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PS 51/16 Referatsaker



Fra: Baard Espen Arnøy[bea@imdi.no]
Dato: 10.10.2016 13:53:16
Til: Post Nordreisa
Kopi: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Tittel: Anmodning om bosetting 2017 - IMDi

Hei.

Vedlagt følger anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for 2017.

Ber om at mailen formidles til:

Ordfører
Rådmann/Administrasjonssjef
Bystyre/kommunestyre

Med vennlig hilsen 

Baard Arnøy
Seniorrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi Nord
Searvadahttin- ja girjáivuođadirektoráhta
Directorate of integration and diversity

Mobil: +47 48 50 88 20
Sentralbord: + 47 24 16 88 00
E-post: bea@imdi.no

Besøksadresse: Dronningens gate 52/54, Narvik
Postadresse: PB 8059 Dep, 0031 Oslo
Hjemmeside: www.imdi.no 
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E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

 

Nordreisa kommune 

 

Brevet bes distribuert til: 

Ordfører 

Rådmann/ Byrådsleder 

 

Deres ref:    Vår ref::  Dato: 10.10.2016 

 

 

Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak 

Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og 

kvalifisering av flyktninger, og oppgavene er store også i 2017. 

I 2017 vil det være behov for å bosette 13 000 flyktninger i norske kommuner, hvorav 1 100 

er enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40% av de enslige mindreårige er under 15 år. 

Bosettingsbehovet er lavere enn tidligere plantall fra IMDi. Færre asylsøkere til Norge og færre 

som innvilges opphold er hovedårsakene til at behovet har gått ned.  

Så langt har kommunene vedtatt å bosette i underkant av 10 000 flyktninger neste år.  

Nordreisa kommune har tidligere vedtatt å bosette 35 flyktninger i 2017, inkludert 

10 enslige mindreårige. Det nedjusterte bosettingsbehovet gjør at vi ber kommunen 

redusere sitt vedtak til å bosette 30 flyktninger i 2017. Av disse ber vi om at 5 

plasser forbeholdes bosetting av enslige mindreårige. Vi ber om fleksibilitet i 

fordelingen av plasser til enslige mindreårige over/under 15 år dersom 

alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg. 

Anmodningstallene til den enkelte kommune er utarbeidet i samråd med KS. 

Vi oppfordrer kommunene til å fatte presise vedtak for hvor mange flyktninger kommunen skal 

bosette, og at vedtaket ikke inkluderer familiegjenforente, eller har andre forbehold. Dette er 

nødvendig for å avveie ansvarsdelingen mellom kommunene. 

IMDi understreker at bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen, og at et 

godt kvalifiseringsarbeid styrker den enkeltes mulighet for å integreres gjennom arbeid og 

utdanning. 

For mer informasjon om planlegging og bosetting, se http://www.imdi.no/planlegging-og-

bosetting/ Her finnes bl.a. informasjon om tilskudd og økonomi, boliger til flyktninger, samt 

statistikk over bosetting. 

Ta kontakt med IMDi regionkontor Nord dersom dere ønsker dialog om anmodningen og 

bosetting av flyktninger. Vi deltar gjerne på møter med kommunen, også i samarbeid med 

andre statlige aktører på feltet. 

Vi ber om at tilbakemelding på brevet sendes til post@imdi.no, med kopi til nina.gran@ks.no 

innen 10.12.2016. 

Med hilsen 

for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 

 

Dulo Dizdarervic 

Regiondirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og trenger derfor ikke signatur 
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkarnanni

Saksbehandler
Espen Nordby

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 85 1 0.1 0.201 6201 5/3830 - 60331 .2

Deres dato ref.

_,•'

Til alle kommuner i Troms 3 k r /91 E

Fordeling av prosjektskjønnsmidler 201 6

Fylkesmannen i Troms har 4 549 850 kroner i ufordelte prosjektskjønnsmidler for 201 6.
Prosjetskjønnsmidlene blir fordelt på alle kommuner i henhold til vår fordelingsmodell.
Beløpene til hver kommune fremkommer i tabellen under. Midlene vil utdeles over
kommunens rammetilskudd for november 201 6 (termin 1 0).

