åpnes for i alkohollovens §3-7 2.ledd. 

 

NAV Nordreisa har ingen innsigelser/kommentarer til forskriften om salgs- og 

skjenkebevilling for alkohol jfr. Nordreisa kommunestyre sak 70/15 og Nordreisa helse- og 

omsorgsutvalg sak 4/16. 

 

Reisafjord Hotell: Alt ser greit ut. Vi har ikke noe mer å tilføye. 

 

 

 

Vurdering 

Med jevne mellomrom oppstår det behov for å foreta justeringer i lovgivningen og også i lokale 

forskrifter. Stortingets endringer i alkoholloven og forskrift til loven har medført ny politisk 

behandling av Nordreisa kommunens alkoholforskrift, og helse- og omsorgsutvalgets forslag til 

endring har vært lagt ut til høring. Endring av Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 

mv. §§10-1 - 10-6 erstatter lokal forskrift §9 fra 01.01.2016. 

 

I løpet av høringsperioden kom det inn 3 innspill.  

 

Rådmann foreslår at Helse- og omsorgsutvalgets forslag endring av forskriften godkjennes som 

høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist er fire uker fra 

kunngjøringsdato.  
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HØRINGSUTKAST 
 

Forskrift 

salgs- og skjenkebevilling  

for alkohol 
 

 

INNHOLD 

§   1  Forskriften regulerer 

§   2  Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 

§   3 Salgstider for salg av øl 

§   4 Åpningstider for overnattingssteder 

§   5 Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning 

§   6  Dispensasjon / bevillingsrettigheter 

§   7 Stengingsadgang 

§   8  Kontroll og inspeksjon 

§   9 Overtredelse / inndragning 

§ 10  Bevillingsgebyr 

§ 11 Ikrafttredelse  

 

 

 

Nordreisa kommune         
 



§ 1.Forskriften regulerer 

a) Forskriften regulerer  

- Åpnings- og skjenketider for serveringssteder  

- Salgstider for salg av øl og rusbrus i forretninger med slik bevilling  

- Åpnings-/skjenketider for overnattingssteder  

- Ambulerende skjenkebevilling  

- Dispensasjon/bevillingsrettigheter  

- Stengningsadgang  

- Kontroll  

- Overtredelse/inndragning  

- Bevillingsgebyr  

- Ikrafttredelse.  

 

b) Bevilgningsperioden gjelder for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september 

året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

 

§ 2.Åpningstider og skjenketider for serveringssteder 

a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra klokken 02.00 til klokken 06.00, jf. 

serveringsloven § 15, første ledd.  

b) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent 

alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol) fra klokken 11.00 til klokken 

02.00.  

Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 3 (fra og med 22 til og med 60 

volumprosent alkohol) fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 

 

c) Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.  

 

§ 3.Salgstider for salg av øl 

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningens alminnelige åpnings- og lukningstider 

kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom: 

- mandag til fredag fra klokken 08.00 til klokken 20.00  

- dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra klokken 08.00 til 

klokken 18.00.  

Salg av øl på søndager og helligdager, 1. mai og 17. mai er ikke tillatt, jf. alkoholloven § 3-7, tredje 

ledd. 

 

§ 4.Åpningstider for overnattingssteder 



Åpningstider fastsatt i serveringsloven § 15, første, andre eller fjerde ledd gjelder ikke servering ved 

overnattingssteder til overnattingsgjester, jf. lovens § 15, femte ledd. Når det gjelder 

overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til 

tidsbegrensningene i alkoholloven § 4-4, første og annet ledd. 

 

§ 5.Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning 

a) Ambulerende skjenkebevilling.  

Nordreisa kommune har en (1) ambulerende skjenkebevilling. 

Ambulerende bevilling kan gis for øl, vin og brennevin til sluttede selskaper, og er tenkt brukt ved 

bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Ambulerende skjenkebevilling knyttes til person og 

skjenkested først når den benyttes. 

Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før 

arrangementet skal avholdes. 

b) Skjenkebevilling for en enkelt anledning.  

Skjenkebevilling for brennevin forutsetter at stedet enten har eller får bevilling for skjenking av øl og 

vin. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt skjenkebevilling for 

hvert enkelt arrangement, enten som alminnelig skjenkebevilling eller som skjenkebevilling til sluttet 

selskap. Bestemmelsen kan også anvendes til utvidelse av eksisterende skjenkebevilling til å omfatte 

brennevin for en enkelt anledning. 

Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før 

arrangementet skal avholdes. 

c) Delegering.  

