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Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscena, Halti 
Dato: 20.04.2017 
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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Fra: Øyvind Evanger (Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 10.04.2017 14:43:36
Til: Post Nordreisa
Kopi: Ellinor Evensen

Emne: Fwd: Interpellasjon
Vedlegg: Interpellasjon til kommunestyremøte i Nordreisa 20.docx
---------- Forwarded message ----------
From: "Terje Olsen" <terje.nordreisa@gmail.com>
Date: Mon, Apr 10, 2017 at 2:34 PM +0200
Subject: Interpellasjon
To: "Øyvind Evanger" <Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>

Ordfører Øyvind Evanger
 
Ønsker å fremme vedlagte interpellasjon til kommunestyret 20.april.
 
Terje Olsen
Nordreisa Høyre
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Interpellasjon til kommunestyremøte i Nordreisa 20.april 2017.04.10 

 

I likhet med de fleste kommuner i Norge vil også Nordreisa kommune møte store utfordringer innen 
helse- og omsorgstjenestene de nærmeste år. For det første vil befolkningsutviklingen  gjøre at  det 
blir flere eldre, og dermed økende behov for helse- og omsorgtjenester. Et annet utviklingstrekk er at 
flere og flere oppgaver innen helse- og omsorgtjenestene til befolkningen generelt overføreres til 
kommunene og gjør at kravet til en mer differensiert kommunehelsetjeneste øker. Av eksempler kan 
nevnes tidlig utskriving etter sykehusopphold, og alvorlig og kronisk syke menneskers forventing til 
pleie og omsorg i eget hjem. Det siste blir etter hvert en rettighet.  Ny kompetanse og ny teknologi vil 
gjøre at kommunene overtar oppgaver som tidligere var lagt til spesialisthelsetjenesten. 

 

Denne utviklingen ser vi for så vidt allerede i Nordreisa, og en kan nok konstatere at kommunen ikke 
er godt nok rustet til å imøtekomme de behov og forventninger befolkningen rettmessig har.  

 

Spørsmål til ordføreren: 

 

1. Er ordføreren enig i at Nordreisa kommune ikke er godt nok rustet til å møte framtidige behov for 
helse- og omsorgstjenester i hele sin bredde slik det forventes av en kommune i dag? 

2.Hva gjøres i dag i Nordreisa for å imøtekomme framtidige behov og forventninger med tanke på  
utbygging av kapasitet, oppbygging av kompetanse, rekruttering og for å gjenvinne omdømme som 
en foregangskommune innenfor dette området? 

 

 

Terje Olsen 

Gruppeleder Nordreisa Høyre 
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Fra: Tor-Arne Isaksen (torarne69@hotmail.com)
Sendt: 10.04.2017 11:18:27
Til: Post Nordreisa
Kopi: 

Emne: Spørsmål til ordfører i kommunestyret 20.04.2017
Vedlegg: Spørsmål i kommunestyret kopi.docx
Hei

Vedlagt ligger spørsmål som jeg ønsker å stille ordføreren i kommunestyret 20.04.2017

Mvh.
Tor-Arne Isaksen

Get Outlook for iOS
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Tor-Arne Isaksen 
Moan 23 
9151, Storslett        10. April. 2017 

 
 
Ordføreren i Nordreisa kommune 
 

Spørsmål i kommunestyret 20.04.17 

Helse og omsorgsutvalget vedtok i 15/3 i sak 12/16 å redusere pleiefaktoren ved 
sykehjemmene i Nordreisa kommune. I samme vedtak ble det også sagt at endringene i 
pleiefaktoren evalueres pr. 1.1.2017. 

Prosessen var lang og medførte iverksettelse 5/9 2016. Dette betyr at endringen bare hadde 
vart i 3 mnd. før den skulle evalueres.  

I sak 3/17 for Helse og omsorgsutvalget kan vi lese at saksbehandler Bodil Alida Mikkelsen 
stiller spørsmål med hvordan denne evalueringen skal foregå. Noen av punktene hun hadde 
lagt med var sykefravær, avvik og bruker- eller medarbeidersamtale. Videre i 
saksbehandlingen kan vi lese at Mikkelsen stiller spørsmål om evalueringen vil være objektiv 
siden motstanden av nedbemanningen fra både ansatte og pårørende var stor. Samtidig sier 
Mikkelsen at vi ikke kan bruke avvik som evaluering , da helse og omsorg fokuserte mye på 
avvik høsten 2016. 

Spørsmål 1: 

Stoler ikke Nordreisa kommune på sine ansatte? I så tilfelle, hvorfor skal ikke deres faglige 
tilbakemeldinger gjelde i evalueringen? 

Spørsmål 2: 

Sykefraværet for Nordreisa kommune var rekordlavt i 2016. For helsesektoren har det den 
siste perioden økt kraftig. Hva er grunnen til at tallene øker? 

Spørsmål 3: 

Hvordan ser ordføreren for seg at pleiefaktoren skal evalueres?  Er det forsvarlig overfor 
pasienter å ansatte og vente i 1 år før evalueringen kommer? 

Mvh. 

Tor-Arne Isaksen 

Kommunestyrerepresentant Nordreisa KrF
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Fra: Post Nordreisa (postmottak@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 11.04.2017 07:56:50
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: FW: Spørsmål til ordfører
Vedlegg: Spørsmål Ingvil.docx
 
 

From: Tor‐Arne Isaksen [mailto:torarne69@hotmail.com] 
Sent: Monday, April 10, 2017 3:31 PM
To: Post Nordreisa <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Subject: Spørsmål til ordfører
 
Hei 
 
Vedlagt ligger spørsmål til ordføreren som vi ønsker svar på i kommunestyret 20/04-2017
 
Mvh
Tor-Arne Isaksen
Gruppeleder Nordreisa KrF.
 
Get Outlook for iOS
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Ingvil B. Andersen 
Tømmernesvegen 57 
9151 Storslett        10.04.2017 
 
 
Ordføreren i Nordreisa kommune 
 
Spørsmål i kommunestyret 20/04-2017 
 
IHF Hjellnes sak 8/17 
Det et hvert firma etterspør er om potensielt område er regulert til dets formål. IBM. Sak nr 
8/17 utbygging av Hjellnes kai er det snakk om mange arbeidsplasser til kommunen både 
under utbygging og drift. Derfor er det viktig at områderegulering av Hjellnes gjennomføres 
umiddelbart. KrF ber ordføreren svare på følgende: 
 
Hvorfor skal det gjennomføres et forprosjekt og delplan før områderegulering? Noe som er 
motsatt av det normale. 
 
 
Mvh 
Ingvil B. Andersen 
Kommunestyrerepresentant Nordreisa KrF
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Fra: Davida Olsen (davidaol@online.no)
Sendt: 10.04.2017 09:43:19
Til: Post Nordreisa
Kopi: 

Emne: Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.4
Vedlegg: spørsmål til ordfører.docx
 
Hei!
 
Legger ved spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.april.
 
 
 
Med vennlig hilsen
Davida Olsen
Nordreisa Krf
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Davida Olsen 
Rotsundveien 840 
9153 Rotsund                                                                                                                    Rotsund, 9.april 2017 
 

 

Ordføreren i Nordreisa 

 

Spørsmål i kommunestyret 20.april 2017 

 

I Sosialtjenesteloven står det at kommunene skal yte et egnet tjenestetilbud ovenfor de som ikke kan 
dra omsorg ovenfor seg selv. Det vil blant annet si, at for eksempel funksjonshemmede, har krav på 
en aktiv og meningsfylt tilværelse. 

I Nordreisa har Asvo, i samarbeid med kommunen, gitt denne gruppen et tilbud om Dagsenter, for 
slik å oppfylle kravet i Sosialtjenesteloven. Tilbudet er nytt i Nordreisa og trenger kontinuitet for å 
bygge opp kvalitet og kompetanse. Stadige signaler om kutt i dagtilbudet vil ha ringvirkninger både 
for denne kvalitetshevingen, og på sikt svekke livskvaliteten til den enkelte bruker.  

 

 

Spørsmål 1: 

Hvilke planer har Nordreisa kommune, for å sikre at unge voksne funksjonshemmede, både de som 
bor i egen bolig og de som fortsatt bor hjemme, får videreført dagens ordning med dagtilbud? 

 

Spørsmål 2: 

Hva gjør Nordreisa kommune for øvrig, for å sikre at funksjonshemmede får det tilbudet 
Sosialtjenesteloven sier kommunene har plikt til å tilby? 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Davida Olsen 
Kommunestyrerepresentant 
 Nordreisa Krf
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PS 9/17 Referatsak



Nordreisa kommune 

 

Rådmannen 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 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   
    
    
    
    
    
    

Sektorledere og virksomhetsledere 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg rådmann - nr. 72/17 
Jf. delegasjonsreglement vedtatt 16.06.2016 sak 57/16 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/428-7 3610/2017 057 28.03.2017 

 

Arkivplan Nordreisa kommune 

 
Vedtak: 
http://nordreisa.arkivplan.no/ Arkivplanen for Nordreisa kommune gjelder fra 28.03.2017 og 
gjelder for hele den kommunale virksomheten. 
Arkivplanen skal oppdateres og ajourholdest fortløpende. Det som er publisert her, skal regnes 
som gjeldende til annet vedtak blir gjort. 
Arkivleder melder ifra til rådmannen, når endringene er så omfattande at arkivplanen bør 
periodiseres og det bør gjøres nytt vedtak. 
Alle i organisasjonen har et ansvar for at arkivplanen er oppdatert, og i samsvar med gjeldende 
rutiner.  
 
Innspill og rettinger skal sendest til arkivleder.  
 
Saksopplysninger:  
Arkivforskrifta § 2-2 Arkivplan, slår fast følgende: 
Eit offentleg organ skal til ein kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva 
arkivet omfattar og korleis det er organisert. 
Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet. 
Arkivplanen skal være retningsgivende for dokumenthåndtering i Nordreisa kommune. 
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at 
kommunen ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens §6 hvor det heter: ""Offentlege organ 
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pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som 
informasjonskjelder for samtid og ettertid."  
 
Arkivplanen for Nordreisa kommune er en total plan for organisering av arkivtjenesten, samt en 
oversikt over rutinene som gjelder etablering, bevaring og bruk av arkiver. Planen skal være et 
redskap for å kvalitetssikre arkivfunksjonene i kommunen. Arkivplanen skal revideres når det 
skjer endringer i organisasjonen eller saksgangen. Arkivplanen skal ajourføres jevnlig og 
revideres ved grunnleggende endringer for arkivet, og uansett hvert 4. år.  
 
I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-
1).  
 
Rådmannen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten i kommunen til Sak- og 
arkivleder. Sak- og arkivleder har bl.a fullmakt til å føre tilsyn med arkivarbeidet i kommunen og 
er faglig overordnet arkivpersonalet, og er leder for arkivtjenesten og skal gi rettledning og føre 
tilsyn med arkivdanning og arkivoppbevaring i kommunen. 
 
Øvrige oppgaver for sak- og arkivleder – se «Stillingsbeskrivelse sak- og arkivleder» i sak-
/arkivprogram ephorte. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne-Marie Gaino 
Rådmann 
 
 
Ellinor Anja Evensen 
Sak-og arkivleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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ARKIVVERKET

RIKSARKIVET OG STAT—SAR—KÅIYENE

 

 __ *” 51%10r..
:  ( T

Nordreisa kommune W401 Ch i?m

Postboks 174 Q  le '  u" fkk 1
9156 STORSLETT ”95 må "* .. ~-

___-__‘ J.  .....— ..

Deres ref Vår ref. Dato

2015/428-8 2016/28485  SVNI 03.04.2017

Avslutning av tilsyn — Nordreisa  kommune

Vi viser til Nordreisa kommune sitt brev av 30.3.2017.

Vi tar mottatte arkivplan til orientering, og ser det som svært positivt at kommunen
har utarbeidet et oppdatert plandokument.

Vi takker også for informasjon om at plan for overføring av eldre og avsluttet arkiv
vil bli laget i år. Overføringer vil starte opp neste år når IKA Troms opphever sin
foreløpige mottaksstopp.

Basert på de tilbakemeldinger Nordreisa kommune har gitt nå og tidligere velger vi
hermed å avslutte tilsynssak opprettet i  2013.

Med vennlig hilsen

Kjetil Reithaug e.f.
fagdirektør Svein-Olaf Nilssen e.f.

arkivar

Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Postadresse: Organisasjonsnr. Telefon : 22 02 26 00

Se snuvarkivverketno 961 181 399 post@ark1vverket no
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fl
DET KONGELIGE

IUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT
———— '

Mottakere ifølge liste

Deres ref. Vår ref. Dato

17/696- EHM 13.03.2017

Beredskap i Troms etter flytting av 339-skvadronen

Justis- og beredskapsdepartementet viser til brev fra Fylkesmannen iTroms og

politimesteren i Troms datert 24. januar  2017.  I brevet anføres det at flytting av 339

skvadron og Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge vil ha beredskapsmessige

konsekvenser for Troms fylke som bør utredes nærmere før flytting av helikoptrene

gjennomføres.

Bakgrunn

I regjeringens langtidsplan  — Kampkraft og bærekraft  — Prop. 151  S (2015—2016)

anbefaler regjeringen å flytte Bell 412—helikoptrene fra Bardufoss til Rygge. Dagens

fordeling av helikopter mellom Bardufoss og Rygge gir hverken fullverdig støtte til

Hæren, Forsvarets spesialstyrker eller politiet. Spesialstyrkene har behov for økt

taktisk mobilitet. Det er derfor en prioritering å øke spesialstyrkenes operative evne

ved å samle helikoptrene på Rygge som dedikert støtte til spesialstyrkene.

Helikopterstøtte til spesialoperasjoner Vil i tillegg kreve et mer robust støtteapparat i

skvadronen. En samling av 339 skvadron på Rygge for å øke spesialstyrkenes operative

evne er derfor, etter en totalvurdering, den beste utnyttelsen av Bell  412.  Dette styrker

også evnen til å bistå beredskapstroppen og politiet i Østlandsområdet.

I tråd med Prop. 151  S (2015—2016) og Innst. 62 S (20162017) skal flyttingen av 339

skvadron med Bell 412 fra Bardufoss til Rygge gjennomføres først når tilstrekkelig

helikopterkapasitet er etablert i Nord-Norge, ved innfasing av helikoptertypene  NH90

(helikoptre til støtte for Kystvakten og fregattvåpenet) og AW101  (nye

redningshelikoptre). Dessuten avventer man resultatene av Landmaktutredningen som

Postadresse Kontoradresse Telefon  -  sentralbord Samfunnssikkerhetsavdeling Saksbehandler

Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4A 22 24 90 90 en Elisabeth H. Sæten

0030 Oslo 0484  Oslo Org.nr.: 972 417 831
0030 Oslo
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skal være ferdig i 2017. Ulike konseptuelle løsninger for å ivareta landmaktens

fremtidige behov for mobilitet, herunder helikopterkapasitet, vil bli vurdert i

Landmaktutredningen. Dagens lokalisering (med ledelsen for 339 skvadron på

Bardufoss) og fordeling med ni helikopter på Bardufoss og ni helikopter på Rygge

videreføres inntil resultatet fra Landmaktutredningen er klar. Forsvarssjefen har

opprettet en referansegruppe til støtte for arbeidet med landmaktutredningen. Her er

blant annet politidirektøren og direktøren for Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap representert.

Anbefaling

Beslutningen om å flytte Bell 412—helikoptrene fra Bardufoss til Rygge er i all hovedsak

en beslutning fattet av hensyn til Forsvarets omstillingsprosess. Sivile myndigheter har

på sin side et ansvar for at den sivile helikopterberedskapen er tilfredsstillende også når

Forsvaret relokaliserer sine ressurser. Bell-helikoptrene benyttes i dag av flere sivile

myndigheter; både politiet, redningstjenesten og luftambulansetjenesten benytter

helikoptrene til å løse ulike oppdrag i Nord-Norge. Flytting av Bell-helikoptrene vil

derfor ha betydning også for den sivile beredskapen. Av den grunn vil departementet

foreta en nærmere vurdering av sivile myndigheters behov for helikopterberedskap i

Troms/Nord-Norge, og særlig se hen til konsekvensene av flytting av Bell 412-
helikoptrene og eventuelle kompenserende tiltak. Departementet vil imidlertid avvente

resultatet av Landmaktutredningen før det gjøres en nærmere vurdering.

Med vennlig hilsen

Øistein Knudsen jr. (e.f.)

ekspedisjonssjef

Pål Anders Hagen

avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

Kopi fil
Forsvarsdepartementet

Hovedredningssentralen Nord-Norge

Hovedredningssentralen Sør-Norge

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan

Nordreisa kommune

Storfjord kommune

Sørreisa kommune

Kåfjord kommune

Nordreisa kommune
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Storfjord kommune

Sørreisa kommune

Hovedredningssentralen Sør-Norge

Hovedredningssentralen N ord-N orge
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Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2015/2125-3 1631/2017 X20 10.02.2017 

 

Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre - Forsvar og beredskap i Troms 

Nordreisa kommunestyre vil støtte Fylkesmannen og Politimesteren i Troms sin uttalelse der de utrykker 
bekymring for beredskapen i Troms dersom 339 skvadronen flyttes. Og der de anmoder om at 
konsekvensene av en slik flytting utredes nærmere. 
 
Nord-Troms er en stor geografisk region med mye spredt aktivitet, og en sårbar infrastruktur særlig 
vinterstid. Ressursene som 339 skvadronen utgjør er derfor i beredskapssammenheng særdeles viktig for 
vår region. Forsvarets støtte til det sivile samfunn kan være helt avgjørende i kritiske situasjoner. 
 
Nordområdenes viktighet understrekes stadig fra sentrale myndigheter. Det er derfor særdeles viktig å 
ivareta forsvarsevnen av Nord-Norge. Hæren har i så møte stor betydning, og her er understøtte av 
helikopter av den største viktighet. 
 
Våre rikspolitikere tar et betydelig ansvar for fremtiden i Nord-Norge, når dedikert helikopterstøtte både 
til hæren og sivilsamfunnet vedtas flyttet vekk fra Bardufoss. 
 
Nordreisa kommunestyret ber derfor regjering og storting å omgjøre sin beslutning og beholde 339 
skvadronen på Bardufoss. Da vil det også være riktig at hovedbasen for helikopter i Norge er på 
Bardufoss. Det er gjort store investeringer her og all logistikk og infrastruktur er ny og klar til bruk. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Post Nordreisa

Fra:

Sendt:
- . OW

TIL (bg wnå ENG/half
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M  — laft

Kopi:
Emne:

Vedlegg:

Til  kommunene  i Troms politidistrikt

Frank Sandsund <frank.sandsund@politiet.no>

onsdag 8. mars 2017  10:43
'Tromsø  kommune:'; 'Harstad  kommune:'; 'Kvæfjord  kommune:';  'Skånland

kommune:'; 'Ibestad  kommune:'; 'Lavangen  kommune:';  'Bardu  kommune:';

'Salangen  kommune:';  'Målselv  kommune:';  'Sørreisa  kommune:';  'Dyrøy

kommune:';  'Tranøy kommune:';  'Torsken  kommune:'; 'Berg kommune:';  'Lenvik

kommune:';  'Balsfjord  kommune:';  'Karlsøy kommune:'; 'Lyngen kommune:';  Post

Storfjord; Post Kafjord; Post Skjervoy; Post Nordreisa; Post Kvænangen

'Gratangen  kommune:';  Postmottak PDI Troms
Innspill  vedr. klage  fra Gratangen kommune 3.3.2017

Klage  fra Gratangen av 3.3.2017.pdf; Synspunkter fra  kommuner i  Troms vedr.

Gratangenpdf

Vedlagt følger brev fra Politidirektoratet angående  klage  fra Gratangen  kommune  på Politidirektoratets
beslutning av 13.1.2017. Klagen sendes til berørte kommuner i Troms politidistrikt for uttalelse, i tråd
med forskrift om  klageordning for berørte  kommuner  som berøres av ny tjenestestedsstruktur  §  5.

Kopi: Gratangen  kommune.

Med hilsen,

Frank A. Sandsund

politiinspektør

Politidirektoratet

Seksjon for plan  og utvikling

Telefon:  23 36 46 26/ 48 88 78 95

E-post:frank.sandsund olitiet.no

www.golitietno
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I '- GRATANGEN  KOMMUNE

. Sentraladministrasj onen

Politidirektoratet

Postboks 8051 Dep.

0031 Oslo

Gratangen, 03 .03 ,201  7

POLITIREFORMEN - KLAGE  PÅ  ENDRlNGERl INNDELING  l  LENSMANNS- OG

POLITDISTRIKTER

Gratangen kommune viser til forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny tj eneste-
struktur i politi og lensmannsetaten, fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 22.06.2017.

Kommunestyret behandlet sak om politireformen i møte den 10.11.2016 sak nr 84/16. Det ble vedtatt
en uttalelse med slik konklusjon:

”Gratangen kommune krever at kommunen må innlemmes i Nordland politidistrikt med Narvik
tjenesteenhet og at beredskapen ivaretasfra tjenestested Narvik. Gratangen kommune vil peke på at
med Hålogalandsbrua vil Narvik framstå som et svært naturlig alternativ som tjenestested med
tilhørende vaktområde. Et viktig moment i denne sammenhengen er vår tilknytning til Ofoten IKS
brann og redning og vårt samarbeid med Narvik kommune 0m legevakt og døgnbaserte akuttplasser.  "

Politimesteren i Troms har observert vårt ønske i sin utredning til politidirektoratet. Han har imidlertid
påpekt at det ikke er mulig å imøtekomme vårt ønske siden politidistriktene etter Stortingets rammer
skal følge fylkesgrensene. Vi har derfor ikke fått støtte for vårt ønske i direktoratets vedtak.

Gratangen kommune anker denne avgjørelsen med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak den
23.02.2017 sak 5/17:

”Kommunestyret vedtar å anke Politidirektoratets avgjørelse mht. inndeling i politienheter og
tilhørighet til tjenestested. Kommunestyret er klar over at inndeling i politidistrikt er lagt av
Stortinget, men vil påpeke at den valgte inndelingen medfører en barriere for gode løsninger. Det er
også vanskelig å forstå en slik rigid inndeling etter fvlkesgrensene når vi samtidig var at det arbeides
med en regionreform der det skal dras helt nye grenser og jai/kesgrensene står under press.

Gratangen kommune vil påpeke at kommunen arbeider målrettet med å bedre sin sivile beredskap. Det
er nylig utarbeidet en helhetlig ROS—analyse og beredskapsplan der vår tilknytning til relevante miljø i
Narvik har en sentral plass.  I  denne sammenhengen vil vi trekke fram at kommunen er medeieri
Ofoten brann og redning og er innlemmeti 110-områdetfor Salten. Videre samarbeider vi med Narvik
kommune om legevakt og døgnbaserte akuttplasser. Når Hålogalandsbrua står ferdig i 2018, vil
miljøene i Narvik komme svært styrket utfor kommunen i beredskapsmessig sammenheng.

Som Offentlig myndighet med lokalt ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet er det viktig at de
overordnede rammene legges slik at kommunen kan ivareta dette ansvaret på en god måte. Gratangen
kommune krever derfor at kommunen må innlemmes i Nordland politidistrikt med Narvik som
tjenesteenhet og at beredskapen ivaretas fra tjenestested Narvik. Kommunestyret mener at både reell
og opplevd sikkerhet blir best ivaretatt med dette alternativet.

For øvri g deler kommunestyret de bekymringer som kommer til uttrykk Fylkesmannens og
Politimesterens brev av 24. 01.201  7  iforhold til de mange reform- og endringsprosessene som pågår.
En rekke reformer og endringer med store samfunnsmessige konsekvenser gjennomføres parallelt uten

Postadresse: E-postadresse Telefon: 77021804

94 70 GRA  TANGEN posttnottakt'tvizgratangen.kommune.no Telefax: 77021805

Bankgiro: 1503 40 65109 Bankgiro OCR: 1503 40 65133 Org.nr.: 959 469 415
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2

at det er  gjennomført  noen samordnet konsekvensutredning iforhold n‘l  samfinnssikkerhet  og
beredskap.  "

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

ånd/*
Ole Kr. Severinsen

Rådmann

Kopi: Politimesteren i Troms

Politimesteren i Nordland

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Nordland
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POLITIET

 

POLITIDIREKTORATET

Berørte kommuner i Troms politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato

2016/04896 Oslo, 8.3.2017

KLAGE FRA GRATANGEN KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA
POLITIDIREKTORATET INNDELINGEN I TJENESTESTEDER I SØR—TROMS

Det vises til vedlagte brev fra Gratangen kommune av 3.3.2017 med klage i henhold til
forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i politi- og
lensmannsetaten (FOR-2016-06—22-815). Klagen omhandler forhold ved saksbehandlingen, og
er rettidig fremsatt innen fristen.

Gratangen kommune klager på Politidirektoratets avgjørelse av 13.1.2017:
"Sammenslåing av lensmannsdistriktene  Balsfiord, Målselv, Bardu, Salangen, og
Ibestad, til Midt-Troms lensmannsdistrlkt. Lensmannsdistriktet har følgende
tjenestesteder: Balsfjord lensmannskontor, Målselv lensmannskontor, Bardu

lensmannskontor, og Ibestad lensmannskontor.

Gratangen kommune tilligger i dag Salangen lensmannsdistrikt, som er besluttet slått sammen
med andre lensmannsdistrikter til Midt-Troms Iensmannsdlstrikt. Gratangen sin innsigelse går
ut på "inndelingen i politienheter og tilhørighet til tjenestested". Kommunen ønsker  å  tilhøre
Nordland politidistrikt, og Narvik politistasjonsdistrikt.  I  forbindelse med etableringen av nye
politidistrikter, la Stortinget til grunn fylkesgrensene i inndelingen mellom Nordland og Troms
politidistrikter.  I  oppdragsbrev fra Justis— og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet av
23.6.2015  fremgår samme forutsetning, og Politidirektoratet har ikke fullmakter til  å  kunne
endre inndelingen slik som Gratangen kommune krever. Klagen vil bli oversendt til
departementet.

I  forbindelse med Politidirektoratets behandling av klagen forelegges Gratangen kommunes
klage for berørte kommuner, jfr. forskriftens § 5, annet ledd. Politidirektoratet anser
kommuner i samme politidistrikt som klager som berørte kommuner.

Klagen fra Gratangen kommune forelegges herved for de øvrige kommunene i Troms
politidistrikt. Eventuelle uttalelser om klagen fra Gratangen kommune bes sendt til
Politidirektoratet innen 18.3.2017.

Den korte fristen for uttalelse begrunnes med hensynet til den videre saksbehandlingen, og de
frister som er satt i forskriften. Dersom Politidlrektoratet opprettholder sin avgjørelse skal
klagen sendes videre til Justis— og beredskapsdepartementet innen tre uker etter mottak av
klagen.

Poiitidirektoratet

'Tlf: 23 36 41 oo ' Org. nr.: 982 531 950
Post: Postboks  8051  Dep., 0031 Oslo Faks: 23 36 42 96 Giro: 7594.05.02388
Besøk: Fridtjof Nansens vel  14/16 E—post: polltldirektoratetGpolltiet.no www.politi.no
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Med hilsen

261mm
Hans Bakke

seksjonssjef

Kopi: Troms politidistrikt, Gratangen kommune

Vedlegg:

- Brev fra Gratangen kommune med klage på Politidirektoratets avgjørelse  —  3.3.2017

Side 213
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Kommunene  i  Troms olitidistrikt:

Tromsø

Karlsøy
Nord reisa
Kvænangen

Skjervøy
Omasvuotna Storfjord
Lyngen
Ga’ivuotna Kåfjord
Harstad
Kvæfjord
Skånland
Lenvik

Sørreisa
Berg

Torsken
Tranøy

Dyrøy

Balsfjord
Målselv
Ba rdu
Lavangen

Gratangen
Ibestad

Side 3/  3
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Nordreisa kommune

ved ordfører Øyvind Evanger

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

2015/2125-3 2016/1244-232/FD lll 2/CHO 20.03.2017

Forsvar  og beredskap i Troms

Jeg viser til henvendelse fra Nordreisa kommune til Forsvarsdepartementet 15. februar 2017.

Luftforsvaret vil i kommende langtidsplanperiode gjennomgå nødvendige og omfattende

endrings- og moderniseringsprosesser, herunder innfasing av nye materiellsystemer. Den

videre omstillingen mot et kraftig styrket og mer slagkraftig luftforsvar vil være både kom-

pleks og krevende. De grepene som regjeringen nå tar vil bidra til økt kampkraft og bære-

kraftig drift. For Luftforsvaret betyr dette at vi må redusere antall baser vi opererer fra, og at

vi må kunne beskytte de basene vi skal drifte videre.

Dagens fordeling av helikopter mellom Bardufoss og Rygge gir hverken fullverdig støtte til

Hæren, Forsvarets spesialstyrker eller politiet. Spesialstyrkene har behov for økt taktisk

mobilitet. Det er derfor en prioritering å øke spesialstyrkenes operative evne ved å samle

helikoptrene på Rygge som dedikert støtte til spesialstyrkene. Helikopterstøtte til spesial-

operasjoner vil i tillegg kreve et mer robust støtteapparat i skvadronen. En samling av 339

skvadron på Rygge for å øke spesialstyrkenes operative evne, er derfor etter en total-vur-

dering den beste utnyttelsen av Bell  412.  Dette styrker også evnen til å bistå beredskaps-

troppen og politiet i Østlandsområdet. Ulike konseptuelle løsninger for å ivareta landmaktens

fremtidige behov for mobilitet, herunder helikopterkapasitet, vil bli vurdert i landmakt-

utredningen. Dagens lokalisering (med ledelsen for 339 skvadron på Bardufoss) og fordeling

med ni helikopter på Bardufoss og ni helikopter på Rygge videreføres inntil resultatet fra

landmaktutredningen er klar. ltråd med Prop. 151 S og Innst. 62  S  skal dagens fordeling av

helikoptre på Bardufoss og Rygge videreføres inntil alternativ helikopterkapasitet er etablert,

anslagsvis innen 2019—2020.

Når helikoptrene dedikeres for å støtte spesialstyrkene, må Hæren utnytte andre ressurser til

å dekke sitt fredsoperative transportbehov. Bruk av nye redningshelikoptre og NH90, samt

innleie av sivile helikoptre, er alternative muligheter for helikopterbistand. I tillegg vil Bell 412

kunne prioriteres til støtte for Hæren i spesielle perioder eller situasjoner.

Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Saksbehandler:
Postboks 8126 Dep. Glacisgata 1 23 09 80 00 oberstløytnant Christian Øverli

0032 Oslo Oslo Seksjon for virksomhetsutvikling

E-postadresse: Webside: Org.nr.:
postmottak@fd.dep.no www.regjeringen.no/fd 972 417 823
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For Hæren er ikke dette en optimal  løsning, men en konsekvens av at støtte til

spesialstyrkene og kontraterror-operasjoner prioriteres. ltilspissede situasjoner vil også Bell

412 kunne benyttes til støtte for Hæren basert på operative prioriteringer.

lkrise og ved væpnet konflikt er planer for frakt av sårede og luftmedisinsk evakuering basert

på bruk av blant annet Bell 412. Helikoptrene er ikke på en slik beredskap til daglig, men

beredskapen kan iverksettes under øvelser og operasjoner forutsatt tilgjengelig og trent

helsepersonell. Ved innfasing av 16 nye AW101 redningshelikoptre og åtte NH90 til

Kystvakten, vil denne kapasiteten bli vesentlig forbedret sammenlignet med i dag. Begge

disse helikoptertypene er bedre egnet til frakt av sårede og medisinsk evakuering enn Bell

412. Sammen med bruk av sivile helikoptre i rammen av Totalforsvarskonseptet vil det være

god tilgang på helikoptre som er godt egnet for denne type oppdrag. Av hensyn til det sivile

beredskapsbehovet for helikoptertransport vil tiltaket som nevnt gjennomføres når tilstrekke-

lig helikopterkapasitet er på plass i Nord-Norge i form av de nye systemene NH90 og

AW101, etter planen innen 2019-2020.

Den nye hangaren på Bardufoss vil fortsatt bli brukt til det den var bygget til. 337 skvadron

og det tekniske elementet blir værende på Bardufoss i den nybygde hangaren som er

spesialtilpasset for NH90. Det tunge vedlikeholdet av NH90 (både for Bardufoss og Bergen)

skal i utgangspunktet gjennomføres på Bardufoss. På grunn av kapasitetsutfordringer i

Luftforsvaret så har Forsvaret iverksatt en prosess for å kvalifisere eksterne leverandører

som også kan ivareta dette.

Det vil etableres et ledelseselement på Rygge som skal kunne lede skvadroner, avdelinger

og detasjementer som ikke har lokal overordnet ledelse. Dette vil blant annet gjelde

avdelingene underlagt både 135 luftving (Gardermoen) og 139 luftving (Bardufoss) når disse

luftvingene etter hvert legges ned. I praksis betyr dette blant annet 335 skvadron med

transportfly og de ulike helikopterskvadronene. Det er besparelser på å redusere antallet

ledelseselementer i Luftforsvaret. Forsvarsdepartementet forventer at forsvaret finner gode

og kosteffektive løsninger som gjør at årsverk kan frigjøres til prioriterte formål når antallet

ledelseselementer reduseres.

Med hilsen

 

sta ssekretær

Side  2
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Post Nordreisa

Fra: Marlin Antonsen <Marlin.AntonsenQdyroykommuneno>

Sendt: fredag 10. mars 2017 09:16

Til: Postmottak POD

Kopi: Marit Alvig Espenes; Dyrøy kommune postmottak

Emne: Klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur

Hei

[Åmot 6»?u (' rådm «WK

wol— we
Til deres referanse 2016/04896 datert 13.01.2017.

Dyrøy kommune har vedtatt følgende klage i kommunestyremøte 09.03.17.

Klage på endring i inndelingen i Iensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms.

Viser til brevene «Orientering om tjenestetilbudet til innbyggerne i Troms Politidistrikt» fra politimesteren iTroms

(datert 27.1.17) der kommunen orienteres om resultatet av arbeidet med naerpolitireformen

og

«Endringer i inndeling av lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt» fra

Politidirektoratet (datert 13.1.17). Her opplyses om klageadgangen for berørte kommuner. Denne ble fastsatt av justis-

og beredskapsdepartementet 22.06.16.

Av orienteringen fra politimesteren i Troms fremgår det at Finnsnes Iensmannsdistrikt med tjenestested Finnsnes

lensmannskontor, videreføres uten endringer. Lensmannsdistriktet dekker politimessige og sivilrettslige gjøremål for

kommunene Lenvik, Sørreisa, Berg, Torsken, Tranøy og Dyrøy.

Samtidig opplyses det om sammenslåing av lensmannsdistriktene Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen og Ibestad til

Midt-Troms Iensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende tjenestesteder: Balsfjord lensmannskontor, Målselv

lensmannskontor, Bardu lensmannskontor og Ibestad lensmannskontor. Administrasjonssted er lagt til Setermoen

(Bardu lensmannskontor). Lensmannsdistriktet vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene

Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad.

Selv om vi ikke er en del av Midt-Troms Iensmannsdistrikt, er Salangen lensmannskontor som foreslås nedlagt, vårt

nærmeste lensmannskontor rent fysisk. Ordfører i Salangen er leder for politirådet for Salangen Iensmannsdistrikt som i

dag omfatter kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. Hun har på vegne av medlemmene i politirådet skrevet en

klage på den beslutningen som har kommet som et resultat av det arbeidet som er gjennomført.

Dyrøy kommunestyre støtter klagen på endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder

iTroms politidistrikt, skrevet av lederen i politirådet for Salangen lensmannskontor.

Dyrøy kommune viser også til tidligere høringsuttalelse fra Dyrøy kommunestyre angående nærpolitireformen, vedtatt i

kommunestyremøte 24.11.16, der vi uttrykte klar skepsis til nedleggelse av nok et lensmannskontor i en av våre

nabokommuner. Vi viser også til Dyrøy kommunes støtte til Salangen kommunes innsendte klage, sendt fra Dyrøy

kommune til politidirektoratet (datert 14.2.17).

1
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Endringene i politidistriktets lokale struktur skulle baseres på forutgående lokale prosesser med involvering av

kommuner og organisasjoner lokalt. Det er gitt føringer i reformen og nedsatt styringsgrupper med representasjon fra

noen få ordførere som hadde ansvar for å gjennomføre gode, lokale prosesser. Det er gjennomført høring og

høringskonferanse der det kunne gis innspill til organisering og innhold i politiets tjenestetilbud. Dyrøy kommunestyre

hadde i tillegg ett besøk av fungerende lensmann 6.10.16.

Etter vår oppfatning har lokale politikere og interessenter hatt få muligheter eller arenaer til å drøfte og debattere

organisering og innholdet i politiets tjenestetilbud. Kommunen har ikke mottatt referater fra styringsgruppens arbeid,

og saken har kun vært oppe i ett regionrådsmøte i oktober 2016 (for høringsuttalelse). Det er ikke gjennomført ett

eneste ordinært politirådsmøte i Dyrøy (og Sørreisa) i 2015 eller  2016, dette ville også vært en naturlig arena for å ta

opp saken. På bakgrunn av ovennevnte momenter mener Dyrøy kommunestyre at kravet om innsyn og medvirkning i

prosessen derfor ikke kan sies å være oppfylt, og vil derfor klage på prosessen.

Marlin Antonsen

Fagleder servicetorg

Dyrøy Kommune

92645222

2
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POLiTlDlREKTDRATET

Berørte kommuner i Troms politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato

2016/04896 Oslo, 13.3.2017

KLAGE FRA DYRØY KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET
OM NEDLEGGELSE AV SALANGEN LENSMANNSKONTOR

Det vises til vedlagte email fra Dyrøy kommune av 10.3.2017 med klage i henhold til forskrift
om klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i politi- og
lensmannsetaten (FOR-2016-06—22—815). Klagen omhandler forhold ved saksbehandlingen, og
er rettidig fremsatt innen fristen.

Politidirektoratet oppfatter at Dyrøy kommune ønsker å  klage på Politidirektoratets avgjørelse
av 13.1.2017 om nedleggelse av Salangen lensmannskontor. Dyrøy kommune begrunner
klagen med at kravene til prosess ikke er oppfylt.  I forbindelse  med Politidirektoratets
behandling av klagen forelegges Dyrøy kommunes klage for berørte kommuner, jfr.
forskriftens  §  5, annet ledd. Politidirektoratet anser kommuner i samme politidistrikt som
klager som berørte kommuner.

Klagen fra Dyrøy kommune forelegges herved for de øvrige kommunene i Troms politidistrikt.
Vi viser i den forbindelse til brev til kommuner i Troms vedr. klagen fra Salangen kommune
den 8.2.2017. Til orientering er klagen fra Salangen ferdigbehandlet i Politidirektoratet og
oversendt til Justis- og beredskapsdepartementet. Eventuelle uttalelser om klagen fra Dyrøy
kommune bes sendt til Politidirektoratet innen 23.3.2017.

Den korte fristen for uttalelse begrunnes med hensynet til den videre saksbehandlingen, og de
frister som er satt i forskriften. Dersom Politidirektoratet opprettholder sin avgjørelse skal
klagen sendes videre til Justis- og beredskapsdepartementet innen tre uker etter mottak av
klagen.

Med hilsen

%.ML.
Hans Bakke

seksjonssjef

Politidirektoratet

Tlf:  23 35 41 00 "Org. nr.:  982 531 950
Post: Postboks  8051  Dep., 0031  Oslo Faks: 23 36 42 96 Giro: 7694.05.02388

Besøk: Fridtjof Nansens vel 14/16 E-post: polItldlrektoratetéäpolitietmo www.poiitl.no
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Kopi: Troms politidistrikt, Dyrøy kommune

Vedlegg:

- Email fra Dyrøy kommune med klage på Politidirektoratets avgjørelse  -  10.3.2017

ommunene i Troms olitidi trikt:

Tromsø
Karlsøy
Nordreisa
Kvænangen
Skjervøy
Omasvuotna Storfjord
Lyngen

Gåivuotna Kåfjord
Harstad

Kvæfjord
Skånland
Lenvik

Sørreisa
Berg
Torsken

Tranøy
Dyrøy
Balsfjord
Målselv
Bardu

Lavangen
Gratangen

Ibestad

Side 2/2
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Post Nordreisa

Fra:

Sendt:

Til:

Kopi:
Emne:

Vedlegg:

Til kommunene  i  Troms politidistrikt

Frank Sandsund <frank.sandsund@politiet.no>

mandag 13. mars 20171253

'Tromsø kommune:'; 'Harstad kommune:'; 'Kvæfjord kommune:'; ”Skånland

kommune:'; 'lbestad kommune:'; 'Gratangen kommune:'; 'Lavangen kommune:';

'Bardu kommune:'; 'Salangen kommune:'; 'Målselv kommune:'; 'Sørreisa

kommune:'; 'Tranøy kommune:'; 'Torsken kommune:'; 'Berg kommune:'; 'Lenvik

kommune:'; 'Balsfjord kommune:'; 'Karlsøy kommune:'; 'Lyngen kommune:'; Post

Storfjord; Post Kafjord; Post Skjervoy; Post Nordreisa; Post Kvænangen

'Dyrøy kommune:'; Postmottak PDl Troms

Vedr. klage fra Dyrøy kommune 10.3.2017

Brev til kommuner i Troms vedr. klage fra Dyrøy.pdf; Klageordning for

kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur

Vedlagt følger brev fra Politidirektoratet angående klage fra Dyrøy kommune på Politidirektoratets
beslutning av 13.1.2017. Klagen sendes til berørte kommuner i Troms politidistrikt for uttalelse, i tråd
med forskrift om klageordning for berørte kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur § 5.

Kopi: Dyrøy kommune.

Med hilsen,

Frank A. Sandsund

politiinspektør

Politidirektoratet

Seksjon for plan og utvikling

Telefon: 23 36 46 26/ 48 88 78 95

E-post: franksandsund olitiet.no

www.golitietno

1

34



POLITIET

 

Til kommunene i Troms etter liste

Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato

201502519 Tromsø, 27.01.2017

ORIENTERING  TIL  KOMMUNENE  OM  TJENESTETILBUDET  TIL  INNBYGGERNE I
TROMS POLITIDISTRIKT

Tjenestetilbudet til innbyggerne må ses  i  sammenheng med nærpolitireformens føringer, lokale
prosesser i styringsgruppen og i møte med kommunestyrene, høringsrunden og til slutt
høringskonferansen, hvor politimesteren samlet har fått mange og gode innspill til organisering
og politiets tjenestetilbud. Nærværende orientering gis på bakgrunn av besluttet organisering.
Eventuelle endringer av geografisk struktur etter klagebehandling kan medføre justeringer av
tjenestetilbudet.

Tjenesteenhets- og tjenestestedsstrukturen.

Politidirektoratet har fastsatt den nye geografiske strukturen for Troms politidistrikt.

Politidistriktet består nå av to politistasjonsdistrikter og tre lensmannsdistrikter, som betyr at
Tromsø politistasjon dekker Tromsø og Karlsøy kommune mens Harstad politistasjon dekker
Harstad, Kvæfjord og Skånland kommune.

Nord-Troms lensmannsdistrikt dekker Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og
Lyngen kommune. Lensmannsdistriktet har administrasjonssted på Storslett, i tillegg til
lensmannskontorer på Skjervøy og i Skibotn.

Finnsnes lensmannsdistrikt består som tidligere av Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa og
Dyrøy kommune, hvor lensmannskontoret er stedsplassert på Finnsnes.

Midt—Troms lensmannsdistrikt dekker de sju kommunene Balsfjord, Målselv, Bardu, Ibestad,
Salangen, Lavangen og Gratangen. Det framtidige administrasjonsstedet vil bli Setermoen, og
i tillegg blir det lensmannskontorer på Storsteinnes, Andselv og Hamnvik.

Som nevnt i brevet fra Politidirektoratet av 13. januar i år om ovenstående, utløper
klagefristen 10. mars 2017. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet og skal angi
hvilke endringer i avgjørelsen som kommunen ønsker eller om avgjørelsen ønskes helt eller
delvis opphevet på grunn av forhold ved saksbehandlingen.

Geografiske driftsenheter

I høringsrunden er kommunene spurt om synspunkter på organisering av de geografiske
driftsenhetene, etter at politimesteren foreslo at de skal samsvare med tjenesteenhetene
(lensmanns- og politistasjonsdistriktene). Kommunene har støttet denne tilnærmingen og
dette er det nå forhandlet enighet med fagforeningene om. Det betyr at de fem lensmanns- og

Troms politidistrikt

Tromsø TF: 77 79 60 00 Org. nr.:
Post: Postboks 6132, 9291 TROMSØ Faks: 77 79 60 01 Giro:

Besøk: Stakkevollvegen 9 E-post: ost.troms olitiet.no www.politi.no
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politistasjonsdistriktene i Troms hver for seg er en geografisk driftsenhet. Kartet på neste side
illustrerer nye Troms politidistrikt:

Politidirektoratetsbesknnhgtil '  l ,. ,1 '  . .- .
tjenestænhets—ogtjenestætedsstmkmr . x i  l .
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Styringsgruppens krav til polititjenesten i Troms

Styringsgruppen for tjenesteenhets- og tjenestestedsstrukturen, som har bestått av sju
ordførere, fem politiledere og fire fagforeningsrepresentanter, har i reformprosessen fremhevet
flg. som viktig:

>  Responstiden -når noe skjer må på politiet ha god responstid.

Ta tak  i  de alvorlige forholdene så snart som mulig etter hendelsen.

Systematisk forebyggende (eks. Målselv—modellen).

Forsvarlig reiseavstand for publikum — herunder timebestilling.

VVVV

God lokalkunnskap som grunnlag for etterretning.
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Forebyggende  arbeid

Det forebyggende arbeidet er en av baerebjelkene  i  nærpolitireformen og i Troms politidistrikt
tar vi sikte på at dette skal styrkes i hele politiorganisasjonen. Vi vil søke å utvikle
politirådssamarbeidet med kommunene, slik at vi sammen kan skape gode oppvekstsvilkår for
barn og unge. Hver kommune vil få en egen politikontakt, en tjenestemann eller kvinne som
får et særskilt ansvar for å følge opp "sin" kommune. Dette vil bidra til å sikre god
lokalkunnskap og gi en god kontaktflate mot lokalsamfunn, lokale aktører og innbyggere.
Politikontakten skal sikre at vi er til stede i den enkelte kommune minst en gang i uken.
Politiet vil sammen med den enkelte kommune søke å finne en løsning som er mest
hensiktsmessig for å få god effekt av ordningen.

I  forbindelse med politirådssamarbeidet har man i mange kommuner etablert en ordning der
lokal politileder møter i kommunestyret en gang i året og orienterer om utviklingen i distriktet.
Erfaringene viser at dette er en viktig møtearena for både politiet og lokalpolitikere, noe vi
håper å kunne videreutvikle til å gjelde i hele politidistriktet. Kommune og politi har hver for
seg ulike ansvarsområder i forhold til innbyggerne, men god samhandling og rolleforståelse er
viktig for å sikre innbyggerne gode tjenester.

Beredskap

Politidistriktets beredskapsordning er i stadig utvikling og vi har nå heldøgns aktiv
polititjeneste i fire av tjenesteenhetene.  I  Nord—Troms lensmannsdistrikt er vi fortsatt ikke i
stand til å tilby heldøgns aktiv tjeneste, men må baseres på hjemmevaktordning enkelte
perioder i uken. Dette er noe vi håper å kunne forbedre ytterligere i tiden framover. Troms
fylke byr på både avstandsutfordringer og spredt bosetting, noe som er utfordrende i forhold til
strenge responstidskrav. Vår erfaring de siste år er likevel at vi i hovedsak når de krav som er
stilt til oss i de aller alvorligste sakene, samt at vi i tillegg har god evne til å følge opp
henvendelser fra publikum på mindre alvorlige hendelser, også utenfor ordinær åpningstid.

Politipatruljens uniformerte tilstedeværelse gjør oss synlige og har en åpenbar forebyggende
effekt. Dette merker vi særlig når vi på kveld- og natt i helgene oppsøker ulike
ungdomsarrangementer, fester o.l.

Publikum som ringer til 112 skal i minst 95 % av tilfellene ha svar innen 20 sekunder.
Responstidskravene ved de alvorligste hendelsene (alarm og prioritet 1) er differensiert ulikt
etter befolkningstetthet, slik at politiet for eksempel sentralt i Tromsø må være framme innen
15 minutter i minst 80  %  av tilfellene. I tettsteder med mer enn 2000 innbyggere er kravet 20
minutter, og på landsbygda med spredt bosetting er det samme kravet 50 minutter.
Beregningene for å kontrollere måloppnåelsen foretas deretter som et gjennomsnitt for hele
politidistriktet.

Publikumsservice

Vårt utgangspunkt er at alle tjenestesteder i Troms politidistrikt skal ha normalåpningstid alle

ukedager og at det skal være politibemanning på stedet. Våre til sammen ti tjenestesteder
sikrer at omtrent 91,6 % av innbyggerne har kortere reisevei enn 45 minutters kjøretid til sitt
nærmeste politikontor. Ved tjenestestedene vil tjenestemennene kunne motta anmeldelser og i
alminnelighet foreta etterforsking i lokale saker.  I  andre tilfeller vil man kunne få veiledning
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om hvor man kan henvende seg, dersom man Iokalt ikke kan bistå. Innenfor det enkelte
lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt vil man ha ytterligere kapasitet og kompetanse til
å følge opp innenfor de fleste saksområder, i tillegg til at man også vil ha en dag i uka med
utvidet åpningstid for å øke publikumsservicen.  I  tillegg til i Tromsø vil man i hver
tjenesteenhet kunne innlevere søknad om pass, våpentillatelse, kjøreseddel mv.

Inntil videre vil sivile rettspleieoppgaver og enkelte forvaltningsgjøremål bli utført ved
tjenesteenhetene. Framover vil det bli gjennomført nærmere analyser for å se hva som samlet
gir den beste løsningen innenfor disse områdene.  I  den anledning vil det også bli gjort nye
vurderinger av oppmøtested for innlevering av passøknad.

Etterforsking og politiarbeid på stedet

Vår satsing på heldøgns aktiv tjeneste medfører betydelig ressursbruk. Det er viktig at vi
utnytter ressursene godt og derfor utvikler vi nå som metode "politiarbeid på stedet". Det
betyr at alle hendelser vi etterforsker søkes ferdigstilt så langt som mulig mens vi ennå er på
åstedet. Dette gir både god ressursutnyttelse, bedre kvalitet på etterforskingen og service til
de som er vitner eller part i en sak. Mange vil oppleve det som en fordel at man slipper å møte
til avhør hos politiet på et senere tidspunkt. Sammen med dette pågår også et prosjekt for å
heve kvaliteten på vår etterforsking kalt "etterforskingsløftet", noe som er viktig i et
rettssikkerhetsperspektiv. Vi etablerer et felles straffsaksinntak for hele politidistriktet, slik at
flesteparten av våre straffesaker får en innledende kvalitetssjekk og at sakene i initialfasen blir
best mulig håndtert. Straffesaksmottaket vil støtte politipatruljen i den innledende
etterforskingen, og når mottaket ikke er betjent vil operasjonssentralen tre støttende til.

Utvikling av fagmiljøer

Innbyggerne vil oppleve at hovedtyngden av polititjenestene blir levert fra politistasjons— og
lensmannsdistriktene. Likefullt er det viktig å ytterligere styrke kompetanse- og kapasitet i
funksjonelle driftsenheter som understøtter "nærpolitiet". Dette gjør vi i Troms ved å forsterke
egne funksjonelle enheter med spisskompetanse innenfor etterforsking, forebyggende og
etterretning. Dette skal sikre fagutvikling og tilstrekkelig kompetanse i hele organisasjonen.
Særlig er vi spent på effekten av at vi har samlet etterretning og forebyggende i en seksjon for
å sikre synergi mellom fagområdene.

Ledelse

Ledelsen skal være fremtredende i alle ledd av organisasjonen. Det skal sikres bredere
rekruttering til lederstillinger i politiet og lederutdanningen i politiet skal videreutvikles. Lokale
ledere vil få i oppgave å sikre godt samarbeide med kommunene og andre lokale aktører.
Politimesteren vil ta initiativet til at det årlig holdes et møte med kommunene innenfor hver
geografiske driftsenhet for å bidra til at samhandling mellom politi og kommune får nødvendig
tyngde fra politiets side.

/ r

‘V hilsen

i?"
le Bredrup Sæverud

Politimester
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Mottakere  av  informasjon

Balsfjord kommune

Bardu kommune

Berg kommune

Dyrøy kommune

Gratangen kommune

Harstad kommune

Ibestad kommune

Karlsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Kåfjord kommune
Lavangen kommune

Lenvik kommune

Lyngen kommune

Målselv kommune

Nordreisa kommune

Salangen kommune

Skjervøy kommune

Skånland kommune

Storfjord kommune

Sørreisa kommune

Torsken kommune

Tranøy kommune

Tromsø kommune
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Mottagere —se adresseliste

Deres referanse: Vår referanse: Dato:

16/852-10-SlGR 08.02.2017

INFORMASJON TIL KUNDER AV NØDNETT ANGÅENDE BRUDD PÅ RUTINER HOS

LEVERANDØR

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) viser til medieoppslag de siste dagene om avvik fra
driftsrutiner hos leverandør av leide linjer i Nødnett. Avviket medførte ikke utfall i Nødnett, av
den grunn ble ikke brukerne varslet. DNK ønsker likevel  å  informere våre kunder om saken.

Avviket som ble oppdaget er ikke i tråd med avtalte driftsmtiner om at kritiske linjer i Nødnett
skal driftes fra Norge. Vi er opptatt av  å  ha nasjonal kontroll over Nødnett, og DNK finner det
urovekkende at Broadnet ikke har operert i tråd med det som er avtalt.

I Nødnett er basestasjoner og sentraler bundet sammen med telelinjer. Om lag 60 % av det totale
antallet linjer er eid av staten. Av de øvrige 40  %  leier staten rundt 30  %  hos Telenor, og 10  %  fra
Broadnet. Motorola Solutions har ansvar for drift av Nødnett, og mottar feilmeldinger for alle

linjer i Nødnett.

Personell fra Broadnet har ikke sluppet til inn i selve Nødnett. Det er viktig å understreke at
avviket ikke innebar at uautorisert personell fikk tilgang til Nødnetts kjernenett eller dets
driftsstøttesystem. Dermed har de heller ikke hatt tilgang til innhold i kommunikasjon i
Nødnett.

Broadnet har kun hatt tilgang til sine egne linjer og egne driftssystemer. Inderne kunne ha
koblet ned linjer eid av Broadnet og dermed redusert dekningen i Nødnett. De aktuelle
tilgangene fra India er nå stengt.

Drift av Nødnett er underlagt strenge sikkerhetsmtiner, og det gjennomføres regelmessige tiltak
for å sikre at kontrakts— og lovkrav er oppfylt. DNK ser svært alvorlig på saken og er ikke ferdig
med  å  vurdere alle sider og konsekvenser opp mot leverandørkjeden i Nødnett.

Ytterligere informasjon om saken finner dere på våre nettsider:
http://www.dinkom.no/DNK/Nyhetsarkiv/Nodnett-og—dljft-fra—lndia-/

Med vennlig hilsen

Nina Myren

avdelingsdirektør ,  ' "
”å ’1/  ,  [(

fvin H. Karlsen

seksjonsleder

Kontoradresse: Posuldrcssc: Telefon sentralbord: Tclefalw' Saksbehandler:

Nydalen allL'" 37a Postboks 7 Nydalen PlB 23 00 57 00 22 23 29 41 Øyvind H. Karlsen
Oslo 0410 Oslo

Organisasjonsnummcr' 990 382 840 MVA
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Adresseliste:
Akershus fylkeskommune med beredskapssjef

Alstahaug kommune
Alta kommune

Alvdal kommune

Andebu kommune

Andøy kommune
Aremark kommune

Brann— og feiervesenet Aremark kommune
Arendal kommune

Arendal kommune

Asker kommune

Asker og Bærum Brannvesen IKS
Askim kommune

Brann og redning Askim kommune
Askvoll kommune

Askøy kommune

Audnedal kommune

Aukra kommune

Aure kommune

Aurland kommune

Aurskog-Høland kommune
Aust-Agder fylkeskommune med beredskapssjef
Austevoll kommune

Austrheim kommune

Averøy kommune

Balestrand kommune

Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Bamble kommune

Bardu kommune

Beiarn kommune

Berg kommune
Bergen brannvesen
Bergen kommune
Berlevåg kommune
Bindal kommune

Birkenes kommune

Bjerkreim kommune
Bjugn kommune
Bodø kommune

Bokn kommune

Brann og redning Indre Østfold
Brannvesenet Midt IKS

Brannvesenet Midt IKS

Brannvesenet Sør IKS

Bremanger kommune
Brønnøy kommune

Buskerud fylkeskommune med beredskapssjef
Bygland kommune
Bykle kommune

Bærum kommune

Bø kommune

Bø kommune

Bømlo brannvesen

Bømlo kommune

2
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o.a. W A IMDI
, N Integrerings- og

QCMöU/VKCkxk V\ '  mangfoldsdirektoratet

Nordreisa kommune M  LOW
Postboks  174

9156 STORSLEI'I'

Deres “3f: Vår ref:: 16-00458—6 Dato: 02.03.2017

Bosetting av flyktninger  2017  —  redusering 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.  Imidlertid er det færre enslige
mindreårige asylsøkere som ankommer landet, og færre av de som er kommet innvilges

oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting. Dette er hovedårsaken til at behovet for
bosetting av enslige mindreårige i kommunene nå er redusert.

Basert på oppdaterte prognoser for bosettingsbehov fra  UDI, er måltallet for bosetting av
flyktninger i  2017  justert til 12  000.  Kun 700 av disse er enslige mindreårige flyktninger under
18 år. Om lag 40% av de enslige mindreårige er under 15 år.

Nordreisa kommune har tidligere vedtatt å bosette 30 flyktninger i  2017, inkludert
10 enslige mindreårige. Det nedjusterte bosettingsbehovet gjør at vi nå ber
kommunen om å redusere sitt vedtak om bosetting av flyktninger.

IMDi ber nå om at 4 plasser forbeholdes bosetting av enslige mindreårige over 15 år
i 2017. Vi ber om fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige
over/under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg.

Det totale antallet fl ktnin er som Nordreisa kommune skal bosette i  2017  er dermed

24. 4 av disse er ensli e mindreåri e fl ktnin er over 15 år.

Denne henvendelsen er utarbeidet i samråd med KS.

Ta gjerne kontakt med IMDi dersom dere ønsker ytterligere informasjon. Informasjon om
bosetting og nedgangen i bosettingsbehov finnes også på IMDi sine hjemmesider
www.imdi.no.

Vi ber om at  tilbakemelding sendes  til  post@imdi.no, med  kopi  til  nina.  ran  ks.no innen

1.4.2017.

Med  hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Dulo Dizdarevic

Regiondirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur

IMDi Postboks  8059  Dep.  0031  Oslo l  Tollbugata  20, 0031  Oslo l Telefon: 24 16 88 00  l  Telefaks: 24 16 88 01

E—post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer:  987 879 696  I  www.imdi.no42
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Nordreisa kommune

v/ ordfører og rådmann +
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Sonjatun omsorgssenter

v/ omsorgsleder Bodil Mikkelsen

Deres ref.: Saksbeh. Bjørn H. Wikasteen Telefon: 77 78 80 43 Dato: 9.3.2017
Vår ref.: 6/17-428.5.5 E-post.: bhwftDk—sekno

KONTROLLUTVALGSAK  I NORDREISA KOMMUNE  — ORIENTERING  OM

VEDTAK

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har i møtet den 3. mars 2017 truffet slikt vedtak:

Sak 07/17

SONJATUN  — TILSYNSSAKER OG KRITIKKVERDIGE  FORHOLD

Innstilling til v e (1 t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken i møte. Kontrollutvalget er oppmerksom på at det pågår et tilsyn

fra fylkesmannen, og vil avpasse sine gjøremål i forhold til dette. Kontrollutvalget er bekymret

for de mange saker som har Vært rundt Sonjatun. Kontrollutvalget ønsker å få

førstehåndsinformasjon fra etaten selv, og tar sikte på å gjennomføre et etatsbesøk før

sommerferien i år.

Vedtak:

Kontrollutvalget er bekymret over negative hendelser innenfor helse og omsorgssektoren i

kommunen. Saken vil bli fulgt opp av Kontrollutvalget med blant annet etatsbesøk på Sonjatun

helsesenter før sommerferien 2017. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette nødvendige

forberedelser, og klarere rammen for etatsbesøket innen møtet 12. mai 2017.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 9. mars 20]  7  til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører.

—  Nordreisa kommune v/ rådmann.

-  Sonjatun Omsorgssenter v/ omsorgsleder Bodil Mikkelsen

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:

K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen c/o Lenvik kommune 988 064 920

Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG Postboks 602
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 9306 FINNSNES

Tlf. 77 87 10 65
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Protokoll fra møtet oversendes til orientering.

Sekretariatet vil avklare de praktiske sider ved etatsbesøket direkte med Sonjatun.

Alte ' eWhils n

.  Wikasteen

Se 'orrådgiver
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W. +c ,lest;Nordreisa kommune

v/ rådmann

Deres ref.: Saksbeh.  Bjørn H. Wikasteen Telefon: 77 78 80 43 Dato: 9.3.2017

Vår ref.: 7/17-428.5.5 E-post.: bhwfåk-sekno

KONTROLLUTVALGSAK I NORDREISA KOMMUNE  — ORIENTERING  OM

VEDTAK

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har i møtet den 3. mars 2017 truffet slikt vedtak:

Sak  08/1 7
REFERATSAKER

Innstilling til v e  d t a  k:

Saken fremmes uten innstilling

Behandling:

Følgende saker ble referert:

A. FORMANNSKAPSSAKER
-  Utskrift av sakslister

-  Utskrift av sak 52/16 Salg av presteboliger

B. ÅRSRAPPORT  FRA  SKATTEOPPKREVEREN

-  Rapport av 20.1.2017.

Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på sak 63/16 og 66/16, og ber sekretariatet kontakte

administrasjonen for innsyn.

For øvrig uttrykker Kontrollutvalget forundring over at sak 52/16 ble unntatt offentlighet. Det

er viktig med full åpenhet rundt saker som gjelder salg av kommunens eiendommer, og kan

utvalget kan ikke se at vilkårene for å unnta saken fra offentlighet forelå.

Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:

K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen c/o Lenvik kommune 988 064 920

Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ  9479  HARSTAD  9144  SAMUELSBERG  Postboks 602

9296  TROMSØ  Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 9306  FINNSNES
Tlf. 77 87 10 65
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Vedtak:

Sakene tas til orientering. Kontrollutvalget ber sekretariatet kontakte administrasjonen for å få

innsyn i sak 63/16 og 66/16  i formannskapet.

***

På bakgrunn av dette vedtak ber sekretariatet på vegne av Kontrollutvalget om innsyn i sak

63/16  og 66/16 i formannskapet.

Eller ber jeg rådmann merke seg Kontrollutvalgets bemerkning vedrørende at sak  52/16  om at

sak vedrørende salg av presteboliger ble unntatt offentlighet.

Jeg imøteser oversendelse av saker.

ed ig. hilse

rn  .  Wikasteen

' orråd giver
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Fylkesmannen  i Troms
Romssa Fylkkamänni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 24.02.2017 2017/520 -3 331.1

Deres dato Deres ref.