LIfordelte pros JektskjønnunIdler 2016 4549850

Tronlso 245 000

Harsted 197 850

Kvaegord 155 000

Skånland 146 000

lbestad 169 OCO

Gratangen 222 OCO

Lavangen 177 CCO

Bardu 164 COO

Salangen 181 OCO

Målsele 187 OCO

Sorrelse 133 OW

Dyrey 303 WO

Traney 239 0:0

Toraken 162 020

Berg 80003

Lenvik 167 OCO

Balsgord 163 OCO

Karlsay 144030

Lyngen 279 OCO

Storgord 192 OCO

Kågord 177 OCO

SkJervey 166020

Nordrefsa 210 003

Kvsenangen 291 OCO

Sum fordelIng Trome 4 549 1350

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Espen Nordby
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent oghar ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 1 3 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 61 05, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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oktober 2016 

 

 

Skatteinngangen pr. september 2016 

 

 

 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 

2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. 

Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skattytere for 

inntektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016. Det 

gir økt skatt på alminnelig inntekt, som deles mellom kommuner, fylkeskommuner og 

staten. 

 

 Isolert for kommunene er anslaget på skatteinntektene 148,475 mrd. kr. for 2016 som 

utgjør en økning på 3,1 mrd. kr. Dette er en økning på 2,13 % i forhold til anslaget i revidert 

statsbudsjett (145,375 mrd. kr) og en økning på 8,7 % i forhold til regnskapsførte 

skatteinntekter for 2015 (136,598 mrd. kr). 

 

 Nasjonal skatteinngang pr. september 2016 for landets kommuner er på 118, 656 mrd. kr. 

Dette er en økning på hele 8,19 pst. i forhold til september 2015. Veksten har vært omtrent 

stabil de siste fire månedene og er 0,5 prosentpoeng lavere enn regjeringens nyeste anslag. 

Ettersom november normalt sett er den sterkeste skattemåneden, er det fullt mulig å 

komme opp på regjeringens vekstanslag. 

 

 Skatteinngangen for kommunene i Troms pr. september 2016 er 3,307 mrd. kr. Dette er en 

økning på 9,13 pst. i forhold til september 2015. Veksten for kommunene i Troms er høyere 

enn veksten på landsbasis, men det er fortsatt slik at skatteinngangen for kommunene i 

Troms samlet sett er lavere enn landsgjennomsnittet, så langt i år.  

 

 Tromsø kommune har høyest skatteinngang pr. innbygger med 97,5 % av 

landsgjennomsnittet på 100 %. Gratangen har lavest skatteinngang pr. innbygger (62,3 %) i 

forhold til landsgjennomsnittet. 
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Om inntektssystemet 

De frie inntektene til kommunene består av rammetilskudd og skatteinntekter. I revidert 

nasjonalbudsjett for 2016 er de frie inntektene til kommunesektoren i alt er anslått til 344,358 mrd., 

hvorav 281 mrd. kr. er kommunenes andel. Skatteinntektene utgjør omlag 54 pst. og rammetilskudd 

utgjør 46 pst av frie inntekter, og sammen med momskompensasjon utgjør dette nær 80 pst. av 

kommunens samlede inntekter. 

 

Kommunene har ulike forutsetninger for å tilby tjenester, og skatteinntektene er ujevnt fordelt 

mellom kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes 

forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av 

rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) 

og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). 

  

Skatteutjevning 

Skatteutjevning jevner delvis ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Skatteutjevning for 

kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra 

kraftforetak. Utjevningen er et nullsumspill som fungerer på følgende vis: 

 

 Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet (målt i kr. pr innbygger) får 

kompensert 60 pst. av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. På 

samme måte vil kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 

pst. av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.  

 

 Kommuner med skatteinntekter på under 90 pst. av landsgjennomsnittet blir i tillegg 

kompensert for 35 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst. av 

landsgjennomsnittet. Finansieringen av denne tilleggskompensasjonen skjer ved at hver 

kommune trekkes med et likt beløp per innbygger. 