Iht. kommuneloven § 9 pkt 5 delegeres ordfører å tildele ambulerende skjenkebevilling til et lukket 

arrangement (alkhl § 4-5) samt bevilling for en bestemt anledning (alkhl § 1-6, 2.ledd siste setn), for 

deltakere i åpent arrangement.  

Det innhentes uttalelse fra lensmannen før bevilling gis etter § 5 a og § 5 b. Det bør ikke gis 

skjenkebevilling til stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensning 

eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder selv om skjenking skal skje på 

et fysisk avgrenset område. Ordfører avgjør skjenketid for arrangement.  

Vedtak etter § 5 refereres i påfølgende møte i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. 

Vedtak etter § 5 kan påklages til kommunestyret, jf. forvaltningsloven § 28. 

 

§ 6.Dispensasjon/bevillingsrettigheter 

Jf. serveringsloven § 15 og alkoholloven § 3-7, andre ledd, kan kommunestyret ved behandling av 

den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra 

tiden i denne forskrifts § 2. 

 



§ 7.Stengningsadgang 

I henhold til serveringsloven § 17 kan politiet stenge et serveringssted for inntil 7 dager dersom det 

er nødvendig. Også i henhold til alkohollovens § 1-8a kan politiet stenge et sted som driver salg eller 

skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling. Politiet kan stenge et salgs- eller skjenkested i 

inntil 2 dager for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller 

allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd. 

I henhold til serveringsloven § 18 kan kommunen straks sette en serveringsbevilling ut av kraft inntil 

videre. Slik suspensjon kan foretas dersom dette er nødvendig for å stanse eller avverge lovbrudd. 

 

§ 8.Kontroll og inspeksjon 

Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av 

alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og statlig bevilling etter alkoholloven § 5-3, 

første ledd, herunder kontroll med føring av internkontroll etter kapittel 8 i forskriften. 

Inspektør med kontrolloppgaver i forhold til salgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres 

for et bestemt tidsrom av rådmann, jf. forskrift 8. juni 2005 nr. 538. 

Kontrollrapport sendes på fastsatt formular til rådmannen og refereres i Nordreisa helse- og 

omsorgsutvalg. Kontrolloppgavene utføres iht. forskrift 8. juni 2005 nr. 538, kapittel 9. 

Det skal utføres årlig kontroll på samtlige salgs- og skjenkesteder i kommunen. Kommunen skal årlig 

utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder jf. Sentral forskrift § 

9-7. 

Innenfor rammen av forskrift 8. juni 2005 nr. 538 kan kommunen fastsette nærmere retningslinjer 

for utøvelsen av kontrollen med salgs- og skjenkestedene. 

 

§ 9.Overtredelse/inndragning 

§9-1 Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i sentral forskrift § 10-2 til § 10-6 gjelder der 

kontroll gjennomført i henhold til kapittel 8 i denne forskriften eller rapport fra andre myndigheter, 

avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter 

alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov 

som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i 

bevillingsvedtaket. 

§ 9-2 Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall 

prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd. 

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 

kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir 

tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. 

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkoholloven § 

1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 

første ledd. 



§ 9-3 Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: 

- salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd  

- brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i sentral forskrift 

- brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7 hindring av kommunal 

kontroll, jf alkoholloven § 1-9 

 

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker: 

-  salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i denne 

forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. 

§ 4-2 første ledd i sentral forskrift 

- brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-7 og § 4-4  

- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 1-5 

første ledd  

- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. 

alkoholloven § 1-5 tredje ledd.  

 

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: 

- det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller 

bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater 

stedet, jf. § 4-1 i sentral forskrift  

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i 

sentral forskrift  

- manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i sentral 

forskrift 

- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i sentral forskrift  

- brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c  

- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 tredje ledd  

- gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 tredje ledd.  

 

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk: 

- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i sentral forskrift  

- brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i sentral forskrift   

- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i sentral forskrift  

- gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i sentral forskrift 

- brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i sentral forskrift  

- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3  

- brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i sentral forskrift 

- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet 

alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.  

 

§ 9-4 Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen 

tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 9-3. 

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en 

overtredelse enn det som følger av § 9-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpende omstendigheter 



også øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 9-2, i de alvorligste tilfellene for 

resten av bevillingsperioden. 

Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes særskilt i 

vedtaket. 

§ 9-5 Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 

tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16. 

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med 

vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger. 

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten    ikke benyttes, 

kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning 

hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag. 

§ 9-6 Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut 

forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16. 

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker. 

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato. 

 

§ 10.Bevillingsgebyr 

Fastsettelse av bevillingsgebyr skjer i hht departementets forskrift om gebyrsatser og innbetaling av 

gebyr.  

 

§ 11.Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend. 