16.01.2017

Nordreisa kormnune

Lovlighetskontroll av årsbudsjett  2017, tilbakemelding på økonomiplan
2017-2020  og svar på søknad om låneopptak

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 16. januar  2017  med
oversendelse av vedtak i Nordreisa kommunestyre av 20. desember 2016 om årsbudsjett  2017
og økonomiplan  2017-2020  (sak  91/16) med tilhørende budsjettskjemaer og økonomiske
oversikter. Det er i samme brev søkt om lånegodkj enning til investeringsprosjekter med kr.
15 919 832 samt kassekreditt med en ramme på inntil 35 mill. kr.

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Nordreisa kommunes vedtak om
årsbudsjett  2017.  Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket
må oppheves. Det tas forbehold om eventuelle endringer i det avlagte regnskapet for
2017  som følge av revisjon. Revisjonen har frist 15. april med  å  utstede
revisj onsberetning.

Kommunens ureviderte regnskap for  2016  viser et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr. 22  809 892.  Kommunen klarte å dekke inn tidligere års underskudd med kr.
7  884 831 i henhold til forpliktende plan, godkjent av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 31. mai  2016.  Nordreisa kommune har pr. 31. desember
2016  et gjenstående regnskapsmessig merforbruk på kr.  4  863 330 som skriver seg fra
årene  2010, 2014  og 2015.

Fylkesmannen vil berømme Nordreisa kommune for god økonomistyring i  2016.
Fylkesmannen har merket seg at kommunen i  2016  har gjennomført
bemanningsreduksjoner som har bidratt til å bedre forholdet mellom kommunens
utgifter og inntekter i  2017  og videre i økonomiplanperioden. Vi anmoder om at
administrativt og politisk nivå fortsetter det gode samarbeidet om å bedre kommunens
økonomiske situasjon gjennom tett oppfølging av vedtatte innsparingstiltak.

Hvis kommunen klarer inndekning av underskudd i  2017  som forutsatt, vil kommunen
kunne meldes ut av  ROBEK  i  2018  i forbindelse med vedtak av regnskapet for  2017.

Fylkesmannen godkjenner en samlet ramme for låneopptak i  2017  på kr. 15  919  832 til
investeringer i anleggsmidler og til videreformidlingslån.

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

kommunalavdelingen
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Med hj emmel i kommuneloven (koml.) § 60 nr.  2  skal Fylkesmannen foreta lovlighetskontroll

av årsbudsjettet til de kommuner som er registrert i register om betinget kontroll og

godkjenning (ROBEK) og underlagt betinget kontroll etter vilkårene i § 60 nr. 1.

Nordreisa kommune ble meldt inn i ROBEK 10. mars 2004, og er registrert etter

kommuneloven  §  60 nr. 1 c og (1 (da § 59 nr. 1 c og d). Merforbruket fra 2002 ble vedtatt

dekket inn med kr. 726.000 i 2004 og kr 1 000 000 i 2005, og kommunen vedtok dermed å

dekke inn underskudd over mer enn to år (bokstav c). Kommunen hadde etter dette

merforbruk i 2003, 2004 og 2007-2010, og disse ble ikke dekket inn innenfor den tidsramme

som kommuneloven satte for å unngå å være i ROBEK. Kommunen klarte dermed ikke å
følge inndekningsplanen, og ble derfor også blitt meldt inn etter bokstav (1.

Generelt om lovlighetskontroll

En lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett innebærer i første rekke en kontroll med at

kommunene planlegger sin virksomhet med basis i realistiske inntektsanslag.

Ved budsj ettgj ennomgangen foretar vi ikke en vurdering av hvorvidt bevilgningene i

budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig grad.

Lovlighetskontrollen av budsjettets utgiftsside er derfor i utgangspunktet begrenset, og vil

eventuelt innbefatte de områder hvor bevilgningene åpenbart kan være utilstrekkelige til å

dekke lovpålagte oppgaver.

Kommunal- og modemiseringsdepartementet (KMD) pålegger Fylkesmannen å påse at

kommuner med økonomisk ubalanse har en forpliktende plan for inndekning av underskudd

og å følge opp hvorvidt kommunene overholder denne. Fylkesmannen har instruksjon om å

være tilbakeholden med tildeling av skjønnsmidler og godkjenning av låneopptak overfor de

kommuner som ikke overholder planen.

Fylkesmannen vil understreke at den økonomiske situasjonen er kommunens ansvar, og at

kommunen plikter å iverksette konkrete tiltak for å bringe balanse i økonomien. Disse

tiltakene skal være innarbeidet i den nevnte forpliktende plan for inndekning av underskudd

innenfor den tidsramme som koml. § 48 nr. 4 setter.

Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av ”avgj ørelsens lovlighet”. Ved

lovlighetskontrollen vurderer Fylkesmannen om avgjørelsen er vedtatt av korrekt organ, om

årsbudsjettet er blitt til på lovlig måte og om årsbudsjettet innholdsmessig er lovlig, jf. koml.

§ 59 nr. 4.

I vurderingen av om vedtak om årsbudsjett innholdsmessig er lovlig tas det utgangspunkt i de

lovmessige krav til årsbudsjettets innhold. Det vises her til koml. §§ 45 og 46 og til

budsj ettforskriften. Fylkesmannen vurderer om årsbudsjettet er realistisk, om hele

kommunens virksomhet er tatt med, om inndeling av årsbudsjett i en driftsdel og en

investeringsdel er i samsvar med lov og forskrift, samt om krav til balanse mellom inntekter

og utgifter er oppfylt. Kontrollen har som formål å avdekke åpenbare ulovligheter, herunder

om spesielt inntektsanslag i vesentlig grad avviker fra det som realistisk kan forventes eller

opplysninger om at obligatoriske utgifter/kostnader ikke er ført opp i budsjettet.
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Med hensyn til økonomiplanen vurderer Fylkesmannen om planen er i formell balanse ved at

innsparinger er fordelt på områder, og Vi kontrollerer om inndekning av underskudd er i tråd

med reglene i koml. § 48 nr. 4 om inndekningstid. Videre gjør Fylkesmannen en vurdering av

realismen i inntektsrammene i planperioden og om rente- og avdragsutgifter og

driftskonsekvenser av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen.  I  tillegg gir Fylkesmannen

råd og veiledning basert på vurderinger av helheten i økonomiplanen.

Formelle forhold

På bakgrunn av en gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter, legger Fylkesmannen

til grunn at vedtaket i sak 91/16 av 20. desember 2016 om årsbudsjett 2017 er truffet av rett

organ, og er blitt til på lovlig måte.

Formannskapet behandlet budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 på møtet 1. desember

2016, mens kommunestyret altså behandlet saken i møte 20. desember 2016. Kravet til

ettersyn i koml. §§ 44 nr. 7 og 45 nr.  3  (minst 14 dager) er dermed oppfylt.

Det vedtatte årsbudsjettet for 2017 er så langt vi kan se inndelt på en slik måte at det
tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven.

Sammenheng mellom årsbudsjett og økonomiplan

Årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 ble behandlet i samme kommunestyremøte.

i samme sak (91/16)

Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2017, jf. punkt 1 i vedtaket.

Årsbudsjett 2017

Inntektssiden

Frie inntekter

På inntektssiden er det kontrollert hvorvidt de frie inntektene er oppført med et realistisk

anslag i forhold til det som kan forventes ut fra statsbudsjettet for 2017. Ved vurdering av

realismen av inntektssiden i driftsbudsjettet har vi gjort våre vurderinger med utgangspunkt i

statsbudsjettet for 2017 og prognosemodellen fra Kommunesektorens organisasjon (KS).

Kommunen har for 2017 budsjettert med frie inntekter (skatt på formue og inntekt og

rammetilskudd) på kr. 293 199 000,—, jf. budsjettskjema lA. Dette består av kr. 192 799 000,-

i rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) og kr. 100 400 000,- i skatt på inntekt og formue.

Kommunens budsjettering er i tråd med anslaget på frie inntekter som følger av statsbudsjettet

for 2017, og vi anser dermed kommunens budsjettering som realistisk i kommunelovens

forstand.
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Med hensyn til økonomiplanen vurderer Fylkesmannen om planen er i formell balanse ved at
innsparinger er fordelt på områder, og vi kontrollerer om inndekning av underskudd er i tråd
med reglene i koml. § 48 nr. 4 om inndekningstid. Videre gjør Fylkesmannen en vurdering av
realismen i inntektsrammene i planperioden og om rente- og avdragsutgifter og

driftskonsekvenser av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen. I tillegg gir Fylkesmannen

råd og veiledning basert på vurderinger av helheten i økonomiplanen.

Formelle forhold

På bakgrunn av en gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter, legger Fylkesmannen

til grunn at vedtaket i sak 91/16 av 20. desember 2016 om årsbudsjett 2017 er truffet av rett

organ, og er blitt til på lovlig måte.

Formannskapet behandlet budsjett 2017 og økonomiplan 2017—2020 på møtet 1. desember
2016, mens kommunestyret altså behandlet saken i møte 20. desember 2016. Kravet til

ettersyn i koml. §§ 44 nr. 7 og 45 nr. 3 (minst 14 dager) er dermed oppfylt.

Det vedtatte årsbudsjettet for 2017 er så langt vi kan se inndelt på en slik måte at det

tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven.

Sammenheng mellom årsbudsjett og økonomiplan

Årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 ble behandlet i samme kommunestyremøte,

i samme sak (91/16)

Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2017, jf. punkt 1 i vedtaket.

Årsbudsjett  2017

Inntektssiden

Frie inntekter

På inntektssiden er det kontrollert hvorvidt de frie inntektene er oppført med et realistisk

anslag i forhold til det som kan forventes ut fra statsbudsjettet for 2017. Ved vurdering av

realismen av inntektssiden i driftsbudsjettet har Vi gjort våre vurderinger med utgangspunkt i

statsbudsjettet for 2017 og prognosemodellen fra Kommunesektorens organisasjon (KS).

Kommunen har for 2017 budsjettert med frie inntekter (skatt på formue og inntekt og

rammetilskudd) på kr. 293 199 000,—, jf. budsjettskjema 1A. Dette består av kr. 192 799 000,-

i rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) og kr. 100 400 000,- i skatt på inntekt og formue.

Kommunens budsjettering er i tråd med anslaget på frie inntekter som følger av statsbudsjettet
for 2017, og vi anser dermed kommunens budsjettering som realistisk i kommunelovens
forstand.
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med kr. 169 slik at det stemmer eksakt med kommunens resterende underskudd på kr.

4 863 330.

Etter koml. § 46 nr. 6 skal det budsj etteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å

dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Fylkesmannen minner om at anbefalt nivå

for netto driftsresultat over tid fra og med 2014 er på 1,75 i % av brutto driftsinntekter.

Hva som er et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune,

og må særlig sees i sammenheng med lånegj eld, fremtidig investeringsbehov og lånebehov,

nedbetalingstiden på lånegjelden og nivået på disposisjonsfond. For en kommune som står

foran en periode med store investeringer bør netto driftsresultat være høyt for å gi kommunen

mulighet til øke egenkapitalandelen i investeringer og skape økonomiske buffere for å

håndtere blant annet eventuelle renteøkninger. Dersom en kommune betaler mye mer enn

minimumsavdrag etter kommuneloven, vil den likevel kunne ha et tilstrekkelig netto

driftsresultat selv om dette er under det anbefalte nivået. Dersom kapitalslitet er høyere enn

betalte avdrag, vil det stille høyere krav til et godt netto driftsresultat for å ha en sunn og

robust økonomi.

Budsjettert netto driftsresultat for 2017 er kr. 8 198 564 (positivt). Dette utgjør 1,9 % av

brutto driftsinntekter og er omtrent på det anbefalte nivået på 1,75 %. Nordreisa kommune har

de siste årene hatt høy lånegj eld og netto lånegj eld i % av brutto driftsinntekter utgjorde i

2015 91,1 %. Dette var over landsgjennomsnittet på 81,7 %, men under gjennomsnittet i

Troms på 94,4 %. Det er positivt at det er planlagt med en reduksjon i netto lånegjeld i

økonomiplanpen'oden 2017—2020.

Nordreisa foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som har bidratt til å bedre den

økonomiske situasjonen. Kommunen klarte i 2016 inndekning i henhold til forpliktende plan

og kommunen satte også av midler på disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet er pr.
31.12.2016 kr.  3  307 014. Dette er før disponering av det gode regnskapsmessige resultatet i

2016.

Fylkesmannen vil framheve samarbeidet mellom politisk og administrativ ledelse om å

iverksette nødvendige, men krevende, omstillingstiltak i kommunen siste år. Det er viktig at

kommunen fortsatt har fokus på økonomistyringen i kommunen. Kommunen bør regelmessig

vurdere om tiltak har ønsket effekt og om budsjettrammene holdes. Tiltak som ikke har effekt

som forutsatt i budsjettvedtaket må på et tidligst mulig stadium identifiseres og evt. erstattes

med andre tiltak, slik at kravet til et realistisk budsjett overholdes og forpliktende plan for
inndekning av underskudd kan følges. Fylkesmannen vil følge dette opp overfor kommunen

gjennom året.

Investeringsbudsjett/låneopptak 2017

Investeringsbudsjettet for 2017 ble vedtatt med en samlet ramme på 28, 219 mill. kr. iht.

budsjettskjema 2A. Av dette er 15,919 mill. kr. investeringer i anleggsmidler, 5 mill. kr. er

utlån/forskutteringer, 1,4 mill. kr. er kjøp av aksjer og andeler og 5,9 mill. kr. er avdrag på

lån.
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Investeringsbudsjettet ble vedtatt finansiert med bruk av lånemidler (18,109 mill. kr.),

inntekter fra salg av anleggsmidler (1,4 mill. kr.) og mottatte avdrag på utlån og refusjoner

(5,9 mill. kr.).

Kassakreditt

Kommunen søkte i brev av 10. januar 2017 om godkjenning av kassakreditt i 2017 på 35 mill.

kr. Fylkesmannen godkjente dette i brev av 25. januar 2017.

Videreformidlingslån

Kommunestyret har vedtatt opptak av videreformidlingslån (startlån) på 5 mill. kr. Selv om

slike lån i utgangspunktet vil være selvfinansierende, minner vi likevel om at kommunen

påfører seg en tapsrisiko på 25  %  av lånene som videreformidles. Kommunen anbefales

derfor å ta de av Husbanken anbefalte avsetninger til tapsfond. Fylkesmannen godkjenner

kommunens opptak av videreformidlingslån på inntil 5 mill. kr., beløpet er inkludert i samlet

låneramme på kr. 15 919 832.

Låneopptak til fznansering av investeringer i 201  7

Nordreisa kommune søkte i brev av 10. januar 2017 om godkjenning av låneopptak på kr.

15 919 832 til investeringer.

Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Kravet om at låneformålet

skal være ført opp i årsbudsjettet har sammenheng med kravet til budsjettbalanse. Lovens

formulering innebærer ikke noe krav om at det enkelte tiltak er spesifisert med særskilt

bevilgning, men bare at tiltaket ligger innenfor de investeringsrammer som kommunestyret
har vedtatt. Vi har kontrollert at dette kravet er overholdt i Nordreisa kommunes tilfelle.

Hvorvidt låneopptaket er til lovpålagte oppgaver eller ikke, har betydning for Fylkesmannens

vurderinger. Dessuten må det vurderes i hvilken grad investeringene er nødvendige for

kommunen å gjennomføre, sett hen til kommunens økonomiske situasjon, utviklingen den

siste tiden og utviklingen fremover iht. vedtatt økonomiplan 2017-2020.

Det har også relevans om investeringene er såkalt selvfinansierende og om det er statlige

investeringstilskudd eller rentekompensasj onsordninger mv. knyttet til investeringstiltakene. I

det vedtatte investeringsbudsjettet er det ført opp ett prosjekt innenfor vann og avløp med kr.

730 000 i låneopptak. Denne investeringen er selvfinansierende ved at kostnadene i sin helhet

dekkes gjennom vann— og avløpsgebyrene.

Det er videre et krav at budsjettet må være i samsvar med kommunelovens bestemmelser. Det

er også en viktig premiss at konsekvensene av låneopptaket, dvs. renter/avdrag,

driftskonsekvenser m.m., er innarbeidet i en balansert og realistisk økonomiplan. I følge

økonomiplanen vil rente- og avdragsutgiftene øke fra 2016 til 2017 med ca. 1,7 mill. kr,

videre i perioden vil rente- og avdragsutgiftene hodes på omtrent uendret nivå.

Nordreisa kommune har over tid hatt høy lånegj eld. I følge økonomiplanen utgjorde den

langsiktige lånegjelden pr. utgangen av 2015 507,2 mill. kr. Av dette er 20,6 %

videreformidlingslån i Husbanken og 20,2 % selvfinansierende VAR-lån. 245 mill. kr. av den
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samlede gjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente. Selv om

renteøkninger ikke synes nært forestående i dag, bør kommunen ta høyde for dette i

økonomiplanen.

Netto lånegjeld pr. 2015 er 91,1 % av brutto driftsinntekter, dvs. 9,4 prosentpoeng over

landsgjennomsnittet. Netto lånegjeld er planlagt redusert i økonomiplanperioden 2017—2020.

Et sentralt moment i Fylkesmannens lånegodkjenning er om kommunen klarer å følge

forpliktende plan for inndekning av underskudd. Vi viser her til avsnittet om forpliktende plan

i slutten av brevet.

Etter en samlet vurdering godkjenner Fylkesmannen en ramme for låneopptak i 2017

på kr. 15 919 832 til investeringer i anleggsmidler. Vi legger i denne vurderingen vekt på

at kommunens investeringsbudsjett i  stor  grad består av allerede igangsatte tiltak,

selvfinansierende tiltak og tiltak som vil føre til en mer effektiv drift av tjenestene. Den

godkjente lånerammen inkluderer 5  mill.  kr. ividereformidlingslån.

Økonomiplan 2017-2020

Etter koml. § 44 nr.  3  skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet og gi en

realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i

planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.

I henhold til koml. § 44 nr. 4, jf. § 46 nr. 6, skal det budsjetteres med et driftsresultat som

minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

Den vedtatte økonomiplanen for 2017-2020 ble utarbeidet i formell balanse i hele perioden.

Budsjettene netto driftsresultat for 2017-2020 er hhv. kr. 8 198 564, kr. 6 105 784, kr.  6

057 876 og kr.  6  057 560. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter utgjør hhv. 1,9

% i 2017 og 1,4 % årlig i 2018-2020. For økonomiplanen sett under ett er netto driftsresultat

på 26,4 mill. kr., eller 1,5 % av brutto driftsinntekter.

l økonomiplanperioden 2017—2020 er det lagt inn avsetninger på disposisjonsfond på hhv.

3,798 mill. kr., 6,568 mill. kr, 6,521 mill. kr., og 6,520 mill. kr. Disposisjonsfondet er pr.

31.12.2016 kr.  3  307 014.

Kommunen viser i budsjett og økonomiplan til at lønn og pensjon er de største komponentene

i budsjettet og at økningen i rammeoverføringer fra staten de siste årene ikke har vært

tilstrekkelig til å dekke kommunens økende tjenestebehov. Dette har ført til at kommunens i

sin planlegging har måtte utelate flere gode tiltak i budsjettforslaget av økonomiske årsaker

og nye tiltak som er lagt inn, er kommet på bekostning av eksisterende tiltak.

Fylkesmannen har merket seg at kommunen har klart å gjennomføre et betydelig nedtrekk i

antall stillinger i 2016 for å tilpasse kommunens utgifter til tilgjengelige budsj ettrammer, og

ser at dette skaper større handlingsrom i 2017- budsjettet og videre i økonomiplanperioden.

Fylkesmannen ser det som positivt at kommunen planlegger å bygge opp disposisjonsfond og

redusere netto lånegj eld i økonomiplanperioden. Kommunen vil slik kunne opparbeide seg et
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handlingsrom for å ha buffere til å ta uforutsette utgifter, samt bygge opp likviditeten i

kommunen.

Kommunen har budsjettert med inndekning av underskudd i trås med inndekningsplanen som

ble godkjent av KMD 31. mai 2016. Dette betyr at kommunen i 2017 har avsatt kr. 4 863 162

til inndekning av kommunens resterende underskudd.

Når det gjelder skatt på inntekt og formue og rammetilskudd for 2018-2020, Viser vi til at

disse størrelsene er holdt nominelt på 2017-nivå. Dette betyr blant annet at skj ønnsmidlene for

2018-2020 er budsjettert på samme nivå som for 2017. Fordelingen av skjønnsmidler mellom

kommunene er basert på retningslinjer fra KMD, og det er stadige endringer i hvilke kriterier
som skal vurderes. Vi viser i denne forbindelse til at skjønnsrammen til Troms i 2017 ble

redusert med 16,4 mill. kr., dette var begrunnet med en gradvis utjevning av forskjeller i

basisrammen mellom fylkene, ref. Kommuneproposisjonen for 2017. Det er grunn til å tro at

fylkesrammen til Troms vil reduseres ytterligere i årene som kommer, da Troms fremdeles

har basisramme pr. innbygger (kr. 683) godt over landsgjennomsnittet (kr 228).

Fylkesmannen har ikke merknader til kommunens vedtak vedrørende økonomiplan 2017-

2020 når det gjelder balansen i det vedtatte opplegget.

Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd

Nordreisa kommune har Vært oppført i ROBEK siden 2004 og har fått godkjent forlenget

inndekningstid fra departementet i 2010, 2015 og sist 31. mai 2016. Det samlete underskuddet

er ved utgangen av 2016 på kr. 4 863 330.

Tabellen under oppsummerer kommunens underskudd og viser revidert inndekningsplan

odk'ent av KMD 31. mai 2016.

Revidert

inndekningsplan

Resterende forNordreisa
Underskudd Opprinnelig underskudd kommune-

fra år underskudd pr. godkjent av KMD

31.12.2016 31. mai 201a

2006 2011  2012 2013 2016 2017

2003  10 647 670  6 182 491  4 465 179 0
2004 8 538 733 3 214 416  5 324 317 o
2007  2 430 769 2 262 113 168 656 0
2008 8 094 536 7 473 37 621 166 0 0
2009  4 346 893 4 346 893 o o
2010  5 332 559 2 916 772 2 415 787 2415 787
2014  469 043 469 043 469 043
2015 1 978 500 1 978 500 1 973

SUM 41333703 6182491  7679595 7586 764202 7884831 4863 4863

I denne inndekningsplanen legges det til grunn at resterende underskudd fra 2010, 2014 og

2015 skal dekkes i sin helhet innen 2017 (innen henholdsvis 7, 3 og 2 år). Kommunen skal i

henhold til planen dekke kr. 4 863 330 i 2017.
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Departementets godkjente inndekningsplan datert 31. mai  2016  innebærer at kommunen vil

kunne meldes ut av ROBEK i 2018 dersom inndekning av underskudd blir i henhold til

planen. Fylkesmannen vil i 2017 følge opp kommunens økonomiske utvikling ved

gjennomgang av kommunens økonomirapporter og budsj ettreguleringer, samt løpende

kontakt med kommunen. Fylkesmannen vil vurdere om det skal avholdes ROBEK-møte på

høsten i forbindelse med kommunens arbeid med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

*******************

I medhold av kommuneloven  §  60 nr. 2, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og

modemiseringsdepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak

Fylkesmannen stadfester Nordreisa kommunes vedtak om årsbudsjett 2017 i sak 91/ 16.

******

Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og

modemiseringsdepartementet innen seks uker.

*******************

I  medhold av kommuneloven § 60 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og

modemiseringsdepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak

Fylkesmannen godkjenner en ramme for låneopptak i 2017 på kr. 15 919 832 til investeringer

i anleggsmidler. Dette inkluderer 5 mill. kr. i videreformidlingslån.

******

Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og

modemiseringsdepartementet innen seks uker.

Etter fullmakt

J an-Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

KomReV NORD Sjøgata3 9405 HARSTAD

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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MELDING OM VEDTAK -                                                                                   

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SERVICE I TROMS 2016-2025. 

 

Fylkestinget i Troms har i møte 14.3.2017 sak 22/17 vedtatt endringer i Regional plan for 

handel og service i Troms 2016-2025.   

 

Planens formål og virkning 

Regional plan for handel og service er et verktøy for regional samordning ved lokalisering og 

etablering av nye samt utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i fylket og skal 

sikre forutsigbarhet og likebehandling. Den skal være et hjelpemiddel for å sikre robuste og 

attraktive sentrum i Troms og bidra til å effektivisere arealbruk slik at inngrep i landbruks-, 

natur-, og friluftsområder blir redusert. Samtidig skal planen være et viktig bidrag til at 

nasjonale og regionale mål om jordvern, kulturminnevern og bevaring av det biologiske 

mangfoldet blir fulgt opp. 

 

Planen inneholder regional planbestemmelse og retningslinjer for lokalisering og etablering 

av nye, samt utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i fylket (se kapittel 6).  

Bestemmelsen skal legges til grunn ved utarbeiding av nye planer og vil med motstrid gi 

grunnlag for innsigelse. Den vil gjelde foran eldre reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, 

kommunedelplaner og kommuneplaner. 

 

 

Vedtatte endringer: 

 

1. «Service» 

Begrepet «Service» er forklart i kapittel 8. definisjoner og begrepsavklaringer med 

følgende forklaring: I begrepet «service» ligger servicetilbud som dekker andre 

behov/tjenester enn handel, men som opptrer oftest i kombinasjon med handelstilbud. 

Eksempelvis optiker, urmaker, frisør etc. Begrepet omfatter ikke andre tjenestetilbud 

/servicefunksjoner som opptrer isolert fra handel. Det være seg offentlige 

servicetjenester og forvaltning.  
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2. «Kommunesenter» 

Punkt 7.3.5 i planen vedrørende kommunesenter er fjernet fra planretningslinjen: («I 

kommunesentra som ikke er tillagt en regional funksjon i regional plan skal det bare 

tillates handelsetableringer og utvidelser som dekker kommunens egen etterspørsel»).  

 

3. Sjøverts transport 

Nytt punkt i planretningslinjene vedørende vurdering av sjøverts transport er 

innarbeidet: 

«Ved gjennomgang, oppdatering og planlegging av områder for større 

handelsetableringer i Troms skal det gjøres en vurderinger av mulighet for sjøverts 

transport (bruk av nærmeste havn/kai) for innmating av gods til regionsentrene. 

Eventuelle flaskehalser og hindringer skal beskrives».  

 

 

4. Justering av sentrumssoner 

De kartfestede sentrumssonene for Målselv og Finnsnes sentrum er justert/utvidet. Dette er 

områder der etablering og/eller utvidelse av større handelsetableringer (detaljhandel over 

3000 m²) er tillatt. Oppdaterte kart fremkommer i kapittel 7 i planen. 

 

Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen i Troms vurderte i sin høringsuttalelse foreslåtte 

utvidelser av definert sentrumssone for Målselv og Finnsnes til å være i strid med de 

nasjonale mål og retningslinjer som Fylkesmannen har som oppgave å ivareta, herunder 

statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal og transportplanlegging.  

 

Videre varslet Fylkesmannen at dersom planforslaget, spesielt med den betydelige utvidelsen 

og oppstykkingen av Finnsnes sentrum som ble lagt fram i planforslaget, ville Fylkesmannen 

ha vesentlige innvendinger etter plan- og bygningsloven §8-4, 2.ledd og kreve at planen 

bringes inn for departementet som kan gjøre de endringer som finnes påkrevd.  
 

Hvis Fylkesmannens vesentlige innvendinger fortsatt står ved lag sendes planen til 

kommunal- og moderniseringsdepartementet for vurdering. Endelig godkjent plan blir da det 

som følger av departementets vedtak. 

 

De delene av planen det ikke er fremmet innvending mot har endelig virkning etter 

fylkestingets vedtak sak 22/17. 

 

  

Mer informasjon om planen 

Regional plan for handel og service for Troms 2016-2025 er tilgjengelig på nettsiden til 

Troms fylkeskommune (www.tromsfylkes.no ) under lenken planer og strategier.  

 

Ta kontakt med planavdelinga for spørsmål eller andre henvendelser vedrørende planen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Stine Larsen Loso 

plansjef        Anne Øvrejorde Rødven 

          arealplanlegger 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Vedlegg: 1.Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 

2. Planbeskrivelse, regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 
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1 Nøkkelopplysninger 
Navn: Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 

Utgiver: Troms fylkeskommune ved planavdelingen 

Utgave/ikrafttredelse: 2 / Etter fylkestingets behandling og vedtak mars 2017.  

Arkivreferanse (ESA): 13/4398 

Internett: http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planer-og-

strategier/ 
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2 Innledning 
 

Statlig og regional styring av hvor større handelsetableringer skal lokaliseres har som hensikt å styrke 

eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og å legge til rette 

for miljø- og helsefremmende transportvalg. Utgangspunktet er at det ikke er tillatt å etablere større 

handelsvirksomheter utenfor sentrum av byer og tettsteder med mindre annet er vedtatt i godkjente 

fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre 

servicefunksjoner.  
 

Regional plan for handel og service i Troms er en revisjon av fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms 

(2003) og erstatter denne etter vedtak i fylkestinget. Planen er utarbeidet i tråd med fylkestingets 

vedtak i sak 86/12, «Endelig behandling av Regional planstrategi for Troms 2012-2015» og er hjemlet 

i plan- og bygningsloven (pbl) § 8-1 og rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter (FOR 2008-06-27 nr. 

742). 
 

Planen inneholder regional planbestemmelse og retningslinjer for lokalisering og etablering av nye 

samt utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i fylket. Bestemmelsen skal legges til grunn 

ved utarbeiding av nye planer og vil ved motstrid gi grunnlag for innsigelse. Den vil gjelde foran eldre 

reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, kommunedelplaner og kommuneplaner. 

 

 

Planen er et viktig verktøy for regional samordning, forutsigbarhet og likebehandling ved lokalisering 

av handelsetableringer i fylket og er et viktig hjelpemiddel for å sikre robuste og attraktive sentrum i 

fylket.  

 
Til grunn for planen er det utarbeidet en regional handelsanalyse for Troms utført av Asplan Viak 

våren 2014. Her fremgår status og fremtidig utvikling av handelstilbud, etterspørsel og dekningsgrad 

for handel basert på omsetningsstatistikk for utvalgte varegrupper og befolkningsutvikling i fylket. 

Ved modellberegninger basert på befolkningsframskrivinger og endring i kjøpekraft er det sett på 

potensialet for nytt handelsareal i kommunene og handelsregionene i fylket.  

 

Innspill fra berørte kommuner om status og potensielle utfordringer for handelsutvikling samt ønsket 

fremtidig utvikling har vært vesentlig for utforming av planen og derav de kartfestede sentrumssonene 

hvor større handelsetableringer tillates. 

 

For at den regionale planen skal kunne fungere som et effektivt styrings- og samhandlingsdokument, 

er det nødvendig at den oppdateres jevnlig. Aktivitetene som skal inngå i samband med slik revisjon, 

fremgår av handlingsprogrammet (kapittel 9). 

 

Til planen er det utarbeidet en planbeskrivelse med konsekvensutredning der planens formål, 

hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer er nærmere beskrevet. 

Konsekvensutredningen er begrenset til forhold og problemstillinger som er relevante på regionalt 

nivå for å fatte gode beslutninger i forhold til en langsiktig og helhetlig politikk for lokalisering av 

kjøpesentre i fylket. 
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3 Formål med planen 
 

Planen skal være et verktøy for regional samordning ved lokalisering av handelsetableringer i fylket 

og skal sikre forutsigbarhet og likebehandling. Den skal være et viktig hjelpemiddel for å sikre robuste 

og attraktive sentrum i Troms og bidra til å effektivisere arealbruk slik at inngrep i landbruks-, natur- 

og friluftsområder blir redusert. Den skal være et viktig bidrag til at nasjonale og regionale mål om 

jordvern, kulturminnevern og bevaring av det biologiske mangfoldet blir fulgt opp. 

 

4 Rammebetingelser 
 

Nasjonale forventninger, Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre og Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er de viktigste statlige føringene for planen. 

 

Det foreligger også flere regionale planer som må samordnes med planen (Figur 1 Føringer for 

regional plan for handel og service) samt planer, mål og strategier i naboregioner og kommuner som er 

relevante, dette er det tatt hensyn til i planarbeidet. 

 

Se planbeskrivelsen for nærmere utredning av rammebetingelser for planen. 

 

 
Figur 1 Føringer for regional plan for handel og service 

Nasjonale føringer:  
- Rikspolitiske retningslinjer for kjøpesenter 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  
- Nasjonal klima- og miljøpolitikk  
  

Regionale føringer:  
- Fylkesplan for Troms  
- Regional planstrategi for Troms 
 
Relevante regionale planer som tas hensyn til:  
- Fylkesplan for Troms 2014-2025 
- Regional plan for transport 2014-2023 

- Regional plan for landbruk 2014-2025 

-- Regional plan for folkehelse 2008-2013 (under revisjon) 
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5 Om de ulike handelsregionene 1 
Som grunnlag for revisjonen ble det utarbeidet en regional handelsanalyse for Troms våren 2014. 

Denne tar utgangspunkt i regioninndeling i fylkesdelplan for kjøpesenter (2003) og 

senternivåinndelingen definert i fylkesplan for Troms (2014-2025): 

 

Regionsentrenes nivå og type senter: 

Nivå 1 Tromsø 

Nivå 2 Harstad og Finnsnes 

Nivå 3 Storslett, Bardufoss og Sjøvegan – 

- Skjervøy som senter for maritime funksjoner. 

- Setermoen som senter for Forsvarets aktiviteter 

Nivå 4 Øvrige kommunesentre 

Nivå 5 Lokale sentre 

 

Analysene har vist at i de åtte regionsentrene skal følgende handelsomland legges til grunn ved 

beregning av kundegrunnlag ved etablering av nye handelstilbud:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningsstatistikk, endring i omsetning og dekningsgrad er utregnet både på kommune- og 

regionnivå i perioden 2004-2012. Beregnet befolkningsvekst på kommunenivå er basert på SSBs 

middelsprognose (MMMM2). Potensielt utbyggingsareal er basert på disse tallene og er dermed generelt 

høyt, andre faktorer må tas med i betraktningen før eventuelle utvidelser.  

Dekningsgrad er beregnet ut fra gjennomsnittlig forbruk per person i 2012 for utvalgte varegrupper.  

                                                      
1 Regional handelsanalyse for Troms, 2014 
2 I SSBs MMMM-prognose legger middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring til 

grunn. I dette alternativet vil den høye befolkningsveksten vi har sett de siste årene, gradvis avta men det vil likevel være en 

klar befolkningsvekst i Norge gjennom hele dette hundreåret, særlig de nærmeste årene.  
 

Regionsenter Handelsomland 

Tromsø Tromsø, (Karlsøy) 

Harstad Harstad, Kvæfjord, (Skånland) 

Finnsnes Lenvik, Tranøy, Sørreisa, Torsken, (Berg og Målselv) 

Setermoen Bardu, (Gratangen, Lavangen, Salangen) 

Bardufoss Målselv, Bardu, (Sørreisa og Balsfjord) 

Storslett Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen 

Sjøvegan Salangen, Lavangen, Dyrøy, Gratangen, (Bardu, Ibestad) 

Skjervøy Skjervøy, (Nordreisa) 

1 Handelsomland som skal legges til grunn ved beregning av kundegrunnlag i regionene. Kommuner i parentes 

genererer 3 % eller mindre av innkjøpsturene til regionen.  
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I analysen er tall for plasskrevende varer delt opp i 2 grupper: plasskrevende 1: møbler, hvitevare, 

fargevarer, motorutstyr og plasskrevende 2: byggevarer/hagesenter. Plasskrevende varer er definert som 

en samlet gruppe i planen (for begrepsforklaringer og definisjoner, se kapittel 8).  

Under gis en kort oppsummering av befolkningsstatistikk omsetning, dekningsgrad og potensielt 

utbyggingsareal for handel for de ulike regionene.  I tillegg er det gitt en kort oppsummering av 

kommunens arbeid med senterstruktur og handelsutvikling. 

 

 
Figur 2 Regioninndeling og regionale sentre i henhold til fylkesplan for Troms2014-2025 

 

 

5.1 Tromsø-regionen 

5.1.1 Befolkningsgrunnlag og -framskrivning 

Tromsøregionen er den desidert største i Troms med 81910 innbyggere i 2012. Tromsøregionen er den 

eneste regionen i fylket som har hatt reell befolkningsvekst i perioden fra 2004-2012 på 9,2 %. 

Forventet befolkningsvekst frem mot 2030 er 13 % i Tromsø kommune med en endring mellom -7 % 

og + 6 % i de resterende kommunene i regionen. 
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5.1.2 Omsetning 

Omsetningen i Tromsøregionen utgjør drøyt 50 % av samlet omsetning i fylket. I perioden 2004-2012 

har samlet endring for omsetning av detaljvarer vært på 43 % i regionen. Når det gjelder dagligvarer 

har omsetningen økt med 38 % i perioden 2004-2012, i hele fylket er økningen 35 %. 

Når det gjelder utvalgsvarer er det Tromsø og Nord-Troms regionen som har hatt den største veksten i 

fylket med en økning på 35 % i Tromsø-regionen. Plasskrevende varer (her møbler, hvitevarer, 

fargevarer og motorutstyr) hadde en økning på 44 % i perioden 2004-2012. for fylket i sin helhet var 

økningen på 46 %.  For hagesenter og byggevarer har økningen vært størst i Tromsø-regionen med en 

økning på 63 %.  

 

5.1.3 Dekningsgrad 

Tromsø-regionen har en dekningsgrad på 112 % samlet for all detaljhandel. Endringen fra 2004 til 

2012 er relativt liten. 

 

5.1.4 Fordeling på ulike senterområder 

For detaljvarehandel samlet har det vært en gradvis nedgang for sentrum til fordel for Langnes i 

perioden 2004-2012. Andelen dagligvarer har vært stabil i perioden mens det fortrinnsvis er innenfor 

utvalgsvarer sentrum har tapt markedsandeler.  

 

5.1.5 Potensial for utvidelse av handelsareal 

Befolkningsvekst og økt kjøpekraft tilsier at det vil være et potensiale for utvidelse av dagens 

handelsareal i Tromsø kommune med i størrelsesorden 30-40 %.  

For de resterende kommunene kan det tilsvarende være potensiale for utvidelse på 10-25 %, i første 

rekke på grunn av økt kjøpekraft. Modellberegningene viser at minst 25 % av potensielt 

utbyggingsareal for handel i Tromsø må lokaliseres til sentrum dersom sentrum skal kunne 

opprettholde dagens markeds- og besøksandel. 

 

5.1.6 Status for kommunens arbeid med senterstruktur og handelsutvikling 

Gjeldende kommuneplan fra 2012 er ikke rettskraftig på omfanget av handel i avlastningsområder og 

bydeler. Fylkesmannens innsigelse i 2012 omhandlet frykten for svekkelse av Tromsø sentrum som 

handelssted. Denne innsigelsen er ikke løst.  

 

Tromsø kommune har våren 2015 utarbeidet forslag til ny kommuneplan. Sterkt fokus i denne er 

boligbygging, knutepunktstrategi og ønsket om en tettere by. Når det gjelder områder for handel har 

kommunen lagt opp til handelsetableringer i Tromsø sentrum og i bydelene ut fra en langsiktig og 

kraftig befolkningsvekst. Sentrum er fremhevet som det viktigste knutepunktet for miljøvennlig 

transport med satsing på uterom og handel. Handlingsplanen for sentrum, sentrumsløftet, tar for seg 

ulike tiltak for å oppnå dette.  

 

I forbindelse med kommuneplanen for Tromsø 2011-2022, gjorde kommunen en delutredning om 

bystruktur og handel i form av en handelsanalyse (Byutvikling, 2010). Denne peker på at sentrum skal 

ha en særstilling som byens viktigste handelssenter og at en bør være restriktiv med nytt handelsareal i 

avlastningssentrene Langnes og Tromsdalen i kommuneplanperioden. Utredningen vurderes fortsatt til 

å være aktuell. 

 

Prosjektet Transportnett Tromsø skal planlegge for en sikrere og triveligere by hvor det skal bli 

enklere å ta seg fram som gående, syklende og kollektivreisende i byen. Det skal komme konkrete 

forslag til hvordan transportutfordringene i Tromsø kan løses og består av delprosjektene 

kommunedelplan for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya, sykkelstrategi/nett, gåstrategi, 

trafikksikkerhet, miljø (støv, støy, uterom i sentrum), parkeringsplan/ parkeringsnorm og transportplan 

for kommunalt vegnett. 
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5.1.7 Om sentrumssonen Tromsø sentrum og avlastningssentrene Langnes og Tromsdalen. 

I forhold til fylkesdelplan for kjøpesenter (2003) er følgende endringer gjort for Tromsø: 

Det er foretatt noen endringer i sentrumsavgrensingen for Tromsø sentrum og Tromsdalen 

avlastningssenter/bydelssenter i forhold til fylkesdelplan for kjøpesenter (2003). Avlastningssenteret 

Langnes er også justert noe ned. Endringene er basert på gjeldende kommuneplans arealdel for 

Tromsø kommune samt områdereguleringsplan for Langnes (vedtatt 24.9.2014).  

 

 

5.2 Harstad-regionen 

5.2.1 Befolkningsgrunnlag og -framskrivning 

Harstad-regionen er den nest største regionen i Troms med 31502 innbyggere i 2012. Endringen fra 

2004-2012 er en marginal økning på 0,1 %. Forventet befolkningsvekst frem mot 2030 er 11 % i 

Harstad kommune med en endring mellom -24 % og + 10 % i de resterende kommunene i regionen. 

 

5.2.2 Omsetning 

I perioden 2004-2012 har det vært en samlet omsetningsøkning av detaljvarer på 29 % i regionen med 

en relativ lav men jevn økning fra år til år. Når det gjelder dagligvarer har omsetningen økt med 30 % 

og for utvalgsvarer en økning på 17 %, lavest i fylket. 

Plasskrevende varer (her møbler, hvitevarer, fargevarer og motorutstyr) hadde en økning på 39 % i 

perioden 2004-2012. For hagesenter og byggevarer har økningen vært desidert lavest i Harstad-

regionen med en økning på kun 7 %.  

 

5.2.3 Dekningsgrad 

Harstad-regionen har en dekningsgrad på 128 % samlet for all detaljhandel. Dekningsgrad for 

bygg/hage er på hele 128 % men kun på 96 % for utvalgsvarer. 

 

5.2.4 Bydelsnivå 

For detaljvarehandel samlet har det vært en gradvis nedgang i markedsandel for Harstad sentrum i 

perioden 2004-2012. Det er i første rekke handel utenfor sentrum, Sjøkanten og Kanebogen som har 

økt sin markedsandel. Gjennomgangen viser således en markant nedgang i sentrums markedsandel til 

fordel for Sjøkanten. Nedgangen er størst for utvalgsvarer. 

 

5.2.5 Potensial for utvidelse av handelsareal 

Beregningene viser at basert på en betydelig befolkningsvekst i Harstad-regionen frem mot 2030 vil 

potensialet for utvidelse av dagens handelsareal være på ca. 30–35 %. Minst 30 % av dette må 

lokaliseres til sentrum for at sentrum skal kunne opprettholde dagens markeds- og besøksandel.  

 

5.2.6 Status for kommunens arbeid med senterstruktur og handelsutvikling 

Harstad har i kommuneplanens arealdel (vedtatt 29.4.2010) avsatt områder for sentrum, bydelssentra 

og områder for plasskrevende varer.  I sentrum (SE1) og Kanebogen handelspark (SE2) tillates 

etablering av detaljhandel med forretningsareal større enn 3000 m² bruksareal (BRA). Seljestad 

handelspark (E1) er avsatt som avlastningssenter hvor det tillates etablert store handelskonsepter, også 

kalt big-box eller hypermarked samt handel med plasskrevende varer. I tillegg er Bergseng, Sørvik og 

Lundenes definert som bydelssenter og Stangnesparken, Langmoan og Nordlysparken definert som 

områder for plasskrevende varer i kommuneplanen. Langmoan og Nordlysparken er ikke bebygd i 

dag. 

Reguleringsplan for utvidelse av Amfi Kanebogen ble vedtatt 30.10.2014 og åpner opp for omlag 

8800 m2 handelsareal. Etter utvidelsen vil kjøpesenteret etter planbeskrivelsen ha et samlet areal på 

32100 m2. Kanebogen er i regional plan avsatt til bydelssenter som også er i tråd med 
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kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at fremtidig planlegging i Kanebogen må skje innenfor 

rammene av pkt. 6.3.3. 

 

I Seljestad handelspark ble reguleringsplan for Sjøkanten senter vedtatt 4.9.2014. Reguleringsplanen 

åpner opp for fri etablering av inntil 4750 m² detaljhandel. Planen gir videre hjemmel for etablering av 

inntil 28 000 m² detaljhandel med store arealkrevende virksomheter, såkalt big-box/hypermarked, hvor 

det ikke er tillatt med enkeltetableringer under 1600 m². En handelsanalyse med tilhørende transport 

og CO₂ analyse ble utarbeidet i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for Sjøkanten senter. 

Denne konkluderte med at “en utvidelse av Sjøkanten senter vil styrke Seljestad som avlastingssenter 

for Harstad sentrum og gi noe redusert CO2 utslipp i Harstadregionen. Utvidelsen vil kunne gi negative 

konsekvenser for omsetningen til handelsstanden i Harstad sentrum, men samtidig også kunne bidra til 

redusert biltrafikk i bykjernen”.   

 

I forbindelse med revidering av kommuneplanens areadel gjennomførte Asplan Viak en 

handelsanalyse for Harstad kommune i januar 2015. Denne tar for seg dagens handelssituasjon, 

handelsstruktur, forventet utvikling frem mot 2035 og en evaluering av arealer avsatt til handel i 

gjeldende kommuneplan, samt behov for eventuelt nye handelsområder. I analysen anbefales det at 

nye utbygginger for handel kommer som fortetting i dagnes handelsområder, fortrinnsvis Harstad 

sentrum. 

 

Kommunedelplanen «Sentrumsplan for Harstad 2015-2025» er under utarbeidelse. Planen har som 

mål å skape en attraktiv og levende by og vektlegger miljøvennlig by - og stedsutvikling, 

næringsutvikling, klima- og samfunnssikkerhet, kulturminnekartlegging, universell utforming, 

utvikling av havn og samferdsel.  

 

Kommunen har understreket behovet for å oppdatere regional plan for handel og service etter samme 

områdeavgrensninger som i vedtatt kommuneplan. Det er også uttrykt ønske om at regionale planer 

ikke må avgrense sentrum, men heller gi kriterier og metode som skal legges til grunn for 

avgrensingen. 

 

5.2.7 Om sentrumssonen Harstad sentrum, bydelssenteret Kanebogen og avlastningssenteret 

Seljestad.  

I forhold til fylkesdelplan for kjøpesenter (2003) er følgende endringer gjort for Harstad: 

Sentrumssonen for Harstad sentrum er justert etter de grenser som er avsatt i kommuneplanens 

arealdel for Harstad. Det er også tegnet kart for bydelssenteret Kanebogen og avlastningssenteret 

Seljestad med utgangspunkt i kommuneplanens områdeavgrensninger. 

 

 

5.3 Finnsnes-regionen 

5.3.1 Befolkningsgrunnlag og – framskrivning 

Finnsnes-regionen hadde 19217 innbyggere i 2012 med en nedgang på -1,6 % i perioden 2004-2012. 

Forventet befolkningsvekst frem mot 2030 er 14 % i Lenvik kommune med en endring mellom -18 % 

og +14 % i de resterende kommunene i regionen. 

 

5.3.2 Omsetning 

I perioden 2004-2012 har det vært en samlet omsetningsøkning av detaljvarer på 43 % i regionen med 

jevn økning fra år til år. Når det gjelder dagligvarer har omsetningen økt mest i fylket med 46 % og for 

utvalgsvarer en økning på 24 %, nest-lavest i fylket. 

Plasskrevende varer (her møbler, hvitevarer, fargevarer og motorutstyr) hadde en økning på 36 % i 

perioden 2004-2012. For hagesenter og byggevarer har økningen vært på 41 %, den nest største på 

regionnivå etter Tromsø-regionen. 
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5.3.3 Dekningsgrad 

Finnsnes-regionen har en dekningsgrad på 136 % samlet for all detaljhandel. Dekningsgraden har økt 

betydelig i perioden 2004-2012 og Lenvik kommune har den høyeste dekningsgraden i fylket. 

 

5.3.4 Potensial for utvidelse av handelsareal 

Beregningene viser at det vil være potensial for utvidelse av dagens handelsareal på Finnsnes/Lenvik 

med en størrelsesorden på 30-35 % basert på befolkningsvekst og økt kjøpekraft. 

5.3.5 Status for kommunens arbeid med senterstruktur og handelsutvikling 

Kommuneplanens arealdel for Lenvik kommune er egengodkjent 19.12.2014 men omfatter ikke 

byområdet. Kommunedelplan for byområdene er under utarbeidelse. Områdeplan for Finnsnes 

sentrum ble gjort gjeldende fra 22.10.15. 

 

5.3.6 Om sentrumssonen Finnsnes sentrum 

I forhold til fylkesdelplan for kjøpesenter (2003) er det gjort en betydelig utvidelse av sentrumssonen i 

tråd med vedtak i fylkestinget 15.3.2016, sak 15/16. Avgrensningen er basert på sentrumsavgrensingen 

fastsatt i områdereguleringsplan «Sentrumsplan Finnsnes» og innebærer at områder regulert for 

sentrumsformål, bolig/forretning/kontor, forretning/kontor/tjenesteyting og området angitt bebyggelse 

og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål tas inn i sentrumssonen.  

 
 

5.4 Bardufoss-regionen 

5.4.1 Befolkningsgrunnlag og – framskrivning 

Bardufoss-regionen hadde 14840 innbyggere i 2012 med størst nedgang i fylket på 2,4 % i perioden 

2004-2012. Forventet befolkningsvekst frem mot 2030 er på 12 % i Målselv kommune med en endring 

mellom -16 % og +11 % i de resterende kommunene i regionen. 

 

5.4.2 Omsetning 

I perioden 2004-2012 har det vært en samlet omsetningsøkning av detaljvarer på 26 % i regionen, 

dette er lavest i fylket. Når det gjelder dagligvarer har omsetningen økt med kun 10 % men for 

utvalgsvarer har økningen vært på 31 %. 

Plasskrevende varer (her møbler, hvitevarer, fargevarer og motorutstyr) hadde en økning på hele 57 % 

i perioden 2004-2012, klart høyest i fylket. For hagesenter og byggevarer har økningen vært på 30 %. 

 

5.4.3 Dekningsgrad 

Bardufoss-regionen har en dekningsgrad på 51 % samlet for all detaljhandel. Dekningsgraden varierer 

mye etter varetype og er kun på 51 % for møbler/hvitevarer, mens den for dagligvarer er 101 %. 

 

5.4.4 Potensial for utvidelse av handelsareal 

Befolkningsvekst og økt kjøpekraft tilsier at det vil være potensial for utvidelse av dagens handelsareal 

i Målselv/Bardufoss med drøyt 30 %. 

 

5.4.5 Status for kommunens arbeid med senterstruktur og handelsutvikling 

Kommuneplanens arealdel for Målselv kommune 2012-2025 ble vedtatt 13.12.2012. 

 

I utredningsfasen for arealdelen har det vært gjennomført ulike delprosjekt (Scenarier Målselv 2021 og 

Stedsutvikling Bardufoss) med fokus på sentrums- og stedsutvikling.  

Stedsutvikling Bardufoss er et større utredningsarbeid som skal se nærmere på Bardufoss/ 
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Målselv sin fremtid med spesielt fokus på Bardufoss sentrum og Andslimoen og hvilke innhold og 

roller tettstedene skal ha. Prosjektet sentrumsoppgradering, torget og elveparken (2015-2016) gjelder 

sentrumsoppgradering i Bardufoss/Andselv sentrum med tilrettelegging av elvepark og bilfritt torg 

med grøntarealer, kulturscene og lekeplass.  

 

I forlengelse av forprosjekt stedsutvikling Bardufoss utarbeidet Norconsult en kartlegging og analyse 

av handelssituasjonen i Målselv kommune i 2012. Denne viser en liten nedgang i dekningsgrad siden 

1997. 

 

Områdeplan for Andslimoen er under utarbeidelse. Området skal være forbeholdt industri og 

plasskrevende handel.  

 

5.4.6 Om sentrumssonen Bardufoss sentrum 

I forhold til fylkesdelplan for kjøpesenter (2003) er det gjort noen endringer for sentrumssonen 

Bardufoss; boliger nordvest i sonen er tatt ut og noen forretningsbygg i nord-øst er tatt inn. 

 

Kommunen har i mai 2016 spilt inn ønske om utvidelse av sentrumssonen for Bardufoss regionsenter 

jamfør reguleringsplan for Bardufoss sentrum fra 1997. Disse endringene er nå tatt inn. Sonen er 

utvidet mot sør-vest (mot Heggelia, område BY16 i reguleringsplan for Bardufoss), og den er justert 

noe i nord-øst for å omfatte alle regulert for forretning som er tilknyttet sentrum. 

 

 

 

 

 

5.5 Setermoen-regionen 

5.5.1 Befolkningsgrunnlag og – framskrivning 

Modellberegningene indikerer at 95 % av omsetningen i Bardu er generert av de som enten bor eller 

jobber i kommunen. I perioden 2004-2012 har kommunen hatt en befolkningsøkning på marginale 1 

%. Forsvarets leir på Setermoen bidrar til å bygge opp under Bardu/Setermoen som handelssenter. 

Prognosene viser en befolkningsøkning på 4 % i kommunen frem mot 2030. 

 

5.5.2 Omsetning 

Omsetningen for detaljvarer har økt med 24 % i Bardu i perioden 2004-2012. For dagligvarer har 

veksten vært blant de laveste i fylket med 6 % i perioden. Når det gjelder utvalgsvarer og 

plasskrevende varer (møbler, hvitevarer mm) har økningen vært betydelig med henholdsvis 65 % og 

62 % i perioden 2004-2012. 

 

5.5.3 Dekningsgrad 

Dekningsgraden for Bardu gikk ned fra 89 til 84 % i perioden 2004-2012. 

5.5.4 Potensial for utvidelse av handelsareal 

Befolkningsvekst og økt kjøpekraft tilsier at det vil være et potensiale for utvidelse av dagens 

handelsareal i Bardu med 25 %. Potensialet i første rekke knyttet til økt kjøpekraft. 

5.5.5 Status for kommunens arbeid med senterstruktur og handelsutvikling 

Gjeldende kommuneplans arealdel for Bardu komme er fra 1995. Revisjon av denne pågår.   

Sentrumskjernen er definert gjennom Reguleringsplan for Setermoen sentrum (sist revidert februar 

2008) og strekker seg fra kirka/kirkeparken i nord til og med nærområdene i militærleiren og 

Forsvarsmuseet.  
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Planforslag til kommuneplanens arealdelsier har følgende bestemmelser for kjøpesenter: “Det gjelder å 

konsentrere nye aktiviteter til sentrum for å støtte opp og sentrumsutviklingen. I og med Forsvarets 

store betydning, må dette spesielt vektlegges for å utnytte potensialet best mulig. Dette fordi Forsvaret 

er en vesentlig motor i lokalsamfunnet”.  

 

5.5.6 Om sentrumssonen Setermoen 

I forhold til fylkesdelplan for kjøpesenter (2003) er sentrumssonen er justert noe etter reguleringsplan 

for Setermoen sentrum.  

 

 

5.6 Nord-Troms regionen 

5.6.1 Befolkningsgrunnlag og – framskrivning 

I Nord-Troms regionen var det 11181 innbyggere i 2012 med en nedgang på -2,2 % i perioden 2004-

2012. Forventet befolkningsvekst frem mot 2030 er 13 % i Nordreisa kommune med en endring 

mellom -7 % og +13 % i de øvrige kommunene i regionen. 

 

5.6.2 Omsetning 

I perioden 2004-2012 har det vært en samlet omsetningsøkning av detaljvarer på 28 % i regionen.  Når 

det gjelder dagligvarer har omsetningen økt med 25 % men for utvalgsvarer har økningen vært på hele 

36 %, størst økning i fylket. 

Når det gjelder plasskrevende varer (her møbler, hvitevarer, fargevarer og motorutstyr) hadde Nord-

Troms regionen en nedgang på -2 % i perioden 2004-2012, klart lavest i fylket. For hagesenter og 

byggevarer har økningen vært på 30 %. 

 

5.6.3 Dekningsgrad 

Nord-Troms-regionen har en dekningsgrad på 87 % samlet for all detaljhandel, høyest er 

dekningsgraden for dagligvarer (108 %) og lavest er den for møbel/hvitevarer (37 %). 

5.6.4 Potensial for utvidelse av handelsareal 

Statistisk befolkningsvekst og økt kjøpekraft tilsier et potensiale for utvidelse av dagens handelsareal i 

Nordreisa/Storslett med drøyt 35 % mot 2030. 

 

5.6.5 Status for kommunens arbeid med senterstruktur og handelsutvikling 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble sist revidert 23.1.2015. Her er det gjort tiltak i 

forhold til utnyttingsgrad for å styrke fortetting i sentrumsområdene samt lagt opp til et generelt fokus 

på at sentrumsområdene skal preges av forretninger. 

Stedsutviklingsprosjektet i Nordreisa tar for seg ulike fysiske forskjønningstiltak i sentrumsområdene 

basert på flytting av riksvegen sørover og dermed frigivelse av vegareal til torg. 

 

5.6.6 Om sentrumssonen Storslett sentrum 

Basert på kommuneplanens arealdel, eksisterende bebyggelse og gjeldende reguleringsplaner er 

sentrumssonen innskrenket noe i forhold til fylkesdelplanen fra 2003. 

 

 

5.7 Sjøvegan-regionen 

5.7.1 Befolkningsgrunnlag og – framskrivning 

Sjøvegan-regionen består av Salangen og Lavangen, Dyrøy og Gratangen kommuner. I tillegg handler 

bosatte i Bardu og Ibestad kommuner i noe grad i Sjøvegan. 
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I perioden 2004-2012 har befolkningsnedgangen vært på mellom -2 og -4 %. 

Prognosene viser at frem mot 2030 vil befolkningen øke med 4-11 % i regionen. 

 

5.7.2 Omsetning 

I perioden 2004-2012 har detaljhandelsomsetningen økt med 45 % i Salangen. For dagligvarer, 47 %, 

utvalgsvarer 2 %.  

 

5.7.3 Dekningsgrad 

Dekningsgraden for detaljvarer i Salangen er på 93 %. Denne er høyest for dagligvarer (121 %) og 

bygg/hage (115 %). 

5.7.4 Potensial for utvidelse av handelsareal 

Befolkningsvekst og økt kjøpekraft tilsier at det vil være et potensiale for utvidelse av dagens 

handelsareal i Sjøvegan/Salangen med drøyt 30 %. 

5.7.5 Status for kommunens arbeid med senterstruktur og handelsutvikling 

Kommuneplanens arealdel for Salangen kommune er fra 1995. Planen er under revisjon. 

Kommunedeplan for for Sjøvegan er planlagt utarbeidet i 2017. 

 

5.7.6 Om sentrumssonen Sjøvegan 

Utkast til sentrumsplan for Sjøvegan er brukt som grunnlag for justering av sentrumssonen for 

Sjøvegan. 
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6 Regional planbestemmelse og retningslinjer for 

handelsetableringer i Troms 

6.1 Formål 

Formålet med denne bestemmelsen og retningslinjene er å legge til rette for at handelsetableringer i 

Troms styrker eksisterende by- og tettstedssentre, bidrar til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og 

legger til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg.  
Bestemmelsen og retningslinjene skal bidra til å effektivisere arealbruk slik at inngrep i landbruks-, 

natur- og friluftsområder blir redusert og nasjonale og regionale mål om jordvern, kulturminnevern og 

bevaring av det biologiske mangfoldet blir fulgt opp. 

6.2 Regional planbestemmelse for lokalisering og dimensjonering av handelsvirksomheter  

Etablering av ny handelsvirksomhet som enkeltvis eller samlet utgjør et bruksareal (BRA) større enn 

3000 m² eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet som medfører et samlet bruksareal over 

3000 m² er bare tillatt i sentrumssoner slik disse er definert, lokalisert og avgrenset i denne plan.  

Kart med sentrumssoner er fremstilt i kapittel 7. 

 

På vilkår gitt i regionale planretningslinjer i denne plan kan det også tillates etablering eller utvidelse 

av handelsvirksomhet utover 3000 m2 i definerte avlastningssentre og bydelssentre. 

 

Forbudet gjelder ikke handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget er biler, båter, 

landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, samt utsalg fra hagesentre og planteskoler, dersom 

disse lokaliseres i tilknytning til sentrum, eller innenfor etablerte områder for handel som ikke ligger i 

tilknytning til sentrum. 

 

Bestemmelsen skal legges til grunn for nye kommuneplaner og reguleringsplaner, og vil ved motstrid 

gi grunnlag for innsigelse. Den vil gjelde foran eldre reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og 

kommunedelplaner og kommuneplaner. 

6.3 Regionale planretningslinjer for lokalisering og dimensjonering av handelsvirksomheter  

6.3.1 Sentrumssoner 

Sentrumssone er definert som sentrum med tillegg av en sone rundt, vanligvis i en avstand på 1000 – 

1500 meter (gangavstand) fra ytterkantene av sentrum, noe avhengig av senterstørrelse. 

Sentrumssone brukes om prioriterte områder der handelsetableringer vil bidra til å styrke 

senterstrukturen og redusere transportarbeidet. Kart med avgrensning av sentrumssoner i de 8 

regionene i Troms er gitt i kapittel 7: Harstad, Finnsnes og Tromsø sentrum, Storslett, Setermoen, 

Bardufoss og Sjøvegan. 

 

6.3.2 Avlastningssentre 

Avlastingssentre skal avlaste sentrum der behovet er til stede. Begrunnelsen for å etablere 

avlastingssenter er bl.a. at sentrum har plassmangel, er fysisk sett for lite og/eller har verneverdige 

bygningsmiljøer og ikke er i stand til å ta imot all ny handelsvirksomhet. 

Avlastningssentrene skal betjene et regionalt omland. 

I denne planen utpekes tre avlastingssenter: Langnes og Tromsdalen som avlastingssenter til Tromsø 

sentrum og Seljestad som avlastningssenter for Harstad sentrum. Kart med avgrensning av 

avlastningssentre er gitt i kapittel 7.  

Utvidelser eller nyetableringer i avlastningssentrene kan bare skje i den utstrekning dette kan 

begrunnes i et konkret og påviselig behov for å avlaste sentrum. 

Flere avlastingssenter 

Nye avlastingssentre kan etableres dersom sentrums behov for avlastning utredes og dokumenteres.  

Utvidelser eller nyetableringer i avlastningssentrene kan bare skje i den utstrekning dette kan 

begrunnes i et konkret og påviselig behov for å avlaste sentrum.  
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Det tillates ikke utvidelser eller nyetableringer som innebærer at avlastningssentrene blir større enn 

behovet tilsier. 

 

6.3.3 Bydelssentre 

Etableringer og/eller utvidelse av handelsvirksomhet som samlet overskrider 3000 m² BRA kan tillates 

i definerte bydelssentre dersom etableringen/utvidelsen er innrettet for å betjene det lokale omlandet 

og ikke vil generere mye trafikk fra andre bydeler.  

 

Nyetableringer eller utvidelser i bydelssentrene kan bare skje i den utstrekning forretningene 

imøtekommer behovet for dagligvarer og (eventuelt) et mindre utvalg av bransjevarer i den konkrete 

bydelen. Dette behovet må utredes og dokumenteres i en handelsanalyse. Bydelssentrene bør primært 

imøtekomme behovet for dagligvarer i bydelene. Av hensyn til utviklingen av sentrum bør utvalget av 

andre bransjevarer være svært begrenset. 