 

Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som 

skatteinngangen foreligger. Trekk eller tillegg i skatteutjevningen blir avregnet mot utbetaling av 

rammetilskudd til kommunen.  I skatteutjevningen benyttes det innbyggertall pr. 1. januar i 

budsjettåret. Når årsbudsjettene utarbeides i kommunene, er ikke disse tallene kjent. Derfor 

benyttes det, både fra statlig hold og i KS sine prognosemodeller, innbyggertall pr. 1. juli eller 1. 

januar året før budsjettåret, ved beregning av skatteutjevningen høsten før budsjettåret. Det er 

derfor viktig å være oppmerksom på at eventuelle endringer i folketallet i egen kommune og på 

landsbasis påvirker størrelsen på skatteinntektene. 

 

Systemet med skatteutjevning innebærer at utviklingen i egne skatteinntekter vil ha liten 

betydning i skattesvake kommuner, dvs. kommuner med skatteinngang på under 90 pst. av 

landsgjennomsnittet. For disse kommunene er det utviklingen i samlet skatteinngang for 

kommunene som har mest betydning.  

 

De fleste kommunene i Troms har vanligvis en skatteinngang pr. innbygger på under 90 pst. av 

landsgjennomsnittet.  
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På grunn av den store omfordelingsmekanismen vil en kommune med skatteinngang på under 90 

pst. av landsgjennomsnittet kun få beholde ca. 5 pst. av en økning i egne skatteinntekter, alt annet 

likt. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i egne skatteinntekter.  

 

Kommuner med skatteinntekter på mellom 90 pst. og 100 pst. av landsgjennomsnittet, eller over 

landsgjennomsnittet, vil beholde 40 pst. av en økning i egne skatteinntekter. Tilsvarende gjelder ved 

en reduksjon i skatteinntektene.  

 

Skatteinngangen pr. september 2016 

 

Tabellen under viser akkumulert skatteinngang pr. september 2016 for kommunene i Troms og for 

landet som helhet. 

 
 

Skatteinngangen pr. september 2016 for landets kommuner sett under ett er på 118,656 mrd. kr. 

Dette er 8,19 pst. mer enn i september 2015. Tilsvarende tall for kommunene i Troms er 9,13 pst. 

Tromsø og Bardu har høyest skatteinngang på hhv. 97,5 % og 96,5 % av landsgjennomsnittet, mens 

Lavangen og Gratangen har lavest skatteinngang med hhv. 62,3 % og 65,4 %. Samlet sett har 

kommunene i Troms mye lavere skatteinngang (88,4 %) enn landsgjennomsnittet. 

Tabellen under viser nasjonal utvikling i akkumulert skatteinngang pr. måned sammenlignet med 

tilsvarende måned tidligere år.   

 

Kommune

Innbyggertall 

1.1.2016

Skatteinngang  pr. 

september 2016 (1000 kr.)

Skatteinngang 

pr. september 

2015 (1000 kr.)

Prosentvis endring 

skatteinngang 2015-

2016 pr. september

Skatteinngang 

pr september 

2016 pr. 

innbygger

Skatteinngang pr. 

innbygger pr. 

september 2016 i % 

av landsgj.snittet

Tromsø 73 480                                      1 629 898 1 482 189            9,97 % 22 182                  97,5 %

Harstad 24 695                                         488 951 456 115               7,20 % 19 800                  87,0 %

Kvæfjord 3 029                                            48 432 45 441                  6,58 % 15 989                  70,3 %

Skånland 3 041                                            53 117 48 845                  8,75 % 17 467                  76,8 %

Ibestad 1 403                                            23 815 21 180                  12,44 % 16 974                  74,6 %

Gratangen 1 137                                            16 919 16 039                  5,49 % 14 880                  65,4 %

Lavangen 1 051                                            14 903 13 510                  10,31 % 14 180                  62,3 %

Bardu 4 019                                            88 246 82 454                  7,03 % 21 957                  96,5 %

Salangen 2 230                                            36 194 32 861                  10,14 % 16 230                  71,3 %