 

Fra samme tid oppheves forskrift 24. juni 2010 nr. 1252 om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, 

Nordreisa kommune, Troms. 



 

Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2016/512-2 

Arkiv:                011  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 02.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

66/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdagen 

Henvisning til lovverk: 

Valgloven 

Rådmannens innstilling 

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2017 hvor valgdagen er fastsatt til mandag 

11. september 2017 avholdes også valg i Nordreisa kommune søndag 10. september 2017. 

 

Valglokalet på Storslett skal ha åpent 10. og 11. september 2017. 

 

Saksopplysninger 

I brev av 22.04.2016 opplyser Det kongelige Kommunal- og Regionaldepartementet at 

valgdagen for stortings- og sametingsvalget i 2017 er fastsatt til mandag 11. september 2017. 

Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme om det i vedkommende kommune på en eller flere 

steder også skal avholdes valg søndag 10. september 2017. 

 

Kommunestyret kan selv med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmer vedta at det på ett eller 

flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket 

må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. 

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2013 vedtok et enstemmig Nordreisa kommunestyre at 

Storslett skulle ha valglokalet åpnet søndag. 

Vurdering 

Da det er mulighet å avgi forhåndsstemmer fra 1. juli og frem til 8.september vil det være 

tilstrekkelig å ha ett valglokale med søndagsåpent i kommunen. 

 

Velgerne har mulighet til å kunne forhåndsstemme på hvilket som helst stemmemottak i landet, 

uavhengig om de bor i kommunen eller ikke. Dersom det skal være søndagsåpent i flere enn et 

stemmelokale, må det tas hensyn til økning i leie- og lønnsutgifter. 

 

Med tanke på kommunens økonomiske situasjon og gode erfaringer ved å ha et valglokale åpent 
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søndag, anbefales det at ordningen med å ha kun et valglokale åpent søndag videreføres til også 

å gjelde Stortings- og sametingsvalget 2017. 
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2015/2488-80 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 08.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

67/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere 2017 - 2020 

Henvisning til lovverk: Domstolloven 

 

Notat - Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre til å fatte følgende vedtak: 

 

Lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 

 

22 meddommere til Nord-Troms Tingrett: 

Kvinner:    Menn: 

1. Mona Fjellaksel Fossvoll  1. Terje Ansgar Eriksen 

2. Edel Mikkelsen   2. Karl Magne Bergland 

3. Åshill Fredriksen   3. Stein Gunnar Jørgensen 

4. Rikke Gausdal   4. Bent Gunnar Solvang 

5. Iris Birkelund   5. Eivind Bergmo 

6. Beate Nordgård Simonsen  6. Odd Kristian Kristiansen 

7. Elin B. Slettli   7. Bjarne Josefsen 

8. Cathrine Jensen   8. Magne Henriksen 

9. Marit Elisabeth Eira  9. Per Sverre Moen 

10. Reidun Åse Gaare   10. Harry Fyhn 

11. Lisa Hansen   11. Stein Arne Rånes 

 

8 lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett: 

Kvinner:    Menn: 

1. Merete Rasmussen   1. Torkjell Andersen 

2. Kirsten Hansen Krone  2. Hallgeir Bertelsen 

3. Line Nyvoll Bergland  3. Tom Vegar Kiil 

4. Tone Aronsen   4. Rolf Arild Bakkeslett 

 

4 jordskiftemeddommere til jordskifteretten: 

Kvinner:    Menn: 

1. Ragnhild With   1. Pål Halvor Bjerkli 
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2. Anja C. Birkelund   2. Jim Myrheim 

 

 

Saksopplysninger 

Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette 

antallet mellom kommunene. Utgangspunktet er at hvert utvalgsmedlem skal gjøre tjeneste 

i to saker per år. Siste frist for når domstolleder skal underrette kommunen om fordelingen 

på kommuner er 1. mars 2016. Kommunene skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2016 

og rapportere utfallet av valget innen 15. september 2016. 

 

Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan velges 

både til lagmannsretten og tingretten, domstolloven § 68 siste ledd. Personer som velges til 

lagmannsretten eller tingretten er imidlertid valgbare som meddommere til jordskifteretten, 

jordskifteloven § 2-5. De kan også brukes som skjønnsmenn, skjønnsprosessloven § 14. 

 

Domstolloven § 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av 

lagrettemedlemmer og meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen 

innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og 

sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen 

i kommunen. Kommunens vedtak vil som andre kommunale vedtak være gjenstand for 

lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. 