 

Kommunen må definere den enkelte bydels handelsomland. 

Kommunen skal utpeke bydelssentre i kommuneplanens arealdel og gjøre en fysisk avgrensning av 

området der etablering/utvidelse av handelsvirksomhet på over 3000 m² BRA kan tillates. 

 

6.3.4 Lokalisering av plasskrevende varer 

Kommunene skal utpeke områder for plasskrevende virksomhet i kommuneplanens arealdel. 

Varegrupper som er definert som plasskrevende er biler, motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast, 

båter og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesenter. Øvrige varegrupper, for eksempel 

møbler, tepper, hvitevarer etc. kommer ikke inn under kategorien plasskrevende varer. 

Forhold som skal vektlegges ved lokalisering og avgrensning av områder for plasskrevende varer: 
 Forretninger for kjøp av varer som er plasskrevende og som kjøpes en sjelden gang, bør 

primært lokaliseres i næringsområde med god tilgjengelighet til hovedveinett og med god 

kollektivdekning. 

 Plassering av plasskrevende varer bør samlokaliseres for å unngå unødvendig 

trafikkbelastning 

 

6.3.5 Estetikk, universell utforming 

Ved handelsetableringer/utvidelser må bygningsmassens utforming tilpasses stedets bebyggelse og 

struktur. 

God arkitektur, estetikk og imøtekommende og utadrettede fasader med åpne vindusflater og god 

tilgjengelighet skal vektlegges. Det skal tilrettelegges for sykkelparkering og sikker adkomst til 

kollektivtransport. Universell utforming skal ivaretas. 

 

6.3.6 Sjøverts transport 

Ved gjennomgang, oppdatering og planlegging av områder for større handelsetableringer i Troms skal 

det gjøres en vurderinger av mulighet for sjøverts transport (bruk av nærmeste havn/kai) for innmating 

av gods til regionsentrene. Eventuelle flaskehalser og hindringer skal beskrives.  

 

6.4 Virkning 

Vedtatt regional plan skal legges til grunn for statens, kommunenes og fylkeskommunenes 

planlegging i fylket. Bestemmelsen skal legges til grunn for nye kommuneplaner og reguleringsplaner, 

og vil ved motstrid gi grunnlag for innsigelse. Den vil gjelde foran eldre reguleringsplaner, 

bebyggelsesplaner og kommunedelplaner og kommuneplan. Nye byggetillatelser eller rammetillatelser 

etter plan- og bygningsloven kan ikke gis i strid med vedtatt regional planbestemmelse.  Når regional 
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plan med retningslinjer og planbestemmelse er endelig vedtatt, vil den avløse den rikspolitiske 

bestemmelsen om kjøpesentre (2008).  

 

6.5 Saksbehandling 
Gjennomføring av allerede vedtatte reguleringsplaner, som er i strid med denne plan, skal vurderes av 

regional planmyndighet (fylkeskommunen). Ved behandling av søknad skal fylkeskommunen samrå 

seg med fylkesmannen og evt. andre berørte kommuner. Fylkeskommunen kan ikke gi samtykke 

dersom fylkesmannen kan vise til at søknaden åpenbart er i strid med nasjonale interesser. 

 

Tiltakshaver sender søknad om samtykke til gjennomføring av planen til kommunen. Kommunen skal 

foreta en vurdering av søknaden i forhold til regionale planbestemmelser og rikspolitiske bestemmelse 

for kjøpesenter og sammen med sin uttalelse oversende saken til fylkeskommunen for avgjørelse.   
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7 Sentrumsavgrensinger 
Med utgangspunkt i sentrumsavgrensingene i fylkesdelplan for kjøpesenter (2003) og innspill fra 

berørte kommuner er det tegnet kart som definerer sentrumsavgrensinger jfr. regional 

planbestemmelse, kap.6.2. Der det finnes vedtatte kommuneplaner og kommunedelplaner med 

sentrumsavgrensinger er disse lagt til grunn.  

 

Avgrensningene er ikke eksakt med tanke på eiendomsgrenser og skal angis eksakt i kommuneplan, 

kommunedelplan eller reguleringsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Regionssentre med områder for større handelsetableringer 
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7.1 Tromsø sentrum 
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7.2 Langnes avlastningsområde, Tromsø 
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7.3 Tromsdalen avlastningssenter, Tromsø 
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7.4 Harstad sentrum 
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7.5 Seljestad avlastningssenter, Harstad 
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7.6 Kanebogen bydelssenter - Harstad 
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7.7 Finnsnes sentrum 
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7.8 Bardufoss sentrum 
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7.9 Setermoen sentrum 
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7.10 Storslett sentrum 

 

86



   

29 

 

7.11  Sjøvegan sentrum 
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8 Definisjoner og begrepsavklaringer. 
 

Begrep Forklaring kilde 

Handelsvirksomhet 
All form for virksomhet som bedriver salg av varer til 

private sluttbrukere 

Utkast til Statlig 

planbestemmelse for 

lokalisering av 

kjøpesentre og handel 

(2013) 

Kjøpesenter Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige 

enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller 

framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og 

medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å 

oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme 

er varehus som omsetter én eller flere varegrupper. Som 

kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere 

enheter innenfor et område som for eksempel en 

handelspark.  

Forskrift om rikspolitisk 

bestemmelse for 

kjøpesentre 

Handelspark Inneholder minst et kjøpesenter, og i tillegg minimum tre 

andre detaljhandelsbedrifter. Ofte ekstern lokalisering. 

Framstår lokaliseringsmessig som en enhet.  

Senterboken 2007 

Detaljhandel Omfatter videresalg (salg uten omdanning) hovedsakelig til 

offentligheten av nye og brukte varer til personlig bruk eller 

til husholdningsbruk, via forretninger, stormagasiner, 

torghandel, postordreforretninger, dørsalg, gatesalg mv.» 

SSB 

Dagligvarer  I hovedsak matvarer og andre husholdningsvarer (unntatt 

alkohol). 

 

Plasskrevende 

varer 

Biler og motorkjøretøy, båter, 

landbruksmaskiner/anleggsmaskiner, trelast og større 

byggevarer, utsalg fra hagesentre og planteskoler. 

 

Utvalgsvarer  Klær, sko, ur, foto, drikkevarer, interiør møbler, interiør, 

elektro med mer 

 

Dekningsgrad Forholdet mellom faktisk varehandelomsetning i et 

geografisk avgrenset område og den omsetningen områdets 

innbyggere forventes å skape innenfor de samme 

varegruppene. Utrykkes i prosent. Dvs. at er den over 100 % 

(overdekning), innebærer det at varehandelsomsetningen i 

området er større enn det innbyggernes etterspørsel skulle 

tilsi. Motsatt er den under 100 % (underdekning) handler 

innbyggerne andre steder og du har en handelslekkasje fra 

området. 

 

Tettsted En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det 

bor minst 200 personer der og avstanden mellom husene 

skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et 

skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i 

områder som ikke skal eller kan bebygges.  Dette kan f.eks. 

Statistisk sentralbyrå 
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være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige 

hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger 

som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en 

avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i 

tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen. 

Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk 

avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil 

endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og 

befolkningsutvikling. Tettstedene avgrenses uavhengig av 

de administrative grensene. 

Sentrum  Med sentrum i en by eller tettsted menes selve bykjernen 

eller tettstedssentret. Sentrum sammenfaller som oftest med 

"den historiske byen". Dette er den mest sentrale delen av 

byen eller tettstedet og kjennetegnes ved stort mangfold og 

konsentrasjon av publikumsrettede funksjoner som 

detaljhandel, hotell- og restaurantvirksomhet, bank og annen 

forretningsmessig tjenesteyting, offentlig og privat 

administrasjon, kulturtilbud, rekreasjon og underholdning. 

Her finner en torg og offentlige plasser. Innslaget av boliger, 

engros- og lagervirksomhet, industri og sosiale institusjoner 

er som regel lite. 

Sentrum kjennetegnes også ved å ha god tilgjengelighet og 

er transportknutepunkt, spesielt for kollektivtransport. 

Sentrum er sjelden entydig avgrenset mot den øvrige by- 

eller tettstedsbebyggelsen. Ofte er det en gradvis overgang 

til boligområder, industriområder og områder med andre 

funksjoner. 

Utfyllende kommentarer 

og veiledning til 

rikspolitisk bestemmelse 

om midlertidig 

etableringsstopp for 

kjøpesentre utenfor 

sentrale deler av byer og 

tettsteder 

Sentrumssone  

 

Sentrum med tillegg av en sone rundt, vanligvis i en avstand 

på 1000 – 1500 (gangavstand) fra ytterkantene av sentrum, 

avhengig av senterstørrelse.  

Sentrumssone brukes om prioriterte områder der 

handelsetableringer vil bidra til å styrke senterstrukturen og 

redusere transportarbeidet. 

 

 

 

Service I begrepet service ligger tilbud som dekker andre 

behov/tjenester enn handel, men som opptrer oftest i 

kombinasjon med handelstilbud. eksempelvis optiker, 

urmaker, frisør etc.  

Begrepet omfatter ikke andre tjenestetilbud 

/servicefunksjoner som opptrer isolert fra handel. Det være 

seg offentlige servicetjenester og forvaltning. 

 

Bruksareal BRA Bruksareal BRA til detaljhandel defineres som summen av 

salgsareal, lagerlokale, spiserom/kantine og kontorareal for 

virksomheten. Der flere virksomheter drives under samme 
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tak, som for eksempel i et kjøpesenter, skal fellesareal også 

medregnes i bruksarealet. 

For beregning av bruksareal skal for øvrig den til en hver tid 

gjeldende teknisk forskrift til plan- og bygningsloven legges 

til grunn. 

Plass til parkering skal ikke inngå i beregningen av 

bruksareal. 

Utfyllende kommentarer 

til statlig 

planbestemmelse for 

lokalisering av 

kjøpesentre og handel 

 

Kjøpekraft Forventet etterspørsel fra befolkningen som summen av 

etterspørsel ved bosted og arbeidsplass. 

 

Avlastningssenter Avlastingssentre skal avlaste sentrum der behovet er til 

stede. Begrunnelsen for å etablere avlastingssenter er bl.a. at 

sentrum har plassmangel, er fysisk sett for lite og/eller har 

verneverdige bygningsmiljøer og ikke er i stand til å ”ta 

imot” all ny handelsvirksomhet. 

Avlastningssentrene skal betjene et regionalt omland. 

 

Bydelssenter Et bydelssenter/lokalsenter omfatter sentrumsdannelse i en 

bydel eller i et mindre tettsted i en kommune. 

Bydelssenteret/lokalsenteret dekker primært 

bydelens/lokalområdets servicebehov og har normalt ikke et 

influensomland utover dette. Et slikt senter har et 

dagligvaretilbud og som regel også et mindre utvalg av 

bransjehandel. 

Likeså vil ulike typer offentlig service og private tjenester 

og service utenom detaljhandelen være å finne her. 

Miljøverndepartementets 

veileder ”Planer og 

Bestemmelser for 

kjøpesentre. 

Gangavstand Følgende gangavstander legges til grunn ved 

sentrumsavgrensing: 

• Større byer: maks 1000 m gangavstand fra ytterkant til 

ytterkant  

• Mellomstore byer og tettsteder: maks 600 -800 m 

gangavstand fra ytterkant til ytterkant 

• Mindre byer og tettsteder: maks 400 - 600 m gangavstand 

fra ytterkant til ytterkant 

Miljøverndepartementets 

veileder T-1365. 

Netthandel 

 

Netthandelskonsepter er i utgangspunktet salg til forbruker 

uten butikk, der leverandør sørger for at varen bringes hjem 

til forbruker. Et slikt konsept vil normalt ikke blir vurdert 

etter reglene i regional plan, da lokaliseringen ikke skaper 

publikumsrettet aktivitet. 

Veileder til regional plan 

for handel og 

sentrumsutvikling, 

Vestfold  
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9 Handlingsprogram for gjennomføring av planen 
For at den regionale planen skal kunne fungere som et effektivt styrings- og samhandlingsdokument 

(mellom kommuner og regionale myndigheter), er det nødvendig med regelmessige gjennomgang slik 

at den oppdateres etter utviklingen i Troms fylke.   

 

Plan- og bygningsloven § 8-1 stiller krav til at det til regionale planer skal utarbeides et 

handlingsprogram til gjennomføring av planen. Handlingsprogrammet skal vedtas av regional 

planmyndighet (fylkestinget). 

 

Handlingsprogrammet skal sikre at den regionale planen er tilstrekkelig fleksibel, bl.a. med hensyn til 

sentrumssoneavgrensninger og i lys av befolkningsutviklingen over tid.  

Handlingsprogrammet skal rulleres årlig.   

 

 

    

 Tiltak Tidsramme  Ansvarlig organ Samarbeidspartnere 

1 Rådgivning/veiledning i forhold til 

planens bestemmelser, retningslinjer 

og virkning 

Fortløpende Troms fylkeskommune 

fylkesmannen 

 

2 Sørge for at regional plan følges opp 

og legges til grunn i planlegging og 

forvaltning i kommunene. 

Oppfølging/veiledning og 

høringssvar i forbindelse med 

kommunenes kommuneplaner.  

Fortløpende Troms fylkeskommune 

Fylkesmannen 

 

3 Saksbehandling i forbindelse med 

gjennomføring av vedtatte 

reguleringsplaner i strid med den 

regionale planen. 

Fortløpende Troms fylkeskommune 

 

I dialog med 

Fylkesmannen og 

berørte kommuner 

4 Gjennomgang av vedtatte 

kommune(-del)planer og evt. 

justering av kartfestede 

sentrumsavgrensinger.  

Årlig Troms fylkeskommune  

5 Oppdatering av definisjoner, 

bestemmelser og retningslinjer i 

forhold til nasjonale føringer. 

Årlig Troms fylkeskommune  

6 Utarbeiding av mal for 

konsekvensutredninger ved 

handelsetableringer i Troms fylke. 

 Troms fylkeskommune  
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Pbl § 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver 

planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer 

som gjelder for området. 

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging 

og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 

planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens 

virkninger for miljø og samfunn. 
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1 Bakgrunn og intensjoner for planarbeidet 
 

En bærekraftig arealpolitikk er en viktig strategi for å imøtekomme flere av hovedutfordringene i 

norsk miljøpolitikk. Det gjelder bl.a. klimaspørsmålet og bærekraftige byer og tettsteder. Plan- og 

bygningsloven er et viktig hjelpemiddel. Den rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre sammen med 

reglene om regional og lokal planlegging er sentrale verktøy i arbeidet.  

 

Den første rikspolitiske bestemmelsen om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor byer og 

tettsteder trådte i kraft i februar 1999. Den ble fulgt opp med fylkesplaner og fylkesdelplaner med 

retningslinjer for lokalisering av handel og service etter plan- og bygningsloven av 1985. 

Fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms ble vedtatt i 2004.  

 

Evalueringer av kjøpesenterstoppen utført av miljøverndepartementet viste at den har blitt fulgt opp, 

og at utbyggere har rettet oppmerksomheten mer mot muligheter i sentrumsområder og tettbygde 

områder, men at det også har vært en utvikling der kjøpesentre etableres utenfor byer og tettsteder.  

 

 
I perioden etter kjøpesenterstoppen trådte i kraft har det vært sterk vekst i detaljhandelen. Det har også 

utviklet seg nye handelskonsepter og bransjeglidning der detaljhandel og handel med plasskrevende 

varer smelter sammen. Denne utviklingen, sammen med miljø- og klimautfordringene og betydningen 

av å utvikle robuste og attraktive byer og tettsteder, dannet bakteppet for den rikspolitiske 

bestemmelsen for kjøpesentre som trådte i kraft 1. juli 2008.  

 

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging har regjeringen omtalt attraktive og 

klimavennlige by- og tettstedsområder: «Et levende sentrum med et variert tilbud av boliger, handel, 

tjenester og kultur er viktig for byer og tettsteders attraktivitet og konkurransekraft. Mange 

sentrumsområder har i dag lite liv og aktivitet, samtidig som sentrumshandelen taper markedsandeler. 

For å styrke by og tettstedssentrene, er det derfor viktig at kommunene har en aktiv og helhetlig 

sentrumspolitikk og tilrettelegger for etablering av både boliger, arbeidsplasser, handel og 

servicefunksjoner i sentrum. Kompakt by- og tettstedsutvikling vil bidra til økt aktivitet i sentrum, 

samtidig som korte avstander mellom bolig og daglige gjøremål gjør hverdagen enklere. God 

tilrettelegging for gående vil også gi økt aktivitet i sentrum. Kommunene og privat næringsliv 

oppfordres til å samarbeide om sentrumsutviklingen». 

 

Da handel i stor grad former bystruktur og transportmønster, er det viktig at lokaliseringen er 

hensiktsmessig i forhold til ønsket utvikling. 
 

Fylkestinget vedtok 2.10.12 i sak 63/12 oppstart med utarbeidelse av ny regional plan for handel og 

service i Troms. 

  

Formålet med Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre er å legge til rette for en sterkere regional 

samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke 

eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, 

dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for 

dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og 

tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. 
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2 Gjeldende planstatus og overordnede rammebetingelser 

2.1 Fylkesdelplan for kjøpesenter 
Fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms ble vedtatt i 2003. Hensikten med planen er å gi retningslinjer 

for lokalisering og etablering av nye kjøpesentre, og utvidelse av eksisterende sentre. 

 
Planen tar utgangspunkt i de fem regionene og åtte regionsentra definert i fylkesplan for Troms: 

Regionsentrenes nivå og type senter: 

Nivå 1 Tromsø 

Nivå 2 Harstad og Finnsnes 

Nivå 3 Storslett, Bardufoss og Sjøvegan – 

- Skjervøy som senter for maritime funksjoner. 

- Setermoen som senter for Forsvarets aktiviteter 

Nivå 4 Øvrige kommunesentre 

Nivå 5 Lokale sentre 

 

 
Figur 1 De fem regionene i Troms fylke, definert i fylkesdelplan for kjøpesenter (2004). 

 

Planen fastsetter avgrensninger av sentrum med åpning for kjøpesenteretableringer innen definerte 

kartfestede sentrumssoner i de åtte regionsentrene samt avlastningssentre i Tromsø (Langnes og 

Tromsdalen) og bydelssentre.  

 
Planen er basert på hovedtrekk i tettstedsutvikling, senterstruktur, utvikling av servicetilbud og 

handelsvirksomhet samt befolkningsutvikling i Troms. Den vektlegger et utbyggingsmønster og en 

areal- og transportplanlegging i fylket som skal være samfunns- og arealøkonomisk og bidra til 

redusert transportomfang og økt kollektivandel, i tillegg til at tettstedene i Troms skal ha 

næringsvirksomhet og god offentlig og privat service.  

 

Fylkesdelplan for kjøpesenter har vært et viktig styringsdokument for lokalisering og tillatelser til 

større handelsetableringer i fylket. Det er likevel gjort vedtak i kommuneplaner og reguleringsplaner 

som er i strid med fylkesplanen slik at denne er gjort ugyldig i enkelte områder. En revisjon er dermed 

nødvendig. Fortrinnsvis gjelder dette justering av arealgrenser for sentrumsområdene hvor det tillates 

kjøpesenteretableringer/-utvidelser. 

En gjennomgang av definisjoner og begrep er også vesentlig i revisjonen. 

 

2.2 Nasjonale forventninger og statlige rammebetingelser 

2.2.1 Nasjonale forventninger 

Regjeringen fastsatte 12. juni 2015 nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging i 

medhold av § 6-1 i plan- og bygningsloven. Regjeringen forventer blant annet at: 

 Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene, 

energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av 

næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester 
 

 Fylkeskommunene og kommunene samarbeider om planlegging for verdiskaping, bærekraftig 

næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale og lokale aktører.  
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 Det settes av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling som ivaretar næringslivets behov, og 

som er lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 

 Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og 

hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Gjennom 

planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store 

sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder.  

 

 Fylkeskommunene og kommunene i storbyområdene legger til grunn at transportveksten skal 

tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og følger aktivt opp bymiljøavtaler og 

byutviklingsavtaler med staten. 

 

 Kommunene har en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk for å skape et godt og levende 

bymiljø. Kommunene tilrettelegger for etablering av boliger, arbeidsplasser, handel, service 

og sosiale møteplasser i sentrum. Et forpliktende samarbeid mellom kommunen og privat 

næringsliv bør vektlegges. Arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne 

elementer tas aktivt i bruk som ressurser i sentrumsutviklingen 
 

 

2.2.2 Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre  

Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (FOR 2008-06-27 nr. 742) trådte i kraft i juli 2008 

og som har formål om å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for 

etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Kjøpesenter skal fortrinnsvis lokaliseres nær 

kollektivknutepunkt og sentralt i byene.  I forskriften fastlegges at kjøpesentre bare kan etableres eller 

utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente regionale planer. I områder som ikke omfattes av slike 

regionale planer vil kjøpesentre større enn 3000 m2 bruksareal ikke være tillatt. 

 

Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og 

legge til rette for miljøvennlige transportvalg, bidra til effektiv arealbruk for jordvern og bevaring av 

det biologiske mangfoldet. 

 

Forskriften har en varighet på inntil 10 år, eller inntil den avløses av regional planbestemmelse i 

henhold til § 8-5 i plan- og bygningsloven (pbl).  

 

2.2.3 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (FoR-2014-09-26-1222) 

skal legges til grunn både ved statlig, regional og kommunal planlegging, og bidra til en fremtidsrettet 

by- og tettstedsutvikling. De har som hensikt å oppnå samordning av bolig-, areal- og 

transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene fastsetter at rammer for utbyggingsmønster og transportsystem bør fastsettes i 

regionale planer som avklarer utbyggingsmønster, lokalisering av regionale handels- og 

servicefunksjoner og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. 

 

Handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud skal lokaliseres ut 

fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og 

kollektivknutepunkter. Virksomhetene må tilpasses omgivelsene med hensyn til størrelse og 

utforming. 

2.2.4 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Fylkeskommunen skal legge den statlige planretningslinja for klima- og energiplanlegging i 

kommunene (2009) til grunn for regionale planlegging innenfor eget ansvars- og påvirkningsfelt.   
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Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og 

bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging Kommunene skal 

innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og gjennom arealplanleggingen 

påvirke transportomfang og transportmiddelfordeling og bygge opp under kollektivtransporten.  

 

2.3 Regionale og lokale rammebetingelser  

2.3.1 Regional rammer og føringer  

Det foreligger eller er under utarbeidelse flere regionale planer og strategier for Troms som har 

innvirkning eller legger føringer på regional plan for handel og service. Disse planene har definerte 

mål og strategier som det skal tas hensyn til og som skal samordnes. 

 

Fylkesplan for Troms 2014-2025 har som formål å danne et felles og omforent grunnlag for den 

strategiske utviklingen av Troms fylke. Gjennom mål og strategier trekker fylkesplanen opp 

langsiktige utviklingsstrategier, angi prinsipper og legger føringer for prioriteringer i de mer detaljerte 

årlige handlingsprogram. Fylkesplanen har 4 utvalgte tema: Nordområdene, næring og kompetanse, 

senterstrategi og folkehelse 

Fylkesplan for Troms 2014-2025 fastsetter en senterstrategi for Troms som innebærer følgende 

senternivå:  

Nivå 1 Tromsø  

Nivå 2 Harstad og Finnsnes  

Nivå 3 Storslett, Bardufoss og Sjøvegan  

- Skjervøy som senter for maritime funksjoner.  

- Setermoen som senter for Forsvarets aktiviteter  

Nivå 4 Øvrige kommunesentre  

Nivå 5 Lokale sentre 

 

Senterstrategien innebærer en differensiert satsing på hvilke funksjoner et senter skal ha i forhold til 

senterets nivå. Tilbud som besøkes ofte og av mange bør finnes nært brukerne. Mer spesialiserte tilbud 

lokaliseres på høyere nivå. Lokalisering av offentlige regionale funksjoner bør primært skje i sentrene 

på nivå 1, 2 og 3 der det ikke er andre sentre som har spesielle forutsetninger.  
Senterstrategien innebærer at en gjennom utvikling av livskraftige regionsentra skal arbeide for at 

arbeidsmarkedet og tilbudet av spesialiserte tjenester gir bedre valgmuligheter og bredere fagmiljøer regionalt, 

enn det som ellers er mulig å få til i hver enkelt kommune. Sentrene skal fungere som buffere mot flytting ut av 

distriktene/ regionene og fylket. I sentrene utføres tjenester også overfor omlandsbefolkningen og næringslivet, 

og sentrene er samtidig avhengige av levedyktige samfunn i omlandet. 

 

Fylkesplanen fastsetter arealpolitiske retningslinjer:  
Næringsutvikling og nordområdepolitikk: 

1. I arealplanlegging og -forvaltning skal det legges vekt på å sikre arealressurser på sjø og land som kan gi 

grunnlag for bærekraftig verdiskapning, næringsutvikling og sysselsetting. Kartlegging, identifisering og 

verdivurdering skal ligge til grunn og tiltak skal avveies mot ikke-kommersielle interesser. 

 

Senterstruktur, by- og tettstedsutvikling, arealbruk: 

2. Lokalisering av boligområder, arbeidsplasser og handels-/servicetilbud (næringsvirksomhet og tjenesteyting), 

samt offentlige tjenester (skole, barnehage, helse og omsorgsinstitusjoner m.m.) skal skje med hensyn til effektiv 

utnyttelse av arealer og infrastruktur, lavest mulig energi- og transportbehov og redusert bilavhengighet. 

 

3. Mål om å ta persontransportvekst med kollektivtrafikk, gang og sykkel må legges til grunn for 

arealplanlegging i byer og tettsteder.  

 

4. Ved ønske om tiltak i hittil ubebygde områder, skal det alltid først vurderes om utbyggingsbehovet kan løses 

innenfor allerede avsatte byggeområder. 

 

5. Offentlighetens tilgang til strandsonen skal vektlegges.  
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Folkehelse: 

6. Enkel tilgang for alle til natur- og friluftsområder og gode møteplasser for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap 

vektlegges.  

 

7. Byer og tettsteder i Troms skal ha gode miljøkvaliteter, universell utforming, sammenhengende 

grøntstrukturer og sammenhengende hovednett for gående og syklende 
 

 

Regional transportplan for Troms 2014-2023 fastsetter fire hensyn ved planlegging av infrastruktur: 

 Fremkommelighet: Bedret fremkommelighet for alle brukere i hele transportsystemet.  

 Effektivitet: Økt effektivitet i transportsystemet.  

 Miljø: Mer miljøvennlig transport i hele fylket.  

 Trafikksikkerhet: Økt trafikksikkerhet i hele fylket.  

 

Regional plan for landbruk 2014-2025 fastsetter regional planretningslinje om at kommunene skal 

kartlegge kjerneområder for landbruk og innarbeide disse i kommunens arealdel som hensynssone 

landbruk. 

 

Regional plan for folkehelse 2008-2013 (under revisjon) skal sikre en arealpolitikk som sikrer 

befolkningen tilgang til variert friluftsliv og gode naturopplevelser. 

 

2.4 Lokale rammebetingelser 
Kommunalt arbeid med senterstruktur, sentrumsplaner og strategier for handelsutvikling er tatt hensyn 

til i det regionale planarbeidet i den grad det er hensiktsmessig. 

 

 

3 Om planprosessen, innspill, møter og fremdrift 

3.1 Uttalelser og merknader til varsel om oppstart og planprogram 
Fylkesrådet vedtok 18.3.2014 i sak 52/14 å legge planprogram for regional plan for handel og service 

2014-2024 ut for offentlig ettersyn. Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn i perioden 

21.mars - 23.mai 2014.  

 

3.2 Møter og innspillsseminarer 
I juni 2013 ble det avholdt et innspillsseminar hvor alle kommunene i Troms var invitert. Her ble blant 

annet problemstillinger rundt eksisterende plan, nasjonale føringer og forhold til regional 

transportplanlegging drøftet. Seminaret var et viktig bidrag for det videre planarbeidet.  

 

For koordinering med andre sentrale planprosesser ble det også gjennomført et felles innspillsseminar 

i forbindelse med fylkesplan for Troms og regional plan for transport i oktober 2013. 

Høsten 2014 ble det avholdt individuelle møter og befaringer mellom planavdelinga i Troms 

fylkeskommune og berørte kommuner. 

Planen og noen viktige utfordringer for utforming av planen ble drøftet i planforum i februar 2015.  
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4 Beskrivelse av planområdet (Dagens situasjon) 
Regional plan for handel og service er gjeldende for hele Troms fylke med hovedvekt på tettsteds- og 

sentrumsområder (Figur 2 Regionsentre i fylkesplan for Troms) 

I planarbeidet er det sett på handelsutviklingen generelt i fylket, i kommunene og regionsentrene, som 

grunnlag for en eventuell justering av definerte sentrumsområder.  

 

 

 
Figur 2 Regionsentre i fylkesplan for Troms 

 

4.1 Regional handelsanalyse for Troms 
 

Ved utarbeiding av en regional plan for handel i Troms fylke er 

det viktig at regional utvikling, behov og etterspørsel 

vektlegges i analysearbeidet fremfor de isolerte 

handelsetableringene og sentrumsområdene som finnes i dag. 

 

Som grunnlag for revisjonen ble det utarbeidet en regional 

handelsanalyse for Troms våren 2014. Rapporten ble utarbeidet 

av Asplan Viak i samarbeid med Troms fylkeskommunes 

planavdeling.  

 

Ved utlysning av oppdraget ble følgende spørsmål reist:  

 Hvilke naturlige handelsregioner og handelsomland 

har Troms?  

 Hvordan er dagens situasjon når det gjelder 

handelstilbud, etterspørsel og dekningsgrad for 

handel i fylket og hvordan vil dette utvikle seg?  

 Hvordan er dagens situasjon når det gjelder 

detaljhandelens dekningsgrad i kommunene og 

handelsregionene i fylket og hvordan vil denne 

utvikle seg?  
3 Regional handelsanalyse for Troms 
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 Hvilken betydning vil befolkningsutviklingen og befolkningsstrukturen i fylket få for 

fremtidig kjøpekraftsutvikling, handlemønster og handelslekkasjer i fylket?  

 Hvilke endringer kan en se i detaljhandelsomsetningen i fylket siden forrige plan ble 

vedtatt, og hvilke endringer kan en forvente fremover?  

Analysen har også sett på handel på tvers av fylkesgrensene og hvilken endring ny 

Hålogalandsbru vil ha for handlemønsteret.  

Til slutt har en sett på ulike utviklingsscenarier for handel i Tromsø og Harstad med tanke på hvor 

en plasserer nye handelsarealer og hvilken betydning dette vil ha for sentrums markedsandel. 

 

Handelsanalysen er basert på omsetningsstatistikk for utvalgte varegrupper levert av SSB for 

perioden 2004-2012, samt modellsimuleringer med ATP-handel1
. I analysene er dagens situasjon 

sammenlignet med framskrivningstall frem til 2030. Befolkningsvekst er beregnet basert på SSBs 

middelsprognose (MMMM)2 og er en del av grunnlaget for beregnet omsetningsvekst. 

Omsetningstall for netthandel forelå ikke ved innhenting av statistikk og er dermed ikke 

hensyntatt i analysen. 
 

Detaljvarer er analysen definert som all handel til privatpersoner, med unntak for drivstoff, bil, MC og 

båt. Innenfor denne definisjonen ble det videre sett på handel med henholdsvis dagligvarer, 

utvalgsvarer (klær, sko, sportsutstyr, mm), møbler, hvitevarer med mer (plasskrevende handel 1), samt 

byggevarer og hagesenter (plasskrevende handel 2).  

4.1.1 Naturlige handelsregioner og handelsomland i Troms 

Ved modellberegninger er det sett på hvor folk handler, det vil si hvilke handelsomland de ulike 

regionene har.  

 

4.1.2 Omsetning 

Tromsø har den største handelsomsetningen for detaljvarer i fylket, etterfulgt av Harstad og Lenvik. 

Omsetningen i Tromsø utgjør drøyt 50 % av samlet omsetning i fylket, mens befolkningsmengden til 

sammenlikning kun utgjør 43 %. Selv om det er variasjoner underveis har alle kommunene i fylket 

hatt en samlet omsetningsvekst for perioden 2004-2012 sett under ett (basert på løpende priser).  

Det er salg av dagligvarer i alle kommunene i fylket, og det er registrert en samlet omsetningsvekst for 

alle kommunene hvor det foreligger omsetningsstatistikk. Med unntak av Gratangen og Lavangen er 

det salg av utvalgsvarer i alle kommunene i Troms. Bardu har hatt den største omsetningsveksten i 

denne varegruppen, etterfulgt av Nordreisa, Tromsø, Målselv og Lenvik. For de resterende 

kommunene har det vært enten nullvekst eller nedgang. For møbler, hvitevarer, fargevarer og 

motorutstyr er det registrert omsetning i 14 av fylkets kommuner. Med unntak for Nordreisa har det 

vært en samlet omsetningsvekst i alle disse kommunene. For byggevarer og hagesenter er det registrert 

omsetning i 17 av fylkets kommuner. Det har vært en samlet omsetningsvekst i alle disse kommunene.  

 

4.1.3 Nedgang i markedsandel i sentrum 

Det er vist en tiltagende nedgang i markedsandel for sentrum i både Tromsø og Harstad, spesielt for 

utvalgsvarer som er typisk sentrums- og kjøpesentervarer (klær, sko, m.m.). Det er også vist at 

dagligvarer utgjør en relativt liten andel av sentrumshandelen, med en markedsandel på 15 % i Tromsø 

sentrum og 9 % i Harstad sentrum.  

 

                                                      
1  Areal- og transportplanleggingsmodell utviklet av Asplan Viak basert på stedfestet informasjon om bosetting, bedrifter og arbeidsplasser. 

ATP-handel er basert på at reiseavstand mellom handelstilbud og kunde er avgjørende for hvor innkjøp foretas. Mer om modellen på 

www.atpmodell.no og side 85 i rapporten.   

 
2 I SSBs MMMM-prognose legger middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring til grunn. I dette 

alternativet vil den høye befolkningsveksten vi har sett de siste årene, gradvis avta men det vil likevel være en klar befolkningsvekst i Norge 

gjennom hele dette hundreåret, særlig de nærmeste årene. 
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4.1.4 Dekningsgrad 

Tromsø, Harstad, Lenvik (Finnsnes) og Nordreisa (Storslett) har alle en dekningsgrad på godt over 

100 % for detaljvarer, dagligvarer og utvalgsvarer. Målselv (Bardufoss) og Salangen (Sjøvegan) har en 

dekningsgrad på drøyt 100 % for detaljvarehandel og rundt 120 % for dagligvarer. Bardu (Setermoen) 

og Skjervøy har begge en dekningsgrad på rundt 80 % for detaljvarer og over 100 % for dagligvarer. I 

tillegg til de åtte regionsentrene har også Skånland, Balsfjord og Kvænangen en dekningsgrad på rundt 

120 % for dagligvarehandel, noe som indikerer relativt stor tilstrømming av handlende fra andre 

kommuner. Målselv, Salangen, Bardu og Skjervøy har muligens noe lav dekningsgrad for utvalgsvarer 

til å være konkurransedyktige regionsenter. 

 

Dekningsgrad i størrelsesorden 100 % for Troms som helhet indikerer at det i liten grad er 

handelslekkasje ut av fylket. Forbruk pr person samsvarer i stor grad med landsgjennomsnittet, noe 

som underbygger dette.  

 

 

4.1.5 Potensielt utbyggingsareal for handel 

Det er beregnet potensial for utbyggingsareal for handel i den enkelte kommune, basert på 

befolkningsframskrivinger og generell vekst i kjøpekraft i befolkningen. Utbyggingspotensialet er 

størst i Tromsø, Harstad, Lenvik og Målselv. For disse kommunene vil det være utbyggingspotensial 

for alle varegrupper. Det vil også være et visst potensial i Nordreisa og Balsfjord, fortrinnsvis for 

dagligvarer.  

Modellberegninger viser at minst 25 % av potensielt utbyggingsareal for handel i Tromsø må 

lokaliseres til sentrum dersom sentrum skal kunne opprettholde dagens markeds- og besøksandel. 

Tilsvarende må minst 30 % av potensielt utbyggingsareal for handel i Harstad lokaliseres til sentrum 

dersom sentrum skal kunne opprettholde dagens markeds- og besøksandel. 

 

4.1.6 Endringer i detaljhandelsomsetningen i fylket siden fylkesdelplan for kjøpesenter ble 

vedtatt (2004), og forventede fremtidige endringer 

 Lenvik/Finnsnes har økt dekningsgraden fra 123 til 136 % fra 2004 til 2012, og dermed 

styrket sin posisjon som et regionalt handelssenter  

 Økt dekningsgrad i Salangen i perioden 2004-2012  

 Økt dekningsgrad i Kvænangen i perioden 2004-2012, men fortsatt relativt lav dekningsgrad  

 Sentrums andel av handelen i Tromsø og Harstad har gått ned fra 2004 til 2012, spesielt for 

utvalgsvarer  

 Størst befolkningsvekst i de kommunene der det bor flest i dag vil forsterke byenes rolle som 

regionale sentre (Tromsø, Harstad, Finnsnes)  
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Regionale planbestemmelser og retningslinjer 
Planen inneholder regional planbestemmelse og 

retningslinjer for lokalisering og etablering av nye samt 

utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i fylket. 

En regional plan med retningslinjer for arealbruk har den 

virkning overfor kommunal planlegging at den skal legges 

til grunn3 for kommunal planlegging og gi grunnlag for 

innsigelse til kommunale planer.  

Bestemmelsen skal legges til grunn ved utarbeiding av nye 

planer og vil ved motstrid gi grunnlag for innsigelse. Den vil 

gjelde foran eldre reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, 

kommunedelplaner og kommuneplaner. 

 

5.2 Kartfestede sentrumsavgrensinger  
I kapittel 8 i planen er det fremstilt kart over områdene i 

fylket der det kan tillates etablering eller utvidelse av større 

handelsvirksomheter. Avgrensningene er basert på kart og 

avgrensinger i fylkesdelplan for kjøpesenter fra 2004, og ved 

revisjonen har innspill fra kommunene vært vesentlig. 

Endringer er gjort i samsvar med grenser i vedtatte 

kommuneplaner, kommunedelplaner eller reguleringsplaner. 

Begrunnelser for endringene er gitt i kapittel 6, Om de ulike 

handelsregionene, i underkapitler «om sentrumssonene».  

 

Kartene er tegnet av Multiconsult Tromsø på oppdrag fra 

Troms fylkeskommune. Sentrumsavgrensingene er angitt 

med en stiplet linje og angitt med arealformålet 

sentrumsformål, SOSI-kode 1130.  

Avgrensningene er ikke eksakt med tanke på eiendomsgrenser og skal angis nøyaktig i kommuneplan, 

kommunedelplan eller reguleringsplan.  

 

5.3 Om oppfølging av planen – handlingsprogram for oppfølging/evaluering 
For at den regionale planen skal kunne fungere som et effektivt styrings- og samhandlingsdokument 

(mellom kommuner og regionale myndigheter), er det nødvendig med regelmessige gjennomgang slik 

at den oppdateres etter utviklingen i Troms fylke.  

 

Oppfølging og gjennomføring av planen er gitt i handlingsprogrammet (kapittel 10) utarbeidet i tråd 

med plan- og bygningsloven § 8-1. Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet 

(fylkestinget) og rulleres årlig.  

 

Handlingsprogrammet skal sikre at den regionale planen er tilstrekkelig fleksibel, bl.a. med hensyn til 

sentrumssoneavgrensninger og i lys av befolkningsutviklingen over tid. Det beskriver tiltak for 

gjennomføring og oppfølging av den regionale planen, tidsramme og hvem som er ansvarlig for 

oppfølging.  

 

Eventuell revidering av planen vil vurderes i forbindelse med utarbeiding av regional planstrategi 

som skjer hvert fjerde år.  

                                                      
3 Med uttrykket «legges til grunn» menes at planen heller ikke for myndighetene medfører absolutte forpliktelser 

av rettslig art. Den er imidlertid et grunnlag for å reise innsigelser til kommunale planforslag for de myndigheter 

som blir berørt og har innsigelseskompetanse. Kilde lovkommentar til plan- og bygningsloven 

Pbl 8-5 Regional planbestemmelse  
Regional planmyndighet kan fastsette regional 

planbestemmelse knyttet til retningslinjer for 

arealbruk i en regional plan som skal ivareta 

nasjonale eller regionale hensyn og interesser.  

Bestemmelsen kan fastsette at det for et tidsrom 

av inntil ti år nedlegges forbud mot at det blir 

iverksatt særskilt angitte bygge- eller 

anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere 

avgrensede geografiske områder, eller bestemme 

at slike tiltak uten slikt samtykke bare kan 

iverksettes i samsvar med godkjent arealplan 

etter denne lov.  

Forslag om regional planbestemmelse skal 

utarbeides og behandles i samsvar med reglene i 

§§ 8-3 og 8-4, og kan fremmes i forbindelse med 

utarbeiding av en regional plan.  

Regional planmyndighet kan, etter samråd med 

fylkesmannen og berørte kommuner, forlenge 

forbudet med fem år av gangen.  

Samtykke til å iverksette tiltak som omfattes av 

regional planbestemmelse kan gis av regional 

planmyndighet etter samråd med fylkesmannen 

og berørte kommuner.  

Regional planbestemmelse skal kunngjøres i 

Norsk Lovtidend og gjøres tilgjengelig gjennom 

elektroniske medier. Et eksemplar av 

planbestemmelsen skal sendes til departementet, 

fylkesmannen og berørte kommuner og statlige 

myndigheter.  
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6 Virkninger av planforslaget 
Det er viktig å understreke at ny regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 er en 

revidering av gjeldende fylkesdelplan for kjøpesenter. Iverksetting av planen medfører således ingen 

endringer på regionalpolitisk nivå når det gjelder bestemmelser og føringer for handelsetableringer i 

fylket.  

 

Revisjonen gir en oppdatert plan i samsvar med vedtatte kommuneplaner som ved iverksetting (vedtak 

i fylkestinget) gjelder foran eldre reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, kommunedelplaner og 

kommuneplaner.  

 

I følge Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter § 5 om Ikrafttredelse, varighet og 

virkning: 

«Denne rikspolitiske bestemmelsen trer i kraft 1. juli 2008 og har en varighet på inntil 10 år, eller 

inntil den avløses av regional planbestemmelse i henhold til § 8-5 i plandelen av ny plan- og 

bygningslov. 

Bestemmelsen fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner 

skal legges til grunn for behandling av søknader om etablering eller utvidelse av større kjøpesentre». 

 

 

7 Konsekvenser av planforslaget 

 
 

Planforslaget innebærer ingen nye utbyggingsområder, kun små justering av grenser for eksisterende 

sentrumsområder i samsvar med vedtatte planer. Konsekvenser som følge av planforslaget vurderes 

derfor til å være minimale og behov for en konsekvensutredning er dermed ikke til stede.  

 

 

7.1 Videre utredningsbehov  
Analyse- og utredningsbehov ved fastsettelse av rammer for handel i kommuneplaner, 

kommunedelplaner- og reguleringsplaner er gitt i regionale retningslinjer i kapittel 7 i planen. 

 

En veileder med mal for konsekvensutredninger for handelsetableringer i Troms fylke skal vurderes 

utarbeidet som del av oppfølging av planen 

Pbl 8-3 pkt.3: Regionale planer med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal 

inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn, jf. § 

4-2 andre ledd. 

 

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 2: 

Planer som alltid skal behandlet etter forskriften: 

a) Regionale planer med rammer for utbygging 
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Returadresse: Vår dato Din dato Saksbehandler

Postboks 6499 Etterstad, N-0606 OSLO 20 februar 2017 Helge O. Aune

800 80 000 Din referanse Telefon

Skatteetaten skatteetatenno 91 66 7O 07

Org. nr: Vår referanse Postadresse

991733175 Postboks 6310

9293 TROMSØ

Nordreisa kommune

v/Rådmannen

Postboks 174

9156 Storslett

NEDLEGGELSE AV SKATTEKONTORET I NORDREISA

Finansdepartementet har i brev 4. oktober gitt Skattedirektoratet fullmakt til å gjennomføre ny kontorstruktur  i

Skatteetaten. Det innebærer at dagens 103 skattekontor reduseres til 67 kontorer. Alle kontor som legges ned,

stenger for publikum 1.juni 2017.

Alle berørte ansatte får tilbud om arbeid ved et annet skattekontor. Det er en klar målsetting at så mange som

mulig av de berørte ansatte følger med sine oppgaver til nytt kontorsted. Flytting av ansatte og oppgaver vil skje

gradvis frem til utgangen av 2019. Skattekontoret i Nordreisa stenges for publikum 1. juni 2017, og ansatte er

planlagt flyttet til skattekontoret i Alta 1.3.2019.

Skatteetatens digitale og automatiserte tjenester gjør at de færreste nå har behov for å oppsøke et skattekontor

for å få hjelp til Skattespørsmål eller levere papiroppgaver. Skatteetaten har gode nettsider med informasjon og

selvbetjeningsløsninger som ertilgjengelig hele døgnet. Publikum kan finne mer informasjon på Skatteetaten.no

om alle våre digitale tjenester.

Dersom publikum har behov for å oppsøke skattekontoret fysisk, kan de henvende seg til ethvert skattekontor i

landet helt uavhengig av bosted. Fra september måned  i  år vil det også være mulig for publikum å kunne bestille

time for veiledning og hjelp ved skattekontorene.

Skatteetaten er opptatt av å oppretteholde et godt tilbud for id-kontroll. lde tilfeller hvor skattekontor med dette

tilbudet legges ned vil id-kontrollen bli flyttet til et nærliggende skattekontor. I samarbeid med det lokale

næringslivetvil vi også kunne vurdere tilbud om stedlig ambulerende id-kontroll.

Dersom kommunen har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon kan leder for veiledningsavdelingen,

avdelingsdirektør Helge O.Aune kontaktes på telefon 91667007 eller på epost hel e-ove.aunesattteetatenno.

Med vennlig hilsen

Rune Sørra ( Sign.)

Regiondirektør  —  Skatt nord

Side1/2
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Post Nordreisa

Fra: Aune, Helge Ove <HelgeOveAune@skatteetaten.no>

Sendt: mandag 27. februar 2017  09:09

Til: Post Nordreisa

Emne: ORIENTERING OM STENGlNG AV SKATTEKONTORET I  NORDREISA

Vedlegg: Brev Nordreisa.docx; Brev Nordreisa SKO.docx

Til orientering.

Mvh

Helge O. Aune

Avdelingsdirektør

Veiledningsavdelingen

Skatt nord

91667007

Denne e-posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med

lovbestemt taushetsplikt. Dersom e—posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Skatteetaten.

The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential information and

may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please immediately delete the message and alert

the Norwegian Tax Administration.

1
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa  Fylkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår  ref. Arkivkode

Anne  Tove Sivertsen 77642144 08.03.2017 2017/1260  — 2 321

Deres  dato Deres  ref.

Kommunene i Troms fylke
v/Rådmann/Administrasj onssj ef

Orientering om landsomfattende tilsyn i  2017  og 2018

Fylkesmennene skal i 2017 og 2018  gjennomføre landsomfattende tilsyn med kommunale
tjenester til personer over 18 år, som har samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse (også
kalt ROP-lidelse). Tilsynet er rettet mot både kommunale helse- og omsorgstjenester og

sosiale tjenester i NAV. Vi ber om at denne orienteringen sendes til både øverste leder for
helse- og omsorgstjenesten og NAV leder.

Kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse er et
område der det er stor fare for svikt fordi brukerne ofte ikke selv klarer å ivareta sine
rettigheter, melde fra om mangelfulle tjenester eller om endrede behov.

Fylkesmannen i Troms skal i løpet av 2017 og 2018 gjennomføre tilsyn i seks kommuner. Det
er ikke besluttet hvilke kommuner det vil bli gjennomført tilsyn med, og de aktuelle
kommunene vil motta eget brev med varsel om tilsyn.

Tema for tilsynet

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen legger til rette for og følger opp at personer
med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede
og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.

Dette betyr at Fylkesmannen skal undersøke om kommunen ved helse- og omsorgstjenesten

og sosiale tjenester i NAV

'  legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter
som yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og
spesialisthelsetjenesten

'  innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester

0  samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og
spesialisthelsetjenesten

.  tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet
mot brukernes rusmiddelproblem og psykisk lidelse

'  kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer

'  tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å
bo i egen bolig

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannenno

Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Helse- og www.fylkesmannen.no/troms

omsorgsavdelingen
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Fylkesmannen skal også undersøke om kommunen har lagt til rette for og følger opp at
brukerinvolvering blir ivaretatt ved alle temaene som skal undersøkes.

Lovgrunnlag

Kommunen har en plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i
kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å gi forsvarlige tjenester, jf.
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (hol.) § 3-4 og lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen (sotjl.) § 17. Kommunen har videre et ansvar for å sikre at
brukers rett til informasjon og medvirkning blir oppfylt, jf. hol. § 4-2 a, jf. lov om pasient- og
brukerrettigheter (pbrl.) §§ 3-2 og 3-1, og sotjl. § 42.

Kommunen har en plikt til å sikre at alle de tjenestene som ytes i kommunen er forsvarlige, jf.
hol. § 4-1 og sotjl. § 4.

Kommunen skal videre sørge for at alle som bor eller oppholder seg i kommunen tilbys
nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. hol. § 3-1. For å oppfylle dette ansvaret skal
kommunen blant annet tilby sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering,
samt helsetjenester i hjemmet,jf. hol. § 3-2 nr.5 og nr.6 bokstav a.

Videre skal kommunen gi opplysning, råd og veiledning, samt praktisk bistand og opplæring
til brukere for å mestre og bo i egen bolig, jf. sotjl. § 17 og hol.  §  3-2 nr. 6 bokstav b.

Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet blir gjennomført som systemrevisjon og vil omfatte gjennomgang av styrende
dokumenter, intervju av ledere og ansatte i kommunene, og samt intervju med et utvalg
brukere. Skriftlig dokumentasjon vil være en sentral informasjonskilder.

Fylkesmannen gjør for øvrig oppmerksom på at tilsynsrapportene offentliggjøres på Statens
Helsetilsyns nettside etter endt tilsyn.

Ved eventuelle spørsmål til tilsynene kan Anne Tove Sivertsen (tlf. 77 64 21 44, e-post
fmtrats af  lkesmannen.no) eller Eva Angell (tlf. 77 64 20 57, e-post

fmtreanKäøf likesmannenno) kontaktes.

Med hilsen

Cathrine Ditlefsen J an—Peder Andreassen

kst. fylkeslege kommunaldirektør

Vedlegg: Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse,
rapport fra Helsetilsynet 3/2016

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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SlVlLDMBUDSMANNEN

Nordreisa kommune

v/rådmannen

Postboks  174 %  Msi  *  Olivia” Moi aim/.
9156 STORSLETT

Vår referanse Deres  referanse Vår saksbehandler Dato

2015/2514 2016/431-2 Heidi Quamme Kittilsen 28.03.2017

Oversendelse  — eget tiltak  — klageadgang i saker om nedsettelse/ettergivelse av- og

fritak for eiendomsskatt

Det vises til tidligere korrespondanse, sist brev 18. april  2016  fra Nordreisa kommune.

Ombudsmannen takker for tilbakemeldingen på undersøkelsen 7. april  2016.

Vedlagt følger ombudsmannens uttalelse 27. mars  2017  i saken.

For ombudsmannen

Heidi Quamme Kittilsen

seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift.

Vedlegg

Besøksadresse: Akersgata 8, inng. Tollbugata  l  Postadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101  Oslo  l  Organisasjonsnummer: 974 761 270

Telefon: 22 82 85 00  l  Grønt nummer: 800  80 039 l  Faks: 22 82 85 11 lpostmottak@sivilombudsmannen.no

sivilombudsmannen.no
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><:
SIVILOMBUDSMANNEN

Uttalelse

Sak:  2015/2514

Eget  tiltak — klageadgang i saker om nedsettelse] ettergivelse av- og fritak for

eiendomsskatt

Ombudsmannen har av eget tiltak undersøkt klageadgang og klageordningen isaker om

nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for eiendomsskatt. Undersøke/sen har både vært rettet

mot kommunene for å avklare praksis og Finansdepartementet for  å  få departementets syn.

Svarene fra kommunene viste at mange kommuner ikke praktiserer klageadgang isaker om

nedsettelse/ettergivelse og isaker om fritak. Blandt de kommunene som ga klageadgang,

var det stor variasjon vedrørende  hvilket  organ  som var klageinstans.

Etter ordlyden  i eiendomsskatteloven  §  20 skal alle klager behandles av en kommunal nemnd

som velges av kommunestyret. Undersøkelsene av saken herfra har vist at den

klageordningen eigedomsskatte/ova  §  20  generelt  gir  anvisning på også for fritakssaker etter

§  7, harmonerer  dårlig med de grunnleggende behov for rettssikkerhet ved reell to-

instansbehandling som følger av hovedregelen i forvaltnings/oven  §  28. Det er derfor

spørsmål om det her har oppstått en uti/siktet virkning av regelverket. Ombudsmannen ber

Finansdepartementet om å vurdere å gå gjennom klageadgang og klageordning for disse

sakene på nytt.

Sakens bakgrunn og undersøkelsene herfra

Kommunestyret avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Da

undersøkelsene i denne saken ble foretatt, hadde 365 av 428 kommuner innført

eiendomsskatt.

Innenfor rammene som er oppstilt i eigedomsskattelova, har kommunen stor frihet til  å

bestemme omfang og skattenivå. Enkelte eiendommer skal etter loven være fri for

eiendomsskatt, jf.  §  5. ltillegg har  kommunestyret  myndighet til  å  frita nærmere definerte

eiendommer fra eiendomsskatt, jf.  §  7.  Eigedomsskattelova  har dessuten i  §  28 en
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bestemmelse om nedsettelse og ettergivelse av eiendomskatt der «særlege grunnar [gjer] at

det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten var innkravd».

ldenne saken er det klageadgangen i saker behandlet etter eigedomsskattelova §§ 7 og 28

som har vært undersøkt.

Frem til 2013 var det en bestemmelse i eigedomsskattelova § 31 som uttrykkelig unntok

forvaltningslovens regler fra behandlingen av saker om eiendomsskatt. Ved en lovendring

22. juni 2012 nr. 44 med virkning fra skatteåret 2013, ble hovedregelen den motsatte; at

forvaltningsloven gjelder for «førehaving av eigedomsskattesaker», jf. § 29. Unntaket fra

dette utgangspunktet er der det er gitt særskilte regler i eigedomsskattelova, jf. også

forvaltningsloven  §  1.

I forbindelse med undersøkelsen av en konkret klagesak her (sak 2015/2380) ble

ombudsmannen oppmerksom på at det var sprikende praksis for om kommunene ga

klageadgang i saker om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt.  I  brev 10. september

2015herfra til Finansdepartementet ble det bedt om departementets syn på om det etter

lovendringen som trådte i kraft i 2013, gjelder en klageadgang for skattyter i saker om

nedsettelse/ettergivelse og i saker om fritak fra eiendomsskatt etter § 7.

Finansdepartementet svarte 13. oktober 2015 at «eventuelle enkeltvedtak om nedsettelse,

ettergivelse og fritak fra eiendomsskatt kan påklages etter forvaltningsloven  §  28».

Kommunesektorens organisasjon  (KS) har i e-post 10. april 2016 og 25. august 2016 gitt noen

merknader i saken. Ombudsmannen har også fått oversendt kopi av brev 5. juni 2015 fra KS

til Finansdepartementet og svar 5. januar 2016 fra departementet til KS.

Oppsummering av svarene fra kommunene i den systematiske undersøkelsen

I  KOSTRA-tallene for eiendomsskatt (KOSTRA står for Kommune-Stat—Rapportering, og gir

statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og

fylkeskommuner) som er publisert på Statistisk sentralbyrås nettsted, er det oppgitt at 365

kommuner hadde innført eiendomsskatt i 2016. Kommunene ble i brev herfra 7. april 2016

stilt følgende spørsmål:

1. Praktiserer kommunen klageadgang på avgjørelser om nedsettelse og ettergivelse etter

eigedomsskattelova  §  28?

2. Hvilket organ er i tilfellet klageorgan i slike saker?

3. Gir kommunen klageadgang på avgjørelser (eventuelt enkelte avgjørelser) om fritak i

medhold av eigedomsskattelova  §  7?

4. Hvordan er klagebehandlingen i så fall organisert?

I løpet av 2016 og januar 2017 mottok ombudsmannen svar fra samtlige kommuner.

Flere kommuner har i sine svar opplyst at det kun er innført eiendomsskatt på verk og bruk i

kommunen, og at det derfor verken er aktuelt med saker om nedsettelse/ettergivelse eller

med fritak. lfølge KOSTRA-tallene gjaldt dette 78 kommuner i 2016.
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Til klageadgangen og klageorgan  i saker om nedsettelse og ettergivelse etter  §  28 svarte

omtrent 40 prosent av kommunene at de praktiserte klageadgang, mens ca. 12 prosent av

kommunene svarte at det ikke ble praktisert klageadgang. Resterende kommuner svarte at

de ikke hadde hatt noen saker om ettergivelse og nedsettelse. Av de kommunene som

svarte positivt på klageadgang, var det forskjellige svar på hvilket organ som behandlet

klagene. Svarene fordelte seg på Fylkesmannen, formannskapet, kommunestyret,

overskattetakstnemnda/sakkyndig ankenemnd og kommunens alminnelige klagenemnd.

Omtrent 60 kommuner svarte at kommunestyret eller en kommunal klagenemnd behandlet

klagene.

Når det gjelder klageadgang og klageordning for saker om fritak i medhold av § 7, svarte

omtrent 45 prosent av kommunene at det ble praktisert klageadgang, mens 19 prosent av

kommunene ikke praktiserte klageadgang. Resterende kommuner svarte at de ikke hadde

hatt noen saker om fritak etter denne bestemmelsen. Klageorganet i kommuner med

klageadgang ble oppgitt å være Fylkesmannen, kommunestyret,

overskattetakstnemnda/sakkyndig klagenemnd, kommunal klagenemnd, formannskapet

eller kommunens administrasjon. Omtrent 35 kommuner oppga Fylkesmannen som

klageorgan, mens i overkant av 40 kommuner oppga kommunestyret. Det var 10 kommuner

som opplyste at klageorganet var en kommunal klagenemnd.

Ombudsmannens syn på saken

1. Klageadgang isaker om ettergivelse/nedsettelse av eiendomsskatt

Ombudsmannen har 29. mars 2016 uttalt sitt syn på klageadgang i saker om

nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt i sak 2015/2380. Fra denne uttalelsen siteres:

«Ombudsmannen har vært i tvil om det har vært tilsiktet med den generelle

lovendringen å etablere en klageordning også for begjæringer om nedsettelse og

ettergivelse etter  §  28. i tillegg kommer at vedtak om å avslå krav på nedsettelse og

ettergivelse på billighetsgrunnlag, er beslutninger som etter sin karakter liggeri

ytterkant av enkeltvedtaksbegrepet i forvaltningsloven.

Ombudsmannen har tatt opp spørsmålet om klageadgang på avgjørelser om

nedsettelse og ettergivelse i en egen sak på generelt grunnlag og av eget initiativ (sak

2015/2514) med Finansdepartementet. Departementet svarte i brev 13. oktober

2015, og uttalte følgende om klageadgangen:

«Utgangspunktet er at klagereglene i forvaltningsloven gjelder i

eiendomsskattesaker.  l  forarbeidene til endringsloven uttalte departementet

at det vil følge av tolkning hvilke eiendomsskattevedtak som er enkeltvedtak

og forskrifter, og at det normalt ikke vil være tvil om hvilken type vedtak det

er snakk om, jf. Prop. 112  L  (2011-2012) pkt. 3.5.9.2. Departementet mener at

eventuelle enkeltvedtak om nedsettelse, ettergivelse og fritak fra

eiendomsskatt kan påklages etter forvaltningsloven § 28.»

Etter forvaltningsloven gjelder det som nevnt en alminnelig klageadgang på

enkeltvedtak etter § 28. At en avgjørelse om nedsettelse eller ettergivelse av

eiendomsskatt er enkeltvedtak, må nok legges til grunn. En eventuell nedsettelse

eller ettergivelse skjer av hensyn til skattyter (skylderen), og ikke på grunnlag av
«privat autonomi» av innfordringsmessige hensyn. Avgjørelsen «treffes under
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utøving av offentlig myndighet», og er «bestemmende for rettigheter eller plikter» til

bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a og b.

Eigedomsskattelova  §  29 annet ledd oppstiller særlige unntak og presiseringer fra

forvaltningsloven uten å omhandle klageretten i forvaltningsloven § 28. Det er

således ikke gitt eksplisitt unntak for klageadgangen på ettergivelseskrav på

billighetsgrunnlag i § 29 slik deter gjort for nokså tilsvarende krav i

skattebetalingsloven §§ 3-3 første ledd jf. 15-1tredje ledd første punktum.

Avgjørelser om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt er enkeltvedtak som

kan påklages i medhold av forvaltningsloven § 28. Forvaltningsloven § 28 annet ledd

regulerer hvilket organ som er klageinstans. Her vil det som utgangspunkt være

kommunestyret som må behandle klagen.»

Til saksbehandlingen av søknader om nedsettelse/ettergivelse uttalte ombudsmannen at det

ikke er adgang for en kommune til å sette frist for slike søknader. Det ble også lagt til grunn

at  «  [s]kattytere må kunne søke gjennom hele skatteåret, og må også, i alle fall som et

utgangspunkt, kunne søke flere ganger i løpet av et år».

Forvaltningsloven oppstiller krav til saksbehandlingen av en klage på et enkeltvedtak, og som

derfor vil gjelde i saker om nedsettelse/ettergivelse.

2.  Klageadgang i saker  om  fritak  av eiendomsskatt

Eigedomsskattelova har to bestemmelser som gjelder fritak for eiendomsskatt. De

lovbestemte fritakene er angitt i § 5. Så langt ombudsmannen er kjent med, praktiseres det

klageadgang for enkeltvedtak truffet etter denne bestemmelsen. Klageorganet er

overskattetakstnemnda/sakkyndig ankenemnd. Klageadgangen i saker om fritak i medhold

av § 5 har ikke vært gjenstand for ombudsmannens undersøkelser i denne saken.

l eigedomsskattelova  §  7 er kommunen gitt en diskresjonaer adgang til å frita nærmere

definerte eiendommer helt eller delvis fra eiendomsskatt:

«Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:

a) Eigedom åt Stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit

fylke eller staten.

b) Bygning som har historisk verde.

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i

opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som

er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om

skattefritak.

cl) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.

e) Fritidsbustader»

Kommunestyret har en vid adgang til å unnta både enkelte eiendommer, områder og

eiendomstyper fra skatteplikt. Myndigheten tilligger kommunestyret og kan ikke delegeres.

Unntak gjelder for avgjørelser av enkeltsaker etter bestemmelsens bokstav c, som legger
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myndigheten til formannskapet eller et  fast  utvalg, jf. Harboe, Eiendomsskatt,

kommentarutgave 2. utgave (2004) side 71.

Enkeltvedtak gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, treffes

under utøving av offentlig myndighet og er generelt eller konkret bestemmende for

rettigheter eller plikter til private personer, jf. forvaltningsloven  §  2. Mange av avgjørelsene

kommunestyret treffer om fritak, vil være enkeltvedtak. Kommunestyrets beslutninger om

fritak for bestemte områder (luter) etter  §  7 bokstav d) eller generelt fritak for

fritidseiendommer etter  §  7  bokstav e), er derimot antagelig å anse som forskrifter.