Målselv 6 741                                         139 924 128 857               8,59 % 20 757                  91,2 %

Sørreisa 3 452                                            63 262 58 682                  7,80 % 18 326                  80,5 %

Dyrøy 1 158                                            18 302 17 517                  4,48 % 15 804                  69,4 %

Tranøy 1 543                                            25 071 22 581                  11,03 % 16 248                  71,4 %

Torsken 913                                            16 026 14 679                  9,17 % 17 553                  77,1 %

Berg 915                                            18 024 16 937                  6,41 % 19 698                  86,6 %

Lenvik 11 618                                         221 216 198 048               11,70 % 19 041                  83,7 %

Balsfjord 5 701                                            93 459 86 192                  8,43 % 16 393                  72,0 %

Karlsøy 2 282                                            40 036 36 390                  10,02 % 17 544                  77,1 %

Lyngen 2 861                                            48 718 44 802                  8,74 % 17 028                  74,8 %

Storfjord 1 865                                            35 976 36 484                  -1,39 % 19 290                  84,8 %

Kåfjord 2 150                                            35 827 35 061                  2,18 % 16 664                  73,2 %

Skjervøy 2 920                                            47 941 41 761                  14,80 % 16 418                  72,1 %

Nordreisa 4 895                                            79 682 72 369                  10,10 % 16 278                  71,5 %

Kvænangen 1 231                                            23 831 22 091                  7,88 % 19 359                  85,1 %

Troms 164 330 3 307 767                                     3 031 086            9,13 % 20 129                  88,4 %

Troms u/ Tromsø 90 850 1 677 870                                     1 548 897            8,33 % 18 469                  81,2 %

Landet 5 213 985 118 656 803,358                        109 672 253       8,19 % 22 757                  100,0 %

Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt pr september 2016 - kommunene i Troms og landet
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Akkumulert skatteinngang pr. 
måned - prosentvis endring fra 

tilsvarende periode året før  2013 2014 2015 2016 

 Januar  6,8 % 3,5 % 1,7 % 3,4 % 

 Februar  3,1 % 2,8 % 1,5 % 3,2 % 

 Mars  6,9 % 2,9 % 3,3 % 5,4 % 

 April  -1,3 % 2,4 % 3,4 % 5,3 % 

 Mai  3,5 % 1,5 % 3,4 % 9,0 % 

 Juni  3,6 % 2,3 % 4,1 % 8,1 % 

 Juli  3,9 % 2,1 % 4,2 % 7,6 % 

 August  3,7 % 2,0 % 4,8 % 8,2 % 

 September  4,0 % 2,0 % 5,2 % 8,2 % 

 Oktober  4,8 % 1,8 % 5,3 %   

 November  6,9 % 1,9 % 5,6 %   

 Desember  6,7 % 1,9 % 6,0 %   

 Årsanslag iht. statsbudsjettet1  5,1 % 3,7 % 5,6 % 6,0 % 

 Årsanslag iht. RNB1 5,0 % 3,0 % 4,6 % 6,4 % 

 Årsanslag iht. statsbudsjett for 
påfølgende år1 6,2 % 2,4 % 4,6 % 8,7 % 

 

Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 

mrd. kroner (3,1 mrd. for kommunene) høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. 

Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skattytere for inntektsåret 2015, 

som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016. 

Samlet vekst i skatteinntektene for kommunene er anslått til 8,7 % målt mot faktisk regnskapsførte 

skatteinntekter i 2015, hittil i år har skatteveksten vært på 8,19 % (målt mot samme periode i fjor). 

Veksten har vært høy de siste fem månedene, men samlet sett er skatteveksten så langt i år noe 

lavere enn regjeringens siste anslag. Ettersom november normalt sett er den sterkeste 

skattemåneden, er det fullt mulig å komme opp på regjeringens vekstanslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Målt mot regnskapsførte skatteinntekter året før 
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Tabellen under viser nasjonal utvikling av skatteinngangen i den enkelte måned. 

 

Skatteinngangen i september 2016, isolert sett, viser en økning på 8,32 pst. målt mot samme måned 

året før. 