 

Nordreisa kommunestyre skal innen 1. juli 2016 velge følgende grupper av meddommere/ 

lagrettemedlemmer: 

Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten  

Meddommere til tingretten 

Jordskiftemeddommere til jordskifteretten 

 

Ordningen med valg av særskilt utvalg av fagkyndige meddommere i medhold av domstolloven 

er opphevet. Domstolene kan oppnevne fagkyndige meddommere i den enkelte sak uavhengig 

av et bestemt utvalg.  

 

Det er viktig at kommunen gjennomfører valgene og rapporterer utfallet av valgene innen de 

frister som er satt opp i domstolloven for at saksavviklingen i domstolene ikke skal forsinkes 

eller stoppe opp. Aktuelle frister for kommunens arbeid med valg av lagrettemedlemmer og 

meddommere er som følger: 

1. mars 2016 domstolleder skal varsle kommunen om antall medlemmer i utvalget, 

domstolloven §§ 64/65 begge andre ledd 

1. juli 2016 kommunen skal ha gjennomført valget, domstolloven § 66 første ledd 

15. september 2016 kommunen skal ha sendt inn listene over de som er valgt, domstolloven § 

69 andre ledd 

 

Domstolloven § 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå 

kandidater. Oppfordringen kan komme til uttrykk på forskjellige måter, eksempelvis 

gjennom annonser i lokalpressen, på kommunens hjemmesider på internett eller ved 

oppslag på steder der allmennheten ferdes. Bortsett fra at allmennheten skal oppfordres til å 

foreslå kandidater er det opp til kommunene hvordan de vil finne frem til dem som skal velges.  

Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er 

villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, er det i praksis behov for en 

viss forhåndskontakt. Nordreisa kommune har annonsert på kommunens hjemmeside, facebook 

side og annonse i Framtid i Nord med oppfordring til kommunens innbyggere til å stille som 
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meddommer og informasjon til sittende meddommere om å melde ifra om de stiller til gjenvalg. 

Totalt 24 kvinner og 27 menn meldte sin interesse. Valgnemnda har hatt to møter. Listen over 

personer som er foreslått har vært lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, kommunens 

hjemmeside og facebook side. 

 

Regelen om at kommunene skal legge manntallet over dem som hadde stemmerett ved 

kommunevalget til grunn for valget til utvalgene, videreføres ikke, idet kommunene – innenfor 

reglene om valgbarhet – skal stå fritt med hensyn til hvem som velges.  

 

Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og 

meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige 

informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved 

forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene 

legge vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å 

avklare forholdet til kravene etter § 72.  Kommunene har også ansvar for å reagere om man i 

valgperioden blir kjent med at det har inntrådt forhold som gjør at et utvalgsmedlem ikke lenger 

er valgbar, herunder kontroll med vandel. Dersom noen av utvalgsmedlemmene kommer i en 

situasjon som nevnt i §§70-72, skal kommunen slette vedkommende fra utvalget, jf. § 76 første 

ledd. Domstolen skal varsles om slik sletting. 

 

Valgnemndas endelige forslag er sendt til gjennomgang hos lensmannen i Nordreisa, for 

bekreftelse av foreslåtte meddommers vandel. Samtlige på listen har godkjent vandel. 

 

Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan velges 

både til lagmannsretten og tingretten, domstolloven § 68 siste ledd. Personer som velges til 

lagmannsretten eller tingretten er imidlertid valgbare som meddommere til jordskifteretten, 

jordskifteloven § 2-5. De kan også brukes som skjønnsmenn, skjønnsprosessloven § 14.  

 

Krav til den som skal velges: 

Kravene er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer: 

1) Generelle krav 

2) Personer utelukket på grunn av stilling 

3) Personer utelukket på grunn av vandel 

 

Når kommunene skal velge personer til de forskjellige utvalgene, er det viktig at kommunene 

sørger for at utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, domstolloven § 

67. Dette innebærer at man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn etnisk 

bakgrunn og kultur.  
 

Ny jordskiftelov § 2-5 bestemmer at hver kommune skal velge et like antall menn og kvinner 

som jordskiftemeddommere. Jordskifteretten skal heretter fastsette antallet 

jordskiftemeddommere i jordskiftesognet slik at hvert medlem antall å kunne gjøre tjeneste en 

gang i løpet av valgperioden.  Jordskifterettslederen fordeler antallet jordskiftemeddommere 

mellom kommunene i jordskiftesognet slik at hver kommune skal velge minst en kvinne og en 

mann til utvalget. Det må derfor påregnes at kommunen skal velge et annet antall 

jordskiftemeddommere enn ved tidligere valg. I områder med reindrift er ønskelig at også denne 

kunnskapen er representert blant jordskiftemeddommerne. I tillegg bør kommunen ta hensyn til 

at jordskiftemeddommere som regel deltar på befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må 

legge vekt på at jordskiftemeddommere kan ferdes i terrenget. 