Anvendelsen av forvaltningsloven i eiendomskattesaker ble ved lovendringen som trådte i

kraft januar 2013 «snudd» fra generelt å være unntatt for behandlingen av

eiendomsskattesaker til generelt å komme til anvendelse. Selve klageadgangen for

enkeltvedtak og hva som er klageorgan, er regulert  i  forvaltningsloven  §  28, så fremt det ikke

er særskilt regulert i lov, jf. forvaltningsloven  §  1. Eigedomsskattelova har ingen

bestemmelser som uttrykkelig unntar enkeltvedtak fra klageadgang. Adgangen til å unnta

enkelte avgjørelser fra klagerett i forskrifts form, jf. forvaltningsloven § 28 fjerde ledd, er

heller ikke benyttet for eiendomsskatt.

Etter dette må det legges til grunn at enkeltvedtak som gjelder fritak, kan påklages.

Spørsmålet er dernest om eigedomsskattelova har særlige regler om klageorgan for

behandling av klager i saker om fritak i medhold av § 7 der det er kommunestyret som har

truffet vedtaket i første instans.

Klageordningen i eiendomsskattesaker var gjenstand for bred omtale i Høringsnotat fra

Finansdepartementet — saksbehandlingsregler for eiendomsskatt 15. november 2010.

Departementet foreslo at klage over takseringen fortsatt skulle gå til en kommunal nemnd,

men at «klage over eiendomsskatt som gjelder annet enn verdsettelse skal gå til

fylkesmannen». imidlertid skulle det presiseres i loven at Fylkesmannen «bare kan

overprøve lovligheten i vedtak som treffes under fritt skjønn, herunder klager over

manglende fritak for eiendomsskatt etter eigedomsskattelova  §  7», jf. høringsnotatet side

37. Departementets forslag var utformet som en endring av eigedomsskattelova §§ 19 og 20.

Forslaget var som følger:

«§ 19 første og andre ledd skal lyde:

§  19. Eigaren (skattytaren) kan klaga på den utskrivne eigedomsskatten.

§  20 skal lyde:

§ 20. Klage etter § 19 over anna enn verdsetjing, vert avgjord av fylkesmannen,

dersom ikkje kommunen tar klagen til følgje. Fylkesmannen kan ikkje overprøve det

frie skjønnet til kommunen.

Klage etter § 19, som gjeld verdsetjing, vert avgjord av ei nemnd som kommunestyret

vel. Kommunestyret kan anten oppretta ei eiga nemnd til å ta seg av oppgåvene eller

leggja oppgåvene til ei anna kommunal nemnd.»
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De fleste høringsinstansene, herunder KS, var imot departementets forslag om at

Fylkesmannen skulle være klageinstans. Høringsinstansenes syn er sammenfattet i Prop.

112 L (2011-2012) Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivinga, kapittel  3  side 37.

Departementet skrev at «[d]en viktigaste innvendinga er at forslaget fører til at nokre klager

må bli handsama av båe klageorgana». Finansdepartementet nevnte det tilfellet at

skattyteren klager over taksten, som ville gått til en kommunal nemnd, samtidig med at

begrunnelse mangler og at det foreligger maktmisbruk, som ville gått til Fylkesmannen. Det

andre eksempelet departementet nevnte var der en klager prinsipalt over at en eiendom

ikke skal regnes som verk og bruk og subsidiært over taksten. I et slikt tilfelle ville den

prinsipale påstanden bli prøvd av Fylkesmannen, mens klagen over taksten ville gått til den

kommunale nemnda. Departementet kom til at i disse tilfellene var det grunn til å tro at

klagebehandlingen ville bli forsinket, og at klageorganene ville drive med dobbeltarbeid. Det

ble også vist til at det kunne være vanskelig for skattyter å vite hvor klagen skulle sendes.

Etter dette kom departementet til at praktiske hensyn og hensynet til å gjøre

klagebehandlingen enklere «taler for at alle klager blir handsama av eitt og same

klageorgan». Departementet skrev så: «Etter ei ny vurdering har departementet kome til at

det bør vere berre eitt klageorgan i eigedomsskattesaker»  — og det ble presisert at det bør

være kommunalt, jf. proposisjonen øverst på side 38 og side 39.

Eigedomsskattelova § 19 er noe endret fra forslaget i høringsbrevet, men ikke på punkter

som er av betydning for denne saken. Derimot ble  §  20 endret for å synliggjøre

departementets endrede standpunkt. Bestemmelsen er nå formulert generelt:

«Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel, dersom ikkje kommunen

tar klagen til følgje. Kommunestyret kan anten opprette ei eiga nemnd til å ta seg av

oppgåvene eller leggje oppgåvene til ei anna kommunal nemnd.»

Om klageadgang på enkeltvedtak om fritak truffet i medhold av §  7  skrev

Finansdepartementet  i  brevet 13. oktober 2015 til ombudsmannen:

«Eigedomsskattelova § 7 åpner for at kommunen kan velge å frita eiendommer fra

eiendomsskatt dersom bestemte vilkår er oppfylt. Det er opp til kommunens frie

skjønn om det skal gis fritak etter eigedomsskattelova  §  7, og om fritak skal gis helt

eller delvis. Aweiningen kan som regel ikke overprøves av domstolene. Domstolen

kan prøve fullt ut hvorvidt en institusjon faller innenfor loven på den måten at

kommunen har kompetanse til å frita den, men det er opp til kommunen å avgjøre

hvorvidt den ønsker å frita slike institusjoner. Kommunen må ikke drive vilkårlig

forskjellsbehandling mv. i sin fritakspraksis, dvs. at ulik behandling krever en saklig

begrunnelse. Domstolen kan overprøve om kommunen har drevet

myndighetsmisbruk eller brutt kravet om likebehandling.

Kommunelovens regler om kommunale organers behandling av saker gjelder også i

eiendomsskattesaker. Kommuneloven  §  59 inneholder regler om lovlighetskontroll av

vedtak etter mindretallsklage. Ordningen innebærer at tre eller flere av

kommunestyrets medlemmer kan bringe avgjørelsen inn for departementet (delegert

til fylkesmannen) til prøvelse av om avgjørelsen er lovlig. Fylkesmannen kan ikke

overprøve det som ligger innenfor kommunens frie skjønn å bestemme. l

høringsnotatet og forarbeidene la departementet til grunn at det ikke var nødvendig

med særskilte regler om kontroll med kommunestyrets vedtak utover reglene i

kommuneloven  §  59 om mindretallsklage. Begrunnelsen var blant annet at
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eiendomsskatten er en frivillig kommunal skatt, og at hensynet til kommunalt

selvstyre taler mot at kommunestyrets vedtak innenfor rammen av kommunens frie

skjønn skal være gjenstand for klage. Dersom kommunen treffer enkeltvedtak som

gjelder fritaksbestemmelsene i eigedomsskattelova § 7 mener imidlertid

departementet at vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. For ordens

skyld opplyser departementet om at det følger av eigedomsskattelova § 20 at klager

over eiendomsskattevedtak avgjøres av en kommunal nemnd.»

Myndigheten til å gi fritak etter § 7 er lagt til kommunestyret. Enkeltvedtak om fritak etter

denne bestemmelsen treffes derfor i første instans av kommunestyret. Det

forvaltningsrettslige utgangspunktet er at enkeltvedtak truffet av kommunestyret går til

behandling i departementet (evt. Fylkesmannen) som klageinstans, jf. forvaltningsloven  §  28

annet ledd. Den statlige overprøvingen av kommunens frie skjønn er begrenset i medhold av

forvaltningsloven § 34 annet ledd siste punktum.

Klageordningen  i  eigedomsskattelova § 20 er utformet generelt, og gir spesifikk anvisning på

en kommunal nemnd oppnevnt av kommunestyret som klageorgan. Imidlertid forutsetter en

klageadgang en reell to-instansbehandling. Dette er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti

for borgeren som nå kommer til anvendelse for eiendomsskattytere ved at forvaltningsloven

er gjort generelt gjeldende i eiendomsskattesaker. Ordlyden i eiendomsskattelova § 20 er

klar.  Samtidig vil ombudsmannen peke på at en klageordning med en kommunal nemnd

oppnevnt av det samme kommunestyret som har truffet enkeltvedtaket i første instans, ikke

er en tillitvekkende klageordning for å sikre en reell prøving i to instanser.

Høringsinstansenes generelle innvending mot Fylkesmannen som klageorgan var at denne

ordningen ikke ville ivareta det kommunale selvstyret i eiendomsskattesaker. Det ble i

forlengelsen av dette problematisert om kommunen med en to-sporet klageordning ville bli

avskåret fra å få prøvd for domstolene om Fylkesmannens syn var i strid med loven. l

høringsinstansenes innvendinger mot en to-sporet klageordning ble det vist til at det

allerede var etablert kommunale to-instansordninger for andre avgjørelser enn

verdifastsettelsen (taksten). Dette på tross av at det ikke var lovfestet noen klageadgang på

slike avgjørelser. Avgjørelser om fritak etter  §  7 var ikke fremme  i  denne sammenheng.

Ombudsmannen antar at dette skyldes at det  — så langt ombudsmannen er kjent med — ikke

ble praktisert klageadgang i kommunene for slike avgjørelser, og at høringsbrevet til

departementet på dette punkt derfor ikke gikk i mot en etablert ordning.

En dobbeltbehandling som høringsinstansene og departementet ønsket å unngå, vil  — så

langt ombudsmannen kan se — i liten grad gjøre seg gjeldene i saker om fritak i medhold av

§ 7 da vurderingstemaet vil vaere vesensforskjellig i  fritaksspørsmålet og eventuelt i

takseringen.

Forarbeidene gir ingen nærmere anvisning av hvordan det er tenkt at klageordningen skal

fungere for saker om fritak etter  §  7, og det er ikke problematisert hvordan en skal sikre en

reell to-instansbehandling der kommunestyret treffer vedtaket i første instans.

Ide fire årene som har gått siden lovendringen, har det verken etablert seg en fast eller

ensartet praksis i kommunene i saker om fritak etter § 7. Som nevnt ovenfor, var det kun 10

kommuner av de som praktiserte klageadgang, som opplyste til ombudsmannen at

klageorganet i fritakssakene var en kommunal klagenemnd. Kommunene har totalt angitt

seks forskjellige klageorgan i saker om fritak. Flere kommuner praktiserer ikke klageadgang.
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Den uensartede forvaltningspraksisen synliggjør et klart behov for en presisering av

lovverket.

Konklusjon:

Undersøkelsene av saken herfra har vist at den klageordningen eigedomsskattelova § 20

generelt gir anvisning på, også for fritakssaker etter  §  7, harmonerer dårlig med de

grunnleggende behov for rettssikkerhet ved reell to—instansbehandling som følger av

hovedregelen i forvaltningsloven § 28. Det er derfor spørsmål om det her har oppstått en

utilsiktet virkning av regelverket. Ombudsmannen ber Finansdepartementet om å vurdere å

gå gjennom klageadgang og klageordning for disse sakene på nytt. Ombudsmannen ber også

om å bli orientert om departementets arbeid med dette.

3. Særlig merknad til den systematiske undersøkelsen rettet mot kommunene som har

innført eiendomsskatt

Formålet med ombudsmannens systematiske undersøkelse har dels vært å få opplysninger

om hvordan saker om nedsettelse/ettergivelse og fritak behandles i kommunene, og dels å

gjøre kommunene kjent med regelverket etter lovendringen i  2013.  Ombudsmannen

oppfattet gjennom foreløpige undersøkelser at praksis varierte mye fra kommune til

kommune. Resultatet av denne undersøkelsen har bekreftet og forsterket ombudsmannens

inntrykk.

Den ulike praksisen i kommunene som er avdekket med ombudsmannens undersøkelse er

uheldig. Klageadgangen og klageordningene får konsekvenser for skattyternes

rettssikkerhet, og er ikke i samsvar med en målsetting om likebehandling. Det er alvorlig at

det er mange kommuner som ikke praktiserer klageadgang på enkeltvedtak om

eiendomsskatt til tross for at dette har vært gjeldende rett siden januar 2013. Videre er det

stor variasjon i hva slags behandling en klage gis. Kommunene bør også bli bevisst på de

kravene som stilles til saksbehandlingen av klager over enkeltvedtak. Ombudsmannen ber

kommunene innrette sin fremtidige praksis i tråd med disse merknadene.

Oslo, 27.03.2017

Aage Thor Falkanger

sivilombudsmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet underskrift.

sivilombudsmannen.no
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkama’nni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Svein  Arild  Jakobsen 77 64 22 53 14.2.2017 2016/6223 -  10 321

Deres  dato Deres ref.

Nordreisa  kommune

Postboks 174

9156 Storslett

Oversendelse av tilsynsrapport etter tilsyn med Nordreisa kommune/Storslett skole -
frist for retting

Fylkesmannen  i Troms  sendte  20.12.2016  foreløpig tilsynsrapport til Nordreisa kommune/ Storslett
skole.  Den  foreløpige tilsynsrapporten var et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven  §  16. Nordreisa

kommune ble gitt frist til 13.1.2017 for å uttale seg til den foreløpige rapporten. Det ble avholdt
Sluttmøte på lyd-bilde 10.1.2017 der  Fylkesmannens  foreløpige vurderinger, konklusj oner og varslede

pålegg i den foreløpige rapporten ble gjemiomgått.

Fylkesmannen i Troms mottok 12.1.2017 Nordreisa kommune/Storslett skole sine uttalelser til den

foreløpige tilsynsrapporten. Disse er blitt gjennomgått og kommentert/vurdert i rapporten.

Fylkesmannen i Troms har likevel sett det nødvendig å opprettholde de fleste av de varslede
påleggene.

Vedlagt er endelig tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Troms sitt tilsyn med Nordreisa
kommune/ Storslett skole. I tilsynsrapporten er Nordreisa kommune gitt frist for å rette lovbrudd som

er avdekket i tilsynet, jf. kommuneloven  §  60 d. Fristen er 14.5.2017. Innen denne fristen må

Nordreisa kommune erklære til Fylkesmannen i Troms at det ulovlige forholdet er rettet og samtidig

redegjøre for hvordan dette er gjort.

Dersom lovbruddene ikke blir rettet innen 14.5.2017 Vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting med

hjemmel i kommuneloven § 60 d.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner framkommer av den vedlagte tilsynsrapporten.

Etter fullmakt

Eivind Bratsberg

fagansvarlig

Svein Arild Jakobsen

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 Oppvekst- og www.fylkesmannenno/troms

utdanningsavdelingen
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Sammendrag

Tema  og formål

Felles nasjonalt tilsyn 2014—17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av

opplæringen og består av tre områder for tilsyn:

.  Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

o  Forvaltningskompetanse

. Skolebasert vurdering

Tema for tilsynet med Nordreisa kommune — Storslett skole er skolens arbeid med

elevenes utbytte av opplæringen. Hovedpunkter er:

-  Skolens arbeid med opplæringen i fag

.  Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte

.  Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

.  Vurdering ved behov for særskilt språkopplæring

.  Skoleeiers forsvarlige system knyttet til dette

Gjennomføring

Fylkesmannen åpnet 23.9.2016 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av

opplæringen ved Storslett skole i Nordreisa kommune og med Nordreisa kommunes

forsvarlige system knyttet til dette temaet. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i

denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon og intervjuer. Skoleeier, rektor og

utvalgte lærere leverte egenvurderinger basert på kontrollspørsmålene i tilsynet. Vi

gjennomførte også en spørreundersøkelse blant elevene på 6. og 9. trinn.  I  tillegg
gjennomførte vi intervju med fem elever fra 6. og fem elever fra 9. trinn.

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 23. og 24. november 2016.

Avdekkede lovbrudd, status på rapporten og veien videre.

Fylkesmannen konstaterte i foreløpig rapport en rekke lovbrudd, både på skole og

skoleeiernivå, og disse ble gjennomgått på Sluttmøte 10. januar 2017. Kommunen og
skolen fikk anledning til å uttale seg om foreløpig rapport. Frist for uttalelse ble avtalt til

13.1.2017. Skolens tilbakemelding på foreløpig rapport er forsøkt tatt inn i våre

vurderinger i denne rapporten.
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1.  Innledning

Fylkesmannen åpnet 23.9.2016 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av

opplæringen i Nordreisa kommune. Undersøkelsene har vært på skolenivå ved Storslett

skole og på skoleeiernivå.

Felles nasjonalt tilsyn 2014—17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av

opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av

opplæringen (som denne rapporten omhandler), forvaltningskompetanse og skolebasert

vurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell knyttet til tilsynet,

og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger.

Det er kommunen som skoleeier som har det overordnede ansvaret for at kravene i

opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven  §  13—10 første ledd.  I  dette tilsynet

kontrollerer vi også om kommunen har et forsvarlig system som sikrer at skolens arbeid

knyttet til dette temaet samsvarer med lovkravene. Kommunen er adressat for denne

tilsynsrapporten.

I  denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av brudd på regelverket som er

avdekket under tilsynet. Fristen er 14.5.2017. Dersom brudd på regelverket ikke er

rettet innen fristen, vil Fylkesmannen iTroms vedta pålegg om retting med hjemmel i

kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og

vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

2. Om tilsynet med Nordreisa kommune  —  Storslett skole

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skolerjf. opplæringsloven  §  14-1 første ledd, jf.

kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn

jf. kommuneloven  §  60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er

myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.

I  de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes

dette som brudd på regelverket, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter

fastsatt i medhold av denne, som er brutt.

2.2 Tema for tilsynet

Temaet for tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet: skolens arbeid med elevenes

utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet erå bidra til at alle

elever får et godt utbytte av opplæringen.

Hovedpunkter i tilsynet vil være:

0 Skolens arbeid med opplæringen i fag

0 Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte

.  Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

.  Vurdering av behov for særskilt språkopplæring
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.  Skoleeiers forsvarlige system knyttet til dette

Tilsynet skal bidra til at skoleeier som ansvarlig sørger for at elevene:

0 får kjennskap til og opplæring i  målene som gjelder for opplæringen

.  får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av
opplæringen

.  får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen

. blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbytte av opplæringen ikke er
tilfredsstillende

I  tilsynet vurderer vi også om skoleeier har et forsvarlig system for å vurdere og følge
opp at skolene gjør dette. Vi ser på om skoleeier

—  skaffer seg informasjon om situasjonen på skolene

-  vurderer om skolene følger regelverket

— setter inn tiltak dersom de ikke gjør dette

Dersom mangler i skoleeiers system gjør at skolene ikke følger regelverket, kan dette

medføre at elevene ikke får realisert sine muligheter eller får lite utbytte av opplæringen.

Skoleeiers system skal sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Systemet skal også sikre at

det blir iverksatt endringer i de tilfellene skolenes praksis er i strid med kravene i

regelverket.

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Nordreisa kommune ble åpnet gjennom brev 23.9.2016. Kommunen er blitt

pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven §

60 c.

.  Formøte ble gjennomført via lyd/bilde fredag 30. september. Deltakere fra

Nordreisa var skoleeier, skolens ledelse og de lærerne som skulle intervjues.

.  Dokumentasjon fra Nordreisa kommune og Storslett skole ble mottatt

27.10.2016.

. Intervjuer av lærere, skolens ledelse og elever ble gjennomført 23. og 24.11.16.

o Foreløpig rapport datert 20.12.2016.

. Sluttmøte innen 10.1.2017.

.  Frist tilbakemelding foreløpig rapport 13.1.2017.

0 Utsendelse endelig tilsynsrapport med frist for retting 14.2.2017.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og

opplysninger fra intervju, se vedlegg.

Fylkesmannen har benyttet enkelte forkortelser i denne foreløpige tilsynsrapporten:

LKO6: Laereplanverket for Kunnskapsløftet

IOP: Individuell opplæringsplan

EV: Egenvurdering
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EVS: Egenvurderingsskjemaer

3. Skolens arbeid med opplæringen i fag

3.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med

opplæringen i fag. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til

opplæringsloven kravene er knyttet til.

Rettslig krav 1

Rektor skal sikre at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemål i faget.

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringsloven § 2—3 og forskrift til

opplæringsloven  §  1-1. Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på

kompetansemålene i læreplanen og bidrar til at disse blir nådd. Rektor må organisere
skolen slik at dette blir ivaretatt, jf. opplæringsloven  §  2-3.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor svarer i sin EV at lærerne innen 1. oktober leverer inn årsplanene. Deretter ser

fagseksjoner og team til at kompetansemålene fra  LK06  i fagene er ivaretatt for treårs—

perioden. Lærerne skriver også en fagrapport hver vår der det kommer fram hva som

evt. ikke er gjennomført, og neste års planer korrigeres i samsvar med dette. Reviderte

årsplaner med kompetansemål fordelt på hovedtrinn, og fagrapporter, legges tilgjengelig

på skolens fellesområde. Rektor sier han på den måten vil kunne kontrollere at både
frister er overholdt og at nødvendige revideringer er gjort. Lærerne bekrefter i all

hovedsak det som rektor sier i sin EV.

Det er etter vår vurdering først og fremst årsplanene som bidrar til å underbygge at

opplæringen i fagene er knyttet til kompetansemålene i fagene. På bakgrunn av

dokumentasjon og intervju er vår oppfatning at deler av arbeidet med årsplanene gir

grunn til å stille spørsmål ved systematikken i rektors beskrevne samordning av

årsplanene. Slik vi ser det får imidlertid dette mer betydning for andre rettslige krav enn

dette, og vi henviser derfor til våre vurderinger og konklusjoner i forhold til de rettslige

kravene  2  og 3. I kombinasjon med de beskrevne rutinene for arbeidet med årsplanene

er planene etter vår vurdering egnet til å vise at rektor sikrer at opplæringa er knyttet til

kompetansemålene i LK06.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.
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Rettslig krav 2

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for

opplæring og hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse.

Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre

opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven  §  3-2. Eleven skal kjenne til hva som er

målene for opplæringen og hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes

kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven  § 3—1.  Det betyr at elevene må kjenne til

kompetansemålene i læreplanene for fagene, og at de er grunnlaget for vurderingen av

elevens kompetanse. De skal også kjenne til hva læreren vektlegger når læreren

vurderer en prestasjon. Fra og med 8. trinn skal elevene kjenne til hva som skal til for å

oppnå de ulike karakterene. Kravet til at dette skal være kjent, innebærer noe mer enn

at informasjonen er tilgjengelig for elevene. Rektor må organisere skolen for å sikre at

undervisningspersonalet formidler dette til elevene.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Her sier rektor i sin EV at kompetansemålene skal gjennomgås i klassene, i tillegg til at

fagplaner /årsplaner skal være tilgjengelig på Fronter fra 1. oktober. Han sier videre at

nedbrutte kompetansemål (læringsmål, både kort- og langsiktige) både skal synliggjøres
på arbeidsplanen, gjennomgås muntlig ved oppstart av timene og i forkant av større

arbeider (innleveringer, framføringer, prøver og periodeplaner).

Vi har erfart, gjennom både dokumentasjon og intervju, at deler av det som rektor

beskriver som grunnlag for sikring blir gjennomført. Det er imidlertid utfordrende å se at

de rutinene/arbeidsmåtene rektor beskriver praktiseres systematisk. Vi har forstått at

disse rutinene ikke er skriftlig nedfelt. Om skriftliggjøring av rutinene for dette arbeidet

alene ville sørge for at dette ble tydeligere er etter vår vurdering usikkert. Vi fikk f.eks.

godt beskrevet at Fronter ikke fungerer godt nok i kommunikasjonen med elever og

foresatte.  I  denne sammenhengen blir det en svakhet for hans egen sikring at det ikke

på en enkel måte er mulig å relatere nedbrutte læringsmål på arbeidsplanene med
kompetansemålene som skal framgå av fagplaner/årsplaner.

Vi ser at arbeidsplanene/ukeplanene og de mange ulike malene for disse, også på

hovedtrinnet, gjør det utfordrende for rektor å kunne sikre dette rettslige kravet. Planene

har i varierende grad med egen kolonne for beskrivelse av mål. Innholdsmessig ser vi at

disse planene enten viser til sidetall i læreboka, hva som skal gjøres eller til læringsmål

for timen/økta. Det varierer også i forhold til trinn og fag hvor mye det framgår av mål

på de enkelte planene. Det framkommer heller ikke noen framstilling av kortsiktige og

langsiktige mål i noen av planene. For faget Kunst og håndverk er det ikke gitt egne

beskrivelser av mål, verken kompetansemål eller læringsmål. Her ble det imidlertid sagt

av elevene i intervju at det før timene ble skrevet opp hva de skulle gjøre. De gav også

uttrykk for at dette var noe lærerne ganske nylig hadde begynt å gjøre. De sa også at de
kunne få egne oppgaveark der det sto hva de ville bli vurdert på.  I  intervju gav også
lærerne uttrykk for at skolen ikke har et godt nok system for dette arbeidet. Vi oppfattet

at det er mye god praksis knyttet til dette, men at det er mye opp til den enkelte lærer å

finne sin måte å praktisere dette på.
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På spørsmålet om rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å
kjenne til hva som blir vektlagt i vurderingen sier han videre at det er klare rutiner på at

lærerne skal lage vurderingskriterier, samt kjennetegn på måloppnåelse til større
arbeider (av typen tidligere referert). Han sier videre at rutinene ikke er skriftlige, men

del av en rutine ved skolen over mange år.

Også her, på bakgrunn av både dokumenterte eksempler og intervju, er vår oppfatning

at denne rutinen har stor grad av individuelle tilpasningsmuligheter i den forstand at den

etterleves ulikt av ulike lærere. Dette ble også bekreftet i intervju. Det framkommer som

opp til den enkelte lærer å avgjøre om og i hvilken grad det skal lages kriterier og

kjennetegn på måloppnåelse. De enkelte delene av det lokale arbeidet med
læreplanene/fagplanene henger etter vår vurdering ikke sammen med hverandre på en

oversiktlig måte, slik rektor oppgir at det skal gjøre. Dette bidrar til å vanskeliggjøre

rektors sikring av dette rettslige kravet.

Skolen ved rektor sier i sin tilbakemelding på foreløpig rapport, at en av lærerne som

deltok i tilsynet er uenig i den av tilsynsmyndighetens vurderinger som sier at det for

kunst og håndverksfaget ikke framgår av de oversendte arbeids— og ukeplanene verken

hvilke kompetansemål eller læringsmål det skal arbeides med i faget innenfor den
perioden denne planen gjelder.

I  denne sammenheng var det nettopp nødvendig å beskrive vår opplevelse av arbeids-

/ukeplanene som grunnlag for rektors sikring av at lærerne ivaretar elevenes rett til både

å kjenne til målene for opplæringa og hva som bli vektlagt i vurderinga av elevens

kompetanse. Dette skyldes først og fremst at rektor i sin redegjørelse (i EV) sier at både

kort- og langsiktige læringsmål skal framgå av arbeidsplanene.

Etter vår vurdering blir det viktig for skolen å tydeliggjøre hvordan dette rettslige kravet

samlet sett skal sikres. Vi ser ikke at det er grunnlag for å endre vår konklusjon i forhold

til dette lovkravet.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav  3

Rektor skal sikre at opplæringen dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet  /  i faget
og de individuelle opplæringsmå/ene i IOP.

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter LKO6, jf.

opplæringsloven  §  2—3 og forskrift til opplæringsloven § 1-1. For de fleste fag i

grunnskolen og for noen fag i videregående skole er kompetansemålene satt per

hovedtrinn eller etter flere års opplæring.  I  slike tilfeller må rektor sikre at elevene får

opplæring i alle kompetansemålene i faget/på hovedtrinnet gjennom opplæringsløpet.

Opplæringsloven  §  5—5 hjemler at en elev som får spesialundervisning, kan ha unntak fra

kompetansemålene i de ordinære læreplanene. Gjeldende opplæringsmål for eleven skal
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da fremgå av en individuell opplæringsplan (IOP).  I  slike tilfeller må skolen sikre at

elevens opplæring dekker de individuelle målene.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor viser i sin EV også her til det arbeidet som teamene/fagseksjonene har ansvaret

for å gjøre med læreplanene innen 1. oktober.  I  dette arbeidet skal det også være en
kontroll av at alle kompetansemålene blir gjennomgått i løpet av treårsperioden
(hovedtrinnet). Disse planene, som rektor omtaler som reviderte og samkjørte, legges i

et eget mappesystem på serveren.  I  forhold til sikringen av at alle målene i IOP blir

dekket i opplæringen viser rektor til at spesialpedagogisk koordinator gjennomgår

evalueringen (årsrapporten?), og mål som ikke er dekket blir ifølge rektors EV dekket

neste år.

Vi har i forhold til dette rettslige kravet gjennomført undersøkelser som viser at det bl.a.

i faget naturfag er benyttet en utgått plan som grunnlag for årsplanen skolen har laget i

faget for 10. trinn, evt. er vår bestemte oppfatning at denne årsplanen/fagplanen ikke er

revidert på en slik måte som rektor beskriver. Vi har ikke gjennomgått alle årsplanene i
alle fag på en så systematisk måte at vi kan slå fast hvor omfattende dette er. For
tilsynsmyndigheten ser det imidlertid ut til at dette gjelder planen i naturfag på både 9.

og 10. trinn, mens planen på 8. trinn er basert på den gjeldende planen. Andre planer,

f.eks. planen i naturfag på 5. trinn, oppgir kompetansemål i planen, men har valgt å

omformulere disse. Planen for både 6. og 7. trinnet viser til kompetansemålene, men
bare 6. trinn har henvisning til hovedområdene, de andre viser bare til tema, evt. hentet

fra læreboka. Samtidig oppgir planen for 6. trinn at hovedområdet «Kropp og helse» ikke

er med i endringene i LK06, og ingen kompetansemål knyttet til dette hovedområdet

inngår i planen på dette trinnet. Heller ikke samlet for hovedtrinnet (5.— 7. trinn) ser det
ut som alle kompetansemålene inngår i planene.

Det er selvsagt vanskelig å gi uttrykk for alvorlighetsgraden av at skolen har benyttet en

utgått læreplan som utgangspunkt for sine årsplaner. Dette henger også sammen med at

ikke alle endringer i læreplanen er like omfattende. Samtidig er det nødvendig å trekke

fram at bruk av feil læreplan og kompetansemål på ungdomstrinnet vil trekke i tvil om

både opplæringen og den underveis- og sluttvurdering elevene får er i samsvar med

regelverket.  I  denne sammenheng viser det mest av alt at rektors sikring av dette

rettslige kravet ikke er god nok.

Ska/en  ved rektor hari forbindelse med tilbakemelding på foreløpig rapport også lagt ved

en revidert utgave av skolens lokale plan i naturfag på 10. trinn.

Vi oppfatter at skolen har valgt å gjøre dette fordi vi i foreløpig rapport påpekte at vi
under tilsynet hadde fått en bestemt oppfatning av at læreplanen i faget naturfag var

basert på en utgått LK06-plan, i allefall deler av denne. Vi tar til etterretning at skolen
har en annen plan for naturfag på 10. trinn gjeldende for skoleåret 2016/2017 enn den vi

først fikk tilsendt. Dette bidrar til i denne sammenheng å fjerne tvilen om hvorvidt

opplæringen er basert på en utgått læreplan eller ikke.

Dette endrer imidlertid ikke på vår samlede vurdering og konklusjon knyttet til dette

rettslige kravet. Det var også andre forhold beskrevet i vår vurdering i den foreløpige
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rapporten som lå til grunn for vår konklusjon. Itillegg ønsker vi å understreke, som vi
også var inne på under sluttmøtet, at det trolig vil være nødvendig å ta en samlet
gjennomgang av arbeidet med Iokale planer for samordning og revidering, gjerne både

når det gjelder maler for framstilling og innhold. I våre vurderinger knyttet til rettslig

krav 2 kommenterte vi også at noen av planen vektlegger konkret henvisning til

læreboka mer enn andre planer gjør. En del av arbeidet med utviklingsarbeidet av

læreplaner for å sikre ei opplæring i samsvar med regelverket bør etter vår oppfatning

også være å sikre at læremateriellet bidrar til å nå målene, og ikke minst få til nødvendig
progresjon i opplæringa.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav  4

Alle elever som har vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP.

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får

spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-5. Det må fremgå av IOP-en hvilket

tidsintervall den gjelder for.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

De undersøkelser og vurderinger vi har gjort viser at det utarbeides IOP for alle elever

som får spesialundervisning.  I  en av sakene som vi har mottatt dokumentasjon knyttet til

er det derimot ikke fattet vedtak for siste skoleår. Her oppgir skolen at det i påvente av

ny sakkyndig vurdering er benyttet forrige skoleårs IOP. Vi mener likevel at dette ikke

omhandler dette lovkravet direkte og vår oppfatning er derfor at det lages IOP for alle

elever som får spesialundervisning, og at det er oppgitt hvor lenge denne skal være.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.

Vi velger videre å gjøre en samlet vurdering etter våre undersøkelser knyttet til de

rettslige kravene 5, 6 og 12.

Rettslig krav  5

Innholdet i IOP—en skal samsvare med enke/tvedtaket når det gjelder innholdet i

opplæringen og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06.
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IOP—en skal vise mål for og innholdet  i  opplæringen og hvordan opplæringen skal

gjennomføres, jf. opplæringsloven § 5-5. Reglene for innhold  i  opplaeringen gjelder så

langt de passer for spesialundervisningen. Det kan medføre at målene for opplæringen

avviker fra kompetansemålene i læreplanene i LK06.

Før skolen/kommunen gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide

en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal gi tilrådning om innholdet i

opplæringen, blant annet realistiske opplæringsmål for eleven og hvilken opplæring som

gir eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Vedtaket om spesialundervisning skal bygge på

den sakkyndige vurderingen, og eventuelle avvik må begrunnes. Vedtaket om

spesialundervisning fastsetter rammene for opplæringen og dermed innholdet i IOP—en.

IOP-en kan først tas i bruk etter at det er fattet enkeltvedtak om spesialundervisning.

Rettslig krav  6

IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære

læreplaner, og skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er

samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer.

Reglene om innhold i opplæringen (kompetansemålene i læreplanene) gjelder for

spesialundervisning så langt de passer, jf. § 5-5 i opplæringsloven. Skolen skal legge

vekt på utviklingsmulighetene for eleven og de opplæringsmålene som er realistiske

innenfor det samme totale undervisningstimetallet som for andre elever, jf.

opplæringsloven § 5—1. Den individuelle opplæringsplanen skal vise målene for

opplæringen, jf. opplæringsloven § 5—5. Dersom vedtaket om spesialundervisning ikke

inneholder avvik fra LK06, eller bare angir færre kompetansemål i et fag enn i den

ordinære læreplanen, må dette også komme klart frem i IOP-en. Det må også komme
klart frem i hvilke fag eller deler av fag eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring (i

klassen). Skolen må ha en fremgangsmåte som angir hvordan spesialundervisningen og

den ordinære opplæringen skal ses i sammenheng / arbeide sammen i slike tilfeller.

Fremgangsmåten må være kjent og innarbeidet av de som har ansvaret for å utvikle

IOP—en og for å gjennomføre opplæringen.

Rettslig krav 12

Sko/en må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en
vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en.

For elever med spesialundervisning skal skolen, i tillegg til halvårsvurdering med og uten

karakter, en gang i året utarbeide en skriftlig rapport. Rapporten skal blant annet gi

vurdering av elevens utvikling i forhold til målene i IOP, jf. opplæringsloven § 5-5.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporter gis på riktige
tidspunkt og har et innhold i samsvar med forskriften.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger
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Forå kunne gi en vurdering av om disse rettslige kravene er oppfylt er det nødvendig

først å gi en vurdering av utformingen av vedtakene generelt, selv om dette ikke berører

disse to lovkravene direkte. Av vedtakene framgår det hvilke fag vedtaket om

spesialundervisning gjelder for, hvordan organiseringen skal være og hvor mange timer

det skal gis spesialundervisning. Utover dette henviser vedtakene til den konkrete

sakkyndige vurderingen. Dette betyr også at rammene for opplæringen hva angår mål og
innhold må hentes i den sakkyndige vurderingen.

Rektor sier i sin EV at det er skolens spes.ped.koordinator som kvalitetssikrer IOP opp

mot enkeltvedtaket. Her sier han også at IOP har egne mål ut ifra elevens behov, både
når målene er hentet fra ordinære læreplaner og der de avviker fra disse. Han sier videre

at klassens planer skal være ferdig en uke før utlevering slik at spesiallærer kan

samordne IOP med klassens plan. Vår vurdering er at IOP i hovedsak bør samordnes

med klassens planer når IOP utarbeides i etterkant av enkeltvedtaket og ikke fra uke til

uke.

Vi tar i tilsynet ikke stilling til om enkeltvedtaket er tilstrekkelig tydelig med tanke på å gi
god informasjon om hvordan innholdet i opplæringa skal være. Vi ser imidlertid at IOP

forsøker å forholde seg til vedtaket, eller kanskje først og fremst til den sakkyndige

vurderingen. Et langt stykke på vei er målene, og tiltakene for å nå dem, laget med
utgangspunkt i nettopp den sakkyndige vurderingen. Dette blir derimot en stor utfordring

i den konkrete saken der sakkyndig vurdering omtaler omfanget som et antall timer pr.

uke fordelt på noe spesialundervisning i ett fag og noe i andre fag. I denne konkrete

saken har imidlertid enkeltvedtaket gjort en fordeling av omfanget til de ulike fagene.

Det er likevel svært vanskelig å se sammenhengen mellom de tilrådningene som gis i

sakkyndig vurdering og det som kommer til uttrykk i IOP.

Ingen av vedtakene, heller ikke sakkyndige vurderinger, sier at elevene skal ha mål som

avviker fra kompetansemålene i LK06. Samtidig inneholder alle de IOPene vi har fått

tilsendt andre hovedmål og delmål enn det som framkommer i LK06. Det er gjerne mål
for arbeid med grunnleggende ferdigheter, men også faglige ferdighetsmål brukes. Det er

også utfordrende å se hvordan målene og tiltakene i IOP er koblet til arbeidet med
kompetansemålene og klassens plan. Når en elev har spesialundervisning i et omfang

som dekker alle timene i faget, uten å avvike fra kompetansemålene, må etter vår
oppfatning cle oppgitte målene, som ikke er kompetansemål, kobles til kompetansemål

og klassens plan. Både vedtak  —  i praksis sakkyndig vurdering —  og IOP er etter vår

oppfatning generelt for lite konkrete til at det framgår tydelig hvordan IOP bygger på

vedtaket. Dette gjelder når det er fattet vedtak om spesialundervisning i deler av faget,

og det ikke er sagt hvilke deler av faget (kompetansemålene) elevens vansker får

konsekvenser for. Det gjelder også når det er vedtak om spesialundervisning i hele faget,

når det fremdeles ikke er avvik fra målene i LK06, men hvor IOP har mål og tiltak som
ikke er relatert til kompetansemålene samtidig som deler av opplæringa skal skje i

gruppe eller individuelt. Det må, slik det også framgår av veiledningen til dette lovkravet,
komme klart fram hvilke deler av faget eleven eventuelt skal følge den ordinære

opplæringen (i klassen). Vi mener at skolen ikke har en fremgangsmåte som viser

hvordan spesialundervisningen og den ordinære opplæringen ses i sammenheng i tilfeller

der det jobbes med spesifikke ferdigheter og der det er egne mål for dette.

Vi fikk i intervju oppgitt et eksempel på en framgangsmåte som vi oppfatter kan være et

forsøk på å lage en sammenheng mellom arbeidet med IOP og klassens plan. Det ble
sagt at det i egen lesegruppe med spesialundervisning f.eks. kan jobbes med konkrete
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ord og uttrykk  i  forkant av den timen dette skal gjennomgås med hele klassen. På den

måten opplever disse elevene at de kan noe de andre i klassen ikke kan ved

gjennomgangen. Dette alene er etter vår vurdering likevel ikke en tilfredsstillende måte,

heller ikke godt nok innarbeidet, til å si at rettslig krav 6 er innfridd.

Vi har ikke mottatt evalueringer/årsrapporter knyttet til alle sakene. Eksempler på slike

evalueringer viser imidlertid at vurderingene som gjøres bare delvis er relatert til målene

i IOP. Gjennom de eksempler på evalueringer vi har mottatt ser vi bl.a. at det ofte er

evaluering av de tiltakene som har vært gjennomført, eller mer en beskrivelse av disse.

Fylkesmannens konklusjon

De rettslige kravene 5, 6 og 12 er ikke oppfylt.

4. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte

4.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med

underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte av opplæringen. Vi viser også til
hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller i forskrift til opplæringsloven kravene er

knyttet til.

Rettslig krav  7

Elevene skal få veiledning /' hvi/ke kompetansemål fra  LK06  eller mål /' IOP-en som

opplæringen er knyttet til.

Elevene skal gjøres kjent med målene for opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven  §

3—1. Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med Oindividuelle mål i en

IOP. Elevene skal gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og hva som er formålet med
opplæringen. Lærerne gjennomfører opplæringen og må kommunisere dette til elevene.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor sier i EV at elevene skal gjøres kjent med læringsmålene for opplæringen ved

oppstart av hver time, ved innleveringer, prøver etc. Dette gjelder også for elever med

IOP. Elevene skal bli fortalt hva de skal lære, hvordan de skal lære det, og formålet med

timen.

Elevene gav i intervju uttrykk for at lærerne som regel skriver målene opp på tavla før

timen, og at de på slutten av timen gjennomgår hva de har lært. De gav imidlertid også
uttrykk av at dette var noe lærerne relativt nylig var begynt med. De fortalte også at

timene noen ganger startet med at læreren viser til målene som framkommer på

begynnelsen av hvert kapittel i læreboka. Elevenes svar på spørreundersøkelsen viser
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også at de i stor grad mener de får vite målene for opplæringen slik at de forstår hva
som skjer.

Det kan være hensiktsmessig å bruke læringsmål i stedet for kompetansemål når
elevene skal få veiledning i målene for opplæringa, slik praksis synes å være. Det må

likevel ikke være tvil om at det er kompetansemålene som utgjør grunnlaget for

opplæringen og vurderingen i det enkelte fag. Derfor må skolen sikre at Fronter, der

skolens fagplaner/årsplaner ligger tilgjengelig for elever og foreldre, fungerer som en

egnet formidlingsarena for disse planene og kompetansemålene de er basert på. Flere av

de vi har intervjuet under tilsynet har trukket i tvil Fronters egnethet som verktøy til

dette formålet. Dette bør skolen ta inn over seg i forhold til både dette og andre rettslige

krav der Fronter er ment å være et egnet hjelpemiddel. Vi mener likevel det er en

overvekt av sannsynlighet for at skolen innfrir dette rettslige kravet.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.

Rettslig krav  8

Elevene skal få veiledning i hva det legges vekt på i vurderingen i faget.

Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes

kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3—1. Det betyr at elevene skal kjenne til

hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen

av en prestasjon. Kravet til at det skal være kjent for eleven, innebærer at det ikke

holder at informasjonen ligger på Internett eller kan fås ved å spørre læreren. Lærerne

må kommunisere grunnlaget for vurderingen til elevene.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor sier i sin EV at elevene skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans

eller hennes kompetanse, gjennom hva som kjennetegner de ulike gradene av

kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen av en prestasjon. Lærerne må

kommunisere grunnlaget for vurderingen til elevene, enten muntlig eller skriftlig. Skriftlig

vurdering og framover-meldinger gjøres i IUP på Fronter.

Rektor sier også i EV at ettersom kravet om dokumentasjon av underveisvurdering er falt

bort, er det ikke alle lærere som dokumenterer underveisvurdering, kun

halvårsvurderinga skriftlig. Vi ønsker derfor å understreke at dette likevel ikke fratar

skolen og rektor ansvaret det er å se til at skolen har en innarbeidet framgangsmåte for

alt arbeid med vurdering er i samsvar med regelverket. At lovkravet i forskriften er tatt

bort betyr heller ikke at all dokumentering av underveisvurdering er unødvendig. Vi

oppfatter dessuten at det i flere sammenhenger forventes av rektor at lærerne

dokumenterer underveisvurderingen jf. beskrivelsen av IUP.
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Til noen prøver blir det utarbeidet egne ark med læringsmål og vurderingskriterier for

arbeidet. Det framkommer ikke av verken årsplanene eller annen dokumentasjon at,

eller når, det skal lages vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse som både
rektor og også lærer i intervju viser til at de lager. Vi har sett eksempler på at disse

lages, men også fått forståelsen av at det er litt opp til den enkelte lærer om han/hun vil
lage for sitt fag og i forbindelse med hvilke prøver og arbeider.

Vi har også fått noen eksempler på IUP. Disse er av både rektor og lærere omtalt som
sentrale dokument i formidlingen av både hva som vektlegges i vurderingen, elevenes

oppnådde kompetanse og hva eleven bør gjøre for å forbedre kompetansen i faget. Vi
har undersøkt de mottatt IUPene, først og fremst de deler av IUP som er knyttet til de

fag som har vært en del av dette tilsynet. Vår vurdering er at IUP, slik de fremkommer

for oss, ikke er godt egnet til å vise at elevene får vite hva som vektlegges i vurderingen,

hvilken kompetanse de har oppnådd i faget og hva de må gjøre for å forbedre denne. Det

varierer for det enkelte av disse fagene hvor mye plass de har i IUP. Norskfaget har fått

mest plass.  I  all hovedsak refereres det til det som det har vært arbeidet med i faget, i

dette tilfellet så langt i høst.  I  tillegg refereres det til lesehastighet og antall feil på f.eks.
Carlsten og diktat. Det gis noen framover-meldinger, men i svært liten grad relatert til

kompetansemålene. I naturfag og i kunst og håndverk står det enten ingenting, eller det
refereres til hva som har vært jobbet med i faget.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav  9

Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må gjøre for å
øke sin kompetanse.

Vurderingen underveis i opplæringen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven

og være et redskap i læreprosessen, jf. forskrift til opplæringsloven  §  3—2.

Underveisvurdering skal bidra til at eleven øker sin kompetanse  i  fag, jf. forskriften  §  3-

11. Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig

og muntlig, skal inneholde begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og skal gis

med sikte på faglig utvikling.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor sier i EV at det skal gis tilbakemeldinger om hva eleven mestrer i all vurdering,

både i underveisvurdering og i halvårsvurdering. Den løpende vurderinga som gis, skal

kommuniseres med blikk på hva eleven mestrer sett i forhold til de nedbrutte

kompetansemålene/læringsmålene. Dette kan gjøres både muntlig og skriftlig.
Vurderingen og tilbakemeldingen skal imidlertid inneholde begrunnet informasjon om

kompetansen til eleven, og med sikte på faglig utvikling. Underveisvurderinger

dokumenteres av mange skriftlig i IUP, som ligger på Fronter, med tydelige framover-
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meldinger om hvordan eleven kan nå høyere kompetanse  i  faget. Andre gjør dette

direkte på det skriftlige arbeidet deres. Halvårsvurderinger gjøres alltid skriftlig i IUP på
Fronter.

I intervju med lærerne fikk vi inntrykk av at det er fokus på elevenes læring og utvikling.

I  tillegg til eksemplene på vurderingskriterier og utarbeidede kjennetegn på

måloppnåelse er oppfølgingen av den enkelte elev i det daglige viktig for arbeidet relatert

til dette rettslige kravet. Elevene gav også i intervju uttrykk for at målene, eller det de

skulle gjøre, ble gjennomgått på begynnelsen av timen, gjerne skrevet opp på tavla.
Etter timen ble det ofte oppsummert hva de skulle ha lært. Elevene i 9B gav  i  intervju

uttrykk for at de som oftest bare får karakter når de har gjort et arbeid, gjerne med

beskjed om at kommentarene står på IUP. Dette gjelder ikke alle fag. For oss er det
naturlig å gjenta og forsterke det vi allerede har sagt om IUP knyttet til rettslige krav 8.

Dette gjelder minst like mye for dette kravet. IUP bidrar etter vår vurdering ikke i

vesentlig grad til å gi underveisvurdering som sier hva elevene mestere og hva de må

gjøre for å forbedre sin kompetanse så lenge kompetansebeskrivelsen i beste fall

framkommer som en poengsum eller en karakter.

Det gjennomføres elevsamtaler. Selv om det også kom fram i intervju med elevene at

ikke alle fikk elevsamtale to ganger, er det vår oppfatning at dette er en innarbeidet

framgangsmåte. Samtalene gjennomføres i samsvar med utarbeidede maler for disse i

forkant av utviklingssamtalene med foresatte og elever. Disse malene viser at det også

er en intensjon at utviklingen i fag skal formidles i samtalen, men på bakgrunn av det vi

har beskrevet rundt IUP velger vi også her å kommentere at verken mål eller

kompetansemål er nevnt som tema verken i malen eller i informasjonsskrivet til

foresatte. Vi er derfor i tvil om det er kompetansemålene som er utgangspunktet for de

tilbakemeldingene elevene får både til daglig i opplæringa og på elevsamtalene og ber

skolen tydeliggjøre dette.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav 10

Elevene skal involveres  i  vurderingen av eget læringsarbeid.

Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig

utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene

involveres i dette. Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurderingen.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor svarer nei på spørsmålet om lærerne sørger for å involvere elevene i
vurderingene av eget læringsarbeid. Dette er en erkjennelse som vi tar til etterretning.

Dette er også langt på vei bekreftet av eleven både i svarene på spørreundersøkelsen i
forkant av tilsynet, men også i intervju. Rektor sier imidlertid også at skolen den siste
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tiden har hatt fokus på at elevene skal involveres  i  vurderingen av eget arbeid, egen

kompetanse og egen faglige utvikling, blant annet som et ledd i satsingen "Ungdomstrinn

i utvikling", da dette i liten grad har vært en implementert rutine som alle lærerne følger.

Det finnes på bakgrunn av våre undersøkelser og vurderinger unntak blant lærerne når

det gjelder dette, men vi tenker det samlet sett er viktig at skolen definerer premissene

for dette arbeidet og gjerne nedfeller det i de lokale årsplanene slik at dette rettslige

kravet etterleves med en kjent og innarbeidet fremgangsmåte for hele personalet.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav  1  1

Elevene skal fra og med 8. årstrinn få halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle
fag og på slutten av opp/æringsåret i fag som ikke er avsluttet. Skolen må ha en

innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir informasjon

om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan øke

kompetansen sin.

Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens

kompetanse knyttet til kompetansemålene i læreplanverket, jf. forskrift til

opplæringsloven § 3-13. Halvårsvurdering skal også gi veiledning i hvordan eleven kan

øke kompetansen sin i faget.

Halvårsvurdering uten karakter skal elevene få gjennom hele grunnopplæringen og

gjelder alle elever uavhengig av vedtak og type opplæring. Det er ikke satt krav til

hvilken form vurderingen skal ha. Vurderingen kan derfor både være skriftlig og muntlig.

Fra og med 8. årstrinn og i videregående opplæring skal elevene få vurderingen uten
karakter midt i opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke
blir avsluttet.

Fra 8. årstrinn og i videregående skole skal elevene i tillegg ha halvårsvurdering med
karakter midt i opplæringsperioden, og på slutten av året dersom faget ikke blir

avsluttet.

Skolen må gjennomføre halvårsvurdering uten karakter på riktig tidspunkt og ha en
innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærernes vurdering har et innhold i samsvar

med forskriften.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektors EV sier at skriftlig halvårsvurdering i fag er en del av praksisen ved skolen

knyttet til underveisvurdering. Den skal uttrykke elevens kompetanse knyttet til

kompetansemålene i læreplanverket, samt gi en veiledning i hvordan eleven kan øke

kompetansen sin i faget. Denne halvårsvurderingen skal dokumenteres i elevens IUP på

Fronter. Halvårsvurderingen gis både med og uten karakterer. Vedlagt denne
redegjørelsen er maler for elevsamtaler og informasjon til foresatte om hensikten med

elevsamtalene.
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IEV sier rektor videre at elever med spesialundervisning, i  tillegg til halvårsvurdering

med og uten karakter, også får utarbeidet en skriftlig rapport én gang i året. Rapporten
skal blant annet gi en vurdering av elevens utvikling i forhold til målene i IOP—en. Skolen

har en skriftlig og innarbeidet fremgangsmåte for at halvårsvurderinger og årsrapporter

gis på riktige tidspunkt  -  i form av tidsfrister — samt har et innhold i samsvar med

forskriften.

Vi oppfatter at rektor her henviser til kommunenes rutiner for bl.a.

spesialundervisningen. Den omtaler, slik vi ser det, ikke skriftlige halvårsvurderinger.  I

tillegg framgår det bare på høsten at utviklingssamtaler skal gjennomføres. Vi mener

også det er skolens oppfatning at det er utviklingssamtalene og IUP som er deres

arenaer for å gi halvårsvurderinger uten karakter midt i opplæringsperioden og på slutten

av opplæringsåret i fag som ikke avsluttes. I intervju har vi ikke greid å få bekreftet at

det gjennomføres halvårsvurdering uten karakter, verken muntlig eller skriftlig, ved

Storslett skole på det tidspunkt som forskriften krever. Vi fikk oversendt et årshjul, for

2015/2016. Dette viser at utviklingssamtalene er plassert i november og april, men vi

har verken fått se eller høre om annen dokumentasjon som viser at det er en annen

framgangsmåte for dette arbeidet ved skolen.

Av de eksemplene på IUP som vi mottok er det ikke mulig å lese at de også skal være
grunnlag for en halvårsvurdering uten karakterer, formidlet til elevene for å underbygge

elevenes karakterer i de enkelte fag. IUP uttrykker etter vår oppfatning, slik vi omtalte i

vurderingen av rettslig krav 8, ikke elevens kompetanse knyttet til kompetansemålene i

læreplanverket, og gir heller ikke på en tilfredsstillende måte veiledning i hvordan eleven

kan øke kompetansen sin i faget.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

5. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og

spesialundervisning

5.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med

underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Vi viser

også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene

er knyttet til.

Vi velger her å gjøre en samlet vurdering etter våre undersøkelser knyttet til de rettslige

kravene 13 og 14.
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Rettslig krav  13

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og
løpende vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Læreren skal, som en del av underveisvurderingen, vurdere om den enkelte eleven har

tilfredsstillende utbytte av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven  §  3-11. Skolen

må ha en kjent og innarbeidet fremgangsmåte slik at lærerne vurderer systematisk og

løpende om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Rettslig krav 14

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at arbeidsmåter,
vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elever som ikke har tilfredsstillende

utbytte av opplæringen, og basert på vurderingen må skolen eventuelt gjennomføre

tiltak innenfor tilpasset opplæring.

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven  §  1—3. Dersom  en  elev

ikke  har  tilfredsstillende utbytte  av opplæringen, skal skolen først vurdere og eventuelt

prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet, jf. opplæringsloven  § 5—4.

Skolen  må se på om tiltak knyttet til arbeidsmåter, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan

bidra til at eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Fremgangsmåten for dette

må være kjent og innarbeidet. Dette skal skolen gjøre før eleven eventuelt blir henvist til

PPT for en sakkyndig vurdering med tanke på spesialundervisning.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Her oppgir rektor i sin EV nasjonale prøver, Carlstens lesetester og M-tester

(matematikk) to ganger i året som grunnlag for at lærerne sikrer dette. Resultatene

registreres, bearbeides og leveres til ressursgruppa. Resultatene brukes også til å

tilrettelegge og tilpasse undervisninga for den enkelte elev. Det gjennomføres i følge

rektor også andre tester og underveisvurdering av skriftlig og muntlig arbeid underveis i

opplæringa, både formell og uformell  — og både med og uten karakter.

Rektor sier også at dersom en elev erkjennes å ikke ha tilfredsstillende utbytte av
opplæringen drøftes dette på skolen/i ressursteamet og det blir prøvd ut tiltak innenfor

det ordinære opplæringstilbudet, f.eks. arbeid i mindre grupper, egne tilpassede lekse-

/arbeidsplaner, tilpasset lærestoff og lærebøker. Videre ser skolens ressursteam på om

tiltak knyttet til arbeidsmåter, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan bidra til at eleven

får tilfredsstillende utbytte av opplæringa. Finner man likevel at tiltakene ikke utgjør en

tilfredsstillende forskjell blir det utarbeidet en pedagogisk rapport og eleven blir henvist

til PPT for en sakkyndig vurdering med tanke på spesialundervisning.

Vi har mottatt «Nordreisa kommunes rutiner for både spesialpedagogisk hjelp, tilpasset

opplæring og spesialundervisning ved barnehage og grunnskole i Nordreisa kommune».

Denne er revidert i 2016, og beskriver både tiltak, hvem som er ansvarlig og tidsfrister

for dette arbeidet. Vi har også sett at det er laget en plan for R—teamets arbeid dette

skoleåret. Vi har ikke fått kontrollert om de oppgavene som så langt denne høsten skal
være gjennomført i praksis er det, men om oppgavene som her er beskrevet
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gjennomføres vil dette bidra til å underbygge etterlevelsen av disse rettslige kravene

positivt.

I intervju med lærerne fikk vi inntrykk av at det var opp til den enkelte lærer, primært

kontaktlærer, å gjennomføre kartleggingen og følge disse opp.  I  intervju med ansvarlig

lærer for å koordinere spesialundervisningen fikk vi imidlertid vite at fra i år blir alle

resultatene fra kartlegginger hentet inn og vurdert. For de elevene som ligger under

bekymringsgrensen blir kontaktlærer involvert og sammen diskuterer de forslag til tiltak

for disse elevene. Det er litt uklart for tilsynsmyndigheten om det er R-teamet som

vurderer resultatene for alle elevene, eller om disse bearbeides av kontaktlærer før de

leveres til R-teamet. Dette bør tydeliggjøres i rutinene.

De elevene vi intervjuet bekreftet at de har hatt to kartleggingsprøver i år, og at de også

gjennomførte kartlegginger i fjor. De mener imidlertid at de aldri har fått vite noe om

resultatene fra verken disse prøvene eller nasjonale prøver.

Det er etter vår vurdering likevel også slik at disse kartleggingsprøvene bare et stykke på

vei bidrar til å kartlegge evt. behov for tilpassing i andre fag enn norsk og matematikk. Vi

ønsker derfor å understreke at løpende og systematisk underveisvurdering for å finne ut

om elevene har et tilfredsstillende utbytte gjelder for alle fag. Iså måte er det nødvendig

at lærerne, i tillegg til å gjennomføre og vurdere de nevnte kartleggingsprøvene, også i

det daglige arbeidet i klasserommet foretar vurderinger av utbyttet. Deretter må evt.

egnede tiltak benyttes når det er behov for det. Dette oppgir både rektor og lærere at de

gjør, men vi er usikre på om dette er en kjent og innarbeidet framgangsmåte som alle

lærerne benytter  i  alle fag.

Fylkesmannens konklusjon

De rettslige kravene 13 og 14 er ikke oppfylt.

Rettslig krav 15

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for

spesialundervisning og sikre at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor.

I  noen tilfeller vil skolens vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter

opplæringsloven  §  5-4 konkludere med at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av

opplæringen innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Eleven har da krav på

spesialundervisning, jf. opplæringsloven  §  5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gi

spesialundervisning blir startet så snart som mulig etter at behovet for dette er avdekket.

Undervisningspersonalet har derfor både plikt til å vurdere om en elev trenger

spesialundervisning og å melde fra til rektor når det er behov for det, jf. opplæringsloven

§  5—4. Skolen må ha en fremgangsmåte som er kjent og innarbeidet blant lærerne slik at
de vurderer og melder behov for spesialundervisning.
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Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor viser i EV til at standardiserte kartleggingsprøver kan avsløre at flere elever
trenger hjelp enn det som er varslet fra overgangstrinnene. Både tester og prøver ved
skolestart vurderes og også andre observasjoner legges til grunn for et eventuelt behov
for spesialundervisning. Faglærere kommer da med bekymringsmelding til

ressursteamet/spes.ped.koordinator. Etter en vurdering av det rektor omtaler som
spesialtilpassede behov, lages det en tiltaksplan, som gjennomføres over en viss periode.
Om tiltakene ikke har tilfredsstillende virkning, vurderer ressursteamet sammen med
faglærere om det skal sendes henvisning. Det utarbeides i så tilfelle en pedagogisk

rapport som sendes med henvisninga.

Vi har i intervju fått bekreftet at det som rektor i denne sammenheng omtaler som en
tiltaksplan ikke er en konkret plan etter fastsatt mal. Det framgår imidlertid av
kommunens rutiner for spesialundervisning at de tiltak som iverksettes skal

dokumenteres. Vi har ikke mottatt noen eksempler på en slik type tiltaksplan, ei heller
eksempel på en konkret pedagogisk rapport som ligger til grunn for en henvisning til PPT
når igangsatte tiltak ikke bidrar til å gi eleven tilfredsstillende utbytte. Likevel mener vi at
når det er kommet en bekymring til R-teamet er det også gode forutsetninger til stede

for at egnede tiltak blir prøvd ut, på en slik måte at en får avklart om det er nødvendig
med henvisning til PPT.

Planen for spesialundervisning, med gode intensjoner, viser at det gjøres et systematisk

arbeid som forberedelse til neste skoleår. Det er imidlertid ikke tydelig hvordan behov
som oppstår løpende også behandles deretter. Vi ser at de sakkyndige vurderingene vi
har fått tilsendt er laget på ulike tider på året, men vi ser samtidig at i saker der
sakkyndig vurdering er laget f.eks. tidlig på våren er likevel ikke vedtaket fattet før langt
ut på høsten. Dette er i alle tilfeller ikke i samsvar med kommunens rutiner for

spesialundervisning. Vi oppfordrer kommunen til å tydeliggjøre sine rutiner knyttet til
dette

Etter en samlet vurdering mener vi at for de elevene som det er uttrykt bekymring for
knyttet til utbyttet av opplæringen har skole en innarbeidet framgangsmåten når det
gjelder å vurdere behov for spesialundervisning.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.

6. Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

6.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med å
vurdere behov for særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i
opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.
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Rettslig krav  16

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk.
For elever med behov for særskilt norskopplæring må en innarbeidet fremgangsmåte

sikre at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig

fagopplæring.

Elever  i  grunnopplæringen med annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt

norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter  i  norsk til å følge den ordinære

opplæringen på skolen, jf. opplæringsloven [§ 2-8  eller  §  3-12].  Om nødvendig har

elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.
Kommunen har ansvaret for at kartleggingen av elevens norskferdigheter blir gjort før

vedtaket om særskilt språkopplæring.  I  de fleste tilfeller er det skolen som gjennomfører

kartleggingen. Skolen må også vurdere om eleven eventuelt har behov for

morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolen må ha en kjent og

innarbeidet fremgangsmåte som sikrer dette.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor  sier  i  EV at skolen har et integrert innføringstilbud. Elever som får dette tilbudet

hører til en ordinær klasse og har alle praktiske fag i denne klassen. Ide teoretiske

fagene får de et tilbud i innføringsklassen. Målet er at de gradvis, og når de har utbytte

av undervisningen  i  ordinaer klasse, har færre  timer i  innføringsklassen og mer i ordinær

klasse. Elevene som ikke har norsk eller samisk som morsmål blir intervjuet sammen

med foresatte før oppstart på skolen. Dette for å kartlegge skolegang, bakgrunn og for å

informere om skolens rutiner og forventninger. Skolen bruker Udirs kartleggingsverktøy

for å vurdere om de kan følge ordinær undervisning, og deres språklige og faglige nivå.

Skolen har en lærer som har et spesielt ansvar for å utføre og følge opp denne

kartleggingen, samt rapportere til rektor.