På grunn av inntektsutjevning er det generelt viktig at kommunene gjør regelmessige vurderinger av 

egen skatteinngang og ikke minst følger med på skatteinngangen nasjonalt.  

 

Det nasjonale skatteanslaget  

Skatteanslaget isolert for kommunene i 2016 (eks. fylkeskommunene) er anslått til 148,475 mrd. kr. 
Dette er 3,1 mrd. kr. mer enn i revidert Nasjonalbudsjett for 2016. 
 
Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 anslås nå til 12,1 mrd. kroner, 
tilsvarende 2,7 pst. Realveksten i de frie inntektene anslås til 7,2 mrd. kroner, tilsvarende 2,1 pst. Det 
er da tatt hensyn til økte skatteinntekter. Veksten er vesentlig sterkere enn lagt til grunn i 
Nasjonalbudsjettet 2016.  
 
Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører for 2017 er fremmet i Prop. 1 LS (2016–2017) 
Skatter, avgifter og toll 2017. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2017 holdes uendret på 
11,8 pst. Den fylkeskommunale skattøren foreslås uendret på 2,65 pst. 
 
Tabellen under viser anslag kommunesektorens frie inntekter i 2016 og anslag i 2017 i nominelle 

priser. Anslag på inntektene for 2016 er korrigert for oppgave endringer, innlemming av øremerkede 

tilskudd mv. Hensikten med å korrigere for oppgaveendringer mv. er å gjøre inntektsnivået i 2016 

sammenliknbart med inntektsnivået i 2017. 

Utvikling den enkelte måned 2013 2014 2015 2016

Endring 

2013-2014

Endring 

2014-2015

Endring 

2015-2016

Januar 15 431 166           15 970 498    16 245 300    16 799 193 3,50 % 1,72 % 3,41 %

Februar 1 041 195             965 074         940 385         938 946 -7,31 % -2,56 % -0,15 %

Mars 20 979 566           21 606 501    22 613 221    24 214 372 2,99 % 4,66 % 7,08 %

April 1 403 703             1 233 449      1 320 977      1 366 759 -12,13 % 7,10 % 3,47 %

Mai 24 620 796           24 680 883    25 555 363    29 377 322 0,24 % 3,54 % 14,96 %

Juni 684 196                 1 161 936      1 632 796      1 152 369 69,83 % 40,52 % -29,42 %

Juli 14 750 333           14 926 899    15 642 047    16 485 919 1,20 % 4,79 % 5,39 %

August 1 423 679             1 394 575      1 886 818      2 504 664 -2,04 % 35,30 % 32,75 %

September 21 860 479           22 287 456    23 835 347    25 817 259 1,95 % 6,95 % 8,32 %

Oktober 947 895                 744 289         847 855         -21,48 % 13,91 %

November 22 446 541           22 968 749    24 547 750    2,33 % 6,87 %

Desember 831 232                 942 757         1 529 816      13,42 % 62,27 %

Hele året 126 420 781         128 883 066 136 597 674 1,95 % 5,99 %

Tall i 1000 kr. Tall i % 
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Tabellen under viser ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter for kommunene samlet for 

årene 2011-2016 (eks. fylkeskommunene). 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Forslag til 

statsbudsjett

Oktober 

året før 

budsjettåret 108,470 115,180 125,700 131,134 135,530 144,800

Vedtatt 

statsbudsjett

Desember 

året før 

budsjettåret 108,470 115,180 125,700 131,134 136,152 144,800

Revidert 

statsbudsjett

Mai i 

budsjettåret 109,430 117,050 125,500 130,160 134,830 145,375        

Statsbudsjettet 

for året etter

Oktober i 

budsjettåret 110,230 119,220 126,950 129,410 134,830 148,475

Faktiske, 

regnskapsførte 

skatteinntekter

Februar året 

etter 

budsjettåret 111,957 119,565 126,421 128,883 136,598

Anledning Tidspunkt

Ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter for kommunene samlet (tall 

i mrd. kr.)
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 20.10.2016 10:45:59
Til: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho
(Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen
Kopi: Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Kaj A.
Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no);
Kristin Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Lisbeth Marianne Holm; Lise Jakobsen; Jenny Fyhn
Olsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Post Nordreisa; Post
Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Innkalling og saksliste møte Nord-Troms Regionråd 10.11.16
Vedlegg: Innkalling med saksliste 10.11.16.docx;image001.gif