 

-�462�-

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5/KAPITTEL_5


 

Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2465-2 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 02.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

68/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Valg av Nordreisa bygdedraktutvalg 2016-2020 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

Nordreisa bygdedraktutvalg 2016-2020 

 

Medlemmer   Vararepresentanter: 

Ann Mary Lund  Øystein Frediksen 

Aashild Olsen   Kirsti Moskodal 

Ann Helene Jensen  Åshild Blixgård 

 

Utvalget utnevner selv en leder av de faste medlemmene. 

 

Innen utgangen av 2016 legges forslag til reglement frem for kommunestyret i Nordreisa.  

 

 

Saksopplysninger 

Bygdedrakt utvalget ble opprettet i 1974. Ved hvert kommunestyrevalg har det blitt gjort valg av 

tre medlemmer og tre varamedlemmer til utvalget.  

 

Valgnemnda hadde møte 23.11.15 der foreslåtte representanter til bygdedraktutvalg ble vedtatt. 

 

Vurdering 

Nordreisa kommunestyre velger bygdedraktutvalg bestående av 3 medlemmer og 

Varamedlemmer. Utvalget utpeker selv leder. Det utarbeides reglement for bygdedraktutvalget 

som legges frem til kommunestyret i Nordreisa før utgangen av 2016.  
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2016/78-5 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 08.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

69/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Valg av barnerepresentant i plansaker 2016-2019 

Henvisning til lovverk: 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§3-3 

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 02.06.2016  

 

Behandling:  
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:  

Barnerepresentant i plansaker 2016-2019:  

Helga Jæger Wigdel (Sv).  

 

Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  
Barnerepresentant i plansaker 2016-2019:  

Helga Jæger Wigdel (Sv). 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 03.03.2016  

 

Behandling:  
Valgnemnda fremmet følgende forslag:  

Saken utsettes til neste møte i valgnemnda.  

 

Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

Saken utsettes til neste møte i valgnemnda. 

 

 

Saksopplysninger 

Alle kommuner skal ha en ordning slik at barn og unge ivaretas særskilt i alle plansaker for å 

synliggjøre deres interesser. 
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Barnerepresentant i plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel § 3-3. 

«Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 

interesser i planleggingen.» 

Kommunestyret står etter plan- og bygningsloven av 2008 friere til å delegere oppgaver og 

kompetanse som tidligere lå i det faste utvalget for plansaker og barnerepresentant.  

 

Barnerepresentanten er barn og unges talsperson, og skal hjelpe med at barn og unge kommer 

direkte til orde i arealplanleggingen. Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges rettigheter i 

plansaker, og skal se til at saksbehandling og vedtak er i tråd med Rikspolitiske Retningslinjer. 

Se Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven 

 

Vurdering 

Funksjonen som barnerepresentant er hjemlet Plan- og bygningslova si § 3-3:  

Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unge sine 

interesser i planleggingen. 

Ordninga med barnerepresentant er også en del av den norske tilrettelegginga for å oppfylle 

forpliktelsene i FN sin barnekonvensjon, som ble ratifisert i 1991. 

 

Kommunestyret peker ut en barnerepresentant i starten av hver valgperiode. Vedkommende skal 

ha barnefaglig kompetanse.  

 

Barnerepresentanten er politisk uavhengig og ikke plassert under rådmannen eller etatsledere sin 

instruksjonsmyndighet. 

 

Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og rett til å stille forslag overfor kommunen sitt 

planutvalg. Barnerepresentanten har rett til å få gjort protokollmerknader, men har ikke mulighet 

til å klage over vedtak. 

 

Barnerepresentanten skal gis innsiktsmulighet og uttalerett i de deler av planlegginga som blir 

behandla av det faste utvalget for plansaker, dvs. (i hovedtrekk): 

  

 utbyggingsplaner 

 reguleringsplaner 

 kommuneplanen sin arealdel 

 kommuneplanen (inkludert økonomiplan/årsbudsjett) 

 kommunedelplaner (trafikktrygghet - idrett og friluftsliv) 

 

For å sikre deltaking skal barnerepresentanten få tilgang på sakspapirene i god tid før møtene og 

helst tidlig i oppstartsfasen av en planprosess. 

 

Barnerepresentanten skal se til at kommunen gjør jobben sin i samsvar med rikspolitiske 

retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga (RPR) og yte til at barn og 

unge kjenner rettene sine på en slik måte at de selv kan komme med innspill i planprosesser etter 

plan- og bygningslova. 
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