Gjennom kartleggingen vurderes også evt. behov for tospråklig fagopplæring og

morsmålsopplæring. Dersom kartleggingen viser at elevene ikke kan følge opplæringen

på norsk rapporters dette til rektor.  I  rapporten som skrives etter kartleggingen

spesifiseres behovet og rapporten danner grunnlaget for enkeltvedtaket som gjøres for

eleven.

Vi har ikke fått intervjuet rektor og lærer med ansvar for den kartlegging og oppfølging

som rektor beskriver. Vi ba  imidlertid konkret  om å få tilsendt et eksempel på vedtak om
særskilt språkopplæring etter  § 2-8.  Det konkrete vedtaket er ikke en del av det vi skal

vurdere  i  dette tilsynet.

Av  dokumentasjonen  vi har mottatt ser vi at skolen har gjennomført kartlegging. Det

framkommer imidlertid ikke verken i vedtaket eller kartleggingen at det også er vurdert

om eleven har rett til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring, som rektor sier
skal framgå av kartleggingen. Dette kan skyldes at eleven allerede har hatt særskilt

norskopplæring i to år, men ettersom skolen gir eleven rett til fortsatt særskilt

norskopplæring må dette framkomme i enten vedtaket eller  i  kartleggingen.
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I tilbakemelding på den foreløpige rapporten har rektor også lagt ved ytterligere

dokumentasjon knyttet til arbeidet med elever som har rett til særskilt språkopplæring.

Dette er bl.a. skjema for bruk ved inntak og kartlegging, retningslinjer for grunnleggende

norsk og noen konkrete eksempler på kartlegginger.

Vi har ikke gjort en konkret vurdering av egnetheten til de beskrevne rutinene med tanke

på å ivareta elevens rett til god opplæring, herunder særskilt språkopplæring. Denne
dokumentasjonen er imidlertid etter vår vurdering egnet til å vise at skolen har  i  sine

rutiner  atdet  i  forbindelse  med  vurdering av  saerskilt  språkopplæring også blir vurdert

om eleven har rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Det framgår

også av de vedlagte eksemplene at det blir gjort ei vurdering av dette. Vi mener derfor at

skolen på en tilfredsstillende måte har vist at den har en innarbeidet fremgangsmåte som
oppfyller dette rettslige kravet. Tilsynsmyndigheten endrer derfor også sin konklusjon i

forhold ti dette rettslige kravet.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.

Rettslig krav 17

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine norskferdigheter
underveis i opplæringen.

Skolen skal også kartlegge eleven underveis i opplæringen når eleven får særskilt

språkopplæring, jf. opplæringsloven  § 2-8. Dette  for å vurdere om eleven har

tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen på skolen. Skolen må

foreta en individuell vurdering av tidspunktet for dette.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Isin EV sier rektor at ansvarlig lærer for innføringsklassen bruker kartleggingsverktøyet

kontinuerlig, og har til enhver tid oversikt over elevenes norskferdigheter. Når elevene

når nivå  3  avsluttes innføringstilbudet, og eleven går i ordinær klasse. Eleven kan fortsatt

ha behov og rett til grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Dette vil de da få som

et tilbud i faget norsk. Etter to år med et innføringstilbud, har elevene ikke lenger rett til

dette tilbudet. Dersom man da vurderer at eleven ikke vil få tilfredsstillende utbytte av

ordinær opplæring følger man prosedyrene beskrevet i forbindelse med vurdering av

tilfredsstillende utbytte og evt. behov for spesialundervisning.

På bakgrunn av dokumentasjonen, i kombinasjon med rektors svar i EV, mener

Fylkesmannen at det er overvekt av sannsynlighet for at skolen kartlegger også

underveis i opplæringen. Dette baserer vi på rektors svar i EV, samt den oversendte

dokumentasjonen som viser at kartlegging er gjort også etter to år med innføringstilbud.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.
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7. System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd

7.1 Rettslige krav

Etter Opplæringsloven  § 13—10 andre  ledd skal skoleeier ha et forsvarlig system for

vurdering av om kravene i opplæringsloven med forskrift blir oppfylt. Videre må skoleeier

ha et forsvarlig system forå følge opp at resultatene fra disse vurderingene blir fulgt

opp.

Systemets utforming og omfang kan skoleeier bestemme på bakgrunn av lokale forhold,

egne risikovurderinger og skoleeiers og skolenes organisering. Men for at et system skal

være forsvarlig, må det både være egnet til  å  avdekke forhold som er i strid med lov og
forskrift, og det må sikre at det blir satt i gang nødvendige og gode nok tiltak. Nedenfor

har vi konkretisert kravene som skoleeier må oppfylle, for at systemet skal være

forsvarlig i samsvar med opplæringsloven §  13—10.

Rettslig krav 18

Skoleeier må skaffe seg informasjon

Skoleeier må sørge for ha oppdatert kunnskap om skolenes praksis slik at skoleeier kan

gjøre vurderinger av om skolene oppfyller kravene i opplæringsloven med forskrifter.

Informasjonen som blir innhentet, må være relevant og dekkende for kravene i

regelverket  på det området som skal vurderes.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Skoleeier har sendt oss sitt «System for kvalitetsvurdering opplæringsloven  §  13-10».

Denne inneholder en oversikt over aktuelle styringsdokumenter og en ansvarsfordeling

for iverksetting av disse. Den inneholder også en oversikt over de verktøy som skal

benyttes for å vurdere om opplæringsloven følges med henvisning til sjekkliste for

oppfølging av lov og forskrift (også andre deler av lov og forskrift enn det som gjelder

dette temaet). Planen er forsøkt ytterligere konkretisert ved egen årsplan for

gjennomføring av aktivitetene/tiltakene knyttet til temaet.

Tilbakemeldingen fra både sektorleder og rektor ved Storslett skole er, slik de

framkommer i EV; langt på vei samstemte med tanke på hvordan skoleeier følger opp

skolene i  forhold  til  temaet.  Sektorleder for oppvekst og kultur i  Nordreisa svarer  i sin EV

at hun  benytter  rektormøter for å skaffe seg informasjon om forhold knyttet til dette

tema, både de som angår særskilt språkopplæring, skolens arbeid med
underveisvurdering og opplæringen i fagene, inkludert IOP. Hun sier at hun på

rektormøtet har fått bekreftet at skolene vurderer behovet for særskilt språkopplæring.  I

forhold til innhenting av informasjon om skolens arbeid med underveisvurdering viser

hun også til at dette har vært drøftet på rektormøter, men at skoleeier ikke har hatt noe
skriftlig system på dette før «System for kvalitetsvurdering opplæringsloven  §  13—10» ble

ferdigstilt i august 2016.

Rektor sier i sin EV i tillegg at sektorleder har mottatt kopi av sakkyndig vurdering,

enkeltvedtak og IOP. Dette framgår av dokumentasjonen.
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Selv om både sektorleder og rektor svarer at skoleeier skaffer seg informasjon om

temaet er vår oppfatning at dette slik det er framkommet for oss under tilsynet ikke er

systematisk nok til å dekke alle kravene på området vi kontrollerer i dette tilsynet.
Vi oppfatter at utarbeidelsen av systemet er ment å bidra til at de øvrige rettslige

kravene også vil bli oppfylt etter hvert, selv om både skoleeier ved sektorleder og rektor

ved Storslett skole har svart nei på spørsmålene relatert til disse kravene.

For å kunne lukke de varslede påleggene knyttet til alle de rettslige kravene 18 — 21 er
det gjerne hensiktsmessig med samtalerjf. rektormøter, men i tillegg bør det gjøres

andre grep med utgangspunkt i kommunens system for arbeidet. Dersom systemet skal

være egnet vil det etter vår vurdering også være nødvendig med ytterligere

konkretisering av både sjekkliste og årsplan, både for å sikre at planen også omhandler
særskilt språkopplæring, men også forå finne en god måte å konkretisere de ulike
oppgavene på. Planen er etter vår mening ambisiøs, signaliserer store likestilte

forventninger til fordel for ikke så tydelige prioriteringer, som kanskje kunne være

hensiktsmessig. Sett i sammenheng med våre funn ved Storslett skole er det utfordrende

å se hvordan systemet, slik det framstår i dag, vil være egnet som skoleeiers kontroll og

oppfølgingsredskap. Det bør etter vår oppfatning defineres og tydeliggjøres f.eks. hva de

ulike oppgavene i planen innbefatter for både skole og skoleeier.  I  tillegg bør et egnet

system også synliggjore at vurdering er gjort av om det er nødvendig med tilførsel av

kompetanse til skolen og evt. hvordan dette gjøres. Vi ser at et av styringsdokumentene

er kommunens «plan for kompetanseutvikling for tilsatte». Den kan i denne

sammenheng være egnet om den er relatert til kompetanse som handler om dette

temaet. Vi har ikke sett, ei heller vurdert, denne planen.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav 19

Skoleeier må vurdere sko/enes praksis opp mot regelverket

Skoleeiere må bruke informasjonen cle innhenter om skolenes praksis til å vurdere om

den er i samsvar med opplæringsloven med forskrift på det området de ser på. Dette
betyr at skoleeier må skaffe seg tilstrekkelig kompetanse slik at de vet hvilke krav

regelverket stiller på ulike områder, og må ha en riktig forståelse av kravene. Dette betyr

at skoleeier må skaffe seg tilstrekkelig regelverkskompetanse.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Se vurderinger av rettslig krav 18.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.
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Rettslig krav  20

Skoleeier må sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket

Skoleeier må sørge for endringer når skolenes praksis ikke er i samsvar med regelverket.

Skoleeier må sette i verk tiltak for  å  endre skolenes praksis. Tiltakene må være egnet til

å  rette opp praksis. En årsak til brudd på regelverket kan være at rektorer og lærere ikke

har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. En annen årsak kan være at de mangler

kompetanse i  å  anvende regelverket. Skoleeiers tiltak må da rette seg mot  å  øke

kunnskapen eller kompetansen.

Videre må skoleeier følge opp at tiltakene faktisk fører til at skolene endrer praksis i

samsvar med kravene  i  regelverket  og at endringene blir varige. Dette betyr at skoleeier

må hente inn informasjon om at eventuelle tiltak på skolenivå blir iverksatt, og at de
virker i samsvar med intensjonen. Skoleeier må følge opp helt til skolenes praksis på det

gjeldende området er blitt i samsvar med opplæringsloven med forskrifter.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Se vurderinger av rettslig krav 18.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav 21

Skoleeier må innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis

Skoleeier må innhente nok informasjon til på en forsvarlig måte  å  kunne vurdere om

skolenes praksis er i samsvar med regelverket. Videre må skoleeier også innhente nok

informasjon til å kunne følge opp at tiltakene har gitt reelle endringer. Hva som er

tilstrekkelig informasjon, vil avhenge av hvilke funn skoleeier gjør i de ulike faser av

informasjonsinnhentingen. Dette krever at skoleeier har et minimum av informasjon fra

alle områder som er regulert av regelverket. Dersom innhentet informasjon indikerer at

praksis ikke er i samsvar med regelverket, må skoleeier skaffe seg mer informasjon for å

få avklart dette.

Skoleeier må jevnlig innhente og vurdere informasjon om praksis. For å ha et effektiv

system som er treffsikkert og innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok, må skoleeier

foreta gode vurderinger av risiko. Områder der skoleeier tidligere har sett at det har vært

brudd på regelverket, kan indikere høy risiko. Det samme gjelder områder der skoleeier

har utarbeidet få retningslinjer for skolenes praksis, eller har hatt få tiltak for å øke
kompetansen i forståelse og bruk av regelverket. Skoleeier må også  i  sine vurderinger

legge stor vekt  på kontroll av områder der manglende etterlevelse av regelverket kan få

store konsekvenser for elevene. Basert på slike avveininger av sannsynlighet og

konsekvens må skoleeier ta stilling til hvor ofte og hvor omfattende skoleeier skal
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kontrollere skolenes praksis på ulike områder. Dersom brudd på regelverket foregår over

lang tid uten å bli avdekket og fulgt opp av skoleeier, vil ikke skoleeiers risikovurderinger

og system være forsvarlig.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Se vurderinger av rettslig krav 18.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

8. Forhåndsvarsel om vedtak

Fylkesmannen har i gjennom tilsynet brudd på regelverket knyttet til alle hovedpunktene

for tilsynet.  I  denne rapporten gis Nordreisa kommune frist til å rette brudd på

regelverket, jf. kommuneloven  §  60 d.

Frist for retting er 14.5.2017. Skoleeier må innen denne dato sende Fylkesmannen en

erklæring om at bruddene på regelverket er rettet og en redegjørelse for hvordan dette

er gjort.

Dersom brudd på regelverket ikke er rettet innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen

vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil
kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten:

Skolens arbeid med opplæring ifag

1. Nordreisa kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved Storslett
skole oppfyller kravene til opplæringsloven  § 2—3, jf. forskrift til opplaeringsloven §§
1-1, 3—1 og 3—2.

Nordreisa kommune må i denne forbindelse se til at:

a. Rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til

-  mål for opplæringen
— hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse

b. Rektor sikrer at opplæringen samlet dekker

-  alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget
-  individuelle opplæringsmål i IOP.

2. Nordreisa kommune må sørge for at arbeidet med individuelle opplæringsplaner ved
Storslett skole er i samsvar med opplæringsloven §§ 5-1 og 5-5.

Nordreisa kommune må i denne forbindelse se til at:
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a.

b.

Innholdet  i  IOP samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet  i

opplæringen, herunder når det er gjort avvik fra LK06

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordnet med
den ordinaere opplæringen (klassens) planer.

Underveisvurdering for  å  øke elevens læringsutbytte

3. Nordreisa kommune må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved
Storslett skole bidrar til at elevene får realisert sine muligheter til å nå målene for
opplæringen, jf. opplæringsloven  §  5-5 og forskrift til opplæringsloven §§ 3—1, 3—2, 3—
11, 3-12 og 3—13.

Nordreisa kommune må i denne forbindelse se til at:

a.

b.

g.

h.

Lærerne veileder elevene om hvilke kompetansemål fra LK06/mål i IOP som

opplæringen er knyttet til.

Lærerne veileder elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i det enkelte

faget.

Lærerne gir elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene.

Lærerne veileder elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i det

enkelte faget.

Lærerne sørger for å involvere elevene i vurderingen av eget læringsarbeid.

Elevene fra og med 8. trinn får halvårsvurdering uten karakter
— midt i opplæringsperioden i alle fag

-  på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i

halvårsvurderingen

— gir informasjon om elevens kompetanse i fagene

— gir veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder

en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en.

Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og

spesialundervisning

4. Nordreisa kommune må sørge for at Storslett skole sikrer at den enkelte elevs utbytte
av opplæringen blir systematisk vurdert og fulgt opp, jf. opplæringsloven §§ 1—3, 5—1,
5—4 og 5—5 og forskrift til opplæringsloven § 3-11.

Nordreisa kommune må i denne forbindelse se til at:

a.

b.

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at lærerne systematisk og
løpende vurderer om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Skolen haren innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at det for elever som ikke får

tilfredsstillende utbytte av opplæringen, gjennomføres vurdering av

-  arbeidsmåter
-vurderingspraksis

— læringsmiljøet
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c. Skolen gjennomfører tiltak  i  de tilfeller hvor det avdekkes at elevene ikke har

tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Ingen varslede pålegg knyttet til dette hovedpunktet.

System for  å  vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd

5. Nordreisa kommune må sørge for å ha et forsvarlig system forå vurdere og følge opp

kravene i opplæringsloven med forskrift når det gjelder arbeidet med å vurdere

elevenes utbytte, jf. opplæringsloven §§ 13-10, 1—3, 2-3, 2—8, 5—1, 5-4 og 5—5, samt

forskrift til opplæringsloven kap. 3.

Nordreisa kommune må i denne forbindelse:

a. skaffe seg informasjon om skolenes arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

innenfor

-  arbeid med fag/IOP

- underveisvurdering

— særskilt språkopplæring

b. bruke informasjon om skolenes arbeid med vurdering av utbytte til å vurdere om

skolenes praksis er i samsvar med opplæringsloven og/eller forskrift til

opplæringsloven

c. bruke vurderingene av skolenes praksis til å sørge for at den samsvarer med

opplæringsloven og/eller forskrift til opplæringsloven

d. følge opp at skolene har endret sin praksis slik at den er i samsvar med

opplæringsloven og/eller forskrift til opplæringsloven

e. innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp ved skolene

som ikke er i samsvar med opplæringsloven og/eller forskrift til opplæringsloven

9. Skoleeiers frist til  å  rette

Som nevnt i kapittelet ovenfor er skoleeier gitt frist for å rette de brudd på regelverket
som er konstatert i denne rapporten.

Denne frist for å rette opp forholdene og sende Fylkesmannen erklæring om at

forholdene er rettet settes til 14.5.2017.

Skoleeier har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

Dato: 14.2.2017

Svein Arild Jakobsen Linda Selnes
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I  tillegg har vi fra  skolen mottatt 6 eksempler  på vedtak om spesialundervisning,

inkludert sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan  (IOP), 1 eksempel på vedtak

om særskilt språkopplæring, samt  6  eksempler på individuelle utviklingsplaner (IUP).

I  forbindelse med tilbakemeldingen på foreløpig rapport har skolen også oversendt

ytterligere dokumentasjon knyttet til særskilt språkopplæring; skjema for bruk ved

inntak og kartlegging, retningslinjer for grunnleggende norsk og noen konkrete

eksempler på kartlegginger.

Intervjuer:

Det ble gjennomført intervjuer under stedlig tilsyn 23. og 24.11.2016.

Det ble gjennomført intervjuer med sektorleder for oppvekst og kultur, rektor,

spesialpedagogisk koordinator, utvalgte faglærere på 6. og 9. trinn og med to grupper

utvalgte elever på de samme trinnene.
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkama’nni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 27.12.2016 2016/4942 -3 331 .2

Deres dato Deres ref.

Kommunene  i  Troms

Prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i  2017

AV de totale skjønnsmidlene til Troms for  2017  på  112,2  mill.  kr. besluttet Fylkesmannen  å

fordele  10l  ,6  mill.  kr.  i  forbindelse med statsbudsjettet for  2017, og holde tilbake  10,6  mill.

kr. til fordeling i løpet av budsjettåret. Av disse midlene ble det besluttet  å  sette av inntil  5

mill. kr. til prosj ektskjønnsmidler og 5,6  mill.  kr. til kriseskjønnsmidler.

Kriseskjønnsmidler
Intensjonen med ordningen er  å  ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av
vesentlig karakter. Terskelen for tildeling vil være  høy, og midlene vil fordeles etter søknad.
Fylkesmannen vil blant annet vurdere  å  tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise
til særskilte utfordringer som ikke var kjent under budsj ettprosessen.

Kommuner som mener seg berettiget til kriseskjønnsmidler må søke Fylkesmannen om dette
innen 1. oktober  2017.  For  å  kunne gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som evt. skal
tildeles kriseskjønnsmidler vil Fylkesmannen som hovedregel ikke realitetsbehandle
innkomne søknader før etter søknadsfristens utløp. Søknader om kriseskj ønnsmidler skal ikke
sendes via den nye integrert søknads- og rapporteringsdatabasen ISORD.

Prosjektskjønnsmidler
Fylkesmannen har mulighet til  å  gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og
innovasjonsprosjekrer i kommunene. Formålet med prosjektmidlene er  å  gi kommunene støtte
til  å  prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal fungere som risikoavlastning
for kommunene for å kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være
å  styrke kommunen i rollene som tj enesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk
arena eller som samfunnsutvikler.

Ved fordeling av prosj ektskj ønnsmidler tidligere år har det i hovedsak Vært gitt støtte til
mindre prosjekter.  I  2014  ble det gitt støtte til 56 prosjekter med en gjennomsnittlig støtte på
kr. 125 000 pr. prosjekt, tilsvarende tall for  2013  var 55  prosjekter  og kr.106 545. Det ble ikke
utlyst prosjektskjønnsmidler i  2015  og 2016  blant annet på grunn av arbeidet med
kommunereformen og folkevalgtopplæringen. Erfaringene med tidligere fordelingspraksis er
at mange prosjekter har hatt relativ lav effekt og liten overføringsverdi til andre kommuner.
På bakgrunn av dette ønsker Fylkesmannen i  2017  å  satse på færre og større prosjekter, og
kommunene oppfordres derfor til  å  gå sammen om  å  utvikle felles prosjekter innenfor
satsingsområdet.

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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Fylkesmannens  satsningsområde i  201  7  — Digitalisering

Med utgangspunkt  i  departementets retningslinjer og en vurdering av kommunenes

utfordringer vil Fylkesmannen for 2017 satse spesielt på prosjekter innen digitalisering.

Regjeringen har tatt  initiativ  til et  offensivt  og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og

forbedre offentlig sektor. Digitalisering er en vesentlig del av dette arbeidet. Fremover må stat

og kommune samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggere og næringsliv gode,

brukervennlige og helhetlige digitale tjenester.

Digitalisering handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og

pålitelige. Det legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke

produktiviteten i både privat og offentlig sektor. Digitalisering er et viktig verktøy for

forenkling av kompliserte regelverk, og fornying av gammel og tungvint forvaltningspraksis.

Regjeringen la i 2016 frem Meld. St. 27 (2015—2016) Digital  agenda for Norge. IKT for en

enklere hverdag og økt produktivitet. Meldingen presenterer regjeringens overordnede

politikk for hvordan vi kan utnytte IKT til samfunnets beste. Det vises videre til

Di italiserin srundskrivet (H-09/16) som er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger

vedrørende digitalisering i offentlig sektor og til KS digitaliseringsstrategi som lanseres i

løpet av februar 2017.

Fylkesmannen  ønsker i 2017 å benytte prosjektskjønnsmidlene til å støtte prosjekter i

kommunene som bidrar til å utvikle og implementere løsninger for digitalisering av

kommunale tjenester.

Velferdsteknologi er et eksempel på et område der en ser stort potensiale med digitalisering.

Helse- og omsorgstj enestene i kommunene står overfor store utfordringer i årene som

kommer. Det er derfor nødvendig at kommunene kan tenke nytt, og finne nye løsninger for å

imøtekomme pasientens og brukerens behov for tjenester. Velferdsteknologi åpner et nytt

mulighetsrom. Det vises i denne forbindelse spesielt til St. Meld 29 (2012—2013)

Morgendagens omsorg og NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg.

Helsedirektoratet har drevet et nasjonalt velferdsteknologiprosjekt sammen med KS.

Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2016. Tromsø kommune deltok som eneste kommune

i region Nord. Fylkesmannen anbefaler kommunene å innrette sitt arbeide med å utvikle

velferdsteknologiområdet i tråd med direktoratets anbefalinger, og viser i denne forbindelse til

direktoratets nettside: htt s://helsedirektoratet.no/velferdsteknolo i

Vi viser videre til KS som har utviklet et veikart for tj enesteinnovasj on som er en praktisk

metodikk for å sette kommunene i stand til å endre offentlige tjenester:

htt ://www.samveis.no

Fylkesmannen v/Helse- og omsorgsavdelingen har i 2015 og 2016 allerede støttet en del

prosjektet innenfor velferdsteknologi med kompetanse- og innovasj onstilskudd, og vil også

prioritere dette området fram mot 2020.
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Som annonsert på J anuarmøtet 11. januar 2017 vil Fylkesmannen arrangere et seminar for

kommunene vedrørende digitalisering og velferdsteknologi. Dato for et slikt seminar er satt til

19. -20. april 2017. Nærmere informasjon om konferansen vil bli oversendt kommunene når

dette er klart.

Søknadsfristen for prosjektmidler settes så sent som 19. mai, slik at kommunene kan hente

inspirasjon og kunnskap på konferansen som kan være relevant i eventuelle søknader.

Vi gjør oppmerksom på at søknader om skjønnsmidler vil bli sett i sammenheng med Helse-

og omsorgsavdelingens utlysning av kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2017.

Søknadsfrist for dette tilskuddet er 10. mars og lenke til utlysningen ligger på Fylkesmannens

nettside: htt s://www. lkesmannen.no/Troms/Tilskuddsordnin er/Kom etanse--o  -
innovas'onstilskudd-2017/

I alle søknader om skjønnsmidler må det opplyses om det er søkt støtte fra andre

finansieringskilder utover Fylkesmannen.

Fylkesmannen vil prioritere søknader der flere kommuner er involvert. Fylkesmannen

oppfordrer kommunene til å inngå samarbeid med utdanningsinstitusj oner og næringsliv for å

utvikle velferdsteknologiområdet med nye digitale løsninger, samt sørge for at nytt

utviklingsarbeid på feltet er forankret i nasjonale teknologiske plattformer.

Digitalisering vil være et satsingsområde for Fylkesmannen i flere år framover, vi åpner

derfor for at kommunene kan søke om fleråri e ros'ekter.

Retningslinjer for søknader

Det vises til vedlagt retningslinjer fra Kommunal— og regionaldepartementet mht. fomyings—

og utviklingsprosjekt, datert 1. juli 2016.

Hovedfokus ved årets tildeling av midler vil være på prosjekter innen digitalisering. Søknader

som ikke tematisk faller inn under dette tema kan ikke påregne støtte.

Søknader må oppfylle følgende krav:

. Det skal ikke gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale
driftsoppgaver, eller prosjekter som er en del av det ordinære kommunale
utviklingsarbeidet.

. Prosjektene skal være i kommunal egenregi. Det vil si at det er kommunene selv som må
initiere og drive prosjektene.

. For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og
realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til
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klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også
begrunne valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet.

Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosjekter da dette vil kunne
overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om ansvarsfordelingen
mellom fylkesmannen og fylkeskommunen.

Med mindre det ikke foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidler ikke

benyttes til å støtte interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter. Alle

søknader som må behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet

Alle prosjekter må være forankret på rådmanns—/adminstrasj onssj efsnivå.

For å sikre forankring-og forpliktelse til prosjektet forventes det videre at kommunene

går inn med en egenandel. Som hovedregel vil finansiering gjennom skjønnsmidler

ikke kunne utgjøre mer enn 50 % av prosj ektkostnaden for det enkelte år.

Dersom kommunene mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning

om kommunal egenandel, skal skjønnsmidler ikke benyttes til å dekke denne

egenandelen.

Fylkesmannen er generelt opptatt av at kommunene gjør en grundig vurdering av

hvilke prosjekter de vil søke skjønnsmidler til. Dersom en kommune søker om støtte

til flere prosjekter ber vi om at de settes opp i prioritert rekkefølge.

For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal

resultatene av prosjektene dokumenteres. Det er viktig at prosjektene stimulerer til

læring og erfaringsutveksling mellom kommunene.

Kommunen må opplyse om det er søkt/innvilget støtte fra andre fmansieringskilder til

prosjektet.

Søknadsprosedyre og søknadsfrist
Søknad om støtte til prosjekter må oversendes Fylkesmannen i Troms innen 19. mai 2017.

Alle søknader skal sendes i den nye søknads— og rapporteringsdatabasen ISORD. Nærmere

beskrivelse av databasen og inforrnasj on om brukerveiledning følger i avsnittet under.

Vi gjør til slutt oppmerksom på at skj ønnsmidlene til fomyings- og omstillingsprosj ekter er en

del av rammetilskuddet (frie midler) til kommunene som overføres terrninvis 10 ganger i året.
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Ny søknads- og rapporteringsdatabase for fornyingsmidler (ISORD)

På oppdrag fra Kommunal- og modemiseringsdepartementet har Fylkesmannen i Sogn og

F j ordane utviklet en ny nasjonal løsning for behandling av fornyings- og

innovasjonsprosj ekter (prosjektskjønnsmidler). Den nye integrert søknads- og

rapporteringsdatabase  — ISORD — er nå klar til bruk og alle søknader om midler til fornyings-

og innovasjonsprosjekt og all rapportering, skal heretter gjøres i denne databasen.

Under følger lenke til databasen og en kortfattet beskrivelse av hvordan man opprettes som

bruker. Vi vedlegger i tillegg brukerdokumentasjon for ISORD som gir en detalj ert

beskrivelse av hvordan kommunen søker og rapporterer prosj ekter i databasen. Det gis også

her en beskrivelse av ulike roller i databasen.

Lenke til databasen finner du her:

htt s:// ros'ektsk'onn. lkesmannenno

Databasen fungerer best i nettleseren Chrome, så det er en fordel å bruke denne.

Dersom du likevel må benytte Internet Explorer nettleser, må du benytte versj on 9 eller

oppover. For å sj ekke/endre hvilken versjon av nettleseren du benytter, gjør du slik:

Åpne Internet Explorer og klikk F12.

Du vil då få opp utviklerverktøybildet.

Ing.—'. rqrprc»; 'n'- IA . 7
..>-—

=  "  .  - o- z" :: . «f/FW N
.  - - - HJ". 'Jf'Ju'. [venn,-.," IX»

, .xL, -/
. ' "'N-" '  [.lu-hl.;

Vin)»

wu»

...,-'. «.. ”.nu:  r  ,.,

Velg her versjon 9 eller høyere. For å lukke utviklerverktøybildet, klikker du på X oppe i

høyre hjørne.

Kommunene kan ha flere brukere registrert i denne databasen.

For å få tilgang må søker i kommune (eller andre organisasj oner som kan søke om midler)

benytte Id-porten for å få tilgang, og må legge inn:

Fornavn

Etternavn

E-post adresse i kommunen/organisasj onen

Telefonnummer

Rolle  — søker

Kommune (obligatorisk)

Forespørsel blir da sendt til saksbehandler hos Fylkesmannen for godkjenning. Når bruker er

godkjent vil vedkommende få melding på e—post, og tilgang til prosj ektskjønnsdatabasen.
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Søker kan så fylle ut søknadsskjema og sende inn. Søknadene blir behandlet når
søknadsfristen er ute 19. mai. Dersom det er mangler eller vi har spørsmål til søknaden, vil all
dialog bli ført gjennom dette systemet.

Brev om tildeling eller avslag etter behandling av søknaden, og tidspunkt for rapportering vil
også bli publisert her, med melding til søker. Dersom søker har spørsmål underveis skal også
dette registreres her, slik at all dialog/kommunikasjon rundt prosjektet blir samlet på en plass.

Vedlagt dette brev og på Fylkesmannens nettside vil dere finne brukerdokumentasj on for
ISORD.

Dersom det er spørsmål kan Espen Norby fmtrENO f lkesmannenno eller Marianne
Winther Riise fmtrMWR lkesmannenno kontaktes.

Med hilsen

J an-Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

Vedlegg:

Brukerdokumentasj on for ISORD
Retningslinjer for skjønnstildelingen 2017, ref. vedlegg til brev fra KMD 1. juli 2016.

Dokumentet er elektronisk godlg'ent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Innows“
1 Introduksjon

Dette dokumentet beskriver brukergrensesnittet for Prosjektskjønn, en applikasjon utviklet for

Fylkesmannen for håndtering av søknader om skjønnsmidler.

2  Brukerroller

Det er fire definerte brukerroller i systemet:

. Kommune, eller søker. Denne rollen oppretter og sender inn søknader, og følger opp godkjente

prosjekt ved å rapportere tilbake underveis i prosjektet.

. Fylke, eller saksbehandler. Denne rollen oppretter nye søknads— og rapporteringsfrister, godkjenner

og avslår søknader, evaluerer prosjekt o.l.

KMD har leserettigheter/oversikt over alle prosjekter og søknader.

Systemadministrator kan opprette nye brukere, endre epostmaler og systemtekster.

3  Grensesnitt Kommune/Søker

3.1  Startside

Startside viser to tabeller

V13 Ål”:

velkommen 01 Neste soknads1rlsler30 OB 2015 Opprell ny søknad

SDK

Prosjektnr ' Tmol Kommuner Oppnltet Frist smus søkt bump Pnomu Handling"

12—15-0001 Soknad 1 Bergen Tvedestrand 28.05 2015 0106 2015 Utkast 121 221 1 FDF Rediger

12-15-0005 Soknad 2 Bergen Oslo 08 06 2015 30 06 2015 Ulkas! 150 000 1 For  Redlcel

12—15-0007 501 l Bergen Bergen 09 OG 2015 30 05 2015 Utkast 2 500 FDF Rediger

.  .  . -

Snk

Prosjektnr ‘ Tittel Kommuner Tlldeling Neste  rapponenngsfrist

‘24570002 Folbal! Bergen Bergen Bergen 120 000 30 06 2015

12-15—0003 Sol.nac 3 Bergen Oslo 110 000 30 06 2015

Den første gir oversikt over alle aktive søknader. Dette er søknader som er opprettet av kommunen men

ennå ikke sendt inn til behandling, og søknader som er sendt inn, men ennå ikke innvilget/avslått av fylket.

Handlinger:

. Vise søknadsdokument som PDF.

. Redigere søknader som ikke er sendt inn ennå.

. Gjenåpne en innsendt søknad, helt til søknadsfristen har gått ut.
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Den andre tabellen gir oversikt over alle aktive prosjekter. Dette er prosjekter som er innvilget og aktive.

Her vises blant annet dato for neste rapporteringsfrist.

For begge tabeller vil klikking på rad ta brukeren til en detaljoversikt over prosjektet/søknaden. Se kapittel

3.4.

Dersom det ligger en aktiv søknadsfrist i systemet, vil det alltid være mulig å opprette en ny søknad fra

startsiden ved å trykke knappen «Opprett ny søknad», som beskrevet i Feil! Fant ikke referansekilden..

3.2 Opprette og redigere ny søknad

Opprette ny søknad gjør man fra Startside som beskrevet i 3.1.

For å redigere en søknad må man klikke knappen «Rediger» i søknadsraden i en oversiktstabell (for eks. På

startsiden), eventuelt kan man klikke «Rediger» fra detaljoversikt (se kapittel  3.4).

E  Søknæssoder l. . o  en i - .

Arsrall ror soknad 2015 Belop l sokhaasår Fyll inn soknadsbelop

til fylkesmannen l hele Kroner for del

. . . aktuelle årer2 Soker Fylke Honaland

: Kommune Bergen
3 Samarbeldspannere «' Annen rlnanSlerlng Dersom prOSJektc—ll

, prosjemnavn‘ Soknad Bergen llllegg llnansieres gjennom andre

4 Utfordringer og ordnlhger legenllhahsrerlng kryss av for
målselllnger 3 Belop l soknacsår' 150000 Belcp i hele kroner annen finansrerlng 09 """ """ beløp ' hele

? kroner og oppgi nnansuerlngskllaen

l Annen llnansrerlng Opplell Ny ,

5 Sektorer , , ,  l Dersom prOSJeklel går over llere år må det
PTOSjeK'lpEBHOGE sendes en m soknad for hvert år. men

6 Virkemidler % Fra Daio' ua mm éa'a'z': lldllgere års soknad kan da hehles opp og

*" "” ** '  v' brukes på nytt

7 Radmann l m  Dato" ao mm dddé ProSJeklperloue Fyll Inn planlagt

‘ oppslarls- og avslutningsdalo for

' ' ' ' ' " pmSjeklel

5 lnnsenolng Fell merker med ' er oblrgalorlske

Neste Side  » Lagre og Avslutt

 

Søknadskjemaet vises i midten av bildet.

Til venstre vises en navigasjonsoversikt, i alt er det syv sider man må gjennom før man kan sende inn

søknaden på side åtte. Dersom man klikker på en annen side fra navigasjonsoversikten, vil man navigere til

denne siden i skjemaet. All data som er fylt ut når bruker forlater siden, vil da lagres.

Helt til høyre i bildet er en side—spesifikk hjelpetekst (Denne defineres av systemadministrator).

Under skjemaet er navigasjonsknapper for å gå frem og tilbake i skjemaet, når man trykker på disse vil all

utfylt data lagres.

Knappen «Lagre og Avslutt» vil lagre og navigere til startbildet.

Navigasjonsoversikten, navigasjonsknappene og hjelpetekst er synlig for alle sider i skjemaet.

Noen av feltene vil være merket med en stjerne *. Disse er obligatoriske. Det betyr at de må fylles ut før

man sender inn søknad, men det er ikke nødvendig å fylle ut feltene før en mellomlagring.
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Det er fullt mulig å avslutte redigering av et utkast for så å komme tilbake ved en senere anledning for å

redigere videre. Utkast vil alltid ligge tilgjengelig i oversikten i startbildet.

3.3 lnnsending

Side åtte av søknadsskjemaet er innsending av søknad. Innsending vil være mulig når alle obligatoriske felt

er riktig utfylt.

Skjemaet inneholder en eller flere feil som må korrigeres for skjemaet kan sendes

inn

.  6i "Begrunnelse for valg av Virkemiddellwrkem:dler" er obligatorlSK

.  7 "Jeg bekrefter at rådmann lsokerkommunen er informert om denne

soknaden" er obligatorisk

Felt merket med  '  er obligatoriske

.  0‘ I‘ A** l" .I'O'O'

Knappen «Send Inn» vil ikke være aktiv før alle obligatoriske felt er riktig utfylt. Dersom noe mangler vil

man kunne nå siden dette ligger på ved å trykke lenkene fra feilteksten (blå tekst i bildet over).

Når man trykker knappen «Send inn» kan det ta litt tid siden dette også vil sende en mail med bekreftelse

til bruker og rådmann i kommune.

3.4 Detaljoversikt Søknad

Dersom man trykker på selve raden for søknaden i en oversiktstabell (som på startsiden), vil detaljoversikt

over søknaden vises.
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Org. nr

Navn

Adresse

Kontaktperson

Prosjektnummer

ProSJektnavn

Søknadssum

Fra dato

Til aalo

Priornel

u  .  n' -  u  -

Ulloronnger

u- o... ln.ll'

Prosjektskjønn Søknad

982686636

BERGEN KOMMUNE BYSTYRE

Postboks 7700 tonnskonlorel

5020 BERGEN

Norge

Bergen (soker)  (bergen@kommune  no)

12-15-0004

Soknad  4

320000 kr

01 07 2015

30.06 2016
1

Las! ned PDF

- Myndlghexsorgan

Gv—

Oversikten er  delt i fire  paneler:

.  Forhåndsvisning søknad. Knappen  helt  til venstre  i tittel—bar  gir  mulighet  til  å  laste ned søknad som

pdf.

19s 2015  -  Bergen isoler—

Tost

Fra Kommune

19 06  2015  -  Homa!and  lsaksbehanc:er:

Test

Fra Fylke

;  ' . l '  o  -  l

Rapponenngsmstz

01l0 0'3  2015- 3111) 2015 PDF

Lasl ned evaluenngshl

Rapponenngsmsfi

Fnsl Du OG2015 31072015 PDF

L351I'Ienevamevxngsrz;

n) melding

Rediger

Glenapne

'  Handlinger: Rediger (se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.); Slett søknaden for godt, her vil

det komme opp en dialog for bekreftelse; Gjenåpne som gjenåpner en innsendt søknad. Rediger og

Slett er kun mulig dersom søknaden fortsatt er et utkast. Gjenåpne er kun mulig for innsendte

søknader dersom søknadsfristen ikke er gått ut. Prosjektskjønn-vilkår kan lastes ned fra dette

panelet dersom saksbehandler har lastet opp vilkår.

.  Korrespondanse  — Oppretter man ny melding her vil denne sendes direkte til saksbehandler. Her er

det også mulig å  laste opp vedlegg til saksbehandler.

. Rapportering: Se eget avsnittet under.

Rapporteringsfrister vil vises nede til høyre i oversiktsbildet.

lnnovit AS
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Rapporteringsfristz

Frist: 30.09 2015-31 102015 PDF Rediger

Last ned evaluenngsfil '

Rapporteringsfrist1

Frist. 05.00.2015 -31,07.2015 PDF Gjenåpne

Last ned evalueringsfil

For å redigere og sende rapport må man velge «Rediger» fra dette panelet (se Feil! Fant ikke

referansekilden.). En rapport som allerede er sendt inn, kan gjenåpnes dersom rapporteringsfristen ikke

har gått ut. Det er også mulig å laste ned evalueringsfil fra saksbehandler dersom denne er blitt lastet opp.

&5 VksAHe

Viser en oversikt over alle prosjekter for kommunen. Dette inkluderer også eldre prosjekter som er

avsluttet og søknader som er avslått. Det er mulig å filtrere tabellen på status. Det er også et fritekst-filter

oppe til høyre over tabellen.

ålal'lälge »— ' i  '

h---...-u.-.--

Siatusl . ' Sm.

Presluktnr ‘ Titt-l Kommunlr Status Søkt beløp Tlldolmg Handling-r

12-15-0001 Soknad 1 Belden Tvedestrand Urkast 121 221 35 000

12—1540002 Fotball Bergen Bergen Bergen AMI» 2  500 000 120 000

12—150003 Soknad 3 Bergen Oslo Aktiv 150 010 110 000

1245-0006 Soknad 2 Bergen Oslo Utkast 150 000

1245-0007 Soi i Bergen Bergen Utkast 2  500

12—15—0008 Soknad .1 Bergen Utkast

3.6 Rapportering

Rapporteringsskjemaet ligner på søknadsskjema, men er enklere, og kun med en side.

For «Underveisrapportering» kreves det kun at man haker av Måloppnåelse ja/nei, og fyller inn tekstboks

for hvordan det har gått.
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Innowt '

H'.on- l on i  --

Rapportenngstype' Hjelp rapportering

Endelig Rapportering .  Underveisrapportering

måloppnåelse"

'  Ja Ne»

Beskriv kon  hvordan  det har gått med prosyektet'

test rviåloppnåelsel

Felt merket med  '  er obligatoriske

Lagreogmmn %

«Lagre og avslutt» lagrer rapportskjemaet og navigerer deretter til prosjekt-detaljene.

«Send Inn» sender inn skjemaet til saksbehandler og navigerer deretter til prosjekt-detaljene.

Skjema for «Endelig rapportering» er litt mer omfattende. Når man haker av radioknappen «Endelig

Rapportering» vil flere felt vises i tillegg til de nevnt over. Disse feltene er kun relevante for Endelig

Rapportering.
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Rapporteringstype‘

» Endelig Rapportering Underveisrapportering

Måloppnåelse'

. Ja Nei

Beskriv kort hvordan det har gått med prosjektet”

test tr.l'råloppnåelse

Beskriv hvordan prosjektet skal følges opp i den ordinære driften"

test

Si noe kort om gevinslrealisering/okonomi'

" tesd

Nyttige erfaringer/gode råd fra prosjektet*

test

/,

Last opp rapport og lignende'

-  x  i.ozt

Last opp

Alle feltene under «Endelig Rapportering» er obligatoriske.

4  Grensesnitt Fylke/Saksbehandler

Det er fire valg hovedmeny for Fylke/Saksbehandler:
. «Startside>> viser en oversikt over alle søknader for den aktive søknadsfristen.

. «Alle Frister» viser en oversikt over alle tidligere, aktive og fremtidige frister.

. «All Rapportering» viser en oversikt over alle rapporteringsfrister.

Innovit AS ©lnnovit AS, 2012 9(24)
Solheimsgaten 18, 5058 Bergen

Tlf.: 4551 7050

Epost: post@innovit.no

165



innovr '
. «Brukere» viser en oversikt over alle kommunebrukere under saksbehandlers fylke.

4.1 Startside

—. -- ,i'ø'isz- M  ram., ':n'»; Gulf—:

E'°"'°"""

Frosjoktnr Tmol Anlall Forrige Melding

12-15-0002 Schnaaz 1 1805201516—11

i  ',  : u  s 0 .  =  l Send hl Å'HV Redlgermst  El.sponernl  E—cei

Sek

Pmsjoktnr ‘ Tittel Kommunar Saksblhandlor sakt beløp Tildelt beløp sums  Prlonrol Handllngor

12450002 Søknad 2 Bergen Hordaland (saksbehandler) 65 000 45 000 i.? Utkasy FDF

12-15-0003 Søknad Eergc—n Bergen Hordaland (saksbehandler) 150 000 HD DOD E' Senat 1 PDF

Total 215 000 155 000

Totalramme 2  000 000

Dersom det er nye meldinger på ett eller flere prosjekt, vil disse listes først  i  en tabell. Under denne vises

en oversikt over alle søknader for den aktive søknadsfristen.

Dersom det ikke er nye meldinger vil kun tabell med aktive søknader vises. ldenne tabellen vises også

totalramme for søknadsfristen, og totalbeløp kommunene har søkt om.

Det er mulig for saksbehandler å redigere Tildelt beløp direkte i tabell ved å klikke rediger-ikonet i celle. Det

er også mulig å redigere celle ved å trykke return-/enter—tasten når rediger-ikon har fokus.

Dersom man klikker på raden, vil man navigere til detaljert oversiktsbilde over søknaden (se kapittel Feil!

Fant ikke referansekilden.).

I tillegg kan man laste ned søknadsdokument som pdf ved å klikke knappen i kolonnen lengst til høyre.

Det vises vanligvis tre valg oppe til høyre i tabellen: «Send til Arkiv», «Rediger frist» og «Eksporter til Excel».

Dersom søknadsfristen har gått ut, vil også valget «Endelig Tildeling» vises. Delkapittel under beskriver

disse knappene i detalj.

4.1.1 Eksporter til Excel

Eksporter til Excel eksporterer søknadsdata fra tabellen til en excel-fil. Brukerens filtrering og sortering vil

ikke eksporteres til Excel.

4.1.2 Rediger Frist

l dette bildet kan bruker opprette og redigere frist.
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Fylke

Navn

Årstall for søknad

Fra Dato

Til Dato

Totalramme

Hordaland

Frist Sommer 2015

2015

01 05 2015

01.09 2015

250000

Lagre og Avslutt

Alle feltene  i  dette bildet er obligatoriske bortsett fra Totalramme.

4.1.3 Send til  arkiv

Her vises alle innsendte søknader for søknadsfristen (utkast vises ikke). lkolonnen helt til venstre er en

avkryssingsboks, denne er default haket av for innsendte søknader/rapporter som ikke er arkivert fra før.

5- '  lu'n- -. l -  O Senalnn

50k

Arkiver ‘ Prosjektnr Tittel Kommuner Forrige revisjon Status

12430005 Søknad  5 Bergen 5 Sendt

12-15—0006 Soknad (: Bergen 1 Sendt

./ 12-15-0011 Soknad ll Bergen Sendt

12-15-0012 Sel-.nad12 Bergen, Bærum l Aktiv

Når man trykker på «Send Inn» vil de som er haket av sendes til arkiveringssystem.

4.1.4 Endelig vedtak

Dette valget vises kun dersom søknadsfrist er gått ut. Trykker bruker på denne knappen vil det vises en

dialog.

Innovit AS 11(24)
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Ønsker du å sette endelig tildeling For alle søknader For "Frist Sommer

2015"?

Avbryt l '  l l '  l

Kun innsendte søknader som er satt til Innvilget eller avslått vil påvirkes. Endelig tildeling vil aldri bli satt på

søknader som er «Utkast». Innvilget/Avslått kan settes under detaljoversikt (se kapittel Feil! Fant ikke

referansekilden.).

En innvilget søknad vil få prosjektet satt til «Aktivt», som igjen vises på kommunen/søkerens side. En

Avslått søknad vil få prosjektet satt til avslått, som på kommunesiden fjerner søknaden fra aktive søknader

(den finnes fortsatt under «Vis Alle» søknader og prosjekter).

Det sendes ikke ut automatisk mail ved Endelig Tildeling. Dette må gjøres manuelt.

Aktive søknader kan settes til Avslått og Avslåtte søknader kan settes til Aktiv, dersom valget endres og

man setter Endelig Tildeling på nytt.

4.2 Alle Frister

Enkel oversikt over alle fylkets frister sortert fra tidligste til seneste, på fra-dato.

“saris-me  - -  . - All rapprtrnerrn.) Brukere

I  .  . . Opprett ny frist

Navn Fra Dato Til Dato

Prosjektskjonn våren 2015 01 012015 16.08.2015

Frist Sommer 2015 01 062015 3107 2015

Klikker man på en rad vil man vise oversikt over alle søknader for fristen, dette er samme tabell som vises

for aktiv frist på startside, men her kan man også se tabell for inaktive frister, for detaljert beskrivelse se

kapittel Feil! Fant ikke referansekilden..

Man kan opprette ny frist ved å trykke på knappen «Opprett ny frist». Det vil navigere til bildet beskrevet i

Feil! Fant ikke referansekilden..
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Inna i4.3 All rapportering

Enkel oversikt over alle fylkets rapportfrister sortert fra tidligste til seneste, på fra-dato.

>1.:1‘-u::< "d-‘LHR'EI  -  .... - .  Hull—e'?

E ' . l. l -  l Opprett ny rapporlenngsmsi

Navn Fra Dato TlI Dato

Rapponerrngsinsit 06 05 2015 31 07 2015

Klikker man på en rad vil man vise oversikt over alle rapporter for denne rapporteringsfristen.

Man kan opprette ny frist ved å trykke på knappen «Opprett ny frist».

4.3.1 Opprette/Redigere Rapporteringsfrist

For å opprette en ny rapporteringsfrist velger man «All Rapportering» og knappen «Opprett ny

rapporteringsfrist». For å redigere en rapporteringsfrist velger man «All Rapportering», klikker på

rapporteringsfristen man vil redigere, og velger knappen «Rediger rapporteringsfrist».

lbegge tilfeller vises et bilde som under:

Fylke Hordaland

Navn Rapponeringstristt

Fra Dato 01,05 2015

Til Dato 30,06 2015

Søk

Prosjektnr Prosjektnavn *  Kommuner

12-15-0004 Askoy som ny hovedstad 2018 Askoy, Marnardal

,, 12—15—0002 Fotball Bergen Bergen. Bergen

M 12-15-0003 Soknad 3 Bergen Oslo

Lagre og Avslutt

l redigeringsbildet må man legge inn Navn på frist, Fra Dato, og Til Dato. Itillegg må man velge hvilke

prosjekter som rapporteringen skal gjelde for, her får man opp en liste over alle aktive prosjekter. Ved å

hake av i avkryssingsboksen i første kolonne vil man velge å ta med prosjektet. (For gamle

rapporteringsfrister vil prosjektlisten også bestå av ikke-aktive prosjekt dersom disse tidligere var valgt som

del av rapporteringen.)
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""la
4.3.2  Oversikt Rapporter  for  rapporteringsfrist

i  '  :  o  n u  -  . Send bi Aim Rediger ravneneringslrrst

Sek

Frosiektnr  *  Tmol Kommuner Saksbehandlar Tlldelt beløp Status Handlinger

12—15-0002 Fotball Bergen Bergen Bergen 120 (IOU Ull—.asz PDF

1245-0003 Soknad 3 Bergen Oslo 110 000 Urkasv PDF

Dersom man går inn på «All rapportering» og klikker på en rapporteringsfrist-rad vil det vises en tabell med

oversikt over alle prosjekter som skal rapportere innen fristen.

Dersom man klikker på prosjekt-rad vil man komme inn på rapportdetaljer (kapittel 4.6).

Ved å klikke på knappen «PDF» i kolonnen helt til høyre vil rapporten lastes ned som PDF-fil.

ltitteI-bar oppe til høyre er det to knapper:
. «Send til Arkiv» fungerer på samme måte for rapporter som for søknader, beskrivelse i kapittel Feil!

Fant ikke referansekilden..
. «Rediger rapporteringsfrist», se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden..

57Cll1$lllvj Alle F ugler AM mppfvrlenng

Sek

Navn ‘ Epostadresse Telefonnummer Kommune Status

Leikanger (soker) lei- Jrzgerrérltcmmune rm 123 Lewanger [Påvenle

4.4 Bru kere

For å vise brukere velger man menyvalget «Brukere».

Nye kommunebrukere kan registrere seg, men vil ikke kunne bruke systemet før saksbehandler har

godkjent brukeren. Disse vises med status «I Påvente» i brukertabellen.

Dersom man klikker seg inn på en bruker får man mulighet til å endre status. Det er tre mulige statuser:
«Aktiv», «lnaktiv» og «l Påvente». Kun ved status «Aktiv» vil brukeren ha tilgang.
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Leikanger  (søker)

'- I  Pa'vente

t_' Aktiv

lnaktiv

Lagre og Avslutt

Innovr'r

Når man endrer og lagrer  status  til en bruker, vil systemet sende en epost til brukeren.

4.5 Detaljoversikt Søknad

Oversikten er delt i fem paneler:

i  &  o

,  .

Org. nr

Navn

Adresse

Kontaktperson

.

Prosjektnummer

Pmsjektnavn

Søknadssum

Fra dato

Til dato

Prioritet

Oslo

Oslo

test

IE 51

'U‘lQ".

Last ned PDF

Prosjektskjønn Søknad

982686636

BERGEN KOMMUNE BYSTYRE

Postboks 7700 Lonnskontorel

5020 BERGEN

Norge

Bergen (søker) (bergen@kommune.no)

12-15-0007

Sol I Bergen

2500 kr

01.06.2015

31.08.2015

OSLO KOMMUNE Ola Nordmann

RADHUSET posl@postmann.pat

0037 OSLO 234

Norge

- Lokaldemokrallsk arena

.  -  I Vis saksloøg

Saksbehandler Velg saksbehandler

Vedtak Innvilget ., l Avslåll

Tlldel'l beløp

Begrunnelse

Vllkér Last “PD

(Ingen  nl lastet opp)

. , . Ny merknad

15 06 2015  »  Hordaland (saksbehandler)

Merknad. lest.

I -  n o.  ' Nymeldmg

15 06 2015  » Hordaland (saksbehandler)

Melding

Ny melding lil Bergen Kommune

(Ingen rapporter)

. Forhåndsvisning søknad (til venstre). Knappen helt til venstre i tittel-bar gir mulighet til å laste ned

søknad som pdf.

0  Saksbehandling: Se eget avsnitt.

. Merknader: Interne merknader saksbehandler.
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Innovrz  :
. Korrespondanse -Oppretter man ny melding her vil denne sendes direkte til søker. Her er det også

mulig å laste opp vedlegg til søker. Ved ny melding sendes det mail til søker for å informere om ny

melding.

. Rapportering: For et aktivt prosjekt vil rapporteringsfrister vises her. Se eget avsnitt.

4.5.1 Saksbehandling

Panel oppe til høyre i detaljoversikt viser saksbehandling.

o‘ . o . Vissakslogg

Hordaland (saksbehandler)

Endre saksbehandler

Saksbehandler

Vedtak .  Innvilget Avslått

Tildell beløp 25000

Begrunnelse

bla bla bla

x'
xx

Vilkår Lastopp

Vilkår Odi

Idette panelet kan saksbehandler:

. Endre saksbehandler. En egen dialog med liste over mulige saksbehandler kommer opp ved trykk

på knappen.

. Sette søknaden til Innvilget eller Avslått. Det vil først vises i kommunens brukergrensesnitt ved

Endelig Tildeling (som beskrevet i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.).

Sette tildelt beløp.

Skrive begrunnelse. Denne er intern, og vises ikke til kommune-bruker.

. Laste opp vilkår. Dokumentet vil umiddelbart deles med kommune, som får tilgang til å laste ned

dokumentet fra kommunens søknads-oversikt (kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.).

I tillegg kan man vise sakslogg ved å trykke knapp til høyre i tittel-bar (kapittel Feil! Fant ikke

referansekilden.)

4.5.2 Rapportering
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=. D
_;  =...  '  !

Rapporteringsfristz

Fnst30092015-31102015 PDF Behanme

Rapporteringsfrisfi

Frist: 06.06.2015-31072015 PDF Behandle

Panelet rapportering viser liste over alle prosjektets aktive rapporteringsfrister. Her er det mulig å laste ned

rapporten som PDF, eller navigere til detaljoversikt for rapport ved å velge «Behandle» (kapittel Feil! Fant

ikke referansekilden.).

4.5.3 Sakslogg

Ved å trykke på knappen «Vis Sakslogg» til høyre i Saksbehandlingens tittel-bar, vil man vise en dialog med

en tabell over prosjektets sakslogg.

.;  . ".

Søk

Tidspunkt * Hendelse

19.06.2015'1'1:33:10

19.06.2015 '1 1:34:54

19.06.2015 'I 1:38:38

'19.06.201511:40:25

19.06.201511:40:30

19.06.201512132:49

19.06.201512:33:14

19.06.201512:40:32

Opprettet ny søknad

Sende Søknad

Soknadinnvnget

Opprettet ny rapport

Opprettet ny rapport

Sende melding

Sende melding

Sende Rapport

Bruker Epost

'0erger-Eflkammuneno

beroenfdilkommuneno

hordadmétlcylldepo

hordadmiåtlfyl'fvzeno

hordedrnté)tyll:e.no

bergenléhkommuneno

hordiicFyllcerro

bergenté'kommuneno

Lukk

Denne tabellen viser dato, brukers epostadresse og en enkel beskrivelse av alle vesentlige hendelser for

prosjektet, for eksempel opprettelse, innsending, innvilget, opprettelse av rapport osv.
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Innow:
4.6  Detaljoversikt Rapport

Man kan navigere til Detaljoversikt for  rapport  på to måter. Enten ved å velge «All Rapportering»  i

hovedmeny, velge en rapporteringsfrist, og deretter velge ønsket rapport; eller man kan velge å gå inn via

detaljoversikt for søknaden, ved å trykke på knappen «Behandle» under panelet «Rapportering».

I  '  a  - LastnedFDF -  :  - -  : -  l VIS sakslogg

H kl [ r1 'l ?Prosjektskjønn Undervelsrapporterlng ar prosye e ove oringsverdl Ilandre kommuner

' Ja Nei

'  '  '  '  '  ' - ' Glen vurdering av presiektet

Org. nr 982686636

Navn BERGEN KOMMUNE BYSTYRE

Adresse Postboks 7700 Lonnskomoret

5020 BERGEN

Norge

Kontakt  arson Ber en (soker (ber en f:)kommuneno)
p 9 )  g  L Las! opp ill Laslopp

-  .  » (ingen m  lastet opp)

Pmslektnummer 12—15—0003

Prospktnavn Soknad 3

Scknadssum kr , - :  c  - H; merknad

Fra dato

Tll dato 15 05 EMS Hordaland :;alsbehanoieri

Pnorilet dras

.

s= .  .  - . .  .
o  -  o  o  o  : - Ny melding

Oslo FOTOGALLERIET Tore Saue

Oslo Møllergata 3-1 loresaue'gjgmall com 03 rm 3015 _  Hordaland .  Saubemmgr

0179 OSLO 123
Test

Norge
lest

.  (JUS. ”13

Rapportdetaljer er delt opp i  fire paneler:

. Forhåndsvisning rapport (til venstre). Knappen helt til høyre i tittel-bar gir mulighet til å laste ned

rapport som PDF.

«Fylkesmannens evaluering»: Se eget avsnitt.

Merknader: Interne merknader saksbehandler.

Korrespondanse -Oppretter man ny melding her vil denne sendes direkte til kommune. Her er det

også mulig å laste opp vedlegg til kommune. Ved ny melding sendes det også mail til kommune for

å informere om ny melding.

Merknader og Korrespondanse vil vise samme data som på søknad og andre rapporter knyttet til samme

prosjektet. Dette er fordi Merknader og Korrespondanse ligger på prosjekt-nivå, ikke per dokument.

Fylkesmannens Evaluering vises som eget panel oppe til høyre i oversikten:
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. . . .  . Vis sakslogg
' '

Har prosjektet overforingsverdi til andre kommuner?

,., Ja  .  Nei

Gi en vurdering av prosjektet

Vurdering av prosjektet.

A’-

Last opp fil 951019?-

005a

ldette panelet kan saksbehandler:

. Hake av om prosjektet har overføringsverdi til andre kommuner

. Gi en vurdering av prosjektet i form av en beskrivelse. Denne er intern.

. Laste opp fil. Dokumentet vil umiddelbart deles med kommune, som får tilgang til å laste ned

dokumentet fra kommunens rapport—oversikt (kapittel  3.4).

I tillegg kan man vise sakslogg ved å trykke knapp til høyre i tittel—bar (se kapittel Feil! Fant ikke

referansekilden.).

5  KMD

For KMD vises en oversikt over alle prosjektene, inkludert utkast, avslåtte og fullførte. For alle prosjekter er

det mulig å laste ned søknad og siste rapport som PDF'er.
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Vis 1C

.  Prosjektnr

12—15-0302

12-15-0007

12-15-0009

12-15—0005

12—1570005

12—15—0003

12-15-0008

12» 1 50004

1245-00l

Viser srue 1 av 1

Tittel

FDtball

Bergen

Sol l Bergen

Tes! xml

Soknad  2

Soknad 3

Soknad  4

Askoy som

")
hovedstad

2018

Soknad I

' rader per side

Kommuner

Bergen

Bergen

Bergen

Bergen. Oslo

Askoy

Bergen Oslo

Bergen Oslo

Bergen

Askoy.

Marnardal

Bergen

Tvedestrand

' Fylkesmannen vurderer dette som e1 godt prostekl

Fylke

Se ktonr

Admtnlslrasmn og styring Kultut

Samterdsel og transport

Kommunehelse sammnnssmkernet

og beredskap

Kommunalteknikk Samlunnsstkkerhet

og beredskap

Kommunalteknikk Samtunnssnkkerhel

og beredskap

Kommunalteknikk Samfunnssikkerhet

og beredskap

Admtmstraslon og styring, Annet

Kommunalteknikk Oppvekst

Samferdsel og transport

Samlunnssikkerhet og beredskap

Søk! beløp

2 500 DOC

2  500

154 000

150 000

14 000

' Status

Tlldult blløp

120 000

110 000

2  323

35 000

Innover

SDK

Status

Utkast

Utkast

Sendt

UlKaSt

Utka st

Aktiv

Utl—.as!

Aktiv

Utkast

 

' Eksporter til Excel

Søknad

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Forrige

Rapport-ung

PDF

- t  »

=D;

PDF

;  L .

T  F-

r; :

1 NBS!!-

Itittel-bar over tabellen kan man filtrere på fylke og status. Det er også en søkeboks under for vanlig

fritekstsøkl-filter.

Under tittelbar helt til venstre er det en nedtrekksliste hvor man kan velge antall prosjekt man skal vise per

side. Under tabellen til høyre, kan man ble frem og tilbake i sidene.

«Eksporter til Excel» vil eksportere alle data til et regneark, eksport vil bruke Fylke-, Status- og fritekst-filter.

6  Systemadministrator

Systemadministratorer har tre valg i hovedmenyen, Brukere, Epostmaler og Systemtekster.

6.1 Brukere
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NV Bruker

Navn

Askoy (soker)

Bergen isøks-ri

Bjørn Tore Ale)

Flell (saker;

Hordaland ladmmlslralor;

Horualana (saksbehanclerl

Jorn Slenehjem

Karl Nordmann

Kl.!D

Leikanger (sel—en

NlLS NORVALD GJERDEVIK

Ola Nordmann

Sogn og Fyordane (admlnlslralor)

Sogn og Fjordane (saksbehandler)

Sogncal (soker)

Svstemadmlnlslralor

Tore Dahl Saue

Tore Saue

A Kommune

Asko)

Bergen

Flå

F yell

Sogndal

Bergen

Lelxanger

Bergen

Bergen

Sogndal

Bergen

Fylke

Buskerud

Hordaland

Hordaland

Sogn og Flcruane

Sogn og Flordane

Sogn og Flordarle

 

II'II'IDV?”-j""
SOK

Rollo

Kommune

Kommune

Kommune

Kommune

Fy Ikesaumlnlsårator

Saksbehandler

Kommune

Kommune

Depanerren!

Kommune

Kommune

Kommune

Fylkesadmlnlslrator

Saksbehandler

Kommune

Sistemadmlmstmtor

Kommune

Administrator kan klikke knappen «Ny Bruker» for å opprette en ny bruker, eller klikke på selve raden for å

redigere bruker.
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Rolle

Fylke

Kommune

ld

Fornanvn

Etternavn

Epostadresse

Telefonnummer

.O‘OI‘

 

Kommune '

Velg Fylke '

Bergen (Hordaland) '

6531 83fc~2009-444b-3949-r’6eff0190728

Bergen

(søker)

bergenrékommuneno

Fornavn, Etternavn, ld, Epostadresse og Rolle er obligatoriske felt.