·         Innkalling til styremedlemmer (ordførere)
·         Invitasjon til rådmenn (rådmannsutvalget avholder eget møte 17. og 18. nov i Lyngen)
·         Til orientering til varaordførere, leder og nestleder i representantskapet

                                                                                          
 
Det innkalles til møte i Nord-Troms Regionråd;
Tid:          Torsdag 10. november 2016 kl 1500 – 1900  

Møtet kombineres med møte med Tromsbenken og Tromsø-områdets regionråd
11.11.16 i Tromsø

Sted:         Scandic Grand hotell, Tromsø
 
Saksliste finnes vedlagt.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Sendes  
 styremedlemmer (ordførere) som innkalling 
 rådmenn som invitasjon til møte  
 varaordførere, leder og nestleder i representantskapet til orientering 

 
 
                                                                           Dato:20.10.16 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Torsdag 10. november 2016 kl 1500 – 1900   

Møte i rådmannsutvalget avholdes 17.-18. nov – egen innkalling. Møtet 
kombineres med møte med Tromsbenken og Tromsø-områdets 
regionråd 11.11.16 

 
Sted: Scandic Grand hotell, Tromsø 
 
 
Endelig saksliste og dokumenter sendes ut senest 1 uke før møtet.  
 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Øyvind Evanger   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 06-2016 
STED: Grand hotell, Tromsø 
TIDSPUNKT: 10. november 2016 
 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 46/16 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Sak 47/16 Høring struktur tjenestesteder og tjenesteenheter i Troms 

politidistrikt 
Sak 48/16 Utsettelse – strategisk utredning Nord-Troms – RUP-søknad 
Sak 49/16 Yrkes- og utdanningsmesse Nord-Troms 
Sak 50/16 Nærings- og utviklingsseminar Nord-Troms 
Sak 51/16 Møteplan og årshjul 2017 
Sak 52/16 Prosessplan ny organisering 
 
Orienteringssaker: 

 Orientering vedrørende «prosjekt kompetanseutvikling som utfordring i 
kommunal sektor», initiert av Gunnar Grepperud, UiT 

 Orientering fra ungdomssatsingen RUST: 
o Revitalisering av prøv-sjøl ordningen (samarbeid med NUNT og 

entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ) 
o RUST-konferansen 21.10.16 
o Engasjement av vikar 2017 (grunnet omsorgspermisjon) 

 
 
 
 
Oppfølgingssaker: 

 Kompetanseløft i Nord-Troms (presentasjon på konferanser, felles 
saksutredning til k-styrer) 

 Boligsatsing – veien videre 2017 
 HoppIDE – entreprenørskapssatsing – status og fremdrift 
 Finansiering av Nord-Troms Studiesenter – utforming av nasjonal og regional 

kompetansepolitikk – hvordan bør vi arbeide? 
 Eierskapsmeldinger – behandlet i alle kommuner? 

 
 
 
Øyvind Evanger 
Rådsordfører 
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h3 Husbanken Låneavtak - Alminnelige vilkår
Kommune - Videretildeling

Saksnr.: 16717262 Utskriftsdato: 01.03.2016

.Q;-1( /‘,/

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

kr 10 000 000 timillionerkroner.

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

Rentevilkår

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

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

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

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

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

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

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

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

Låntakerens plikter

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

Husbankens rett til å kreve full innfrielse

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

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

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

Postadresse Org.nr.
Postboks 1404 942 114 184
8002 BODØ
post(&,husbanken.no www.husbanken.no18



Aksept av lånevilkår
Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalffigsplan.

Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette
vilkårene i denne avtalen.

(Sted) (Dato)

Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte
kommunen.

Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved:
Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert   sak nr 

Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert , hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er
oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll.