Navn

Bekreftelse tll soker

Endret status bruker

lnformaslon tll ra'drllann

Ny bruker registrar!

Ny melding m  soker

Rapportbekreftelse tll soker

6.2 Epostmaler

. Beskrivelse

Sendes til saker som  Dekrefielse  på at soknad er mottatt

Sendes tll bruker når brukerens status endres

Sendes tll ra'dmann l kommunen etter at det har blltt sendt Inn en sol—.nad

Sendes (ll administratorer fylke når ny bruker er reglstrert

Sendes tll soker ved n) meldlng tra saksbehandler

5611085 [II soker SOP? Dekrenelse på at rapport er mottatt

«Epostmaler» viser tabell med oversikt over alle epostmaler. Administrator kan klikke på rad for å redigere

epostmal.

Innovit AS

Solheimsgaten 18, 5058 Bergen

Tlf.: 4551 7050

Epost: post@innovit.no

©lnnovit As, 2012 22(24)

178



Innovrr

Navn Variabier

Ny melding til ::ker Prosjektnavn Søker Fylke

Beskrivelse Prosjektnr Kontaktperson  Kommune

Sende; til sol-.er ved ny melding Fra saksbehandler Navn Fri“ Fra Dato T" Dato

Emne Prosielv tskionn . nv melding Emne Prasjektskjnnn . ny melding

.. ... _—_

.— z— .:
-_ l. .—Formats' B  I %.

hill

Illil

llill

[fill

IIIII

lllll

lllll

hill

:E s:2Formalsv  B  I  E E

i
Det er kommet en ny melding fra saksbehandler" i prosjektet ,  Det er kome ei ny melding frå sakshandsamar i prosjektet (
[ProjectName]. [ProjectName].

P , P

lagre og Avtlutt

En epostmal har Navn og Beskrivelse som brukes internt, og som ikke vil bli sendt ut eller vist til

epostmottaker. Epostens emne og innhold, må legges inn på begge målformer.

Det er mulig å legge inn variabler i Emne og innhold. En variabel er på formen [VariabelNavn] og vil

erstattes med data før eposten sendes.

Variablene kan skrives inn direkte. Eller, man kan sette markør der man ønsker i skrivefeltet, og trykke på

ønsket variabel-knapp.

Variablene vil ikke kunne brukes i alle epostmaler, kun de som er relatert til et prosjekt:

. Bekreftelse til søker

Rapportbekreftelse til søker

Ny melding til søker

Varsling rapportering

Påminnelse rapportering 1

Påminnelse rapportering 2

6.3  Systemtekster

Systemtekster viser tabell med oversikt over alle systemtekster. Administrator kan klikke på rad for å

redigere systemtekst.
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Navn '

Alle Fnsier

Hii-lp-c-tekst

Fristen Ei 93H U'.

ingen åpne

utlysninger

Koma er låst

Neste søknadsfrist

  Innow— i

Tekst

Hjelp all-:- Seknajsfrlster Her eren Inge over alle soknaasfrisier "*a-(%::- r‘fi man ta rienSyn til Bale. bla ble Det bla bla bla

Søknadsfristen for denne u:l,snmgen fri gått ut ”EI er fortsat". mulig å  S&nCE  Inn soknad men den Vli normalt  IHAE‘ bi! behandlet med mndre TDI sen

Innsendlng er avtar. med saksbehandler

Søknadsskjemaet er stengt

Brukerkonioen om har but: läs!

Neste søknadsfrlst er {0)

N,‘ konto under
D'nanding Registrering 107 tilgang til system:-i er sendt inn for godkjenning Du vii mcita en e-post  na'r behandlingen er ferdig

(1  l

Rapponermgsmelp mein rappcnenng

Regnstrerlng n) FOT & fa tilgang Ul systemet må du reglstrere deg med kommune e-pcst og telefonnummer tenne mformaslonen ma godkjennes av saksbenandier for CW.

HOMO Lrime Du wl motta en e-post når regvstrenngen er rdlgbenanmet

Både bokmål og nynorsk-versjon av systemtekst må redigeres. Navn er definert av systemet, og kan ikke
endres.

Bokmål

thine im vil mom en v’:   :t-ie'cnrurm'er Di-nr'e e' fuirtwp'irh i'm g‘mI-‘rnnt-s a. sabssenamfler 't.

 

i'm: a få mgang m  swerve: vi du 1:951:61: cegr

ms“ når regis'rf—nngen («l 'é—ramhehnndIe-i

«, ": rune—. {WM-I

 

Nynorsk

For  å  m  tilgang til systemet må du iegszrele deg rve-3 kcmrmne  e  post og telefonnumre—r Genre lnfnrr—Jspnen må gonwznnas: a» snksnandsnmar  .‘or an: tyIk-z OH H mona en er
DDE-' Hai IénHL‘ta el feiGighéhFJnGIZl

l agre  og Avslutt
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1. innledning

Formålet  med skjønnsmidlene er å fange opp forhold  som ikke blir  godt  nok  ivaretatt i

inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger. Fylkesmannen har ansvaret for  å

komme fram til en hensiktsmessig fordeling av skjønnsmidlene mellom kommunene i fylket.

Fylkesmannens kjennskap til forholdene i den enkelte  kommune  er helt avgjørende for en

god fordeling av skjønnsmidlene.

Departementet ønsker likevel en viss grad av samordning og felles struktur i arbeidet.

Retningslinjene redegjør for hvilke forhold fylkesmannen bør vektlegge i skj ønnstildelingen.

Ved tildeling av skjønnsmidler bør fylkesmannen bistå kommunen med oppfølging og

veiledning, slik at midlene brukes på en mest mulig effektiv måte.

Skjønnsmidlene skal kun gå til kommuner, og skal ikke benyttes til å finansiere drift hos

fylkesmannsembetene. Det kan gis støtte til prosjekter i kommunene hvor fylkesmannen selv

er en aktør, men skj ønnsmidlene skal kun benyttes til prosjekter hvor kommunene er den

sentrale part, som initiativtaker, deltaker og/eller utfører. Dette innebærer at det ikke kan gis

skjønnsmidler til prosjekter som både er initiert og utført eller fulgt opp av fylkesmannen,

med liten eller ingen involvering fra kommunene.

Ved søknader om skjønnsmidler som oversendes departementet skal fylkesmannen foreta en

fullstendig behandling av saken, i tråd med disse og andre retningslinjer gitt av

departementet. Fylkesmannen skal gi en vurdering, og komme med sin begrunnede tilrådning

i saken.

Dersom det gis skjønnsmidler til ekstraordinære utgifter, tilskudd til prosjekt m.m. skal det

som hovedregel legges til grunn en kommunal egenandel. Dersom kommunen mottar andre

statlige tilskudd hvor det er lagt inn forutsetning om kommunal egenandel, skal

skjønnsmidler ikke brukes til å dekke denne egenandelen.

2. Fylkesmannens skjønnsramme

2.1 Kommunens utgiftsbehov

Fylkesmannen bør i skjønnstildelingen ta hensyn til utgiftskrevende forhold av betydning

som kommunene ikke kan påvirke selv, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller

andre faste tilskuddsordninger. Dette kan være forhold av uforutsett, midlertidig eller mer

langvarig karakter.

Dersom skj ønnstilskuddet gis til kommuner som har midlertidige problemer, bør tildelingen

være kortvarig. Dette innebærer at skjønnstilskuddet avvikles når den opprinnelige årsaken til

tildelingen ikke lenger er til stede.  I  den utstrekning skjønnstilskuddet gis til kommuner som

har problemer av mer langvarig karakter, vil det være rimelig at det er en kontinuitet i

skjønnstildelingen.

Når det gjelder den tidligere kompensasj onen for endringer i differensiert arbeidsgiveravgift

som nå er lagt inn i basisrammen, er det gitt åpning for at denne gradvis kan reduseres.

Departementet legger til grunn at denne reduksjonen fordeles over flere år slik at den ikke gir

for store endringer i den totale skjønnstildelingen fra år til år. Det skal imidlertid foretas en

ny vurdering av behovet for skjønnsmidler hvert år.
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2.2  Fylkesmannens  reservepott

For å kunne ivareta  kommuner  som får uforutsette  økonomiske  utfordringer i løpet av året,

skal  fylkesmannen holde igjen minst fem prosent av basisrammen til fordeling gjennom
budsjettåret. Dette er midler som kan benyttes til alle uforutsette  økonomiske  utfordringer i

løpet av året, inkludert til  kommuner  som rammes av naturskade eller  andre  ekstraordinære

hendelser. KMD vil ikke behandle søknader om naturskade for små beløp, da dette kan

finansieres av fylkesmannens basisramme. Om midlene ikke blir benyttet til uforutsette

utgifter  i  løpet av året, kan de betales ut til andre formål ved årsslutt.

2.2 Oppfølging av kommuner i økonomisk ubalanse

Skjønnsmidler som gis til kommuner i ROBEK og andre kommuner i økonomisk ubalanse

skal alltid knyttes opp til en forpliktende plan for å komme i økonomisk balanse. Denne

planen skal enten være økonomiplan/budsj ett, eller en egen spesifikasj on av

økonomiplan/budsj ett. I planen skal kommunen spesifisere konkrete tiltak for å gjenopprette

økonomisk balanse. Av dette følger det at kommuner som ikke iverksetter tiltak for å

gjenopprette økonomisk balanse ikke kan tildeles skjønnsmidler.

Ved tildeling av skjønn skal fylkesmannen følge opp at vedtatt plan for å gjenopprette

økonomisk balanse blir fulgt, gjerne ved bruk av tilstands- og statusrapportering.

Fylkesmannen skal holde tilbake midler dersom planen ikke blir fulgt, eventuelt utbetale

deler av skj ønnsmidlene, dersom kommunen kun oppfyller deler av den vedtatte planen.

Fylkesmannen skal legge til grunn at det er opp til det enkelte kommunestyre å fastsette

hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå økonomisk balanse innenfor kravene i

kommuneloven § 48 nr. 4.

2.3. Prosjektmidler

Fylkesmannen har mulighet til å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fomyings- og

innovasj onsprosj ekter i kommunene. Formålet med prosj ektmidlene er å gi kommunene

støtte til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal med andre ord fungere

som risikoavlastning for kommunene for å kunne jobbe med fornying og innovasjon.

Prosj ektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tj enesteprodusent,

myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler. Prosjektene kan

omfatte alle tjenesteområdene i kommunen.

2.3.1 Krav til tildeling av prosjektmidler

For at fylkesmannen skal kunne tildele prosjektmidler, må innholdet i prosjektene oppfylle

følgende krav:

.  Prosjektmidlene kan benyttes til fomyings- og innovasjonsprosjekter. Det skal ikke

gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale driftsoppgaver, eller

prosjekter som er en del av det ordinære kommunale utviklingsarbeidet.

.  Prosjektene skal være i kommunal egenregi. Det vil si at det er kommunene selv som

må initiere og drive prosjektene.

.  For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en

gjennomtenkt og realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer

godt, og kunne Vise til klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet.

Kommunen må også begrunne valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i

prosjektet.
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' Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosj ekter da dette vil

kunne overlappe med fylkeskommunens Virkemidler og skape uklarhet om

ansvarsfordelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Med mindre det ikke

foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidlene ikke benyttes til å støtte

interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter. Alle søknader som må

behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet.

2.3.2 Krav  til fylkesmannens oppfølging av prosjekter

For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal resultatene av

prosjektene dokumenteres, og fylkesmannen skal gjøre en skriftlig vurdering av prosjektene

og hvilken overføringsverdi de har til andre kommuner. Fylkesmannens rapportering skal

skje i den integrerte søknads- og rapporteringsdatabasen for prosj ektskjønnet (ISORD).

Fylkesmannen skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og

stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av

fylkesmannsembetene, eksempelvis gjennom å bidra til at det finnes gode læringsarenaer.

Fylkesmannen kan vurdere å bruke skjønnsmidler til, i samråd med kommunene, å evaluere

prosjekter kommunene har gjennomført, for eksempel som grunnlag for erfaringsdeling.

3. Departementetstilbakeholdte skjønnsmidler til ekstraordinære

hendeber

Departementet holder tilbake en del av skjønnsmidlene til kommunene for å dekke kostnader

til uforutsette hendelser i løpet av året. Disse midlene skal avhjelpe kommuner som

uforvarende får uforholdsmessige store kostnader.

Departementet kan tildele skjønnsmidler til kommuner som har hatt utgifter til naturskade

eller andre ekstraordinære hendelser. Dette kan være for håndtering av den akutte

krisesituasj onen og/eller til tilbakeføring av kommunal infrastruktur til opprinnelig standard.

Som hovedregel skal skj ønnsmidlene benyttes til tilbakeføring av kritisk kommunal

infrastruktur. Kritisk infrastruktur er f.eks. kommunale veier, vann- og avløpsnett og annen

infrastruktur som kommunen er avhengig av for å kunne utføre de lovpålagte oppgavene.

Departementet vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt infrastrukturen ansees for å være en

del av den kritiske infrastrukturen.

For å kvalifisere for å motta departementets skjønnsmidler, må de totale utgiftene til

kommunen overstige 250 kroner per innbygger. Hvis kommunen kvalifiserer til å motta

skjønnsmidler legges følgende praksis til grunn: Om utgiftene i sum overstiger 250 kroner

per innbygger gis det en kompensasjon på halvparten av medgåtte utgifter opp til 500 kroner

per innbygger. Kommuner som har hatt utgifter over 500 kroner per innbygger får dekket alt

utover 25 0 kroner per innbygger.

Fylkesmannen skal holde tilbake minst fem prosent av sin egen skj ønnsramme til uforutsette

hendelser gjennom året. Dette medfører blant annet at mindre saker skal løses lokalt uten

behov for midler fra departementet.

Fylkesmannen skal ikke dekke kommunale egenandeler når de mottar andre statlige tilskudd.

Kommunene kan kun få kompensasjon fra ett sted, enten departementet eller fylkesmannen.
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3.1 Krav til søknad fra fylkesmann til  KIVID

Fylkesmannen er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon er innhentet. Fylkesmannen

skal på grunnlag av dokumentasjonen foreta en selvstendig vurdering av søknaden og komme

med en tilrådning til departementet. Om søknaden fra kommunen til fylkesmannen ikke er

tilstrekkelig, må fylkesmannen sørge for  å  innhente den nødvendige dokumentasjonen fra

kommunen. Kommunens søknad til fylkesmannen og evt. dokumentasjon vedlegges brevet

fra fylkesmannen til departementet.

En søknad fra fylkesmannen til departementet skal inneholde:

. En kort beskrivelse av hendelsen som har påført kommunen kostnader. Om søknaden

gjelder kompensasjon for påløpte kostnader i forbindelse med hendelsen, skal disse

beskrives, og tilsvarende en beskrivelse av skader på kommunal infrastruktur.

.  I  tilfeller hvor søknaden gjelder tiltak for å reparere infrastruktur, må søknaden

inneholde en bekreftelse av at dette kun gjelder kommunal infrastruktur, og ikke

infrastruktur eid av staten, fylkeskommunen eller private eiere. Om det er uklare

eierforhold anbefaler departementet å holde tilbake søknaden til eierforholdene er

avklart.

' Skjønnsmidlene skal kun dekke utgifter på kommunal infrastruktur som ikke er

forsikret. Søknaden må derfor bekrefte at alle tiltak som skal gjennomføres er på

kommunal infrastruktur som ikke er forsikret.

. Alle reparasjoner som gjennomføres må være en tilbakeføring til opprinnelig

standard. Reparasjonen skal ikke omfatte en standardheving eller tiltak som oppfattes

som forbyggende. Dette skal kommunen selv finansiere. Det Vil imidlertid bli gitt

kompensasjon for standardheving om nyere byggetekniske forskrifter o.l. fører til at

standarden må heves. Det må gjøres rede for dette i søknaden.

. Alle kostnader, påløpte og estimerte, skal oppgis uten merverdiavgift. Alle søknader

må derfor bekrefte at søknadsbeløpet er uten merverdiavgift.

. Utgiftene skal være ekstraordinære utgifter, og ikke utgifter til normalt vedlikehold

eller til forebyggende tiltak.

0  I  tilfeller hvor søknaden er til tiltak som enda ikke er gjennomført, må søknaden

inneholde et omtrentlig tidspunkt for når tiltakene skal gjennomføres, og en

anbefaling for når sluttrapportering mest sannsynlig vil være klar. Det anbefales å

legge inn romslige rapporteringsfrister. Det er to mulige rapporteringsdatoer, 15. mars

eller 15. oktober, hvert år.

3.2 Rapportering fra fylkesmannen til departementet

I  tilfeller hvor tildeling er gjort på basis av estimerte kostnader, må kommunen rapportere på

bruken av midlene. Rapporteringen sendes til fylkesmannen, som er ansvarlig for å gå

gjennom og godkjenne rapporteringen fra kommunen.

I  tildelingsbrevet fra departementet til fylkesmannen, vil departementet oppgi hvem som er

ansvarlige for den endelige rapporteringen.  I  tilfeller hvor rapporteringsansvaret er delegert til

fylkesmannen, kan fylkesmannen avslutte saker uten godkjenning fra departementet.  I

tilfeller hvor departementet ønsker å motta rapportering, er fylkesmannen ansvarlig for å

sende inn avtalt rapportering innen oppgitt frist.
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Fylkesmannen må i alle tilfeller vurdere om rapporteringen er tilstrekkelig. Fylkesmannen

skal vurdere hvorvidt de har fått tilfredsstillende dokumentasjon over forbruket, og de må

vurdere regnskapet for tiltakene som er gjennomført. Alle utgiftene skal dekke kostnader

beskrevet i søknaden. Om kommunen ønsker å benytte midlene til tiltak som ikke er

beskrevet i søknaden, må kommunen søke særskilt om dette. Fylkesmannen skal vurdere

hvorvidt de har fått tilfredsstillende dokumentasjon over forbruket, og de må se og vurdere

regnskapet for tiltakene som er gjennomført. Videre må fylkesmannen bekrefte at alle

rapporterte utgifter er uten merverdiavgift.

Om tiltakene ikke er ferdigstilte og endelig regnskap ikke er klart, må fylkesmannen i tilfeller

hvor departementet ønsker å godkjenne rapporteringen, informere departementet om dette og

be om en ny rapporteringsfrist. Så langt det er mulig og hensiktsmessig, ønsker departementet

å motta én sluttrapportering fremfor flere rapporteringen underveis.

Om det viser seg at kommunen har brukt et lavere beløp enn det opprinnelig ble søkt om

midler til, må kommunen betale tilbake mindreforbruket. En ny kompensasjon regnes da ut,

ut i fra det faktiske forbruket. Differansen mellom gammel og ny kompensasjon skal betales

tilbake. Departementet vil ikke kreve innbetaling for små beløp. Dette vil vurderes i hvert

enkelt tilfelle. Fylkesmannen er i alle tilfeller ansvarlige for å melde fra om underforbruk til

departementet, som vil vurdere hvorvidt det skal kreves tilbakebetaling.
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 03.04.2017 08:10:07
Til: Fagforbundet Nordreisa; Bente Bech; Geir Skåre; Helga J. Wigdel; Irene Toresen; Jenny Fyhn Olsen; Johnny
Hansen; Karl-Arvid Brose; Magne Monsen; Marian Mathisen Myrseth; Morten Pettersen; Ole Markus Leiros; Per
Sverre Moen; Stine J. Strømsø; Tone Iversen; Torgeir Johnsen; Tryggve Enoksen; Trygve Paulsen; Dan Håvard
Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger; Hanne
Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Anne-Marie Gaino; Cissel
Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho (Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen
Kopi: Ann Sofie Fagereng; Anne Kristin Korsfur; Arne Nilssen; Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; Cecilie Midttun; Eirik
Kristiansen; Elise Blixgård; Hilde Nyvoll (hilde.nyvoll@haltinh.no); Ingrid Lønhaug; Kåre Eriksen; Lars N. Nilsen
Marakatt; Maria Andersen; Marius Johansen; Monica Mathisen; Olaug Anne Rønsen; Steinar Tingstad; Svein
Eriksen; Trine Kaasen; Valter Olsen; Vidar Langeland; Åshild Hansen; Hege Liland; Daniel Vollstad Johnsen; Kristin
Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Nyhet (nyhet@framtidinord.no); nyheter@nordlys.no; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Sølvi Jensen
(solvi.jensen@lyngen.kommune.no); Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no);
Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde Johnsen; Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen;
Silja Karlsen; Stig Kjærvik

Emne: Innkalling til rerpresentantskapsmøte og rådsforsamling i Nord-Troms Regionråd
Vedlegg: image001.gif;innkalling repskap og rådsforsamling 25.04.17.docx;REPRESENTANTSKAP NTRR 2015-
2019.doc
Det innkalles til følgende møter i Nord-Troms Regionråd DA:
Tid:    tirsdag 25. april 2017
Sted:  Skjervøy rådhus, kommunestyresalen
 
Program:
Kl 1100        Representantskapsmøte
Kl 1230        Lunsj
Kl 1315        Rådsforsamling – politisk verksted: regionalt samarbeid 
Kl 1600        Avslutning
 
Sakslisten og saksdokumenter sendes ut i god tid før møtet.
 
Fullstendig oversikt over medlemmene i representantskapet følger vedlagt. Eventuelt forfall meldes direkte
til sekretariatet i Nord-Troms Regionråd DA. Vi innkaller vararepresentanter.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
 

 
 

187



 

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 75 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@halti.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til  
Medlemmene av representantskapet i Nord-Troms Regionråd DA 
Styremedlemmene, rådmenn og varaordførere i Nord-Troms Regionråd DA 
Som orientering til vararepresentanter   

       Storslett 31.03.17  
 

INNKALLING TIL REGIONRÅDSSAMLING 
I NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
Det innkalles til følgende møter i Nord-Troms Regionråd DA: 
Tid: tirsdag 25. april 2017 
Sted: Skjervøy rådhus, kommunestyresalen 
 
Program: 
Kl 1100 Representantskapsmøte  
Kl 1230 Lunsj 
Kl 1315 Rådsforsamling – politisk verksted: regionalt samarbeid   
Kl 1600 Avslutning  
 
I følge selskapsavtalen skal hver kommune møte med 3 medlemmer på 
representantskapsmøtet. I tillegg kan styret, rådmennene i eierkommunene, og daglig leder 
delta på møtet.  Varaordførerne innkalles også til representantskapsmøtet. På 
rådsforsamlingen deltar representantskapet, styret, rådmenn, varaordførere og ansatte i 
regionrådet. 
 
Sakslisten og saksdokumenter sendes ut i god tid før møtet.  
 
Fullstendig oversikt over medlemmene i representantskapet følger vedlagt. Eventuelt forfall 
meldes direkte til sekretariatet i Nord-Troms Regionråd DA. Vi innkaller vararepresentanter. 
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Øyvind Evanger   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
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 NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 OVERSIKT OVER REPRESENTANTSKAP, STYRE OG RÅDMANNSUTVALG 
 PERIODEN 2015-2019 
 
REPRESENTANTSKAPET: 

 
KOMMUNE: 

 
REPRESENTANTER: 

 
VARAREPRESENTANTER: 

 
KVÆNANGEN 

 
Geir Skåre 

 
1) Monica Mathisen 

 
 

 
Jenny F. Olsen 

 
2) Trine Kaasen 

 
 

 
Trygve Enoksen 

 
3) Valter Olsen 

 
NORDREISA 

 
Per Sverre Moen  

1)Elise Blixgård 
 
 

 
Helga J. Wigdel 

 
2) Marius Johansen 

 
 

 
Beate Severinsen 

 
3)Anne Kirsten Korsfur 

   
4)Eirik Kristiansen 

   
5)Hilde Nyvoll 

 
SKJERVØY 

 
 Torgeir Johnsen 

 
Ingrid Lønhaug 

 
 

 
 Irene Thoresen 

 
Vidar Langeland  

 
 

 
 Trygve Paulsen 

 
Maria Andersen  

   
Arne Nilssen 

     
Åshild Hansen 

 
KÅFJORD 

 
Magne Monsen 

 
Lars Nilsen Marakatt 

 
 

 
Ole Markus Leiros 

 
Olaug Rønsen 

 
 

 
Marian Mathisen Myrseth 

 
Bernt E. Isaksen Lyngstad 

 
STORFJORD 

 
Morten Pedersen  

Ann Sofie Fagerhaug 
 
 

 
Bente Bech 

 
Kåre Eriksen 

 
  

Stine J. Strømsø 
 
Steinar Tingstad 

 
LYNGEN  

Tone Iversen 
 
1) Svein Eriksen 

 Karl Arvid Brose  
2) Cecilie Sigvaldsen 

 
 Johnny Hansen 3) Sølvi Jensen 

 
 

 
Leder representantskap: Irene Toresen 
 
Nestleder representantskap: Jenny F. Olsen 
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STYRET: 

 
KVÆNANGEN 

 
Ordfører Eirik Losnegaard Mevik 

 
Varaordf. Ronald Jenssen 

 
NORDREISA 

 
Ordfører Øyvind Evanger 

 
Varaordf. Olaug Bergset 

 
SKJERVØY 

 
Ordfører Ørjan Albrigtsen 

 
Varaordf Irene Toresen 

 
KÅFJORD 

 
Ordfører Svein O. Leiros 

 
Varaordf. Ludvig Rognmo 

 
STORFJORD 

 
Ordfører Knut Jentoft 

 
Varaordf Hanne Braathen 

 
LYNGEN 

 
Ordfører Dan-Håvard Johnsen 

 
Varaordf.  Line van Gemert 

 
 
 

 
Rådsordfører: Øyvind Evanger (2015-2017) 
 
Rådsvaraordfører: Dan-Håvard Johnsen (2015-2017) 

 
 
 
RÅDMANNSUTVALGET: (leder: Frank Pedersen, (valgt 2015) 
 
KVÆNANGEN 

 
Rådmann Frank Pedersen 

 
NORDREISA 

 
Rådmann Anne-Marie Gaino 

 
SKJERVØY 

 
Rådmann Cissel Samuelsen 

 
KÅFJORD 

 
Rådmann Einar Pedersen 

 
STORFJORD 

 
Rådmann Trond-Roger Larsen 

 
LYNGEN 

 
Rådmann Leif Lintho 
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PROTOKOLL FRA MØTE

NORD—TROMS REGIONRÅD DA

EMNE: Møte  nr 3—201 7

STED: L n skroa, Oteren

TIDSPUNKT: 27.0 28. mars 2017

DELTAKERE:

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

Svein O. Leiros, Kåfjord

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

KnutJentoft, Storfjord

Dan—Håvard Johnsen, L n en

Rådmenn: Cissel Samuelsen, Skjervøy

Einar Pedersen, Kåfjord

Leif Lintho, Lyngen

Trond—Roger Larsen, Storfjord

Anne—Marie Gaino, Nordreisa

Sekretariat: Berit F'eIIber ,da li leder

Forfall: Frank Pedersen, Kvænan en

MØTESTART MANDAG KL ] 500:

Merknad til innkallin  :  ingen

Merknad til sakslisten: det var enighet om  å  ta opp følgende saker i tillegg til

utsendt saksliste:

.  Sak 21/17 Uttalelse til St.meld. 20 (2016—201 7) Pliktsystemet for

torsketrålere

. Orienterings— og diskusjonssaker:

o Presentasjonen av Nordkalottens Grensetjeneste ved Riitta Leinonen

og Ellen Rydningen

o Henvendelse fra samordningsenheten ved UNN vedr regionalt møte

Tema: Regionalt samarbeid Nord—Troms
Adr.: Hovedveien 2, 97  5 7  Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452

E-post: re  i0nrad@ntroms.no

www.nordtroms orm/an.no I  '  .  ' ' ' . ' '  .

191



I.

2.

3.

N ord—Troms Regionråd  DA
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lregionrådsmøte på  Skjervøy 22.09.16  ble det  gjort følgende enstemmige  vedtak:
«Styret i Nord— Troms Regionråd vedtar følgende for den videre prosessen:

Administrasjonen fåri oppgave å utrede forslag til framtidig organisering av regionrådet

Rådmannsutvalget fåri oppga ve å gjøre en totalgjennomgang av alle interkommunale

samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye

samarbeidsområder

Forslagene presenteres for styret i regionrådet i mars—møte neste år. Saken legges også fram

represen tantskapsmøte april 20 l 7»

Dokumenter  i  saken:

Oversikt over regionalt samarbeid i Nord—Troms

Notat  — oversikt over innsamlet bakgrunnsmateriale

Diskusjonsnotat  — regionalt samarbeid Nord—Troms (politisk og administrativ

dimensjon)

Daglig leder orienterte om status i utredningsarbeidet;

Samarbeidet i et historisk perspektiv1.

2.

3.

Oversikt over samarbeid  (regionrådet, tjenestesamarbeid, prosjekter,

samarbeid gjennom egne rettssubjekt med driftstilskudd fra kommunene)

Presentasjon av diskusjonsnotat

Samarbeidet i et historisk perspektiv;

Fra NUG til Nord—Troms Regionråd  1989  — 2017  (ikke utfyllende med alle detaljer)

— oversikt basert på dokumentet «Nord—Troms samarbeidet. lnnsam/et grunn/agsmateriale»

Arstall  E  et  utrednin  sarbeid
1989

1990

1994

1996

1997

Stiftelse av NUG AS (Nord—Troms

Utviklingsgruppe AS) — 4

eierkommuner

«Hærfører uten hær»  — en analyse

av strategier for utvikling av det

regionale samarbeidet i Nord-

Troms (4) NUG

Regional strategisk næringsplan

for Nord-Troms  1994 — 1997

(NUG—kommunene)

Behandlet i alle K-styrer

Fast sekretariat etablert

Prosjekt «Ny organisering av NT  —

samarbeidet (ferdig 99)

13.11.97  Nord-Troms Regionråd

Grunnla  0 data

Avklaringskonferanses  «diagnose»:

. Manglende forpliktelse mellom

kommunene /kommunene og NUG

. Mistenksomhet og manglende

åpenhet mellom kommunen

. Sekretariatsfunksjonen

Befolkning NT4: 12  3999  (13 100  i  1983)

Off/privat  tjenesteyting: 38%

Primærnæring: 16%

Varehandel/hotell: 13%

Mål for arbeidet:

Bedre oversikt gjennom samordning

Bedre ressursutnyttelse

(personellmessig og økonomisk)

Bedre Utviklingsmiljø (samlokalisering —

samordning)

Eksterne åvirkere
HVPU—reformen komi  1991

Tiltakssonen etablert  1989

Nord-Troms Reiseliv etablert

1998

Reform  -94  (rett til utdanning

på videregående nivå)

Evaluering av tiltakssonen for

2
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1999

2000

2002

2003

2005 -06

2010

2011

2012

Nord-Troms Regionråd  DA
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DA stiftet (6  kommuner)

Konsekvensanalyse «Bosetting,

arbeidsmarked og sysselsetting i

Nord-Troms, Troms

Fylkeskommune

Handlingsplan for Nord-Troms

2000 —2003

vedtatt; Politisk — administrativt —

prosjekter

Mobilisering via 4 samlinger; 370

deltakere

Satsing på ungdomsprosjektet

vedtatt

Senterstrategi — utarbeidet på

bestilling fra Troms

Fylkeskommune

Moderniseringsprosjektet 2003-

2005  — Kommunene i Nord-Troms

ser på flere muligheter for

samarbeid og

konkurranseutsetting.

Nord—Troms strategier 2006—10,

vedtatt 2006

Handlingsplan rulleres hvert

andre år

Oppdatering av plangrunnlaget i

forbindelse med rullering av NT—

strategier

Omdømmeprosjektet iverksettes

(2011-2014)
Beskrivelse og vurdering av alle

interkommunale samarbeid  —

rapport v/ Kjetil Hallen

Kommunene  i  Nord-Troms har et

omfattende samarbeid, ofte med

ulike kommuner, ulike

samarbeidsformer og ulike

kostnadsfordelinger.

De mange og ulike

samarbeidstiltakene gir liten

oversikt som vanskeliggjør både

administrativ og ikke minst

politisk styring.

Data fra «Evaluering av tiltakssonen i

Nord-Troms og Finnmark (1997) ga

bakgrunn for dette arbeidet:

Regionen er ikke attraktiv nok -store

flyttetall

'  Sysselsetting: Fiskeri og landbruk

dominerer primær og

sekundærnæringene lforhold til

Troms: lavest sysselsetting i

offentlig sektor

'  Arbeidsmarked  —  høyest

arbeidsledighet i Troms

.  Befolkning — kvinneunderskudd

.  Kommunaløkonomi—stram

økonomi /krav til nedskjæringer

Styret  i  Nord-Troms Regionråd er

oppdragsgiver, med Troms

Fylkeskommune som prosjektledelse

Fokus: Kvinner, ungdom og næring

Troms Fylkeskommune /plan og næring

som regional utviklingsaktør— ber

regionrådene iTroms å utrede

hensiktsmessig regional inndeling

Skjervøy kommune invitert til å delta,

kobler på de andre Nord-

Tromskommunene

Strategiarbeid med fokus på:

Kompetanse -Regional utvikling-

Infrastruktur—Tjenestetilbud-Profilering

Utfordringer i regionen:

-  befolknings- og demografiutvikling

-  kompetansenivå på grunnskolen

-  høy andel barn med

spesialundervisning

'  lav andel av befolkningen med

høyere utdanning

'  få store næringsaktører i regionen

'  mange små og bitte små bedrifter

Nord-Troms kommunene har store

utfordringer med demografiutviklingen,

da vi får 1500 færre arbeidstakere og

1200 flere pensjonister fram mot 2030

Nord-Troms og Finnmark

Statlig omstillingsordning i regi

av KRD (ensidig

næringsgrunnlag)

Fram til 2002 hadde KRD

ansvaret for

prosjektbevilgninger over

kapittel 551.60 i SB  — Robuste

regioner  -  Senterstrategi og

lokalsamfunn.

Moderniseringsprosjektet

igangsatt av staten

Reform 97 (($-åringer inni

skolen)

Framtidas kommunestruktur

(KS Troms)

NAV-reform

Kunnskapsløftet

Forvaltningsreformen

Pensjonsreformen

Samhandlingsreformen

Høgskolereformen (fusjon

universitet/høgskoler

3
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2013 Nærings — og utviklingsplan for

Nord-Troms

Startsamling 2.0g 3.0ktober 2013

2014 Strategisk del av NT Strategier

oppdateres med nye tall for

Handlingsplanen 2014 — 15

lmøte med TFK/regionrådets

styre prioriteres følgende

områder:

Studiesenteret  —  Bolyst -

Næringsutvikling

2015 Alle prosjektplanene i «Nærings  —

og utviklingsplan for Nord—Troms»

iverksettes (siste finansiert

5.1.2016)

2016 Overordnet styrings — og

strategidokument 2016-19

2017 Gjennomgang interkommunalt

samarbeid og organisering av

regionrådet

N  ord-Troms Regionråd DA
(Ev—w

«mum Mum non-=-

ääääwiä
Satsing på Nord-Troms av Troms

Fylkeskommune grunnet særlige

utfordringer på demografi, utdanning,

næringsutvikling

7,5 mill bevilget til arbeidet.

Troms Fylkeskommune bevilger 5 mill

over 5 år (2014-19) til Nord—Troms

Studiesenter på bakgrunn av eget

strategidokument

Arbeid med full finansiering av

«Nærings — og utviklingsplan for NT»

«Nærings  — og utviklingsplan for Nord—

Troms» skrevet inn.

Fylkesmannens januarmøte

med rapport over situasjonen i

Troms, med særlig fokus på

demografiutviklingen.

Barnevern

Politireform

Kommunereform

Fritt behandlingsvalg

Privatskoleloven

Etter en gjennomgang av historikken, ble status/evaluering av de ulike tiltakene

gjennomgått (utsendt i forkant). Dokumentet skal ferdigstilles til rådsforsamling i

april.

Det utarbeidede diskusjonsnotatet ble presentert før det ble åpnet for diskusjon.

Konklusjoner fra drøftingene og fastsetting av videre prosess i arbeidet, se sak

14/17.

Møtet hevet k/ 18/ 0.

Ber/t  Hel/berg

referent

Tirsdag 28. mars:

kl 0830 Møtestart regionrådet — behandling av saker på dagsorden

4
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KI 1130 Informasjon om Nordkalottens grensetjenester ved Rittaa Leinonen og

Ellen Rydningen

Presentasjon utdelt  i  møte. PP vedlagt protokollen

KI 1230 Møte med Troms fylkeskommune — tema samferdsel/infrastruktur

Hovedsaker:

1. Presentasjon og innspill til planprogram Regional transportplan

2018—2029 (se sak 20/17)

2. Regional strategi for infrastruktur i Nord—Troms  — (omsøkt prosjekt,

mer info under diskusjonssaker)

VEDTAKSSAKER:

Sak 13/17 Godkjenning av referat fra møte 21.02.17

Saksdokumenter:

.  Protokoll fra Skype—møte 21.02.17

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Kommentar til referatet:

! etterkant av styremøte er totalrammen for «Konferanse Nord—Troms» sak 11/17

endret, grunnet signaler om mindre tilskudd fra fylkeskommunen. Revidert

budsjettramme er kr 500.000.

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra Skype—møte

21.02.17.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 14/17 Regionalt samarbeid Nord—Troms

Saksdokumenter:

o Oversikt samarbeid i Nord—Troms

.  Notat innsamlet bakgrunnsmateriale (utredninger, forskning, historikk

samarbeid Nord—Troms)

o Prosessplan framtidig organisering av NTRR datert 10.11.16

o Eierskapsmeldinger (behandlet i kommunestyrene i regionen 2016)

.  Vedtak: Regionrådsmøtet 22.09.16, 10.11.16 og orienteringssak 31.01.17

.  Vedtak: Rådmannsutvalget (RU) 17.—18.1 1.16 og 20.02.17

Saksbehandler: Berit Fjellberg

5
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Saksopplysninger:

lmøte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet  i  Nord—Troms og gjorde

vedtak om å utrede framtidig organisering. Rådmannsutvalget ble bedt om å gjøre

en totalgjennomgang av alle interkommunale samarbeidsområder, med forslag til

endringer/forbedringer og eventuelt nye samarbeidsområder. lmøte den

iO.november godkjente regionrådet en prosessplan i 4 faser for arbeidet videre.

Arbeidet kan sies å ha to dimensjoner; en politisk og en administrativ. Kartlegging

og bearbeiding av innsamlet materiale er gjennomført parallelt for begge

dimensjoner. Å velge ut samarbeidsområder og skape modeller for interkommunale

tjenestetilbud og felles tjenesteutvikling vil følges opp av RU. Regional samhandling

på politisk nivå og organisering av regionrådet vil følges opp av regionrådets styre

(ordførerne i de 6 kommunene).

Daglig leder for regionrådet ble kjøpt fri for å gjennomføre utredningen. Lisbeth

Holm er engasjert til å bistå daglig leder i arbeidet.

Saken vil bli presentert styret i møte og det legges opp til drøftinger med bakgrunn i

utarbeidet diskusjonsnotat. Konklusjoner fra drøftingene og fastsetting av videre

prosess gjøres i eget vedtak som fremmes i møtet.

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Styret i regionrådet mener utredningsarbeidet som ble presentert og diskutert på

møte idag er en god start på arbeidet. Styret er enige om følgende videre prosess:

i . Sekretariatet og rådmannsutvalget arbeider videre med arbeidet utfra signaler

gitt i dagens møte. (Sluttføre oversikt over regionalt samarbeid og utarbeide

forslag til ny organisering av regionrådet). Arbeidet skal være klart til

representantskapsmøte/rådsforsamling 25. april på Skjervøy.

2. For å sikre god deltakelse og et aktivt politisk verksted på rådsforsamlingen

inviterer ordførere sine representanter til et formøte med tema regionalt

samarbeid, hvor man diskuterer tema med bakgrunn i de utarbeidede

dokumenter.

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

Sak 15/17 Regnskap 2016

Saksdokumenter:

6
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.  Totalregnskap 2016

0  Delregnskaper 2016

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Totalregnskapet  i  Nord—Troms Regionråd består av 3 avdelings—regnskap; drift inkl

ungdomssatsinga RUST, Nord—Troms Studiesenter og Kompetanseløft Nord—Troms.

Andre satsinger/prosjekter i regionrådet:

.  «Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms», prosjekter:

o Kompetanseløft Nord—Troms  — inngår i totalregnskapet (egen avd)

0 Boligutvikling Nord—Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for

rapport og regnskap)

o Helhetlig entreprenørskapssatsing HopplDE gjennom 3 delprosjekt,

hvor regionrådet er prosjekteier i satsingen mot;

-  Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport).

Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til uttrykk  i

regnskap 2017.

-  Unge griindere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og

rapport). Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til

uttrykk i regnskap 2017.

.  Forskningsnode Nord—Troms  — samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT

.  Mastergradstipend Nord—Troms  — samarbeidsprosjekt med flere aktører.

Regionråd har økonomisk ansvar.

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

enkelte kommunene.

Delre nska Drift:

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort opp

med et overskudd på kr 132.746 for 2016. Overskuddet skyldes i hovedsak at

følgende budsjettposter ikke er benyttet i 2016 (dette er aktiviteter som er utsatt og

vil bli gjennomført i 2017):

.  Kr 50.000 til data- og arkivsystem

.  Kr 10.000 til kjøp av datautstyr

0  Kr 40.000 til mastergradsstipend (er utlyst, bør avsettes til fond)

Kommentarer til awik på kostnadssiden;

7
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0 «Regnskap og revisjon» — regnskapsfører har vært ansatt  i  regionrådet  i  2016,

kostnaden kommer derfor til uttrykk  i  posten «lønn og personal»

o «Møtekostnader» — overforbruk skyldes flere 2—dagers møter enn budsjettert.

Kostnaden har økt de siste årene grunnet endring i møtetidspunkt for

rådmannsutvalget, som har innført fast møtedag mandag i forkant av

regionrådsmøte. Dette medfører overnattingskostnader.

Delre nska Nord—Troms Studiesenter:

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 68.462 for

2016. Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som

Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike

kurs, awikling av eksamen o.l.

Det arbeides fortsatt med å få en forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret.

Delre nska Korn etanseløft i Nord—Troms:

Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord—Troms» er gjort opp i balanse for 2016.

Dette utviklingsprosjektet i regi av Nord—Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger;

. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

o  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 %).

Totalre nska et:

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for

regnskapsåret 2016 på kr 64.284.

Forsla til vedtak:

1. Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2016,

med et overskudd på kr 64.284.

2. Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet overføres og

fordeles slik;

a. «Mastergradsstipend fond» kr 40.000

b. ”Frie fond" kr 24.284

3. Styret fremmer sitt vedtak som forslag overfor representantskapet.

8
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Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 16/17 Styrets årsberetning 2016

Saksdokumenter:

.  forslag til styrets årsberetning for 2016

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav  i  Regnskapsloven og sendes sammen

med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i

Brønnøysund.

Forsla til vedtak:

Det fremlagte forslaget godkjennes som styrets årsberetning for 2016.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 17/17 Årsrapport 2016

Saksdokumenter:

.  Forslag til Årsrapport for 2016

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

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

årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.

Årsrapporten for 2016 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord—

Troms ungdomsråd/RUST og Nord—Troms Studiesenter med utviklingsprosjektet

«Kompetanseløft i Nord—Troms 2014—2018». «Kompetanseløft Nord—Troms» inngår

i  satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms» som

også omfatter «Boligutvikling» og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDE», som

begge hadde oppstart i 2016, disse er også omtalt i årsrapporten. 12016 ble det

iverksatt satsinger på «Mastergradsstipend Nord—Troms og Forskningsnode Nord—

Troms», begge er omtalt i rapporten.

Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor

rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2016 er også tatt med i årsrapporten.

9
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Det er  i  tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.

Forsla til vedtak:

Den fremlagte rapporten godkjennes som selskapets årsrapport for 2016, og legges

frem for representantskapet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 18/17 Tema rådsforsamling 2017

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Rådsforsamling avholdes årlig i etterkant av representantskapsmøte i regionrådet.

Representantskapet er regionrådets øverste organ og består av 18 medlemmer (3

kommunestyremedlemmer fra hver av eierkommunene). Representantskapet og

styret (ordførerne) utgjør til sammen rådsforsamlingen, som skal være et politisk

verksted for utviklingen av regionen.

l2016 ble den «nye» rådsforsamlingen orientert om regionrådets virksomhet, og

styret presenterte sitt overordnede styrings— og strategidokument for 2016—2019.

Vurdering:

Høsten 2016 valgte styret i regionrådet å iverksette prosessen med «regionalt

samarbeid Nord—Troms», se sak 14/17. Ivedtak fra september 2016 går det fram at

dette bør være tema for rådsforsamling 2017.

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd vil sette «Regionalt samarbeid Nord-Troms» som

tema for årets rådsforsamling. Det er viktig at alle styringsorganer i regionrådet

involveres og deltar i drøftinger vedrørende status og veien videre for samarbeidet i

regionen. Fastsetting av videre prosess i arbeidet bør også vedtas i

rådsforsamlingen. (Det vises også til vedtak i sak 14/17).

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 19/17 Nytt fra kommunene

10
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Saksopplysninger:

«Nytt fra kommunene» settes på sakskartet ca en gang pr år. Under denne saken

orienterer ordfører om aktuelle saker fra egen kommune, ca 5 min pr kommune.

Dette er en grei måte å holde hverandre orientert om enkeltsaker, og en mulighet til

å gjøre koblinger/opprette samarbeid/diskutere og utveksle erfaringer.

Informasjon om hva som skjer i nabokommunene bidrar også til å bygge under

samarbeidet og øke kunnskapen om hva som skjer i regionen. Ordførerne orienterer

i møtet.

Kåfjord."

. Helsesenter — utfordring med ulike saksbehandlere i Husbanken

.  Skredutfordringer

o Trollvik skole legges sannsynligvis ned fra høsten

Storfjord:

.  5kredutfordringer  — sliter med a° finne handlingsrom for a” utvikle kommunen

.  Sliter også med Husbanken — radikal nedgang i bevilgning, fri for penger

allerede for 20/  7

o  Trafikksikkerhet Oteren  (E6/E8  Balstj'ordeidet) — Storlj'ord ferdig med

reguleringsplan, mens Balsfjord ikke har behandla saken — frustrerende a° ikke

komme videre

Skjervøy:

.  Landa mye fiski vinter

jobber med flere fisker/prosjekt

o Marin Harvest skal gjøre endelig vedtak vedr smo/tan/eggsp/aner mai

0 Barnehager — ma” opprette  2  nye avdelinger til høsten

. Stor etterspørsel etter boliger

.  «K ostbart» for kommunen at befolkningstall ikke blir fortløpende oppdatert

(etterslep) — skal sjekke ut mer hva dette skyldes

o Langbakken ma" ut på nytt anbud

K  vænangen:

.  Også høy aktivitet i kommunen

0  /  gang med å bygge 10 boliger etter Hamarøymodellen

.  Vente/iste på kommunale boliger

.  Ønsker a° fa° dag/ig bussa vgang til Alta

1  1
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istartgropa med å bygge ny skole

Ligger an til å bli «omstillingskommune»

jobber mye med plan

Næringsutvikling — jobber med flere aktuelle saker. Ellers er reise/iv et

satsingsområde  — samarbeid mot Finnmark

L yngen:

Bygger to kaier

Bygger ny skole

Ligger høyt på lånegje/d pr innbygger etter store investeringer de siste årene

Spritfabrikken høster stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt

Unge reise/ivsgrändere etablerer seg i kommunen, veldig positivt

Opp/e ver interesse utenfra for å investere

Utfordringer; dårlig vei, Pol/fjelltunnel og tilgjengelige boliger

Nordreisa."

Inns

Landsbysatsing — påske/andsbyen introduseres, få til enhet/ig profilering

Omsorgsboliger utredes

Skredprob/ematikk Reisadalen

Sørkjosij'e/let  — ferdigstilles til årsskiftet

Rekruttering — utfordring med å rekruttere ledere (he/se)

Enslige mindreårige flyktninger  — bokollektiv — må gjøre nye vurdering da

antal/et er redusert

Positivt i landbruket  -  unge folk som overtar

Sliter med rekruttering til fiskeryrket  — mulig samarbeid med Skjervøy.?

Store utbygginger  — gjør at man er helt sprengt på overnatting. Nordland/a

hotell på Storslett er til salgs

Sprengt på area/er

ill under denne saken i møtet."

Ordfører sin rolle ved kriser (for eksempel raset i Lyngen hvor en omkom)

Viktig å være forberedt som beredskaps/eder

Viktig å ha alt på ste/l

Budskapet ut er kjempe viktig

Medie—handtering ved krise  — felles opplæring/sette på dagsorden

Mange interesser som skal ivaretas  — mediehandteringskurs

12
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o Skjervøy skal ha temadag med: john Grimsby (?) — kommunikasjon i

forbindelse med krise

Forsla til vedtak fremmet i møte:

«Nytt  fra kommunene» tas til orientering. Forslag om  å  sette mediehandtering ved

kriser på dagsorden følges opp av arbeidsutvalget, og settes opp som tema for et

regionrådsmøte.

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

Sak  20/17  Høring planprogram Regional transportplan  2018—2029

Saksdokumenter:

. Fra Troms fylkeskommune: høringsforslag planprogram for regional

transportplan  2018—2029

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Fylkesrådet har vedtatt at planprogram for regional transportplan for Troms  2018—

2029  skal sendes på høring med høringsfrist 29. mars 2017.

Gjeldende, og første, regional transportplan for Troms ble vedtatt av Fylkestinget

mars 2014, med planperiode  2014  — 2023.  Det ble  Iagt  opp til at  planen rulleres

hvert  4. år, på samme måte som nasjonal transportplan. l regional planstrategi for

Troms  2016 — 2019, som ble vedtatt av Fylkestinget oktober 2016, går det frem at

det i perioden legges opp til å rullere regional transportplan.

Fylkesrådet vil gjerne ha tilbakemelding på følgende spørsmål:

.  Dekker planprogrammet de tema som bør behandles i Regional

transportplan?

.  Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet og hvor og hvordan man kan

finne informasjon?

.  Er høringspartens interesser tilstrekkelig representert/ivaretatt i arbeidet?

.  Er det andre utredningsbehov, eller annen relevant kunnskap som ikke

dekkes i forslaget?

i forbindelse med høring av planprogrammet deltok fylkesråd Ivar B. Prestbakmo,

Bjørn Kavli, Øystein Olav Miland og Signe Stoll fra samferdselsetaten og

ungdomskonsulent Hanne Sofie Roaldsen fra Troms Fylkeskommune, Edel M.

13
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Austlid fra Statens vegvesen ogJens Kristian Nilsen på vegne av næringsutviklerne  i

Nord—Troms.

Fylkesrådens innledning/presentasjon holdt  i  møte er vedlagt.

Viktige spørsmål som fylkesråden ønsker tilbakemelding på:

0 Hva er de viktige strategier?

o Hva har hovedprioritet på fylkesveg?

.  Er det mulig å stå sammen med andre regionråd? På tvers av fylkesgrenser?

Stikkord fra diskusjonen/innspill fra ordførerne:

0 Er det gjort vurdering av hydrogen som drivstoff? Dette er fraværende tema i

samfunnsdebatten

.  Fornuftig å tenke helhetlige infrastrukturløsninger

o Spesielt fokus E8 Tromsø—Kilpis. Er det mulighet å få drahjelp med

veistrekningen over Balsfjordeidet?

.  Verdien av industriproduksjon i Lyngen - hvor oppdatert er tall fra industri i

rapporten fra «Kyst til marked»?

.  Trygghet for folk, ras—problematikk — ofte stengt i flere dager i regionen

o Økning av trailertrafikk på E6 gjennom regionen. Utfordring med beredskap

og sikkerhet

. Viktig å bli involvert i prosessen med planarbeid i fylkeskommunen

.  Korrespondanse viktig å ha fokus på

0 Skredsikring Mettevoll  —  bør ses i sammenheng med planene for

Kvænangsfjellet. Dette samme gjelder veien opp Reisadalen — stor belastning

på veien i forbindelse med statnettutbygging

Svar fra fylkesråden;

.  Korridor Tromsø—Kilpis — drahjelp (Balsfjord—Hatteng) denne strekningen

begynner å bli kritisk

.  FV 868 — veien er ikke så god. Utfordring skredoverbygg og Pollfjelltunnelen

.  Fra «kyst til marked»  — godstransport  — tall fra 2015 for sjømat, landbruk,

varehandel, avfall og forsvar. Lyser ut anbud i vår på å få oppdaterte tall «fra

kyst til marked»

o Bør være korrespondanse der det er mulig

o Skredsikring i NTP— ramme er avgjørende for skredtiltak i RTP

14
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. Hydrogen/miljøvennlig teknologi; Valg av teknologier nr 2 —

funksjon/tilfredsstille krav nr 1 i forhold til dette. Satses stort på

elektrifisering. FK med i nettverk, driver noe utprøving

Andre momenter;

o Utfordrende situasjon med trafikksikkerhetssituasjon på Oteren, Storfjord har

alt på stell, mens Balsfjord ikke er ferdig

.  Reisetid på ferge må med i anbud når dette skal ut (sist runde gikk reisetiden

over Lyngenfjorden opp og ikke ned)

.  Interessant å få innspill på de tre spørsmålene som ble reist av fylkesråden

o Behovsprøving drosje — endringer forespeilet, viktig å følge med

. «Hjem for en 50—lapp» — ordning for ungdom i Troms. Oppfordre ungdom til

å bruke ordningen

. Korrespondanse  — buss  — hurtigrute fra Skjervøy — ikke mulig med dagens

ruter

Oppfordring til kommunene:

.  Ta kontakt tidlig med fylkeskommunen i planarbeidsprosesser for å få kobla

på kollektivtransport

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Innspill gitt i møte tas med i den videre planprosessen. Det er ønskelig med

lignende møter i høringsrunden for regional transportplan og handlingsplanen til

høsten.

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

Sak 21/17 Uttalelse til St.meld. 20 (2016—2017) Pliktsystemet for torsketrålere

Saksdokumenter:

.  St.meld. 20 (2016—201 7) Pliktsystemet for torsketrålere

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Ørjan Albrigtsen og Øyvind Evanger utarbeider et forslag til uttalelse fra Nord—

Troms Regionråd som sendes til godkjenning hos øvrige styremedlemmer før den

sendes Nærings— og fiskeridepartementet.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.
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DISKUSJONSSAKER:

Møte med Troms fylkeskommune  — tema samferdsel/infrastruktur (deltakere samme

som under sak 20/17)

Diskus'on vedrørende omsøkt ros'ekt:

Regional strategi for infrastruktur i Nord—Troms — hvordan kan vi realisere dette

arbeidet sammen?

Godstrømanalyse — SVV og FK kan bidra med input (får oppdaterte tall før

sommeren 2017)

En del av arbeidet er å sy sammen kjent kunnskap fra ulike eksisterende

rapporter

SVV kan bidra med informasjon — rutevise analyser (disse er også tilgjengelig

på nett —NTP)

o Tatt for seg parsell for parsell

o Konkrete prosjekt er omtalt

Interessant med fokus på bo— og arbeidsmarked/forstørra regioner

Næringsutvikling i et fremtidsperspektiv

Signaler fra fylkesråden; — er positiv til en slik utredning, ramma kan tas ned

da noe kunnskap allerede er tilgjengelig (ikke behov for å gjøre

dobbeltarbeid). Signaler gis til fylkesråd for næring som er ansvarlig for

behandling av saken

Samferdselsetaten oversender ekstisterende godstrømsanalyse sammen med

dagens presentasjon holdt i møtet

Henvendelse fra Magne Nicolaisen — samhandlingsenheten ved UNN
Til regionrådene i Troms og Ofoten.
Det er nå flere tiltak på gang, hvor det foreslås at regionrådene spiller en aktiv rolle.

I  denne e-posten gir jeg en kort beskrivelse av de mest sentrale, og håper vi sammen kan drøfte hvor/når vi kan

følge opp disse tiltakene.

A) Vedtaki  OSO.
OSO (overordnet samarbeidsorgan mellom UNN og kommunene i Troms/Ofoten) har nylig fattet følgende vedtak;

(teksten nedenfor er utdrag av vedtaket. Hele ordlyden er i vedlagte dokument).

OSO oppfordrer regionrådene og UNN til å arrangere møter med tema «framtidens helse- og

omsorgsmfordringer — hvordan møte de demografiske endringene?»

Til møtet inviteres også helse- og omsorgspolitikere, kommunens administrasjon samt bruker-representant.

Tema på møtet bør være

0 beredskaps- og koordineringsplanerfor  å  møte framtidens helse- og omsorgsutfordringer,

o etablering av møteplasser på beslutningsnivå mellom UNN og kommunen, hvor målet er å

kvalitetssikre utskrivningsprosessen og koordinere kapasitetsntnyttelsen i regionen.

o tiltak for bruk av KAD-sengene i tråd med intensjonene.

16
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B) Nye prosedyrer for de 6 tidskritiske pasientgruppene

Kommuneoverleger fra hver av regionene samt UNN er i gang med et arbeid for  å  lage omforente prosedyrer for de
6 tidskritiske pasientgrupper (hjertestans, akutte brystsmerter, hjerneslag, traume, pustevansker, sepsis).
Når disse er ferdig planlegges regionale møter hvor prosedyrene presenteres og øving gjennomføres.

C) Fylkesmannen i Troms  — oppfølgning av samling for ordførere og rådmenn.

Fylkesmannen i Troms arrangerer seminar for ordførere, rådmenn og helsesjefer den 19. og 20. april. Tema for
samlingen er velferdsteknologi og digitalisering. I programmet heter det;

En aldrende befolkning, flere kroniske og sammensatte sykdommer kombinert med mangel på helsepersonell, gjør
det nødvendig å  tenke nytt om organisering av lzelse- og omsorgssektoren.

I  gruppesesjonene presenteres ulike tema; fra faktakunnskap om dagens situasjon til nye måter  å  tenke

organisering og bruk av teknologi. Vi har delt deltakerne inn geografisk, og alle gruppene skal innom alle tre tema.
I  grupperte vil det legges opp til diskusjon og innspill, målet er at dette skal gi grunnlag for prosjekter kommunene
kan jobbe videre med etter samlingen.

Det er altså flere sammenfallende initiativ fra ulike hold, hvor regionene / regionrådene pekes på. Det hadde derfor
vært flott om vi kunne drøfte en felles mal for å gjennomføre dette. samt datofeste slike møter  — forhåpentligvis kan
vi klare det i løpet av høsten?

Diskusjon i møte;

. Regionrådet kan bidra med å legge til rette for en slik helsedag for Nord—

Troms

o Aktuelt tidspunkt: høsten  2017

.  Avklare spørsmål vedrørende kostnader (samme signaler som Midt—Troms

har sendt)

ORIENTERINGSSAKER:

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og Helsefak vedrørende praksisplasser

. Ønske om å få dette på plass

.  Vil komme forslag til samarbeidsavtaler til kommunene om ikke lenge

Masterutdanning lærere Nord—Troms

.  Prekva/ifisering matte og norsk

.  Rekrutteringsmøter alle kommuner gjennomført

.  Eget rekrutteringsopplegg mot Nord— Troms videregående skole gjennomført

. Møter med UiT, Nord Universitet og departement  i  Alta og møte med

kunnskapsministeren  -  tema rekruttering av lærere i Nord—Norge

Informasjon til kommunestyrene

.  Årsrapport  — legges som referatsak til kommunestyrene

o  Kommentar i møte:

0 «Politikerti/passet info»  — ønskelig med korte nyhetsbrev om de ulike

tiltakene som foregår i regionen, for eksempel velferdstekno/ogi
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Stedskvaliteter  Nord—Troms

.  Kort bestilt — kommer

o Ska/ brukes i entreprenørskapssatsingen Hopp/DE

Konferanse  Nord—Troms

. Orientering om status

o Ordførere som vertskap

o Styringsgruppe, Eirik L. Me vik leder

. Tidspunkt  — s/utten september

Forberedelse møte Tromsbenken

. Hotel/, reise mm  — ok

. Nærmere forde/ing av oppga ver tas opp på kaffeskype for ordførerne siste

fredag i mars, tidligere vedtak;

«Styret i regionrådet vil ta opp følgende saker i møte med Tromsbenken (evt

Finnmarksbenken) i  møte 6. april kl  1015  på Stortinget:

.  Utredning scooterløyper  — innledning ved Eirik L. Mevik/Svein O.  Leiros

o  NTP  — innledning ved Øyvind Evanger

o  Havbruksfond/Arealavgift  — innledning ved Ørjan Albrigtsen

.  Tiltakssonen — innledning ved Svein O.  Leiros

0 Kort orientering vedr «Opplysningsvesenets fond» ved Dan—Håvard Johnsen om

tidsramme tillater»

Regionrådsmøte  i  mai ble  i  møtekalender kombinert med møte med Sametinget.

Dette møte er vedtatt utsatt. Regionrådsmøte i mai kan kombineres med

Komm.prop.—møte iTromsø 16. mai, eller det kan avtales eget Skype—møte

.  Det ble avtalt Skype—møte mandag 15. mai kl  10—12

.  Det innføres fast møtet/d for «ordførerkaffe på skype»  — siste fredag hver

måned k/ I 200  — første gang mars./!!

Regionrådsmøte 28. november kolliderer med Samhandlingskonferansen. Er det

aktuelt  å  avtale ny dato for regionrådsmøte i november?

.  Avk/ares senere

Møtet hevet kl  7530

Rett protokol/utskrift be vitnes

Berit Hel/berg

Referent
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Nordkalottens Grensetjeneste

Storfjord kommune gjennomførte  i  perioden 2006-2010 en utredning av
muligheter for etablering av et Nordkalottsenter i Skibotn. lløpet av
prosjektet ble de raskt avdekket et behov for en grenseoverskridende
informasjonstjeneste. Både arbeidsgivere, arbeidstakere og organisasjoner
har behov for praktisk bistand, veiledning og tilrettelegging i forbindelse
med mobilitet i arbeidsmarkedet på Nordkalotten.

l 2010 fikk Nordkalottrådet  i  oppdrag fra Nordisk Ministerråd å etablere
Nordkalottens Grensetjeneste, og høsten 2011 var virksomheten igang.
Det er Nordkalottrådet som har ansvaret for tjenesten, og koordinerer
virksomheten i et samarbeid med et styre. Styret består av representanter
fra Nordisk Ministerråd, Nordkalottrådet, næringslivet,
Arbetsförmedlingen, grensekomiteer og regionale myndigheter.

Nordkalottens Grensetjeneste finansieres av Nordisk Ministerråd, NAV og
Troms Fylkeskommune fra norsk side.

&  Nordisk y
ministerråd [all [,

.!f
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Nordkalottens Grensetjeneste

'  Nordkalottens
Grensetjeneste er en av
flere nordiske
informasjonstjenester.

'  Den eneste

informasjonstjenesten
som betjener 3 land;
Norge, Sverige og Finland.

'  2 kontorer;

—  TornioHaparanda

—  Skibotn

&  Nordisk
ministerråd

Polllolslmlofln

Rain-nemnt-

-\  Skibotn
'  n-NO-SE

.  Pohlokhloth

;  .Mkneuvonh

Fl-SE

[@I/
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Nordkalottens Grensetjeneste
Mål:

'  legge  til rette for grenseoverskridende aktiviteter for

arbeidsgivere, arbeidstakere, organisasjoner og

myndigheter

'  økt mobilitet på tvers av landegrensene.

°  veiledning, informasjon, rådgivning, tilrettelegging

og kontaktformidling, % gi den enkelte bedre

forutsetninger for å kunne fungere på begge sider av

grensene.

'  fjerne grensehindre

[@I/
,1

f  I
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Grenserelaterte spørsmål - privatpersoner

°  Arbeidsmarked

'  Ytelser fra NAV

'  Familierelaterte forhold

°  Arbeidsforhold

'  Flytting

'  Skatt-grensegjengere

'  Toll

'  Sosialforsikring/medlemskap

'  Samarbeid med fagorganisasjoner og myndigheter

[@H /

'  Grensehindre
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Grenserelaterte spørsmål -næringsliv

Toll, moms og skatt

Arbeidsgiver: arbeidstakerspørsmål

Oppdrag innen bygg & anlegg

Oppstart av virksomhet

Kontaktformidling — f.eks. arbeidsgivere som

Ønsker å rekruttere på tvers av landegrensene.

Samarbeid med næringslivsorganisasjoner

'w ,/

I
IJ

214



Fagoranisasjoner og myndigheter

'  Et tett samarbeid med flere fagorganisasjoner.

'  Arrangert felles seminar med Fellesforbundet og

Rakennusliitto (det finske bygningsforbundet).

'  Kontakt med myndigheter  —  blir brukt som

ressurs i grenserelaterte problemstillinger.

[@1/ /
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Aktivitet  i  2016
1852 kundekontakter

—  52  %  privatpersoner

—  14  %  bedrifter

—  34  %  var organisasjoner/ myndigheter

Arrangert 3 seminarer/infotreff

—  167 personer

Deltatt på 34 seminarer/nettverksmøter

— 1563 personer

Nettsider

430 følgere på Facebook

[@1/ '
/I
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Grensehindre

Nordkalottens Grensetjeneste bidrar til å fjerne

grensehindre.

Grensehindre identifiseres, dokumenteres og

rapporteres til Nordisk Ministerråds

Grensehinderråd, som ved behov løfter problemene

til politisk nivå.

Grensehinderdatabasen

Deltakelse i Nordisk IVIinisterråds

informasjonsnettverk.

Deltakelse i Förenklingsgruppen Norge-Sverige.

l/ /
(J
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Grensehindre

°  Grensehinderrådet ble opprettet av de nordiske samarbeidsministerne etter

initiativ fra de nordiske statsministerne.

—  (Island, Norge (Svein Ludvigsen), Sverige, Finland, Danmark, Åland, Færøyene,

Grønland, Nordisk ministerråd, Nordisk råd)

— l2017 har Norge formannskapet

Grensehinderrådets mål:

°  Prioritere grensehindre som oppstår innen arbeidsmarkeds-, sosialforsikrings—, og

utdanningsområdet, og som er mulig å endre gjennom avtaler og/eller

regelendringer hos myndigheter og departetment. Både fjerne eksisterende hindre,

og forebygge slik at nye hindre ikke oppstår.

°  Arbeide med grensehindre som kommer inn via blant annet de grenseregionale

informasjonstjenestene (Nordkalottens Grensetjeneste, Grensetjänsten Morokulien

(Norge—Sverige), öresundDirekt og Hallo Norden.

°  Målet er eliminere 5-10 nordiske grensehinder hvert år.

°  12 stk grensehindre ble løst i 2016.

[wil 5’
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Grensehindre

'  Akutt grensehinder  i  2015 — passivt kjøretøy i

Finland

Elektrikerutdanning

Norsk mva. ved innførsel av arbeidsmaskiner

Pasientreiser

Fed re kvoten

w,, ,
fj/j

219



* Pohjoiskalotin Rajaneuvonta W

”  ; Nordkalottens  Gränstjänst no l .‘
Nordkalottens Grensetjeneste U  ? \\ /.

Utvikling av Nordkalottens Grensetjeneste  -
naeringslivsveiledning

J. V
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Juni 2016 — Mai 2019

ll uer  l  33
Pohjoinen
Euroupan aluekehitysrahasto EUROOPAN UNIONI
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Utvikling av Nordkalottens Grensetjeneste-

næringslivsveiledning

'  Lead Partner: Lapplands förbund/Nordkalottrådet

'  Norsk partner: Storfjord kommune

'  Prosjektperiod: 01.06.16  —31.05.19

'  Budsjett: 1083 353 €

— EU-budsjet 500 000 € (bevilget EU—finansiering 325 000 €)

—  Norsk budsjett 583 353 € (bevilget lR-finansiering) 291 678 €) Cirka 4,8 mill.

— Offentlig medfinansiering 466 675 € (Nordkalottrådet, Lapplands förbund,

Storfjord kommune og Finnmark, Nordland ogTroms fylkeskommune)

'  5 medarbeidere

u  uer  I  ”r.-9
Pohjoinen
Euroopan  aluekehitysrahæsto EUROOPAN UNION!
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Prosjektets  hovedmål

Skape et velfungerende nettverk med aktører 9 kan raskt bistå de

bedriftene som vil utvikle sin virksomhet over grenser

Gjennom effektiv kommunikasjon forebygge og unngå grensehindre

Gjennomføres i tett samarbeid med næringslivsorganisasjoner

Skape forutsetninger for at regionens SMBs skal kunne øke export og

samhandling med bedrifter i andre land

Sikre permanent drift av NK—GT-næringsliv

ll ILBI  I  e5
Pohjoinen
Euroopan aluekehytysrahasto EUROOPAN UNIONl
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Samkjøring med  Gränsmöjligheter
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Pohjoiskalotin Rajaneuvonta ”  å"... , '
J, Nordkalottens Gränstjänst V» K 3‘

Nordkalottens Grensetjeneste Il —. ,/

Styringsgruppe

Ekdahl Päivi, Lapplands förbund — leder av styringsgruppen

Blomster Tomas, Företagarna Norrbotten Service AB

Wallin Susanne, Norrbottens Handelskammare

Heinonen Mirja, Lapplands företagare

Rautajoki Timo, Lapplands handelskammare

Kujala Jukka, Team Botnia Oy

Andresen Anita, Bedriftskompetanse A/S

Sabbasen Elin, Samisk nærings— og utredningssenter (SEG), Tana

Greta Johansen, Nordland fylkeskommune

I I  “.6  [  [leg
Pohjoinen
Euroopan aluekehitysrahasto EUROOPAN UNIONl

224



I.

..-. .u... s
.. l

. ho

225



TROMS  fylkeskommune

ROMSSA tylkkasuohkan

Regional transportplan 2018  —2029
Bakgrunn

° Helhetlig og langsiktig samferdselspolitikk for å ivareta behov og krav til
et effektivt transportsystem i Troms. Derfor har fylkestinget vedtatt  å
utarbeide Regional Transportplan for Troms.

' RTP Troms 2018—29 er en rullering av gjeldende RTP (2014-23)

° Rullering av RTP fremgår i regional planstrategi, vedtatt av fylkestinget
oktober 2016

' Plan for 12 år for  å  følge Nasjonal transportplanperioden
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

Regional transportplan 2018  —2029
Prosess/fremdrift

Det blir lagt opp til en framdrift  i  planarbeidet
som sikrer et vedtak  i  fylkestinget oktober
2017

Planprogram  —  høringsfrist 29.mars

Planforslag (strategidokument) på høring
23.mai — 21 .august

Bred høring, møter med kommuner, NHO,
Sjømatrådet, organisasjoner, regionale
statsetater

Samarbeid med Statens vegvesen

Behandles på fylkestinget oktober 2017

HP for fylkesveg 2018-2021 behandles på
fylkestinget i desember 2017

høring i oktober 2017

Planprogram
plandokumcm
RTPHandlingsplan

for f» lines» eg

20 1 7

Planprogram til høring

Merlmadsbehandling

Vedtak planprogram

Utredningsarbeidf
utarbeidin  RTP
RTP til høring

L'Ierknadsbehandling

Fylkestingets
behandlin  RTP

Utredningsarbeidf
utarbeidin HP
HP for fv. til hmin
Merlmadsbehandling

Vedtak HP for fv.

I F A M J J A S N D
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TROMS fylkeskommune

ROMSSA  fyikkasuohkan

Regional transportplan 2018  —2029
Plantema i planprogram

° Tverrsektorielt:

° Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

' Universell utforming

- Bo- og arbeidsmarkedsregioner

' Klimautslipp, miljøvennlig transport og klimatilpasning

' Trafikksikkerhet

' Samfunnssikkerhet og beredskap

Hovedtema som skal dekkes:

Fylkesveg

Aktiv transport (gang, sykkel og folkehelse)

Kollektivtransport

Statlig infrastruktur

Næringslivets transportbehov

Transportsektorens samlede miljøpåvirkning
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

NTP 2018-29 avgjørende for  regionalt  handlingsrom

' Ny NTP legges fram før påske  i  år

' NTP vil gi føringer for hvor mye penger som allokeres til en del viktige
satsinger som har direkte og indirekte effekt på regional
transportutvikling.

%

' Rassikring

' Fylkesvegportefølje (evt. omklassifisering)

' Etterslepet og fornying av fylkesveger
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NTP  2018-29  og føringer for  klima- og miljø

° Nye ferger og hurtigbåter skal bruke biodrivstoff, lav- eller
nullutslippsteknologi

- Inntil nullutslippskjøretøyene tar over skal bensin- og dieselbilene som
selges vare ladbare hybrider

' Etter  2025  skal nye privatbiler, bybusser og varebiler være
nullutslippskjøretøy

' Innen  2030  skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye
Iangdistansebusser, 50 prosent av nye lastebiler vare
nullutslippskjæretøy

° l2050  skal transporten være tilnærmet utslippsfri/ klimanøytral
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan U tfo rd ri n 9 er — fylkesveg n ettet

Kritisk høyt forfall — Vedlikeholdsetterslep på 6—8 milliarder kroner bare  i  Troms.

Vårt aller største hinder for en moderne samfunnsutvikling.

Mangelfull vegstandard vil medføre redusert fremkommelighet og i ytterste konsekvens
vegbrudd og stengning

Vi ønsker å utbedre særs viktige og dårlj e fylkesve strekninger for næringsliv og vår
befolkning, men VI mangler midlene for a unne dek e behovet.

Gapet mellom standard på fylkesvegene og riksvegene øker.

Inntektssystemet slik vedtatt i  2914  av Stortinget gir betydelige utfordringer for ferge produksjonen,
noe som selvfølgelig ogsa VII paVIrke fylkets øvrige økonomi.

Strategiene i NTP må i sterkere grad se hele transportkjeden i sammenheng for viktige næringer og
vekstregloner, uavhengig av hvem som eier vegen.

Troms fylke mangler jernbaneforlbindelse og forbindelser som tar med containergods sjøvegen. Dette
skaper en svært veg-avhengig SituaSJon.

Viktige strekninger på riksvegnettet og fylkesvegnettet i Troms har dårlig bæreevne med behov for
oppgradering.

'  Blant annet må veger tilpasses modulvogntog langs fylkets tungt trafikkerte godsstrekninger.
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Kjennetegn ved vårt fylke  — verdiskaping som krever god logistikk

' Et fylke med høy verdiskapning og positiv samfunnsutvikling — Vi har
en  styrket nasjonal  betydning for Norge.

0 Dette krever et transportnettverk prioritert med høy kvalitet og
fremkommelighet for befolkning og næringsliv.

0 Nord-Norge står sammen om en felles strategisk satsing; «Fra kyst
til marked» for  å  få fram vårt hovedbudskap i NTP  2018-29.
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

Felles strategisk

satsing —  FRA  KYST

TIL  MARKED

5<Kyst til marked» strategien ser helheten
l  transportkjeden o ldentrfrserer behovet
for koordrnerrng meolom staten l NTP og
fylkeskommunen pa:

°  Farleder/fiskerihavner

°  Fylkesveger og ferger

°  E6/mellomriksveger og
utenlandskorrldorer

°  Ofotbanen/Nordlandsbanen

°  Skredsikring

°  Lufthavnstruktur og flytilbud

Strategien omfatter 9 så bolyst o veksti
byer, tettsteder og drs rlkter, der 0 entlrg
kollektlvtransport er avgjørende.
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Vi kreve  statlig oppfylling av  «  kyst til marked» strategien  gjennom

Ekstra nordområdesatsing i  NTP 2018-29 på:

°  Prioriterte «kyst til marked» korridorer på riksveg

°  Prioritering av fiskerihavntiltakene og farledsutbedringene i nord

Fylkesveger må prioriteres gjennom egen «fylkesvegpakke» i NTP

°  Etterslepet må ned i hovedkorridorene for sjømattransporten

°  Særskilt satsing på E8 (E8/E6)korridoren mellom Tromsø og
Finskegrensen
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Fokus: Troms fylke arbeider for bedret transportvilkår for
sjømat og for Skjervøy

Flere av våre regionale utredningsarbeid, strategier og planprosesser får fram
fiskeri- og havbruksnæringens transportbehov. Kunnskapsbasert forvaltning og
politikk står sentralt i sjømatfylket Troms og fylkeskommunen tar vårt ansvaret på
alvor!

Pros'ekt Lan bakken  å  Sk'ervø - Fv 866

- Høyt prioritert og stor regularitetshinder for næringsliv og innbyggere på Skjervøy

-  Byggestart nå (høsten 2016) innenfor en kostnadsramme på 100 mill. kroner

-Denne vinteren blir den siste med problemene vi i dag kjenner på Langbakken

"  ——  *  ' >....

, .. M.;-;;?"
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Andre eksem ler  å  konkrete tiltak som er vikti for fiskeri- o havbruksnærin a  i
Nord-Troms

Ekstra skilt på fergen til Arnøya: Storstein  —  Lauksundskaret (fra  2-3) bidrar til  å
ivareta de utfordringer som har vært med  å  få innsatsfaktorer til Arnøy og
sjømatprodukter ut.

FV 866  — Tunnelvedlikehold  -  Kågentunnelen og Maursund

Kompensasjonsmidler til E  6  Kvænangsfjellet og langsiktig arbeid for
tunnelløsninger

Post 60-midler til kommunale fiskerihavntiltak samt statlige
fiskerihavnetiltak/farleder

Påvirkningsarbeid NTP kommuneproposisjon og statsbudsjett,
handlingsprogrammer Kystverket, Avmor, kommuner, interesseorganisasjoner,
bransje mv.

'  Eks. Sikre Sørkjosen som regional flyplass, Sørkjosfjellet, streknings
E8 mv.

f:?

l  —. 1

' "T". _' .w-  f  '  , _~.- -- in  I  , ,-,. _ , ,  .

236



@ Kollektivtransport

' Helhetlig billettsystem for Troms —
'  ,' T=," ? V Tromskortet og mobillett på alle busser,

. ,. > — bater o ferger... ogsa Lyngen og
' Ullsor -fergene.

' -- , ° Strategi for kollektivtilbudet i distriktet:
"%: ä °  holdeplassrevisjon i løpet av ett års tid

'  kartleggin og plan for opprustning av
knutepunk er

' Har startet arbeidet med forenklin av
takstsonesystemet for buss l  hele ord-

'— Norge — samarbeid med Finnmark og
» - Nor land

\ ' Det er 0 så et °mål å kunne bruke
reiseko ene pa tvers av alle fylkene

n.-.___ .. '  Summen av de to siste jør det lettere å
h:- ., °; :  ' . - ' ' "'t" finne billettprisen og be re produktutvikling
1% i”" '' for turister/reiseliv.

237



%
TROMS  fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Kollektivtransport — nye anbud (Nord-Troms):

Følgende kontrakter skal ut på anbud  i  Nord-Troms i tiden fremover:

BUSS:

Ruteområdet

Nord—Troms

Skolebil Lyngen

Skolebil Nordreisa

Skolebil Storfjord

FERGE:

Ruteområdet

Rotsund -Havnnes

Storstein  — Lauksundskaret

Stornes  -  Bjørnerå

Breivikeidet  -  Svendsby

Lyngseidet  — Olderdalen

Hurtigbåt:

Rute 8 og 9

Kontraktslutt  +

maks opsjon Anbud utlsyt Oppstart av ny kontrakt

01.08.2019 okt.17

01.08.2019 okt.17

01.08.2019 okt.17

01.08.2019 okt.17

Kontra ktslutt

eksisterende

kontrakt

31.12.2019

30.04.2020

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

30.04.2018

Opsjon

5

HHUJUJ

1

01.08.2019

01.08.2019

01.08.2019

01.08.2019

Kontraktslutt

eksisterende

kontrakt +opsjon

31.12.2024

30.04.2023

31.12.2022

31.12.2020

31.12.2020

30.04.2019

Anbud utlsyt

aug.21

sep.20

mar.18

jan.18

jan.18

sep.17

Oppstart av ny kontrakt

01.01.2025

01.05.2023

01.01.2023

01.01.2021

01.01.2021

01.05.2019
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

Utfordringer og økonomiske rammer

Mål Strategi Tiltak
Kommunikasjon og infrastruktur i  Arbeide for å øke de økonomiske Fylkesrådet legger inn de økte

Troms skal forvaltes og utvikles på en rammene for transportnettet  i  Troms. fornyingsmidlene fullt ut og vil jobbe

bærekraftig måte for å gi samfunns— og for å få på plass et nasjonalt
næringsliv gode vilkår og *  '  '
markedstilgang. Fordeling vedlikehold fylkesveier og

kapitalutgifter  2016  -  2020  og 2025 12017-kr

Hovedut ordrin er
"N'7*— ,... .

Økende grad av forfall på veiene i  kombinasjon med økte kapitalulgifter.

 

80  000 38 000 faae
50 mo 38 000 "

76 38 000
40 000

38 000

70  000
20 815

2016 2017 2018 2019 2020 2025

I Dekkelegging Annet vedlikehold f? Kapitalutgifter

BucLejettallenejbr dekkelegging og annet vedlikeholdfor  2016  er i tabellen oppjustert med 2,5
prosent prisvekst til  2017-krf0r  sammenligningens skyld.
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Investeringer  2017

Samlet  investeringsbudsjett for  2017

er på 546 746 000  (inkl mva)

Bj arkøyforbindelsene

Langsundforbindelsen

Langbakken

Harstadpakken

Tenk Tromsø

Belønningsordningen Tromsø

Skredsikring fv  2  Aun

Skredsikring fv  243  Røynesbukt

Fv 86 G/S-veg Tømmervik -Grunnreis

Fv  848  Ura

Fv 848 Seglsten

Fv 263 Kvalsundtunnelen

Fv 847 Nordlibekken og Strømsør bruer

FV 102 Flesnes bru

Planlegging

Planlegging Ullsfi ordforbindelsen

Kollektivinfrastmktur

Milj ø- og servicetiltak

Sum prosjekter

Ballesvikskaret/Grylletj ordbotn

Sum investeringsramme

142 640

4 000

68 000

61 800

24 000

15 950

17 000

5  200

9  200

55 200

2  300

24 500

3  500

16 000

4  500

3  000

1 000

457  790

88 974

546  764
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

Regionale utfordringer  — Samling rundt prioriteringer?

Det økonomiske handlingsrommet for RTP-perioden og
handlingsplan for fylkesveg 2018-21 er sterkt redusert og vil gi en
tøff prioriteringssituasjon allerede fra 2018.

Reduksjon av handlingsrom er dels en konsekvens av bindinger til
investering på store prosjekter og til øremerkede tiltak som
rassikring og for å oppfylle krav til opprusting av bruer og tunneler.

Samarbeid med kommunene for å utvikle et best mulig
kollektivtransporttilbud innenfor begrensete økonomiske rammer
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TROMS  fylkesk mmmmmm

ROMSSA  fylkkasuohkan

S ørsmål

' Hvilke strategier ønsker regionrådet og næringslivet å løfte
fram som den viktigste?

' Hvilken veginfrastruktur er hovedprioritet på fylkesveg?

' Er det mulig å stå sammen med andre regionråd/næringsliv på
tvers av kommunegrenser/evt. fylkesgrenser?
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Orallar”
Wim

Post  Nordreisa

Fra:

Sendt

Til:

Kopi:

Emne:

Vedlegg:

God dag!

Det vises til vedlagte protokoll.

Hilsen

BERIT  FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA

mob /97 56 73 66

tlf/77 58 82 79

web  /  www.nordtroms ortalen.no

035. lsk+usb

Berit Fjellberg

torsdag 30. mars 201710:11
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

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; Hege Liland; Jenny Fyhn Olsen;
Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no);
Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde Johnsen;
lda Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; Stig Kjærvik; Tonny Mathiassen;
Laila Lanes
Protokoll møte Nord-Troms Regionråd 27.-28.03.17
Protokoll fra møte NTRR 27.—28.03.17.docx; NTRR—Nordkalottens

Grensetjeneste vinter 2017 (002).pptx; RTP  — Dialogmøter med regionråd  -

Fylkesråd Ivar B Prestbakmo -Nord-Troms regionråd.pptx

1
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EMNE:

STED:

TIDSPUNKT:

DELTAKERE:

Ordførere:

Fra adm:

Forfall:

Merknad til innkallin

N  ord-Troms Regionråd DA
Stm—Hold Kwara Sigh—nm Nnrdrdm hmmm/n

vvvWmf
PROTOKOLL FRA MØTE

NORD—TROMS REGIONRÅD DA

Ark?"

Møte nr 2—201 7

sk e

2]. februar 2017 kl 0900

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Knutjentoft, Storfjord

Dan—Håvardjohnsen, L n en

Berit F'ellber ,da li leder

Svein O. Leiros, Kåf'ord

: ingen

Merknad til sakslisten: det var enighet om følgende saker under eventuelt:

.  Planprogram RTP (regional transportplan) 2018—2029

.  Orientering om status utredningsarbeid regionalt samarbeid (fra RU—møte

20.02.17)

.  Orientering om Arctic Race i Lyngen

VEDTAKSSAKER:

Sak 10/17 Godkjenning av referat fra møte 31.01.17

Saksdokumenter:

o  Protokoll fra møte 31.01.17

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 31.01.17

avholdt i Olderdalen.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: re  ionrad@ntrom$.no
www.nordtroms orm/an.no
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Sak 11/17  Konferanse  Nord—Troms 2017, finansiering kommunal egenandel

Saksdokumenter:

o Sak 50/16 Nærings— og utviklingskonferanse Nord—Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms er forankret i «Regional planstrategi for

Troms». Planen har 3 fokusområder; kompetanse, boligutvikling og

entreprenørskap. Det er utarbeidet egne prosjektplaner for alle satsingene og de er

alle finansierte med midler fra Troms fylkeskommune. Arbeidet er forankret i

kommunene underveis i prosessen.

Prosjektene Kompetanseløft Nord—Troms, Boligutvikling og den helhetlige

entreprenørskapssatsingen HopplDE er alle kommet godt  i  gang. For å synliggjøre

satsingen, inspirere, bygge nettverk og gi påfyll til videre arbeid, gjorde regionrådet

i november 2016 vedtak om å arrangere en nærings— og utviklingskonferanse for

Nord—Troms i løpet av 1. halvår 2017.

Vurdering:

Det er oppnevnt en egen styringsgruppe for konferansen med ordfører Eirik L. Mevik

som leder. Søknad om støtte til konferansen er sendt Troms fylkeskommunene.

Fylkeskommunen har gitt positiv tilbakemelding på at de kan bidra til konferansen,

under forutsetning av kommunal medfinansiering.

Kostnader for konferansen:

Koordinering kr 100.000

Kommunikasjon og markedsføring kr 75.000

Leie av teknologisk utstyr kr 100.000

Leie av lokale kr 40.000

Honorar innledere kr 100.000

Honorar møteledelse kr 60.000

Mat og drikke under konferansen kr 50.000

Uforutsett kr 25.000

Totale kostnader kr 550.000

Finansiering:

Adr.: Hovedveien 2, 9157 Storslett
Tlf. 7758 82 79, Org. nr. 979  470452 . . .  .. . .. .  .
E-post: re  ionrad@nrroms.no
www.n0rdtroms  orm/enno .  '  I  ' o
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Billettinntekter (deltakeravg kr 675x1505tk) kr  100.000

Statskog/Troms fylkeskommune kr 225.000

Nord—Troms kommunene kr 75.000

Andre rivate aktører nærin sliv kr  150.000

Sum inntekter kr  550.000

Et slikt spleiselag betinger at kommunene bidrar med kr12.500 hver til

konferansen, til sammen kr  75.000.  Tidsplan slik først planlagt med konferanse i

løpet av 1. halvår er ikke mulig å realisere. Vi må derfor forskyve tidsperspektivet et

halvt år. Det er viktig at konferansen gjennomføres i løpet av 2017 om den skal

være relevant for de ulike prosjektene.

Nærmere presentasjon av konferansen vil bli gitt i møte.

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd ber kommunene bidra med kr  12.500  hver til

nærings— og utviklingskonferanse for Nord—Troms  2017.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak  12/17  Dagsorden møte Tromsbenken 6.4.17

lregionrådsmøte  31.01.17  ble følgende saker diskutert som aktuelle:

.  Serviceavgift  — reiseliv

.  Utredning scooterløyper

.  RUP—midler  — viktig for distriktskommuner

.  NTP

.  Havbruksfond/Arealavgift

Rådsordfører har fått bekreftet tidspunkt for møtet med Tromsbenken. Tidsramma

blir 6. april fra  10.15  til ca.  11.30.  Det er Martin Henriksen som har organisert

møtet på Stortinget da Øyvind Korsberg som er benkeleder er på komitereise. Han

vil invitere Finnmarksbenken også til møte, men det er ikke avklart ennå om noen

møter fra dem. Martin Henriksen vil ta en omvisning på Stortinget etter møtet for de

som ønsker, tidsbruk ca. 1.time.

Tidsrammen er blitt strammere enn det vi ønsket. Det blir derfor viktig å diskutere

hvilke saker som skal prioriteres. Møtet bør også avklare hvem som presenterer de

ulike sakene.

Adr.: Hovedveien 2, 9751  Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org.  nr.  979 470 452 .  I  . n  A  ø ..  I  .

E-post: re  ionrad@ntr0ms.no
www.nordtroms orm/enno '  ' ' '  '
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Forsla til vedtak fremmet  i møte:

Styret  i  regionrådet vil ta opp følgende saker i møte med Tromsbenken (evt

Finnmarksbenken) i møte 6. april kl 1015 på Stortinget:

o Utredning scooterløyper  — innledning ved Eirik L. Mevik/Svein O. Leiros

.  NTP — innledning ved Øyvind Evanger

.  Havbruksfond/Arealavgift  — innledning ved Ørjan Albrigtsen

.  Tiltakssonen  — innledning ved Svein O. Leiros

.  Kort orientering vedr «Opplysningsvesenets fond» ved Dan—Håvard Johnsen

om tidsramme tillater

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

Diskusjons— og orienteringssaker:

Erfarin er fra da ens sk e—møte'

.  Teknologi: fungerte greit (alle oppe med lyd og bilde)

.  Nyttig verktøy for å spare kjøring/tidsbruk

.  Ønsker at minimum annenhvert styremøte avholdes på skype

Strate isk utrednin infrastruktur  -  status pr 14.02.17 fra saksbehandler: politisk

behandling av søknad i uke 8 (søknad sendt 01.12.16)

.  Står ikke på sakslisten i dagens fylkesrådsmøte 21.02.17

.  Øyvind har også purret

.  Forventer avklaring i god tid før mars—møte i regionrådet

Eventuelt:

Planprogram RTP (regional transportplan) 2018—2029  — sendt ut 15.02.17 fra

fylkeskommunen. Saken står på agenda i neste møte 28.03.17 — viktig at alle møter

godt forberedt i saken

Orientering om status utredningsarbeid regionalt samarbeid (fra RU—møte

20.02.l 7), vedtak fra RU ble referert i møte

Orientering om Arctic Race i Lyngen

.  Godt i gang med planlegging av etappen 12. august

. Skal være barnerace samme lørdag som racet går — på formiddagen

. Jobber med matfestival — lokal mat fra Nord—Troms (torsdag—søndag) — dette

kan være et godt samarbeidstiltak for regionen. Mer info kommer!

Adr.: Hovedveien 2, 975 ] Storslett
Tlf.  775882  79, Org. nr. 979  470452 . .  .  I;  I  .. o  .
E-post: re  ionrad@ntr0ms,no

www.nordtroms  orm/enno '  ' ' '  '
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Møtet hevet kl 1005

Rett protoko/lutskrift bevitnes

2 l . februar 20]  7

Ber/t Fjellberg

Referent

Adr.: Hovedveien 2, 9757 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E—past: re i0nrad@ntroms.no
www. nordtroms orta/en. no
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TROMS FYLKESKOMMUNE

Regional transportplan for Troms  2018—2029

Planprogram  -  høringsforslag

01.02.2017
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1  Innledning — hensikten med planprogrammet og høringen

Forankring
Gjeldende, og første, Regional transportplan (RTP) for Troms ble vedtatt av Fylkestinget mars
2014, med planperiode 2014-2023. Det ble her lagt opp til at planen skal rulleres hvert 4. år, på
samme måte som nasjonal transportplan.  1  Regional planstrategi for Troms fylke, vedtatt av
Fylkestinget oktober 2016, går det frem at det i perioden 2016-2019 legges opp til å rullere
regional transportplan (2018-2029).

1.1 Hvorfor planprogram?

Regionale planer etter Plan- og bygningsloven er underlagt krav om prosess og medvirkning.
For alle regionale planer skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram
som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal klargjøre formålet med regional
transportplan, planprosessen og opplegg for medvirkning, samt gjøre rede for alternativer som
vil bli vurdert og hvilken kunnskap som finnes.  I  tillegg skal behovet for utredninger
konkretiseres. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn,
slik at berørte kan gi innspill. Planprogrammet skal vedtas politisk.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding på følgende spørsmål:

. Dekker planprogrammet de tema som bør behandles i Regional transportplan?

'  Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet og hvor og hvordan man kan finne
informasjon?

0 Er høringspartens interesser tilstrekkelig representert/ivaretatt i arbeidet?

. Er det andre utredningsbehov, eller annen relevant kunnskap som ikke dekkes i forslaget?

1.2 Hvorfor Regional transportplan 2018-2029?

Troms har både distrikter med spredt bebyggelse og trafikale utfordringer og vekstproblematikk
i byene. Utvikling av effektiv og pålitelig persontransport er utfordrende både i by og distrikt.
Troms har ikke jernbane og sjøtransporten taper markedsandeler i forhold til vogntog på veiene.
Forfallet på vegene er stort og det er begrensede økonomiske ressurser til å stoppe forfallet.

Kollektivtransporten skal dekke etterspørsel av persontransport internt i byer og tettsted,
mellom byer og mellom regioner. l distriktene skal kollektivtransport sørge for skoleskyss og
et best mulig tilbud for befolkning. Kollektivtransporten må korrespondere der det er naturlig
og mulig, og det må tilbys gode overganger. Selv om ferge er en del av vegnettet, har det en
viktig rolle som kollektivtransport for øysamfunn i Troms.

Viktige spørsmål som skal besvares er:

Hvordan skal transporttilbudet styrke bo- og arbeidsmarked i Troms?
Hvordan kan risikoen for trafikkulykker reduseres og trafrkksikkerheten på fylkesvegnettet
bedres?
Hvordan bør forfallet på fylkesvegnettet håndteres?
Hvordan skal det regionale transporttilbudet og utviklingen av infrastrukturen styrke
næringslivets konkurranseevne på tross av distansen til markedene?
Hvordan skal kollektivtransporttilbudet i Harstad og Tromsø håndtere fremtidig transportvekst?

2
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Hvordan skal Troms utvikle et transportnett som er mer miljøvennlig og redusere klimautslipp
med utfordringene nevnt over?

Det trengs en helhetlig og langsiktig samferdselspolitikk for å ivareta hensyn, behov og krav til
et effektivt transportsystem i Troms. Derfor har fylkestinget vedtatt å utarbeide Regional
Transportplan for Troms. Planen er ment å bidra til samordning av planprosesser og skape en
samarbeidsarena for involverte forvaltningsnivå.

2  Beskrivelse av planområdet
Regional transportplan vil omfatte hele Troms fylke i tillegg til grenseregionene i Nordland og
Finnmark. Videre må planen forholde seg til transportkorridorer og kommunikasjoner internt i
landsdelen, til andre landsdeler og til internasjonale korridorer.

Andenes

 
Figur I. Oversiktskart Troms jj/lke.

Transportplanen skal vise utviklingstrekk knyttet til demografi og næringsutvikling i Troms

som har relevans til utvikling til transporttilbudet.

Det legges opp til å utvikle informasjon på nettsidene til Troms fylkeskommune der det gis
informasjon om planarbeidet og samferdselsområdet.
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3  Formål  med  regional  transportplan

Fylkesplanen for Troms angir målsetninger og strategier for effektiv og trygg samferdsel i
Troms. Hovedmål i gjeldende Fylkesplan er at «Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms
skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår
for utvikling og markedstilgang»

Det er imidlertid nødvendig å synliggjøre utfordringer og muligheter for underliggende områder
innenfor samferdsel. Det er også behov for bedre samordning av samferdselstilbud og
infrastrukturutvikling på tvers av forvaltningsnivå.

Regional Transportplan (RTP) skal derfor være strategisk innrettet og skal bidra til samordning
av prosesser og samferdselsmyndigheter i Troms. RTP for Troms vil gjennom mål og strategier
trekke opp langsiktig transportpolitikk, angi prinsipper og legge føringer for prioriteringer i
mere detaljerte handlingsprogram og budsjetter. Transportplan for Troms er tenkt å bidra til
samordning og koordinering av lokale og regionale planprosesser. Det er en nasjonal
forventning til utarbeidelse av regionale transportplaner som settes i sammenheng med
Nasjonal transportplan (NTP).

Gjennom RTP vil fylkeskommunen synliggjøre mål og krav til alle deler av transportsystemet.
Samtidig skal RTP gi innspill og føringer til prosesser og planarbeid i stat og kommune.
RTP vil være en overordnet plan og strategisk innrettet, og vil ikke ha retningslinjer for
arealdisponering eller utbygging, og vil dermed ikke ha krav om konsekvensutredning.

Mål og strategier fra Regional transportplan følges opp i handlingsplaner. Det legges opp til å
utarbeide  2  handlingsplaner:

- Handlingsplan for investering, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet (herunder gang,
sykkel og trafikksikkerhet)

- Handlingsplan for kollektivtransport

4
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4  Rammer og føringer for  planarbeidet

4.1  Nasjonale  rammer og føringer
Nasjonal transportplan (NTP) angir mål og strategier for Nasjonale føringer:

-  Nasjonal transportplan (NTP)
nasjonal transportpolititikk. NTP har en tidsramme på 10 - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,

år (kommende på 12 år), men rulleres hvert 4. år. areal-Og tranSponplanlegging-
Handlingsprogram for transport til sjø, på riksveg, '  NaSJonale fowentmilgerm reglonalog
. . kommunal planlegging
Jernbane, og sektorplaner for luftfart utarbeides med  _  Nasjonalkhm_og miljøpolitikk
grunnlag i mål og strategier i NTP. -

-  Lovgivning for folkehelse og universell

. . tf  '
4.2 Regional rammer og føringer u 0mg

Det foreligger flere regionale planer som har innvirkning Regionale føringer:
og som legger føringer på regional transportplan. Disse  -  Regional planstrategi
planene har definerte mål og strategier som det skal tas  -  äyufåskåmämnåäs øktjmljlipläjk

- - o -  ]e en e an mgspan OI CSVCg Og
hensyn til og som skal samordnes. I tillegg foregar det kouekfimspon
andre prosesser og annet planarbeid som Vil ha . Fylkesrådets tiltredelseserklæring
innvirkning på dette planarbeidet. Klima og - FylkeSplan for Troms
miljøperspektivet skal ivaretas i alle innsatsområder i Regfonalsimteglfor khma og energl

-  Øvrr ge regionale planer
fylkesplanen, dette følges opp i regional transportplan. -

Figur 2. Oi crsiirt  m  er i'm-inger tur Mamaia-idet

Det foreligger også planer, mål og strategier i
naboregioner og kommuner som er relevant for Transportplan for Troms. Dette skal fanges opp.

5  Organisering, prosess og medvirkning

Regional transportplan skal bidra til samordning av planprosesser i fylket. Dette krever politisk
forankring, bred kommunikasjon, tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Derfor er organisering
og medvirkning av berørte viktig for å få et godt resultat. Tverretatlig samarbeid i planarbeidet
blir også en viktig del av prosessen.

Figuren under Viser organisering av arbeidet med regional transportplan:

I I O I I I I l I

II I I

Q

G l  I
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Planarbeidet vil omfatte mange kommuner, og statlige myndigheter med regionalt ansvar. Det
er derfor naturlig at arbeidet foregår på regionalt nivå. Det søkes forankring hos kommunene
gjennom møter og kommunikasjon, foruten selve høringsrundene.

Fylkestinget har plan- og godkjenningsmyndighet, og har vedtatt regional planstrategi med

oppstart av arbeid med Regional transportplan 2018-2029.

Fylkesrådet legger fram plansaker for fylkestinget, og følger opp de vedtak som fylkestinget
fatter. Fylkesrådet vil fungere som styringsgruppe for planarbeidet.

Samferdsels- o mil'øetaten er underlagt Fylkesråd for samferdsel og miljø. Samferdselsetaten
styrer prosjektgruppen og utfører det praktiske planarbeidet.

Troms lkestrafikk (TFT) er organisert som en avdeling i samferdsels- og miljøetaten.
Oppgavene er administrasjon av kollektivtransport i fylket; buss, hurtigbåt og ferge. TFT vil
fungere som en viktig prosjektstøtte for prosjektgruppen for kollektivtransport.

Troms f lkes trafikksikkerhetsutval TFTU er delegert ansvaret for å tilrå og samordne tiltak
for å fremme trafikksikkerhet i fylket. Dette er noe fylkeskommunen, etter veitrafikklovens
§40, har et særskilt ansvar for. Det legges opp til at TFTU får ansvaret for å utarbeide en
langsiktig strategi for trafikksikkerhetsarbeidet i Troms.

Statens ve esen SVV har i oppdrag å forvalte, planlegge og drifte fylkesvegnettet på vegne
av fylkeskommunen. I planarbeidet fungerer SVV som en viktig prosjektstøtte knyttet til
prosjektgruppen, både planmessig og vegfaglig.

K stverket Jernbaneverket o Avinor forvalter hhv statlig havn og farleder,
jernbaneinfrastruktur og lufthavner, og er dermed viktige bidragsytere til arbeidet med RTP.
Nasjonal transportplan (NTP) er en overordna langtidsplan for Transportetatene og Avinor.
Prosjektgruppene vil invitere statsetatene inn når det er naturlig. De bidrar til faglig
kvalitetssikring og skal sikre at planarbeidet er i samsvar med NTP.

F lkesmannen i Troms har ansvar for å påse at lov og nasj onale retningslinjer samt prosess- og
medvirkningskrav etter plan- og bygningsloven overholdes. Foruten tidlig dialog forut for
høring, vil Fylkesmannen i Troms bli informert om planarbeidet underveis. Det opprettes
temagrupper for særlige tema etter behov.

5.1 Prosess:

Regional transportplan skal gjennomføres med prosess og medvirkning etter Plan- og
bygningsloven.

Forslag til planprogram behandles av fylkesrådet og sendes ut på høring i minimum 6 uker,
med bred kunngjøring i ulike medier og elektroniske brev.

Etter høring og offentlig ettersyn vil alle innspill til planprogrammet bli merknadsbehandlet.
Det endelige forslaget til planprogram legges fram for behandling i Fylkesrådet.

Parallelt pågår forarbeid til regional transportplan. Etter høring av planprogrammet utarbeides
et forslag til plandokument for RTP. Planen sendes ut på høring av Fylkesrådet. Etter endt
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høring og merknadsbehandling, legges forslag til regional transportplan fram for Fylkestinget

oktober 2017.

Kunnskapsinnhentingen er startet opp, samferdsels- og miljøetaten styrer og organiserer

innhenting av denne og bestiller eventuelle nye utredninger. Eventuelle konsulentoppdrag settes

ut i henhold til regler om offentlige anskaffelser.

5.2 Medvirkning:
Foruten høring er offentli e m di heter sikret medvirkning gjennom prosjektgruppe og

referansegruppe, gjennom regionale transportseminarer og i særskilte møter.

Medvirkning fra interesseor anisas'oner sikres gjennom referansegruppemøter og særskilte
møter etter behov. Disse møtene vil arrangeres fra februar til mai i 2017.

Medvirkning fra befolkningen ivaretas gjennom høring og offentlig ettersyn, samt informasjon

gjennom fylkeskommunens internettsider og kurmgjøringer i media om høringer. Det legges

opp til å legge ut utredninger og bakgrunnsmateriale for planarbeidet på nettsiden til

fylkeskommunen.

5.3 Fremdrift:

Fylkesrådet sluttbehandler planprogrammet mars 2017, mens sluttbehandling av RTP gjøres av

fylkestinget høsten 2017. Handlingsplan for fylkesveg legges ut på høring høsten 2017, mens

handlingsplan for kollektivtransport behandles av fylkestinget i 2018 (etter høringsprosess).

2017 J J J A  S  0  N D

Planprogram til høring

 

Merlcnadsbehandling

Vedtak planprogram

Planprogram

Utredningsarbeid/

utarbeidin RTP
RTP til høring

Merknadsbehandling "  ' i. "  . “2i:

   

 

Fylkestingets E  .

behandlin RTP {53"

Utredningsarbeid/ '  '— -- ,. .  » .

utarbeidin HP

HP for fv. til hørin

Merknadsbehandling

plandokument

RTP

 

Handlingsplan

for fylkesveg

Vedtak HP for fv. ;;

Figur 3: frulmirift i plnnurlwidct
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6 Planstruktur

Plandokumentet deles  inn  i  de  ulike  plantemaene som skal behandles og gjøres  rede  for, der
hovedkategoriene er:
Fylkesvegnettet, kollektivtransport, aktiv transport, statlig transportinfrastruktur,
næringslivets transportbehov, transportsektorens samlede miljøpåvirkning, forvaltning
og finansiering.

Disse kategoriene vil utgjøre hovedstrukturen i plandokumentet.

Det er flere tema som ikke foreslås som eget plantema, men som vil innvirke på flere områder
i transportsystemet. Disse vil omtales under flere plantema

7  Plantema

Planen Vil ha et stort fokus på fylkeskommunens myndighetsområde innenfor regional
samferdsel. Hovedtemaene/kategoriene, som nevnt i forrige kapittel, vil få en sentral rolle i
planen. Enkelte tverrsektorielle hensyn og tema som vil innvirke på flere områder i
transportsystemet ivaretas og omtales på tvers av plantema.

7.1 Tverrsektorielle hensyn og tema

Samordnet areal- og transportplanlegging
En viktig forutsetning for begrensing av transportarbeid og tilrettelegging for gående, sykkel
og kollektivtransport er samordning av areal og transportplanlegging. Det ikke lagt opp til
retningslinjer for arealbruk eller areal- og transportplanlegging i Regional transportplan for
2018-2029.  Men det er  behov  for å sammenfatte og samordne areal- og transportplanlegging i
fylket.

Universell utforming
Transportsystemet i Troms skal bidra til  å  sikre tilgjengelighet for alle (universell utforming),
gjennom hele reisekjeden.

Bo- og arbeidsmarkedsregioner

Det er vedtatt en senterstruktur gjennom Fylkesplan for Troms. Regional transportplan og det
regionale transporttilbudet skal reflektere senterstrukturen og skal styrke bo- og arbeidsmarked.

Klimautslipp, milj øvennlig transport og klimatilpasning
Fylkesplanen sier at klima- og miljøspørsmål skal være en del av alle innsatsområder, dette
gjelder også for Regional transportplan.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet skal være et gjennomgående hensyn i regional transportplan, og omfatter både
holdningsskapende arbeid og fysiske tiltak.  I  regional planstrategi for Troms  2016—2019  går det
frem at folkehelse skal integreres i alle regionale planer.  I  den sammenheng, og som ledd i
oppfølgingen av fylkeskommunens godkjenning som et trygt lokalsamfunn (Safe Community),
er trafikksikkerhetsarbeidet svært viktig.

8
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Samfunnssikkerhet  og beredskap
Fylkeskommunen er regional beredskapsmyndighet og har et ansvar som vegeier og
kollektivmyndighet. Som vegeier har fylkeskommunen et beredskapsmessig ansvar i forhold til

å opprettholde kommunikasjon dersom det forekommer brudd i vegforbindelsen, der dette er
mulig. Beredskapen ivaretas gjennom eget planverk for etablering av omkjøringsmuligheter der
slike finnes.

I tillegg er fylkeskommunen ansvarlig for å etablere og vedlikeholde en regionalt tilpasset sivil
transportberedskapsorganisasjon som kan bistå forsvar, politi, fylkesmann og kommuner i en
beredskapssituasj on.

7.2 Fylkesveg

Fylkesvegnettet i Troms består av 2909 km veg, med 37 tunneler, 382 bruer og 31 fergekaier.
Mye av fylkesvegnettet er veger med lav trafikk, ca. 5% har årsdøgntrafikk (ÅDT) over 3000.
Fylkeskommunen er vegeier, Statens vegvesen forvalter og planlegger på vegne av Troms
fylkeskommune (sams vegadministrasj on).

Statens vegvesen har kartlagt kostnader for å fjerne forfall på fylkesvegene i Norge. Det er et
samlet behov på mellom 6-8 mrd. kr (2012-kroner) for å fjerne forfall og nødvendige
oppgraderinger på fylkesvegnettet i Troms.
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Plantema Utfordringer fylkesveg Kunnskapsinnhenti ng
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Fylkesvegnettet

Investering

Drift og vedlikehold

Trafikksikkerhet

Byutford ringer

Rassikring

-  Innhenting av forfallet på

fylkesvegnettet i Troms er

kostnadsberegnet til mellom 6-8 mrd.

Vedlikehold og forfallsutfordringene

må sees i sammenheng med

investering.

- Selv om antall alvorlige trafikkulykker

går ned, må nullvisjonen ligge til

grunn.

-  Troms har den laveste andelen av BK

10 veger (klassifisert for

tungtransport) i landet (58 %).

-  Fremkommelighetsutfordringer og

flaskehalser for næringstransport

-  Behov for tiltak som motvirker

kostnadsøkning og vurdering av nye

prosjekt må tilpasses fremtidige

begrensede økonomiske rammer.

-  Fylkesvegnettet iTroms har et

betydelig forfall (5,8mrd 2012-kr) og

det forventes akutt vedlikeholdsbehov

på de største bruene og tunnelene.

-  Kostnadsnivået for driftskontraktene

har økt sterkt.

-  Det er et stort behov for dekkelegging

og redusere sporing.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (TFTU)

har lagt til grunn målsetninger for

trafikksikkerhetsarbeidet i Troms. l

tillegg bevilges det midler til

trafikksikkerhet over handlingsplan for

fylkesveg. Med målsetning om å fremme

folkehelsen er trafikksikkerhet er viktig

faktor.

Det vises til arbeidet som forgår

gjennom Harstadpakken og Tenk

Tromsø iTromsø

Troms har 11 punkt på riksveg og 67

punkt på fylkesveg med middels og høy

skredfakto r, og som trenger

skredsikring. Til sammen er kostnaden

anslått til over 6,4 milliarder kroner.

Kostnadsbildet svært usikkert og

betydelig. Å påregne 40 prosents tillegg

er fornuftig. Det tilsvarer et totalbilde på

rundt 9 milliarder. Av dette ca. 7, 5

milliarder på fylkesveger i Troms.

-  Strategiske vurderinger for innhenting av

forfall. Det tas utgangspunkt i viktige

strekninger med stor nærings— og

samfunnsmessig betydning

- Trafikksikkerhetsutredning for

høytrafikkerte fylkesveger

- Rapport om næringstransporter i Troms

skal oppdateres

- Det skal utarbeides en oversikt over de

økonomiske rammene for fylkesveg og

kollektivtransport de neste 10 årene.

-  Strategiske vurderinger for drift og

vedlikehold, økonomiske rammer,

effektivisering av kontrakter og

driftsstandarder.

- Synligjøre strategi for å redusere forfallet

på fylkesvegnettet

- Strategiske vurderinger for å styrke det

regionale arbeidet med trafikksikkerhet.

Utredninger og planlegging utføres i

tilknytning til arbeidet med bypakker.

Dette omfatter Harstadpakken og arbeid med

bymiljøavtale for Tromsø. Dette arbeidet

organiseres i «Tenk Tromsø».

Det vises også til avtale med Samferdselsdep.

knyttet til belønningsordningen for

kollektivtransport.

Risikovurderingen og skredsikringsrapport fra

Statens vegvesen 2015 legges til grunn. I

tillegg ønsker Fylkestinget å hensynta sikring

av viktige «kyst til marked» korridorer og

muligheter for alternative skredsikringstiltak.

10
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Samfunnssikkerhet og Fylkeskommunen er regional Det skal utarbeides sektorplan for

beredskap beredskapsmyndighet og har et ansvar samferdselsansvaret for Troms

som vegeier og kollektivmyndighet. fylkeskommunen.

Klimautslipp fra Transportsektoren står for mer enn lnnsamling og sammenstilling av eksisterende

transportsektoren halvparten av klimagassutslippene i miljødata for tra nsportsektoren i Troms. TFK

Troms fylke. Med regionalt mål om å utarbeidet klimaregnskap for Troms og

følge de nasjonale utslippsmålene er det Tromsø by i hhv. 2014 og 2015. Øvrig

innen denne sektoren vi kan gjøre tiltak kunnskapsinnhenting siste året er bla.

som betyr noe. Mer om dette finnes i utredning for eI-buss i Tromsø by, utredning

«Klima o ener istrate i for Troms 2015- av miljørettede anbud for hurtigbåt.

2025»

7.3 Aktiv  transport
Det foreligger målsetning om å øke andelen gående og syklende. Altfor mange korte reiser
foregår med bil og det er et stort udekket behov i forhold til tiltak for gående og syklende. Med
bakgrunn i miljøhensyn, trafikksikkerhet og folkehelse er det betydelige positive effekter ved
en større satsing på gang og sykkel tilrettelegging. Målseming om å fremme folkehelse må nås
gjennom kombinasjon av flere tiltak på tvers av fagfelt.

Tilrettelegging for gang og sykkel er også et spørsmål om trafikksikkerhet og bedre skoleveg.
I  byene er det et spørsmål om reduksjon av personbiltrafikk for de korte reisene, og målsetning
om nullvekst i bilreiser.

Plantema Beskrivelse Kunnskapsinnhenting

Tilrettelegging for gående. Det arbeides ut fra vedtatte målsetninger  - lbyene vises til arbeidet med

Tilrettelegging for om å øke andelen gang og sykkelbruk på Harstadpakken, og «Tenk

sykkeltrafikk. kortere reisene, særlig i by og større Tromsø».

tettsteder. Dette reduserer bilbruk og - Kartlegging av forholdene for

bidrar til attraktive byområder og bedre gående og syklende knyttet til

folkehelse. skoleveg i Troms (fylkesveg).

ldistriktet er det et spesielt fokus på

skoleveg og trafikksikkerhet.

Folkehelse Transportsektoren har ansvar for å bidra til Redegjøre for folkehelseeffekt og

å sikre og tilrettelegge for bedre folkehelse samfunnsøkonomiske besparelser

(Folkehelseloven). ved økt gang, og sykkeltrafikk.

Folkehelseloven stiller krav til oversikt over

helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Knyttet til samferdsel er det viktig å peke

på fysisk miljø, og skader og ulykker.

7.4 Kollektivtransport
Det ble foretatt  13,5  mill kollektivreiser i Troms i  2015.  Det gjør at Troms er høyt opp blant
fylker med høy kollektivandel. Tromsø by har en stor andel bussreiser, med over 12% av alle
daglige reiser!

Samtidig vil det være vanskelig å møte fremtidig kostnadsnivå og behov for økt kapasitet i
kollektivtransporten. Hurtigbåt- og fergetilbudet er en vesentlig faktor for robuste bo- og
arbeidsmarkedsregioner i Troms. Tilbudet må være optimaliseres i forholdet mellom behov og

11
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tilgjengelige økonomiske rammer. Målsetning om økt kollektivandel betinger en langsiktig

økning av økonomiske rammer til kollektivtransport.

Plantema

Kollektivuansport i by

Kollcktivtransport i

distriktet

Ferge og hurtigbåt

Skoleskyss

Markedsføring,
reiseinformasjon,

billettering

Universell utforming

Infrastruktur for
kollektivtransport

Beskrivelse

Kollektivtilbudet er avhengig av flere

forvaltningsnivå og etater.

Tverretatlig samarbeid er en

suksessfaktor.

Et godt kollektivtilbud er, og vil bli et

sterkt virkemiddel for  å  forebygge

økt bilbruk.

Kollektivtilbudet i distriktet er

avhengig av  å  samordne

transporttilbud slik at tilbudet totalt

bedres.

Hurtigbåttilbudet i Troms består av

8 rutestrekninger som betjenes av  7

lokal- og hurtigbåter (ikke medregnet

reservefartøyer).

12 helårs fergesamband i Troms

betjener til sammen 26 fergekaier.

De fleste av disse fergekaiene har

blitt opprustet eller erstattet av nye

kaier i løpet av perioden  2006—2014.

I  tillegg er det

Fylkeskommune har gjennom lov

plikt til  å  tilrettelegge for skoleskyss.

Kundeorientering betyr tilpasning av

tilbud etter behov og redusere

barrierer. Hensiktsmessig rutetilbud,

god og tilstrekkelig informasjon til

rett tid. Forenkling av systemer for

informasjon og betaling.

Universell utforming for

kollektivreisende betinger at hele

reisestrekningen fra start- til

målpunkt er tilgjengelig for alle,

uavhengig av funksjonsnivå. Dette

inkluderer bl.a. vegnett,

transportmateriell, billettsalg og

informasjon

Temaet består av holdeplasser,

busstrasé, terminaler, knutepunkt,

ventero msfasiliteter, adkomst til

holdeplass osv.

unnskapsinnhenting

Det vises til arbeidet med Harstadpakken,

som har utredet og planlagt fremtidig

busstilbud for Harstad by. Det planlegges

nå oppstart av den nye linjestrukturen.

Det vises til arbeidet i Transportnett

Tromsø/Tenk Tromsø, der det er utredet

effektivisering av rute— og linjestruktur og

viktige fremkommelighetstiltak for buss.

Detaljplanlegging av «Metrobuss Tromsø»

er satt  i  gang.

Det skal gjennomføres en kartlegging av

knutepunkt, linjestruktur og

holdeplassmønster på fylkesveg og

riksveg, i et samarbeid mellom TFK og

SVV

Uta rbeide strategier for

kollektivtransport i distriktet

Sammenstille kunnskap knyttet til ferge

og hurtigbåt tilbud.

Oversikt og strategi iforhold til nye

anbud (jf. Vedtatt HP for kollektiv).

mtale gis under  kollektivtransport  i

istriktet.

et skal gis en oversikt over utfordringer og

uligheter teknologisk utvikling gir for

orbedringer i kollektivtilbudet fremover.

et er krav om universell utforming (UU) på

Ila nye anlegg. Det er imidlertid en

tfordring å sørge for UU på alt eksisterende

nfrastruktur på fylkesvegnett.

ed planlegging, bygging og oppgradering

kal UU prioriteres.

et skal gjennomføres en kartlegging av

nutepunkt, linjestruktur og

oldeplassmønster på fylkesveg og riksveg.

12
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7.5 Statlig infrastruktur:
Stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2018-2029 ferdigstilles før sommeren 2017.  I
løpet av NTP-prosessen utarbeides svært mange utredninger og rapporter som
grunnlagsdokumentasjon. I arbeidet med RTP vil det vises til dette arbeidet og
kunnskapsinnhentingen derfra som også inkluderer arbeid utført for Troms fylkeskommune.

Plantema Beskrivelse
Riksvegnett Riksveger i Troms består av E6 fra sør til Nord, E8 fra Finskegrensen til Tromsø

lufthavn og Tromsø havn, innfartsvegen til Harstad Rv 83, Deler av E10 i Sør-
Troms og vegannen fra E6 til Bardufoss lufthavn. Rv 85 går innom Troms fylke,

i Kvæfjord kommune. NTP legger føringer på investering, drift og vedlikehold på
riksve nettet.

Havn og farled Kystverket forvalter sjøverts stamnett. Herunder ligger farleder, statlige havner
o fiskerihavner.

Lufthavner Avinor er et statlig aksjeselskap, og forvalter statlige lufthavner og har ansvar for
fl sikkerhet.

Jernbane Jernbaneverket forvalter banenett  0  sikkerhet.

7.6 Næringslivets transportbehov

Informasjon om varetransport er mangelfull og fragmentert. Det er av stor betydning for fylket
å identifisere transportvolum, flaskehalser og utviklingsbehov for å gjøre treffsikre valg for
investering, drift og vedlikehold av fylkets samlede transportinfiastruktur.

Plantema Beskrivelse Kunnska sinnhcntin
Næringslivets transporter Det utføres jevnlig oppdatering av Næringstransport på fylkes- og

status for næringstransportene i riksveg ( godsstrørnsanalyse) i Troms
Troms for alle relevante godstyper. skal oppdateres i 2017.
Herunder sjømat (fangst og havbruk),
petroleum, mineralnæringen,

landbruk og dagligvarer. I tillegg
andre transportkrevende næringer
som bl.a. avfall og post berørt, samt
omtale av Forsvarets
trans ortvirksomhet.

Maritim transport og Sj øtransporten har tapt Oppdatering av status og

maritimt retta infrastruktur markedsandeler i forhold til utviklingstrekk for sjøtransport og
Oppfølging av strate gi «Fra godstransport på bil. Mer gods på sjø havn for Troms.
kyst til marked» bidrar til økt trafikksikkerhet og

miljøgevinster. Sjøtransporten bidrar

til aktivitet og sysselsetting i Troms.

7.7 Transportsektorens samlede miljøpåvirkning:
Regional strategi for klima og energi for Troms ble vedtatt des 2015, den vil være førende for
arbeidet med Regional transportplan. Fylkesplan viser til at klimautfordringer skal ha et fokus
i alle fylkeskommunale planer.

Klimautslipp og lokal forurensning fra transportsektoren er betydelig. Identifisering av

treffsikre tiltak forutsetter kunnskap om utvikling og status for utslipp og forurensning. Det
er derfor behov for innsamling og sammenstilling av eksisterende regionale miljødata for
transportsektoren. Det vil danne grunnlag for fremtidig strategisk grep.
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Vedlegg:
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Nord-Troms Regionråd DA

Totalregnskap

31.12.16

Totalregnskapet består av:

Drift /Rust

Studiesenteret

Kompetanseløftet
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Nord-Troms Regionråd  DA

9151  STORSLETT

Org.nr. 979 470 452

Resultatregnskap per 31.12.16 og 31.12.15

Inntekter: Note  31.12.16 31.12.15

Driftsstøtte kommuner 2.145.000 2.145.000
Tilskudd/krav  på tilskudd  Troms  fylke 1.633.545 1.728.402
Andre  inntekter 1 877.810 663.116

Sum inntekter 4.656.355 4.536.518

Kostnader:
Lønn  og personalkostnader 2 3.230.138 2.687.985

Husleie 182.877 133.136
Mindre utstyr, lokale tjenster  /  EDB 140.376 111.782

Regnskap og revisjon 3 21.313 227.375

Kontorrekvisita, porto  og telefon 126.358 97.651
Reise, diett  og bilgodtgjørelse 154.683 117.117

Møtekostnad, annonser  og diverse kostnader 404.570 339.358

Tap på  fordring 0 1.500
Prosjekt  og studiekostnader 4 337.827 386.286

Sum  driftskostnader 4.598.142 4.102.190

Driftsresultat 58.213 434.328

Renteinntekter 6.071 11.706

Resultat 64.284 446.034
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Nord-Troms Regionråd DA
9152 SØRKJOSEN
Org. nr. 979 470 452

Balansen pr. 31.12.15 og 31.12.14

Eiendeler:

Aksjer  Halti  Næringshage/Kvenkultur
Debitorer

Krav  på  tilskudd

Bank

Sum eiendeler:

Egenkapital og gjeld:
Eierandeler
Kompetansefond
Fond  RUST

Frie fond

Sum egenkapital

Kortsiktig gjeld:
Leverandører

Forskudd fra samarbeidspartnere/studenter
Skattetrekk

Feriepenger/annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Storslett den 28. mars  2017

Svein O.  Leiros

Øyvind Evanger

Berit Fjellberg

Ørjan Albrigtsen

Dan-Håvard Johnsen

Note

5

6

31.12.16 31.12.15

33.200 33.200
69.500 42.137

983.329 968.560
1.746.885 1.522.094

2.832.914 2.565.991

75.000 75.000
100.000 100.000
100.000 100.000

1.409.492 1.345.208

1.684.492 1.620.208

38.900 0
677.785 531.200
106.088 92.993
325.649 321.590

1.148.422 945.783

2.832.914 2.565.991

Eirik Losnegaard Mevik

Knut Jentoft
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Nord-Troms Regionråd DA
9151 STORSLETT

Org.nr. 979 470 452

Noter til regnskapet.

Generelt:

Totalregnskapet består av regnskapene for Drift (inkl ungdomssatsingen  RUST), Nord-Troms
Studiesenter og Kompetanseløft i Nord—Troms.

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i  samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet
har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskapsstandard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse.

Note 1 Andre inntekter.

Beløpet henføres til tilskudd til forskjellige prosjekter inklusiv studieavgift som studentene har
betalt.

Note 2 Lønn og personalkostnader.

Selskapet har i  2016  hatt ca.  7  årsverk.

Lønnskostnader 2016 2015

Lønn og personalkostnader 3.230.138 2.687.985

Ytelser til ledende personer:

Daglig leder 676.691 667.100

Pensjonsforpliktelser omfatter  ordinær KLP ordning, og er ikke balanseført. Forsikrede
ordninger omfatter alle ansatte. Det er i regnskapsåret innbetalt pensjonspremie på
Kr. 415.219,—. Selskapet har pensjonsforpliktelse for tidligere ansatte. Selskapet oppfyller alle
pensjonsforpliktelser.

Note  3 Revisjonshonorar 2016 2015

Revisjonshonorar er kostnadsført med 21 .313 27.375

Regnskapsfører har fra  01.01.2016  vært ansatt i selskapet.
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Note 4 Prosjekt  og studiekostnader

Beløpet henføres til kostnader til forskjellige prosjekter i regi av Nord-Troms Studiesenter.

Note  5 Bankinnskudd.

År 2016 2015

Sperret på skattetrekkskonto 136.274 136.206

Note  6 Feriepenger/annen kortsiktig gjeld.

2016 2015

Feriepenger 310.649 254.5 90

Annen kortsiktig gjeld M M

Sum 325.649 321.590  

Annen kortsiktig gjeld henføres til periodisert revisjonshonorar.
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Nord-Troms  Regionråd  DA

Drift

31.12.2016
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N  0rd-Tr0ms  Regionråd  DA
9151 STORSLETT

DRIFT Daglig leder: Berit Fjellberg

Resultatregnskap pr. 31.12.16

Inntekter:

Andre inntekter

Driftsstøtte fra kommunene

Sum inntekter

Kostnader:

Lønn og feriepenger  -  ref. sykepenger

Andre Personalkostn.
Husleie, telefon, renhold, strøm 0.1

Regnskap og revisjon

Bil, diett og reisekostnader

Diverse kostnader inkl. møter

Datasider  — arkivsystem

Annonser, div.kostn  — renteinnt.