&-)-14'4zoEviA)(ee
tempel og underskrift a ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver)

Vedlegg: Betalingsplan
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/325-10 

Arkiv:                212  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 24.10.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
53/16 Nordreisa formannskap 03.11.2016 

 

Statusrapport på lønnskostnadene per september 2016 

 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommunes lønnsanalyse tas til etterretning. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en status kontroll på lønnskostnadene til og med september 2016. Regnskap 
og budsjett for denne perioden er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Per juli 2016 skal forbruket ligge på 72,7 % for lønn og    
75 % for sosial utgifter for å være innenfor budsjettet. Denne kvartalsoversikten viser 
regnskapsførte lønnsutgifter i forhold til totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som står i 
regnskapssystemet beregnet ut fra differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk 
forbruks % i regnskapet til og med september. Årsaken til avvikene forklares under hver sektor. 
 
PP-tjenesten er holdt utenfor da de er interkommunale samarbeid. Prosjekter holdes også utenfor 
da disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med diverse tilskudd. Det gjøres 
heller ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne sektoren er selvfinansiert. I tillegg 
holdes ansvar 145 utenfor ettersom innenfor lønnsområdet føres gruppelivsforsikring og 
ulykkesforsikring på dette ansvaret. Denne sektoren er også holdt utenfor oversikten av total 
drift. 
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Total oversikt sektor 1-6 til og med september 2016: 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 8 102 050 11 456 728 70,72 -226 991
Sosiale utgifter 1 470 178 2 041 885 72,00 -61 235
Budsjettregulering KST 0 -200 000 0,00 145 400
Totalt avvik sektor 1 9 572 229 13 298 613 71,98 -142 826

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 58 794 588 82 639 522 71,15 -1 284 345
Sosiale utgifter 8 959 748 11 414 195 78,50 399 102
Totalt avvik for sektor 2 67 754 335 94 053 717 72,04 -885 243

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 79 026 534 108 908 295 72,56 -149 796
Sosiale utgifter 14 808 987 20 071 582 73,78 -244 699
Kjøp av tjenester 468 741 100 494 466,44 393 370
Totalt avvik for sektor 3 94 304 262 129 080 371 73,06 -1 125

6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 16 227 826 23 987 511 67,65 -1 211 095
Sosiale utgifter 3 247 082 4 565 186 71,13 -176 807
Budsjettregulering KST 0 -1 100 000 0,00 799 700
Totalt avvik sektor 6 19 474 908 27 452 697 70,94 -588 202

Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 162 150 998 226 992 056 71,43 -2 872 227
Sosiale utgifter 28 485 996 38 092 848 74,78 -83 640
Kjøp av private tjenester 468 741 100 494 466,44 393 370
Budsjettregulering KST - -1 300 000 0,00 945 100
Totalt avvik sektor 1-6 191 105 734 263 885 398 72,42 -1 617 397  
 
 
 
Sektor for administrasjon 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn kr 0.14 mill.  
o Nedtrekk for sektor 1 på kr. 365.669 er inkl. i avviksberegningen. 
o Politiske godtgjøringer for 1.halvår 2016 er betalt ut, og det er stipulert forbruk 

per september.  
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Sektor for oppvekst og kultur 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn kr 0,85 mill.  
o Nedtrekk for sektor 2 på kr. 4.755.923 er inkl. i avviksberegningen. 

 
 
 
Sektor for helse og omsorg 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Forbruk lønn inkludert kjøp av vikarer er i balanse per september.  
o Nedtrekket for sektor 3 på kr. 11.903.784 er inkl. i avviksberegningen. 

  
 
 
Sektor for drift og utvikling 
 
De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn kr 0,59 mill. 
o Nedtrekket for sektor 6 på kr. 581.064 er inkl. i avviksberegningen. 

 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har per september 2016 et mindreforbruk på kr 1,6 mill. Alle nedtrekkene 
er tatt med i beregningene på avvikene. Per september er sektor for helse og omsorg i balanse, 
mens de øvrige sektorene har et mindreforbruk. 
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