Kjøp av datautstyr

Mastergradstipender

Tiltak ungdom

Sum kostnader

BDO  -  konsulentoppdrag

Sum ikke budsjetterte kostnader

Resultat

Sørkjosen 6. februar  2017

31.12.16

90.675
1.645.000

1.735.675

934.935
145.040
100.668

4.100

62.581
181.699

0
85.211

0
0

57.445

1.571.679

31.250

31.250

132.746

Budsjett

0
1.645.000

1.645.000

933.000
150.000
115.000

62.000
75.000

125.000
50.000
35.000
10.000
40.000
50.000

1.645.000

0

0

Avvik

90.675
0

90.675

-  1.935
4.960

14.332
57.900

12.419

-  56.699
50.000

-  50.211
10.000
40.000

- 7.445

73.32_1

31.250

31.250

132.746
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Nord-Troms Regionråd DA

Studiesenteret

Regnskap pr.  31.12.2016
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Nord-Troms Regionråd DA

Nord—Troms Studiesenter

Leder: Kristin Vatnelid Johansen

Regnskap Regnskap

31.12.16 31.12.15

Inntekter:

Diverse inntekter 28.500 148.644
Kommunene i Nord Troms 500.000 500.000

Kurs 87.031 97.772

Troms fylke 500.000 500.000

Sum inntekter 1.115.531 1.246.416

Kostnader:

Lønn og personalkostnader 1.184.729 1.081.505
Husleie og kostnader lokale 107.491 92.900
Nettside/EDB 31.596 25.272

Regnskap og revisjon 7.925 91.500
Kontorkostnader 34.632 26.334
Møtekostnader 13.702 15.070

Administrativ kostnadsfordeling —  288.500 — 550.000

Studie- og kurskostnader 37.237 42.997
Reisekostnader 35.597 21  .  130

Annonser/markedsføring 19.753 75.3  13
Tap på fordring 0 1.500
Gebyr bank/renter - 169 - 74

Sum kostnader 1.183.993 923.447

Resultat -  68.462 322.969

Kommentar:

Administrativ kostnadsfordeling foretatt mellom avdelingene Nord-Troms Studiesenter og

Kompetanseløft i Nord-Troms henfører seg til personal— og kontorko stnader for prosjektleder

Kompetanseløftet  -  kommunestrategi.

Storslett 7. februar  2017
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Nord-Troms  Regionråd  DA

Kompetanseløft i Nord-Troms

Regnskap per  31.12.2016
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Nord-Troms Regionråd DA

Kompetanseløft  i  Nord-Troms

Prosjektansvarlig: Nord-Troms Studiesenter v/Jan Frode Fjære og Lisbeth Holm

Regnskap Prosjekt Total  prosjekt

2016 regn  skap regnskap
per 31.12.15 31.12.16

Inntekter:

Inntekter fra prosjekter/diverse inntekter 696.604 588.900 1.285.504
Tilskudd Kompetanseløft 1.108.545 1.429.753 2.538.298

Sum inntekter 1.805.149 2.018.653 3.823.802

Kostnader:

Lønn og personal 840.434 561.894 1.402.328
Husleie/kontorhold 149.070 86.798 235.868

Datakostnad 48.785 15.039 63.824

Regnskap og revisjon 9.288 39.000 48.288
Møtekostnader 75.671 31.355 107.026

Eksterne tjenster/studie— og kurs 211.896 220.589 432.485
Reisekostnader 56.505 49.375 105.880

Administrativ kostnadsfordeling 413.500 878.809 1.292.309
Overførte kostnader 0 135.794 135.794

Sum kostnader 1.805.149 2.018.653  3.823.802

Resultat 0 0 0

Kommentar:

Administrativ kostnadsfordeling foretatt mellom avdelingene Nord-Troms Studiesenter og
Kompetanseløft iNord—Troms henfører seg til personal— og kontorkostnader for prosjektleder

Kompetanseløftet  -  kommunestrategi.

Storslett 7. februar 2017
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KomRev  NORD
Interkommunalt selska Wska å, ”å

.  ”91a  '  0  , .
. Wm 'wläwm, \QAW

Fylkesmannen 1 Troms
Postboks 6105 RUE WW
9291 Tromsø

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
2015/5962-42 SSG/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 10.2.2017

2015/6539-33 eb@komrevnord.no

REVISORS BERETNING KOMMUNALT RUSARBEID  I  NORDREISA KOMMUNE
PROSJEKTREGNSKAP 2016

KomRev NORD  er av Nordreisa kommune bedt om  å  attestere 2016-regnskapene for  3  prosjekter
for tilskudd som er gitt til kommunalt rusarbeid  i  Nordreisa kommune. Vi viser til  tilsagnsbrev
22.4.2016, ref. 2015/6539-33  og overføring av  midler  fra  2015  til  2016, Deres brev av  30.5.16,
ref. 2015/5962-42.

Regnskapene er ført på egne prosjektnummer i Nordreisa kommunes regnskap. Vi viser til
følgende oversikt over utgifter påløpt på prosjektene i  2016  og restmidler som er avsatt på bundet
fond for de enkelte prosjektene pr.  31.12.2016:

Prosjekt Prosjektnavn Utgifter  2016 Rest avsatt på fond

93169 Kommunepsykolog 184  038,49 _  .  325  961,51

93167 Ruskonsulent 498 160,69 '" 101 839,31
93168 Ungdomskontakt W 251  01f},84 348  292,16

Ledelsens ansvar for oppstillingen
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppsettet. og for slik intern kontroll som
ledelsen finner nødvendig for  å  muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om regnskapsoppsettet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk  i  Norge, herunder
internasjonale revisjonsstandarder. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for  å  innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i regnskapsoppsettet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at det inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av regnskapet med det formål å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for  å  gi uttrykk for
en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige.

Beseks- ostadresse: Avdelln skontor: Telefon: Or anisas'onsnummerz

Sjøgt.  3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, 77 04 14  00 986 574 689
9405 HARSTAD Sortland, Storslett, Sjøvegan

postjd komrevnordno www.komrevnordno
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Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Konklusjon

Vår gjennomgang har ikke avdekket forhold som gir grunn til  å  anta at regnskapsoppsettet
inneholder vesentlige feil eller mangler.

Begrenset distribusjon
Regnskapsoppsettet er utarbeidet for å gi informasjon til Fylkesmannen i Troms.
Regnskapsoppsettet er derfor ikke nødvendigvis egnet til andre formål. Vår uttalelse er beregnet
på Nordreisa kommune og Fylkesmannen i Troms.

Med hilsen

Mew/M
Emely ertelsen

revisor

Vedlegg:  3  prosjektregnskap

Side  2  av  2
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lPr lekt ”Slekt (T)
93159
93199
93159
93169

93159
93159
93159
933.591

 

93159
[93159
93159
93159
93159
93159
99159

Kommunepsykolog 003

{Kommunepsykolog 003
Kommunepsykolog 003

Kommunepsvkolog 003

Kommunepsykolog 003

mommunepsykolog 003—
Kommunepsykolog 003

.Kommunepsykolog9003

Komm0ne050k0log 321'

Kommunepsykolog 321
Kommunepsykolog 321

Kommunepsykolog 321

., ”Kommunepsykolog 32199

m" Ammmunepsykolog 3321” ,-

Kommunepsykolog 321

 

;;] Ansvar lKonto Konto (T) “W.
10100 LØNN lFASTE STTLLlNGER 254

"” 01409 Løn; nk15054utg ' ',iwi.1,.
10900 PENSJON KLP 254
11653UTGIFTSDEKNING 254
14290 MOMS 254
11-59 øvriseutgifter W
17290 REFUSJON 940945 DR'If-T 254
19500 9909 AV 999993 DRll=T9FON9 254. .
50-99 ”'Inätekteé ', ”” ”” ' "

”10100 LØNN I FASTE STILLINGER 254

0109 Lähåiäkl'äöé'h't'gf ' "", ,
10900" PENSJON KLP 254
11653 UTGIFTSDEKNING 254

14290 940945 254
11-59 øvrige utgifter ',w ._ ' f, .
17290 REFUSJON 940949 DRIFT 254

160-99  Inntekter  ' '

  

'  Funksløn 9393999— '
, 154 111,40

154 111 40

26 831, 89

3  095, 20

773, 80

f Totalt budsjett (1)

  

0,00 -25 831, 89'
0,00 3 095,20
0,00 -773,80

3.0 700 3.9 :.'.;',.',',..',".,,' 13'00'111135339391
0,00 773,80—773, 80

"-184.” 038, 4Q _ .

—18,4 812 29

o, '00'
' ffd,” 00

O, 00

0,00

0,00
000:

0, 00
0, 00
10,00
90100! -

. 000

354 933319.   
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'Pmslefimfifle‘knm - j...- Ansvar Kontøx Kontom ., -".fff,.ÅÅIÅfI-Ehiiiiåäöif "Mansiri-53
93167 Styrking av rustjenesten, ruskonsulent 003 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 243 415 862,97

93167 Styrking av  rustjenesten, ruskonsulent 003 10510 DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 243 1 200,00

93167 Styrking av ru jenesten, ruskonsuient 003 10899 PERIODISERING LØNN 243

Lääjå  =  " '” ..--.-.. -. ..--Å.T.."j'ff... .” . .'.'- M .
93167  Styrking av rustjenesten, ruskonsuient 003 10900 PENSJON I<LP 243 80 492, 72

93167 Styrking av  rustjenesten, ruskonsulent 003 15500 A.VSETN TIL BUNDET FDND 243 101 839, 31

"”"" "' — . .- ' '  ".i. . 'ffi'jj'ff:'ilfjffmT‘” ‘Trfééh‘tafieTTf‘ Å" ‘ ' ' ‘
93167 Styrking av rustjenesten, ruskonsulent 003 17000 REFUSJON FRA STATEN 243 —S10 720, 00

9316”? Styrking av  rustjenesten, ruskonsulent "003 19500 BRUK AV BUNDET DRIFT SFOND "243” -89 280, DO

" ' ' i .. 60-99 Inntekter  .  _  . . »  - 65000303

   

'  VTM—KMHWLQÅU
Qmm PÅJKMJJ/AQ

MGM
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Prosjekt

93168

93168

93168

93168

93168

93168

93108

93168
93168

93168

93168

WQJ \IHJWJ-yif,i-Jayu14v11%vJ All/( 01.01 17"—

Prosjokt (T)

Ungdomskomakt

Ungdomskontakt

Ungdomskontakt

Ungdomskontakt

Ungdomskontakl

Ungdomskontakl

Ansvar Konto

002 10100

002 10899

ooz 01-09

002 10900

002 1 1655

002 15500

on: 11-59

002 17000

002  60-99

002

Konto (T)

LØNN  l  FASTE  STILUNGER

PERIODISERING  LØNN

Lønn Inkl  sos.  utg

PENSJON  KLP

OPPGAVEPUK‘HGE HONORAR

AVSETN. TIL  BUNDET  FOND

amigo mglflnr

REFUSJON  FRA  STATEN

lmtnktor

GBA €LMJ\ Øk, Law/”Ll

Funlmjon

231

231
242
242

242

Regnskap

1 15527.99

105572.60

221100.59

201 14.25

9800.00

348292.16
378206.41

-599307.00

699307.00

0.00

0,00

0,00

Totalt budsjett (1)

aooaoooooaoo

Rust (1)

-1 15528

-1 05573
421101

-20114
-9800

448292

478206

599307

599307
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Post Nordreisa

Fra: Emely Bertelsen  <emely.bertelsen(ökomrevnordno>

Sendt: tirsdag 14. februar  2017 08:43
Til: Post Nordreisa; Elin Vangen

Kopi: Rita Toresen

Emne: Oversendelse revisors beretning kommunalt  rusarbeid -3 prosjekter 2016

Vedlegg: Utg -556 Revisors beretning kommunalt rusarbeid Nordreisa kommunepdf;
Vedlegg 3 prosjektregnskap til revisors beretning utg 556.pdf

Vedlagt  sendes revisors beretning for  3  prosjektregnskap for tilskudd til kommunalt rusarbeid i Nordreisa kommune
2016  for viderebehandling og oversendelse til fylkesmannen i Troms. Dette sendes kun pr e-post til dere.

Med hilsen

Jim/2117 Batman

Revisor

KomRev Nord IKS

E-postzeb komrevnordno

Telefon: 77 60 05 06 mobil 41 61 35 76

Internett: www.komrevnord.no

1
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Nordreisa kommune 

 

Ordfører 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   
    
    
    
    
    
    

K-SEKRETARIATET IKS 
Postboks 6600 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1151-4 3261/2017 216 20.03.2017 

 

Svar på kontrollutvalgsak 04/17 - forvaltningsrevisjon 

Nordreisa kommune mottok 16.09.16 mail fra Audun Haugan ved K-sekretariatet.  Mailen var 
sendt til kommunens postmottak – med tittel «Kontrollutvalgssak - utskrift av sak til ordfører». 
Vedlegg i mailen var: 
- utskrift av protokoll,  
- saksfremlegg og  
- overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Saken ble journalført på rådmannen.  Ved en inkurie har rådmannen avskrevet dokumentet fra 
restanselisten i sak- og arkivsystemet, noe som har medført at saken ikke er kommet til 
behandling til kommunestyret i tide. 
Feilen ble først oppdaget før Bjørn Halvor Wikasteen fra K-sekretariatet sendte purring til 
ordfører pr mail 16.02.17.  Saken ble samme dag satt opp som sak til neste kommunestyremøte. 
Rådmannen sendte pr mail 17.02.17 en forklaring på årsaken til at saken ikke var blitt behandlet i 
kommunestyret. 
 
Når en sak avskrives i det elektroniske sak- og arkivsystemet, så synes den ikke lenger på 
restanselisten over saker som skal behandles.  Det er årsaken til at saken ikke kom til behandling 
i kommunestyret 13.10.16 eller 20.12.16. 
 
Ordfører beklager dette og de forsinkelsene dette medfører, og vil for ettertiden forsøke å følge 
opp kontrollutvalgets saker spesielt. 
 
For å unngå at lignende skjer for ettertiden, lages det en rutine som sikrer at post til ordfører 
registreres på ordfører.  I saker som krever saksbehandling, registreres saken på saksbehandler i 
politisk sekretariat (servicetorget) med kopi til ordfører og rådmann. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 

Interne kopi mottakere: 
Anne-Marie Gaino Rådmannen 
Ellinor Anja Evensen Nordreisa kommune 
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Nordreisa kommune 

 

Service- og personaltjenester 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   
    
    
    
    
    
    

Kronebutikken eiendom AS 
Hovedveien 36A 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1141-15 1503/2017 U63 09.02.2017 

Svar på søknad om å drive på tidligere eiers bevilling 

Kronebutikken eiendom AS ved Hilde Marie Lund søker om å få drive på tidligere eiers 
skjenkebevilling i samme lokaler som Kronebutikken butikkdrift AS.  Tidligere eier av 
skjenkebevillingen er Kirsti Johansen. 
I henhold til alkohollovens §1-10 kan virksomheten fortsette på den tidligere eiers bevilling i 
inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny 
bevilling uten ugrunnet opphold. 
Søknad om skjenkebevilling er mottatt og vil bli behandlet i kommunestyret 27. april. 
 
Kronebutikken eiendom AS ved daglig leder Hilde Marie Lund, gis tillatelse til å drive på 
tidligere eiers skjenkebevilling i en overgangsperiode på 3 måneder fra 09.02.2017. 
Styrer er Hilde Marie Lund med stedfortreder Inger Birkelund.  Stedfortreder  må innen utgangen 
av mars 2017 ha avlagt kunnskapsprøven i alkoholloven. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne-Marie Gaino 
Rådmann 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
Troms politidistrikt Nordreisa og Kvænangen 
lensmannskontor 

Boks 32 9156 STORSLETT 

Alkontroll AS Boks 587 9256 TROMSØ 
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SpareBank  @
NORD-NORGE

Nordreisa Kommune

Økonomisjef Rita Toresen

9156 Storslett

Hammerfest, 26. Januar 2017

Tilsagn om forlengelse av kassekreditt  — Deres ref:  2016/581-17

Vi takker for henvendelsen og har gleden av å kunne tilby forlengelse av kassekreditt som
følgende:

Rammelån kr 20 mill. er innvilget med forlengelse til  01.02.2017, med bakgrunn i gyldig
kommunestyrevedtak og godkjenning fra fylkesmannen i Troms.

Betingelser ihht løpende rammeavtale, til følgende betingelser:
Rente: 3 mnd nibor  +  margin på l,45%.
Bevilgningsprovisjon: O%
Fornyelse av kreditt, kr. 3.500,-

Etableringsomkostninger på kr 3.500,- vil bli belastet konto 4740.05.03954

Med vennlig hilsen
for SpareBank l  Nord-Norge

/L/€7e  C? /c«»———/ . [£
L M W‘

Hege Olaussen Ove Eivind Hagen
Banksjef Kundeansvarlig offentlig sektor

Troms og Finnmark

AKSEPT:
Tilsagnet om forlengelse av
kassekreditt aksepteres;

Sted/dato /?927/?

om
ører i Nordreisa mmune

SpareBank 1  Nord-Norge

PostadressczPostboksA, 8002 Bodø  -  Besoksadresse: Storgata40  '  Direktenummer:(+47) 95911044  -  Telefon:  (+47915)  02244

Org,nr:NO952 706 365  '  Swif't:SNOWN022  -  Hjemmeside:wmv.snn.no  ' E-post:odd.holmvaag@snn.no
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Post Nordreisa

Fra: Vidar Sten Hårvik <Vidar@marborg.no>
Sendt: mandag 10. april 2017 13:37
Til: Elin Vangen; Post Nordreisa
Kopi: Asbjørn Larsen RIO
Emne: Utdypet brev om Doktor gården og NAV bygget
Vedlegg: 17.04.10 Utdypet brev til politisk nivå ang Doktorgården og NAV byggetpdf

Med hilsen

 

Vidar Hårvik / ” (Å ?
Daglig leder l p  x  A, ., ut n  V
MARBORG [W-. hai»: + ”YT Via/mm

5 Tlf: 934 08 912 En ,, .
'E-post: vidar@marborg.no ;. ,-.—

db Web: www.marborg.no

1
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49
Flame?

9 El
”er ""/"'"? Brukerorganisasjon på rusfeltet ]

Innspill om bruk av Lennart  Isaksens  vei (Doktorgården)

MARBORG og RIO har  utformet dette skrivet  som  belyser brukerorganisasjonens  syn på plassering av

tilbudet og hvorfor  Doktorgården bør benyttes.

Om det nye NAV bygget

Dersom NAV bygget skal benyttes til rus og psykiatritjenesten må alle brukere til både

tjenesten og NAV kunne benytte seg av samme inngang, her hovedinngangen midt i bygget.

En egen inngang for rus og psykiatritjenestens brukere, rett imot dagligvare butikk, vil være

stigmatiserende og setter brukerne «på utstilling» for lokalmiljøet.

Dette kan medføre at brukere og pårørende med stort behov for tjenester ikke oppsøker

tjenesten og at sykdomstrykk og lidelse forverres.

Skal NAV bygget benyttes må felles inngang etableres.

Om Doktorgården

Beliggenheten skjuler adkomst slik at brukerne føler det blir lettere å benytte tilbudet

Bygget er hjemmekoselig og lokasjonen er kjent blant brukerne

Brukerne har tidligere vist at de er komfortable med å benytte tilbud her

Før brannen fungerte tilbudet svært bra og var godt besøkt

Lokalet muliggjør nærhet til tjenesten med kontorer i 2. etg.

o Eventuelt muligheterfor  aktivitetsrom i 2. etg.

Andre offentlige tjenester kan også sporadisk ha brukerkontakt her

Stort uteområde like ved elven gir muligheter for aktiviteter og nettverksbygging

Nærhet til andre offentlige kontorer gjør det enkelt å gjennomføre nødvendige møter

Mulighet for andre lavterskel tilbud/aktiviteter parallelt med at kafeen/møtestedet er åpent

Nært turområde gir mulighet for fokus på bedre fysisk helse (folkehelse)

Muligheter for tjenestetilbud også på ettermiddager

Muligheter for tilstedeværelse fra brukerorganisasjonene gjennom delt kontorplass med MH

Mental Helse kan starte opp sitt tilbud som de før drev i samme lokaler

Bygget kan utnyttes enda bedre gjennom samarbeid med andre grupper/tjenester og har

mulighet til å også etablere andre lavterskeltilbud rette mot brukergruppen

De andre nevnte lokasjonene fremstår ikke som gjennomførbare og enkelte fremstår som

direkte farlige å benytte til et slikt tilbud (for eksempel Kantinen i idrettshallen med mulig

rekruteringsfare inn mot rusmiljøet og skade på forebyggingsarbeidet)

Vi finner det også merkelig at selv om både MARBORG og RIO en  rekke ganger  har besøkt og har et

godt samarbeid med tjenesten i Nordreisa, blir organisasjonene likevel ikke involvert i prosesser

rundt blant annet endring av tjenestetilbudet rettet mot våre brukere. Dette håper vi vil endres.

Ta gjerne kontakt med oss for videre innspill iforhold til denne saken.

postQmarborgho www.marborg.no Side 1 av  2
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fig“ L1
Yank”—r Brukerorganisasjon på rusfeltet RIO

For MARBORG For RIO

Vidar Hårvik Asbjørn Larsen

daglig leder RIO Nord

Epost: vidar marbor .no Asb'orn.larsen rio.no

Tlf: 934 08 912 Tlf: 452 68 495

gost@_marborg.no www.marborg.no Side  2  av 2
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1.

2

3.

4.

5.

Kontaktinformasjon

Dette  skjemaet er  fylt  utav:

Navn: : Maylill Henriksen

Kommune:  :  Nordreisa

Kommunenummer:  :  1942

Telefonnummer:  :  77588012

E-post:  :  maylill.henriksen@nordreisa.kornmune.no

. Salgsbevillinger

1.1 Hvor  mange salgssteder  med bevilling for salg av øl/rusbrus (alkoholholdig drikk

gruppe 1) fantes det  i  kommunen per  31.12.16?
Spørsmålet gjelder ikke bevillinger for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning.

Dagligvarebulikk :  6

Salgssteder i alt : 6

Dersom  andre typer, oppgi hvilke:

Salgsbevillinger

1.2a Hva var maksimaltiden for salg av øI/rusbrus (alkoholholdig drikk gruppe 1) ved

utgangen av 2016?
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

Dagerfør

søn- og X

helligdager

4 —  )

1.2b For hvor mange av salgsbevillingene gjaldt maksimaltiden?

Samtlige

(untitled)

1.3 Oppgi kommunens ordning for fornyelse av  salgsbevillinger  i 2016.
*Jf alkoholloven  §1-6., Merk  at spørsmålet kun gjelder salgsbevillinger. Du får tilsvarende

spørsmål om skjenkebevillinger senere.

a) Alle bevillingshavere må søke om fornyelse

Skjenkebevillinger
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6.

7.

8.

9

2.1 Hvor mange  kommunale  sjenkebevillinger fantes det  i  kommunen per 31.12.16?
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 bevillingerfor fal/rusbrus, vin og brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 1,2 og 3) :9

Antall skjenkebevillingertotalt  :  9

Skjenkebevillinger

2.2 Hadde kommunen bevillinger til skjenking av alkohol på andre steder enn barer,

diskotek, klubber, café og restauranter i  2016?

Nei

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  2016?

Slå sammen antallet:

10

Skjenkebevillinger

2.4a Hva var maksimaltiden for skjenking av øl/rusbrus og vin (alkoholholdig drikk

gruppe  1  og 2) ved utgangen av  2016?
Hvis det var ulik maksimaltid for ukedager og helg, oppgi maksimaltiden tor 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

.  Skjenkebevillinger

2.5a Hva var maksimaltiden for skjenking av brennevin (alkoholholdig drikk gruppe

3) ved utgangen av  2016?
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.  (untitled)
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2.6a Oppgi  kommunens ordning for  fornyelse  av skjenkebevillinger i  2016.
*Jf. alkoholloven §1-6

a) Alle bevillingshavere må  søke  om fornyelse

2.6b  Fikk  noen bevillingshavere avslag på søknad om fornyelse i 2016?

Nei

11.  Skjenkebevillinger

2.7a  Hvor  mange søknader om ny skjenkebevilling ble innvilget og hvor mange ble

avslått i  2016?
Spørsmålet gjelder ikke:
-  fornyelse a v 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)

-  skienkebevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning (alkoholloven  §  1-6, 3.

Iedd)

Antall innvilget :1

Antall avslått  :  O

2.6b Hva var  grunnen(e) til eventuelle avslag?

Antall

Oppfylte ikke vandelskravet

Kommunens alkoholpolitiske hensyn

Andre grunner

Dersom andre grunner, oppgi hvilke:

12. Salgs- og skjenkekontroll

3.1 Hvem utførte salgs- og skjenkekontroll i  2016?
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 Hvor mange kontroller ble utført i  2016?
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 :23

13.  Salgs- og skjenkekontroll

290



3.3 Avdekket salgskontrollen overtredelse av alkoholloven knyttet til salgsbevillinger

i 2016?

Nei

14. Salgs- og skjenkekontroll

3.4 Avdekket  skjenkekontrollen  overtredelse av alkoholloven knyttet til

skienkebevillinger  i 2016?

Nei

15. Salgs- og skjenkekontroll

3.5 Ble det inndratt salgsbevillinger  i  løpet av 2016?
- Gjelder ikke eventuell stenging foretatt av politi, skattemyndighet, mattilsyn eller lignende.

Nei

16. Salgs- og skjenkekontroll

3.6 Ble det inndratt skienkebevillinger i løpet av  2016?
- Gjelder ikke eventuell stenging foretatt av politi, skattemyndighet, mattilsyn eller lignende.

Nei

17. Salgs- og skjenkekontroll
 

3.7a Ble  inndragningsvedtak  av salgs- eller  skjenkebevilling påklaget av

bevillingshaver i  2016?

lkke  aktuelt (det ble ikke fattet  inndragningsvedtak)

3.7b  Ble det formelt klaget på tildeling av prikker i løpet av  2016?

Ikke aktuell; (det ble ikke tildelt prikker)

3.8 Ble det i  2016  lagt fram forslag om inndragning som kommunestyret/bystyret

avviste?

Nei

18. (untitled)

3.9a Har det i  2016  vært formildende omstendigheter ved brudd på alkoholloven som

førte til at det ble tildelt færre prikker enn det som følger av  § 10-3?

Nei

3.9b Har det  i  2016  vært skjerpende omstendigheter ved brudd på alkoholloven som

førte til at det ble tildelt flere prikker enn det som følger av  §  10-3?

Nei

19. Omsatt mengde alkohol
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4.1  Hvor mange  liter alkoholholdige  drikker  ble solgt og skjenket  i  kommunen  i  2015

og 2016?
NB! Dersom fullstendig oppgave for  2016  ennå ikke foreligger, oppgi bare tall for  2015.

2015 2016

Hvor mange liter  øI/rusbrus (alkoholgruppe  1) ble solgt i 209065

Hvor mange liter øI/rusbrus (alkoholgruppe  1) ble skjenketi  15714

Hvor mange liter vin (alkoholgruppe 2) ble skjenketi 4547

Hvor  mange liter  brennevin (alkoholgruppe 3) ble skjenket i  1097

20. Kommentarer

Har du kommentarer til undersøkelsen eller til  noen  av opplysningene som er

oppgitt?
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NORD-TROMS

]ORDSKIFTERETT

Adressater, Jf. adresseliste

 

Arkivnummer Vår referanse Vår dato

023 l28/2017/lkl 31.03.2017

Årsmelding 2016  Nord-Troms jordskifterett

Vedlagt oversendes årsmelding for 2016 for Nord-Troms jordskifterett.

2016 har vært nok et resultatmessig godt år for Nord-Troms jordskifterett, med 60 saker

avsluttet i eget sogn og 1 sak avsluttet for andre domstoler i Hålogaland.

Vi har hatt en liten økning i antall foreliggende saker sammenlignet med samme tidsrom i

fjor. Dette skyldes dels innføringen av nytt saksbehandlingssystem, samt at vår

j 0rdskifted0mmerfullmektig sluttet ved vårt kontor 01.07.2016.

J ordskifterettsleder Liv Nergaard sluttet hos oss årsskiftet 2017. Hun er nå ansatt som

jordskiftelagdommer ved Hålogaland lagmannsrett.

For øvrig viser vi til vår hjemmeside: www.domstol.no/'trm, der fins informasjon om

jordskiftedomstolen, berammingslister, oversikt over ansatte, orientering om hvordan dere

kan kreve sak m.m. Her finner du også jordskifterettens saksarkiv, der en ved å søke på

eiendom kan få frem eventuelle rettsbøker og kart fra tidligere saker.

Med hilsen

Nord—Troms jordskifterett

%  — %FLBEU'DL väl/3211»—

%”
Øystein Nilsen

konstituert jordskifterettsleder

Vedlegg

—  Årsmelding 2016

Postadresse Besøksadresse Telefon 77 58 87 00 www.domstol.no/jtnn

Postboks 6602 Langnes Fylkeshuset Telefax 77 58 87 10 Bedriftsnr. 974 758 571

9296 TROMSØ TROMSØ jtrmpost@domstol.no
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I  Steinfjord på  Senja  var det tvist om grensen i
fjæra og sjøgrunnen mellom to eiendommer.
Jordskifteretten fastsatte grensen og retningen
på grensen utover i sjøen.

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

I  Sørkjosen i Balsfjord ble det avsluttet en

større bruksordningssak for elgjakt med 66
parter over 57 km2 stort utmarksområde.
Retten fastsatte vedtekter for elgvaldet med
inndeling av jaktsoner.

I  Kårvika på Ringvassøya i Tromsø
kommune ble det avsluttet en beiteordningssak

mellom saueeiere og Kårvika havbruksstasjon
hvor retten fastsatte regler om gjerding langs
vassdraget.

1

s

3

\

4
- vvar

"far

5 Service  og informasjon

Vi stiller gjerne opp på fagsamlinger, møter i
grunneierlag m.v. for å informere om jordskifte—
retten og dens arbeidsområde.

Interesserte kan også finne informasjon på vår
hjemmeside. Ring gjerne og gjør en avtale i

forkant dersom du ønsker å møte oss i våre
lokaler i Fylkeshuset i Tromsø.

6  Nord-Troms jordskifterett

Bemanning per 01.01.2017:
Konst. jordskifterettsleder Øystein Nilsen
J ordskiftedommer Trygve Pedersen
Overingeniør Arnulf Sørum
Overingeniør Jon Erik Staurset

Overingeniør Torgeir Skogheim
Førstekonsulent Wenche Kaspersen
Førstekonsulent J ill-Heidi Skoglunn
Førstekonsulent Linn Kristine Larsen

Kommuner i soknet:
Sørreisa, Tranøy, Berg, Torsken, Lenvik,

Målselv, Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen,
Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og
Kvænangen

—

NORD-TROMS JORDSKIFTERETT

Postboks 6602 Langnes
Fylkeshuset Strandv. 13

9296  Tromsø

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

'trm ostäDdomstolno

www.domstolmo/ 'trm

Åpningstid: 0800-1545

F

NORD-TROMS
JORDSKIFTERETT

ÅRSMELDING 2016

 
JORDSKIFTERETTEN  — EN PROBLEMLØSER FOR ALLE SOM EIER EN BIT AV NORGE
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1  Nord-Troms jordskifterett

2016 har vært et resultatmessig svært godt år
ved Nord—Troms jordskifterett. 60 saker er
avsluttet i eget sokn. Det gode resultatet skyldes
godt arbeid i alle ledd samt at det tekniske
utstyret har fungert godt.

I 2016 fikk vi inn 78 nye krav ved domstolen.
Foreliggende saker er ved årsskiftet økt fra 41
saker til 56. Flere av disse vil bli avsluttet i
løpet av vinteren/våren 2107. Selv med økt
antall saker, regner vi med at de fleste nye
sakene kan tas opp til behandling i løpet av
2017.

Fra og med 2016 har vi fått ny jordskiftelov
hvor tidligere virkemidler i all hovedsak er
videreført.  I  tillegg er jordskifteretten gitt
utvidet skjønnskornpetanse. Loven er mer
moderne og enklere å sette seg inn i, spesielt for
selvprosederende parter.

Det er også innført ny ankeordning. Jordskifte-
overretten er avviklet. Alle anker skal heretter
behandles av lagmannsretten, men da med en
jordskiftelagdornmer i de rettsendrende sakene.
Tidligere jordskifterettsleder Liv Nergaard har
fra årsskifte 2017 blitt ansatt som jordskifte-
lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett.

Vi har også fått nytt saksbehandlingssystem,
Lovisa, som har krevd ekstra ressurser ved

opplæring og behandling av saker.

Mange etterspør bistand fra jordskifteretten og
vi ser fram til et nytt godt driftsår i 2017.

Øystein Nilsen
Konst. jordskifterettsleder

mars 2017
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Fra innmåling av grensa? vea Raud/fell  i 2016

re:

q

2 Sakstyper etter  jordskifteloven

Jordskifteloven av 21 . juni 2013 skiller mellom:

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

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

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

Omdanning og avløsning av servitutter

§3
§3-
§3-
§3-
§3-

Typiske saker ved bruksordning er i forbindelse
med ordning av jakt, frske, beite, gjerding, veg
og bruk av ulike fellesareal mellom
eiendommer.

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

§ 4—1 Rettsutgreiing
Eiendoms— og bruksrettsforhold kan klarlegges i
sameier, i områder med sambruk, ved

registrering av uregistrert jordsameie, i områder
med reindrift og for uteareal i eierseksjoner.

§4-2  Grensefastsetting
Grenser for fast eiendom og retter kan fastsettes
for grunneiendom, anleggseiendom, uteareal til

eierseksjoner, jordsameie, festegrunn, offentlige
reguleringer og for samisk reinbeite. Grensene
merkes og koordinatfestes.

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

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

lensmansskjønnene er nå erstattet med skjønn i
jordskifteretten.

3  Jordskiftearbeidet i 2016

Det ble avsluttet 61 saker i Nord-Troms i 2016,

hvorav 1 overført fra Finnmark jordskifterett.
Av disse var det 15 rettsendrende og 46 retts-
fastsettende saker.

De fleste av partene var selvprosederende, men
andelen advokater har økt de siste årene. I
omtrent hver tredje sak er det nå advokater.

I samme tidsrom kom det inn 78 nye krav,
hvilket er ny rekord. Ved årsskiftet hadde vi 56
foreliggende saker, en oppgang på 15 i forhold
til samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes dels
innføring av Lovisa, som har krevd mer
ressurser ved saksbehandlingen enn tidligere,
samt at jordskiftedommerfullmektig Sæmund
Stokstad sluttet ved vårt kontor 01.07.2016.

Antall saker i  2016:

Slutta saker  Nye saker Foreliggende saker

01.01.2017

61 78 56

I tillegg har vi avslutta 1 sak der en av våre
dommere har vært tilkalt ved annen domstol i
Hålogaland, mens vi har 4 foreliggende saker
utenom vårt sokn.  I  flere av disse sakene er
også det tekniske arbeidet samt
saksbehandlingen utført av oss.

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

De rettsendrende sakene er ofte arbeids—
krevende med flere møter og mange parter. I
flere av dem er private veger hovedtema eller
en del av saken. Det kan skyldes tvist om
rettighetsforhold, uenighet om framtidig ved-
likehold av vegen eller ønske om innpåkjøp.
Bruksregler omkring bruken og deling av felles
uteareal til eierseksjonssameier er også en
økende sakstype i jordskifteretten.

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

Innmåling av grenser under vann .'

   

Ankeinstans for jordskifteretten var i 2016
Hålogaland lagmannsrett.  I  2016 ble det
behandlet 5 anker i lagmannsretten.

Regnskapet viser et forbruk på kr 8,2 mill, som
er i samsvar med tildelingen. Det ble i 2016
overført kr 1 mill. i gebyrinntekter til stats-
regnskapet.

4 Eksempel på avslutta saker i 2016

] Rossfjordvassdraget i Lenvik, Sørreisa og
Målselv kommune som omfatter

Rossfjordvatnet, Lakselva og Finnfjordvannet,
har det blitt avsluttet en større bruksordningssak
for organisering av fiske. I saken, som omfattet

519 parter, ble det opprettet et elveeierlag med
tilhørende vedtekter, samt avklaring av
fiskeretten i vassdraget.

På Fr. Nansen plass i Tromsø ble det krevd
grensefastsetting.  I  kravet var det lagt ned
påstand om at Tromsø kommune hadde fylt
igjen en bukt like nord for Tromsøbrua med
private nausttomter. Jordskifteretten kom til at
det utfylte området tilhørte kommunen og ikke
de tidligere nausttomtene.
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Årsrapport for 2016

Skatteoppkreveren  i

Nordreisa

Årsrapport år/d ato: 20.01.2017 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret

1.1.1  Ressurser

Ressursfordeling Arsverk  %-andel
fordelt

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er  benyttet  2,6 100 %
til skatteo kreverfunks'onen  i  re  nska såret

Ressursbruk ved skatteo kreverkontoret, fordelin av årsverk ----------------
Skattere nska 0,2 7,70  %

Innfordrin avskatto arbeids iverav ift 1,1 42,3  %

Arbeids iverkontroll 1,1 42,3  %

Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,05 1,93  %
o re nska sførere/revisorer

Skatteutval 0,05 1,92 %

Administras'on 0,1 3,85  %

Andel fordelt skal være 100  % Sum 100  %

1.1.2 Organisering

Nordreisa kommune er i dag organisert som en tre—nivås kommune. Formell skatteoppkrever

er Rita Toresen. Oppgaver innenfor skatt utføres av Kari Bergmo og Annfrid Johansen.

1.1.3 Ressurser og kompetanse

Skatteavdelinga har i 2015 disponert til sammen 2.60 årsverk. AV dette er 1,6 her på kontoret.

Resten gjelder tjenester i forbindelse med arbeids giverkontroll innkjøpt fra Tromsø. For øvrig

anser man at kontoret innehar tilstrekkelige ressurser og kompetanse for gjennomføring av

kontorets oppgaver. Det tilrettelegges for nødvendig kompetanseutvikling.

1.2 Internkontroll

De ressurser Skatteavdelinga har til rådighet vurderes som tilstrekkelig og disponeres etter

beste evne. Vi anser oppgaveløsningene ved kontoret som godt organisert og løses på en

forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lover og regler. Regnskap og informasjon samt

gjennomgang av innkrevingsstatistikk viser tilfredsstillende resultat. Målkravet ble oppnådd

med unntak av en bedrift som gikk konkurs. Utestående restanser der var ikke mulig å

inndrive. Rutinebeskrivelsene oppdateres fortløpende så snart som mulig etter endring.

1.3 Vurdering av skatte-inngangen

1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 2016 var kr 328 154 560. En økning

fra 2015 på kr 18 200 780. Fra 2014 til 2015 hadde vi en økning på kr 30 858 830.

1.3.2 Kommunens andel av Skatteinngangen i regnskapsåret 2016 var kr 104 420 468. Det

var budsjettert med en inngang på kr 96 965 000. Skatteinngangen i 2016 ble kr 7 455 468 mer

enn budsjettert. 12015 var Skatteinngangen kr 93 075 307.

Årsrapport år/dato: 20.01.2017 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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1.4  Skatteutvalg

Det har ikke vært behandlet noen saker i Skatteutvalget i løpet av 2016.

2.  Skatteregnskapet

2.1  Avleggelse  av skatteregnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet

Skatteoppkreveren i Nordreisa kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2016 er ført, avstemt

og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for

skatteoppkrevere  § 3—1.

Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av

skatteregnskapet fra regional kontrollenhet.

Årsregnskapet for  2016  følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-

oppkreveren.

2.2 Margin

2.2.1 Margin for inntektsåret  2015

Innestående margin for inntektsåret 2015, pr. 31.10.2016 kr 10 217 965

For mye avsatt margin for inntektsåret 2015 kr 10 217 965

Marginprosent
Prosentsats marginavsetning: 15 %.

2.2.2 Margin for inntektsåret 2016

Marginavsetning for inntektsåret 2016, pr. 31.12. 2016 kr 41 362 686

Gjeldende prosentsats marginavsetning: 15 %.

2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen

Det har vært overskudd på marginoppgj øret de tre siste årene. Prosentsatsen 15. Det har ikke

vært endring i prosentsatsen for margin. Prosentsatsen er i samsvar med behovet for å sikre at

det ikke blir for lite avsatt margin. Avsatte midler på margin sikrer at det er dekning av til

gode beløp ved avregning skatt.

Årsrapport år/dato: 20.01.2017 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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3. lnnfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen

3.1.1  Totale  restanser  og berostilte  krav

Skatteart

Sum restanse

r. skatteart

Arbeids iverav ift

Artistskatt

Forsinkelsesrenter

Forskuddsskatt

Forskuddsskatt

erson

Forskuddstrekk

Geb r

Innfordrin sinntekter

Inntekt av summarisk

fellesoppgjør

Kildeskatt

Restskatt

Restskatt erson

Sum restanse
diverse krav
Diverse krav

Sum restanse
pr. skatteart
inkl.  diverse  krav

Restanse
31.12.2016

5 518 025

22 794

0

416 770

139 105

711 621

298 323

0

114 459

0

0

587 503

3 227 450

2 000

2 000

5 520 025

Herav

berostiit

restanse
31 .12.2016

303 670

0

0

4 579

O

78 200

600

O

O

0

220 291

303 670

4

Restanse

31.12.2015

5 732 911

59 423

0

473 154

94 707

731 630

298 736

0

107 821

O

0

652 654

3 314 786

0

5 732 911

Herav

berostiit

restanse

31.12.2015

303 0

4  579

78 200

600

O

0

O

220 291

303 670

Endring i
restanse

Reduksjon (-)
Øknin  +

-214 886
-36 629

0
-56 384
+44 398

-20 009
O
0

+6 638

-65 151
-87 336

3.1.2  Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser
Den totale skatterestansen har endret seg fra kr 5 732 911 i 2015 til kr  5  520 025  i 2016.  Dette
utgjør en nedgang i restanser med kr 212  886.

Endring i
berostilt

restanse

Reduksjon (-)
Øknin  +

0

OOO

Utestående personlig restskatt er redusert med kr 87 336 fra 2015 til 2016. Reduksjon fra 2014
til 2015 var på kr 213 905.
Nordreisa kommune har en skatteyter som alene står for en total restanse på ca 2 million, dette
er med renter og gebyr.

Berostilte restanser: Det har ikke vært endring i berostilte restanser fra 2015 til 2016. Berostilt
beløp er kr 303 670.

Avskrivninger: Det har ikke vært foretatt avskrivninger i 2016.

Ettergivelse: Det har ikke Vært foretatt ettergivelser i 2016.

Nedsettelse av pensjonsgivende inntekt:  I  2016 har 2 personer fått nedsatt pensjonsgivende
inntekt med til sammen kr 62 941.

Årsrapport år/dato: 20.01.2017 Skatteoppkreveren i Nordreisa

299



5

3.1.3  Restanser eldre år

lnntektsår Sum restanse Herav skatteart

debet ”Restskatt  —  person”

2014 565 316 320 809

2013 151 552 57 991

2012 304 310 232  961

2011  —  1994 2  335 299 ----------------------------------

3.1.4 Kommentarer  til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år
Eldste  restanse, Nordreisa har, er forsinkelsesrenter tilhørende 1994. Samla sum eldre restanser

er kr  3  356 477 mot forrige år som hadde kr  3  751  287.  Total nedgang på eldre restanser  (2014
— 1994) er kr 394  810.

Foreldet beløp per  31.12.2016:  Kr 1  784.  Beløpet er et gebyr etter en konkurs og skal føres
bort fra skatteregnskapet.

Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste  — forelda krav”
dato t.o.m.  31.12.2016.

3.2  Innfordringens effektivitet

3.2.1  Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2016

Nordreisa hadde et resultatkrav på innfordringen av personlig restskatt for  2014  på 70 %.
Resultatet per  31.12.2016  var  82,13  %.  12,13  % over kravet.

Forskuddstrekk for  2015  hadde et resultatkrav på  100  %. Alt er innbetalt per  31.12.2016.

Restskatt upersonlige skatteytere for  2014  hadde et resultatkrav på 99 %. Her har vi innfordret
99,5 %.

Arbeidsgiveravgift for  2015  hadde et resultatkrav på 99,9 %. Her har vi innfordret 100 %.

3.2.2  Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat
Det arbeides aktivt med innfordring jevnt gjennom hele året.

3.2.3  Omtale av spesielle forhold
Bemanninga ved Skatteavdelinga har vært stabil men det har vært en del sykemeldinger i løpet
av  2016.

3.2.4  Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Kontoret jobber kontinuerlig med effektivisering.

Årsrapport år/dato:  20.01.2017 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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3.3 Særnamskompetanse

Skatteoppkreveren i Nordreisa innehar særnamskompetanse. Skatteoppkreveren kan derfor

selv avholde forretning for utleggspant og utstede utleggstrekk. I de tilfeller hvor raskere

innfordringstiltak ikke er egnet skal berammelse og avholdelse av utleggsforretning skje uten

unødig opphold.  12016  er det avholdt 12 utleggsforretninger mens det i 2015 avholdt 32

utleggsforretninger.

4. Arbeidsgiverkontroll

4.  1  Organisering av arbeidsgiverkontrollen

Kontoret deltar ikke i en interkommunal samarbeidsordning men kjøper kontroller. Nordreisa

kjøper kontrolltj enester fra kemneren i Tromsø.

12016  ble det kjøpt  8  kontroller som avtalt men på grunn av lav bemanning fikk vi kun

gjennomført 6 kontroller.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Det har vært planlagt å ha gjennomført  13  kontroller i 2016.  8  av kontrollene skulle foretas av

Tromsø men på grunn av bemanningsmangel er det kun  6  kontroller som er avholdt. På grunn

av sykemeldinger ble det ikke foretatt noen kontroller i Nordreisa. Skatteoppkreveren i

Nordreisa klarte derfor kun å levere 6 ferdige rapporter for  2015. 13  kontroller utgjør  5 %  som

er målkravet for gjennomført bokettersyn per år.

6 kontroller utgjør:  2,37  % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Nordreisa

kommune hadde 253 arbeidsgivere i 2016.

Antall gj ennomførte kontroller i 2015: Nordreisa leverte  3  bokettersyn i 2015.

4.3  Resultater  fra  arbeidsgiverkontrollen

Det er innsendt  6  rapporter etter avholdt bokettersyn i  2016.

4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen

Det ble avholdt 6 kontroller i  2016  og det ble gitt 32 forskjellige anmerkninger. En bedrift

hadde 9 anmerkninger. Alle seks bedriftene fikk anmerkninger på usikret skattetrekk. De

Årsrapport år/dato:  20.01.2017 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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øvrige anmerkningene gikk ut på fordel fri bil, elektronisk kommunikasj on,

mellomregningskonto, innmelding til NAV A-a.reg., obligatorisk tjenestepensjon, innberetning

av terminoppgaver og oppgjør av skattetrekk, personalforsikring, innberetning av lønns— og

trekkoppgaver.

Det ble gitt forslag på økning i grunnlag av arbeidsgiveravgift hos to av de kontrollerte

bedriftene. Endringsforslaget var på til sammen kr 140 048.

4.5 Samarbeid med andre kontra/[aktører

I 2016 har vi hatt samarbeid med Skatt Nord vedrørende nye arbeidsgivere i Nordreisa.

Tilbudet gikk også ut til de nærmeste kommunene i området her. Det har vært stor interesse

for disse informasjonsmøtene  — alle som har meldt seg på har møtt og vært aktive deltakere.

Utover dette har ikke skattekreveren deltatt i noen fellesaksjoner.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak

I 2016 har vi vært i kontakt med 29 nye bedrifter. Disse har fått tilsendt informasjonsskriv om

NAV arbeidsgiver og arbeidstaker register og kravet til skattetrekkskonto. Det er også sendt ut

brosjyre med praktisk informasjon og nyttige nettsteder fra Skatteetaten. En egen brosjyre er

sendt til NUF selskaper. I tillegg har det vært gitt informasjon til de  6  arbeidsgiverne vi har

hatt inne for kontroll. Totalt var det registrert 29 nye bedrifter i 2016, mot 39 i 2015.

Sted/dato: Storslett, 23. januar 2017

Skatteoppkreverens signatur

Vedlegg: Årsregnskapet for 2016  -  signert av skatteoppkreveren.
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1. Generelt om skatteoppkreverens  virksomhet

1.1  Skatteoppkreverkontoret

1.1.1 Ressurser

Ressursfordeling Arsverk  %-andel
fordelt

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 2,6 100 %
tilskatteo kreverfunks'onen  i  re nska såret

Ressursbruk ved skatteo kreverkontoret, fordelin av årsverk ----------------
Skattere nska 0,2 7,70  %

lnnfordrin avskatto arbeids iverav ift 1,1 42,3  %

Arbeids iverkontroll 1,1 42,3  %

Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,05 1,93 %
0 re nska sførere/revisorer

Skatteutval 0,05 1,92 %

Administras'on 0,1 3,85 %

Andel fordelt skal være 100% Sum 100 %

1.1.2  Organisering
Nordreisa kommune er i dag organisert som en tre—nivås kommune. Formell skatteoppkrever
er Rita Toresen. Oppgaver innenfor skatt utføres av Kari Bergmo og Annfrid Johansen.

1.1.3  Ressurser og kompetanse

Skatteavdelinga hari  2015  disponert til sammen 2.60 årsverk. AV dette er 1,6 her på kontoret.
Resten gjelder tjenesteri forbindelse med arbeids giverkontroll innkjøpt fra Tromsø. For øvrig
anser man at kontoret innehar tilstrekkelige ressurser og kompetanse for gjennomføring av
kontorets oppgaver. Det tilrettelegges for nødvendig kompetanseutvikling.

1.2 Internkontroll

De ressurser Skatteavdelinga har til rådighet vurderes som tilstrekkelig og disponeres etter
beste evne. Vi anser oppgaveløsningene ved kontoret som godt organisert og løses på en
forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lover og regler. Regnskap og informasjon samt
gjennomgang av innkrevingsstatistikk viser tilfredsstillende resultat. Målkravet ble oppnådd
med unntak av en bedrift som gikk konkurs. Utestående restanser der var ikke mulig å
inndrive. Rutinebeskrivelsene oppdateres fortløpende så snart som mulig etter endring.

1.3 Vurdering av Skatteinngangen

1.3.1  Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret  2016  var kr 328 154  560.  En økning
fra  2015  på kr 18 200 780. Fra  2014  til  2015  hadde vi en økning på kr 30 858 830.

1.3.2  Kommunens andel av Skatteinngangen i regnskapsåret  2016  var kr 104 420 468. Det
var budsjettert med en inngang på kr 96 965 000. Skatteinngangen i  2016  ble kr  7  455 468 mer
enn budsjettert.  I 2015  var Skatteinngangen kr 93 075  307.
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1.4  Skatteutvalg

Det har ikke vært behandlet noen saker i Skatteutvalget i løpet av 2016.

2.  Skatteregnskapet

2.  1 Avleggelse  av  Skatteregnskapet

Avleggelse  av Skatteregnskapet

Skatteoppkreveren i Nordreisa kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2016 er ført, avstemt

og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for

skatteoppkrevere  §  3-1.

Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av

skatteregnskapet fra regional kontrollenhet.

Årsregnskapet for  2016  følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-

oppkreveren.

2.2 Margin

2.2.1 Margin for inntektsåret  2015

Innestående margin for inntektsåret 2015, pr. 31.10.2016 kr 10 217 965

For mye avsatt margin for inntektsåret 2015 kr 10 217 965

Marginprosent

Prosentsats marginavsetning: 15 %.

2.2.2 Margin for inntektsåret 2016

Marginavsetning for inntektsåret 2016, pr. 31.12. 2016 kr 41 362 686

Gjeldende prosentsats marginavsetning: 15 %.

2.2.3  Kommentarer til marginavsetningen

Det har vært overskudd på marginoppgjøret de tre siste årene. Prosentsatsen 15. Det har ikke

vært endring i prosentsatsen for margin. Prosentsatsen er i samsvar med behovet for å sikre at

det ikke blir for lite avsatt margin. Avsatte midler på margin sikrer at det er dekning av til

gode beløp ved avregning skatt.
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3. Innfordring av  krav

3.1 Restanseutviklingen

3.1.1  Totale restanser  og berostilte  krav

Skatteart

Sum restanse
r. skatteart

Arbeids iverav ift

Artistskatt

Forsinkelsesrenter

Forskuddsskatt

Forskuddsskatt

erson

Forskuddstrekk

Geb r

Innfordrin sinntekter

Inntekt av summarisk

feilesoppgjør

Kildeskatt

Restskatt

Restskatt erson

Sum restanse
diverse krav
Diverse krav

Sum restanse
pr. skatteart
inkl.  diverse krav

Restanse
31.12.2016

5 518 025

22 794

0

416 770

139 105

711 621

298 323

0

114 459

0

0

587 503

3 227 450

2 000

2 000

5 520 025

Herav

berostilt

restanse

31.12.2016

303 670

0

0

4 579

0

78 200

600

0

0

0

220 291

0

303 670

4

Restanse
31 .12.2015

5 732 911

59 423

0

473 154

94 707

731 630

298 736

0

107 821

0

0

652 654

3 314 786

5 732 911

Herav

berostilt

restanse

31.12.2015

303 0

4 579

78 200

600

0

0

0

220 291

303 670

Endfingi
restanse

Reduksjon (-)
Øknin +

-214 886
-36 629

0
-56 384

+44 398

-20 009
O
0

+6 638

0

0
-65 151
-87 336

3.1.2  Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser
Den  totale  skatterestansen har endret seg fra kr 5 732 911 i 2015 til kr  5  520 025  i  2016. Dette
utgjør en nedgang i restanser med kr 212  886.

Endring i
berostilt

restanse

Reduksjon (-)
Øknin  +

O

Utestående personlig restskatt er redusert med kr 87 336 fra  2015  til  2016. Reduksjon  fra 2014

til 2015 var på kr 213 905.
Nordreisa kommune har en skatteyter som alene står for en total restanse på ca 2 million, dette
er med renter og gebyr.

Berostilte restanser: Det har ikke vært endring i berostilte restanser fra 2015 til 2016. Berostilt
beløp er kr 303 670.

Avskrivninger: Det har ikke vært foretatt avskrivninger i 2016.

Ettergivelse: Det har ikke Vært foretatt ettergivelser i 2016.

Nedsettelse av pensjonsgivende inntekt:  I  2016 har 2 personer fått nedsatt pensjonsgivende
inntekt med til sammen kr 62 941.
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3.1.3  Restanser eldre år

Inntektsår Sum restanse Herav  skatteart

debet "Restskatt  —  erson”

2014 565 316 320 809

2013 151 552 57 991
2012 304 310 232 961

2011 — 1994 2  335 299 ----------------------------------

3.1.4  Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år

Eldste restanse, Nordreisa har, er forsinkelsesrenter tilhørende 1994. Samla sum eldre restanser

er kr 3 356 477 mot forrige år som hadde kr 3 751 287. Total nedgang på eldre restanser (2014

—  1994) er kr 394 810.

Foreldet beløp per 31.12.2016: Kr 1 784. Beløpet er et gebyr etter en konkurs og skal føres

bort fra skatteregnskapet.

Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste  — forelda krav”

dato t.o.m. 31.12.2016.

3.2  Innfardringens effektivitet

3.2.1  Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2016

Nordreisa hadde et resultatkrav på innfordringen av personlig restskatt for 2014 på 70 %.

Resultatet per 31.12.2016 var 82,13 %. 12,13 % over kravet.

Forskuddstrekk for 2015 hadde et resultatkrav på 100 %. Alt er innbetalt per 31.12.2016.

Restskatt upersonlige skatteytere for 2014 hadde et resultatkrav på 99 %. Her har vi innfordret

99,5 %.

Arbeidsgiveravgift for 2015 hadde et resultatkrav på 99,9 %. Her har vi innfordret 100 %.

3.2.2  Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat

Det arbeides aktivt med innfordring jevnt gjennom hele året.

3.2.3 Omtale av spesielle forhold

Bemanninga ved Skatteavdelinga har vært stabil men det har vært en del sykemeldinger i løpet

av 2016.

3.2.4  Kontorets  eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen

Kontoret jobber kontinuerlig med effektivisering.
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3.3 Særnamskompetanse

Skatteoppkreveren i Nordreisa innehar særnamskompetanse. Skatteoppkreveren kan derfor

selv avholde forretning for utleggspant og utstede utleggstrekk. I de tilfeller hvor raskere

innfordringstiltak ikke er egnet skal berammelse og avholdelse av utleggsforretning skje uten

unødig opphold. I 2016 er det toldt 12 utleggsforretninger mens det i  2015  avholdt 32

utleggsforretninger.

4. Arbeidsgiverkontroll

4.  1  Organisering av arbeidsgiverkontrollen

Kontoret deltar ikke i en interkommunal samarbeidsordning men kjøper kontroller. Nordreisa

kjøper kontrolltj enester fra kemneren i Tromsø.

I 2016 ble det kjøpt  8  kontroller som avtalt men på grunn av lav bemanning fikk vi kun

gjennomført 6 kontroller.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Det har vært planlagt å ha gjennomført 13 kontroller i  2016.  8 av kontrollene skulle foretas av

Tromsø men på grunn av bemanningsmangel er det kun 6 kontroller som er avholdt. På grunn

av sykemeldinger ble det ikke foretatt noen kontroller i Nordreisa. Skatteoppkreveren i

Nordreisa klarte derfor kun å levere  6  ferdige rapporter for  2015.  13 kontroller utgjør  5  % som

er målkravet for gjennomført bokettersyn per år.

6  kontroller utgjør: 2,37  %  av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Nordreisa

kommune hadde 253 arbeidsgivere i 2016.

Antall gjennomførte kontroller i  2015:  Nordreisa leverte 3 bokettersyn i  2015.

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen

Det er innsendt  6  rapporter etter avholdt bokettersyn i  2016.

4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen

Det ble avholdt  6  kontroller i  2016  og det ble gitt 32 forskjellige anmerkninger. En bedrift

hadde 9 anmerkninger. Alle seks bedriftene fikk anmerkninger på usikret skattetrekk. De
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øvrige anmerkningene gikk ut på fordel fri bil, elektronisk kommunikasj on,

mellomregningskonto, innmelding til NAV A—a.reg., obligatorisk tjenestepensjon, innberetning

av terminoppgaver og oppgjør av skattetrekk, personalforsikring, innberetning av lønns— og

trekkoppgaver.

Det ble gitt forslag på økning i grunnlag av arbeidsgiveravgift hos to av de kontrollerte

bedriftene. Endringsforslaget var på til sammen kr 140  048.

4.5 Samarbeid med andre kontra/[aktører

I  2016  har vi hatt samarbeid med Skatt Nord vedrørende nye arbeidsgivere i Nordreisa.

Tilbudet gikk også ut til de nærmeste kommunene i området her. Det har vært stor interesse

for disse informasjonsmøtene  — alle som har meldt seg på har møtt og vært aktive deltakere.

Utover dette har ikke skattekreveren deltatt i noen fellesaksj oner.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak

I  2016  har vi vært i kontakt med 29 nye bedrifter. Disse har fått tilsendt informasjonsskriv om

NAV arbeidsgiver og arbeidstaker register og kravet til skattetrekkskonto. Det er også sendt ut

brosjyre med praktisk informasjon og nyttige nettsteder fra Skatteetaten. En egen brosjyre er

sendt til NUF selskaper.  I  tillegg har det vært gitt informasjon til de 6 arbeidsgiverne vi har

hatt inne for kontroll. Totalt var det registrert 29 nye bedrifter i  2016, mot 39 i  2015.

Sted/dato: Storslett, 23. januar  2017

'  Nordreisa
katteoppkreveren I

än. 77 77 07 46 -  9155 STORSLEFT
Konto for skatt 6845 06 19428

%/
Skatteoppkreverens  signatur

Vedlegg: Årsregnskapet for  2016 — signert av skatteoppkreveren.
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Sum

Sum

Sum

Sum totalt

Storslett, 20.  januar  2017

ÅRSREGNSKAP
for

NORDREISA KOMMUNE
avlagt etter kontantprinsippet - sammendrag

Likvider
Skyldig skattekreditorene
Skyldig andre
lnnestående margin
Udisponert resultat

Arbeidsgiveravgift
Kildeskatt mv -100% stat
Personlige skatteytere
Tvangsmulkt
Upersonlige skatteytere
Renter
Innfordring

Fordelt til Folketrygden  -  arbeidsgiveravgift
Fordelt til Folketrygden -medlemsavgift

Fordelt til Fylkeskommunen
Fordelt til kommunen
Fordelt til Staten
Krav som er ufordelt
Videresending plassering mellom kommuner

Valgt år
42 524 675,39
-1 123  299,52

-38 688,00

-41 362 686,00
-1,87

0,00

-6 992 221,46
-1 544,00

-301 518  128,23
-22  550,00

-19 330 140,73

-298061,03
8  084,51

-328  154  560,94

6  992  222,00
108 270 698,00
22 583 521,00

104 420 466,48

85 888 295,00
-O,54

-641,00

328 154  560,94

0,00

24164566"

Forrige år
41 699 106,41
-1 415  637,00

-26 521,00
-40 256 946,00

-2,41
0,00

-6 306  253,02
-2 965,00

-287 974 770,27

-15 278 615,38
—387 208,87

-3 967,58
-309 953  780,12

6 306 253,00
100 723 608,00
20 513 420,00
93 075 308,10
89 266 556,00

0,02
68 635,00

309 953 780,12
0,00

Skatte0ppkreveren i Nordreisa
Tlf. 77 77 07 4G  — 9156 STORSLETT

Konto for skatt 6345 06 19428

/

MW,
Rita Toresen
skatteoppkrever

311



Forklaring til  årsregnskapet

Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og avgifter
mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret.
lnnbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og
staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall.
Sumlinjene i årsregnskapet
D Likvider

Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.
D Skyldig skattekreditorene

Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr. 31.12.
Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar.
Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene.
Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar.
D Skyldig andre

Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt
til skattekreditorene.
[l Udisponert resultat

Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.
D Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring

Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning,
forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd
for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, samt renter og gebyrer.
El Fordelt til skattekreditorene

Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene.
D Krav som er ufordelt

Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1457-8 

Arkiv:                Q03  

Saksbehandler:  Hilde 
Henriksen 

 Dato:                 18.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 06.04.2017 
10/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  
 

Behandling: 
Habilitet ble etter anmodning fra representanten Hilde Nyvoll (Ap) avgjort av utvalget til at 
Hilde Nyvoll var habil. 
 
Rådmannen fremmet følgende endringsforslag: 
pkt 2 i saken, Driftsbudsjett vei 2017 tilføres kr 837 000 for å dekke merkostnader for 
høstsesongen strykes. 
 
Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 1, samt innkjøp/leasing av 
kjøretøy etter dette alternativ. 
2. Merkostnader kr 1952000 innarbeides i budsjett 2018 
 

 

Driftsutgifter vintervedlikehold 2017-2022 - Finansiering 

Rådmannens innstilling 
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 1, samt innkjøp/leasing av 
kjøretøy etter dette alternativ. 
2. Driftsbudsjett vei 2017 tilføres kr 837000 for å dekke merkostnader for høstsesongen 
3. Merkostnader kr 1952000 innarbeides i budsjett 2018 
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Saksopplysninger 
 
Vintervedlikehold av kommunale veier har i inneværende kontraktsperiode vært utført av 
eksterne entreprenører og kommunalt ansatt personell.  Det er to distriktsroder og deler av 
sentrum som har vært utført i egen regi.  Disponibelt maskinelt utstyr har vært to hjullastere og 
to lastebiler i tillegg til to reservekjøretøy (innleid og eiet). 
 
Kommunalt personell for vintervedlikehold er 3,6 stillinger. I tillegg til brøyting utfører 
kommunens ansatte annet vintervedlikehold som drift av stikkrenner, stikking, rydding kryss, 
sandstrøing. 
Eksterne entreprenører brøyter distriktsveier og deler av sentrum. Eksterne entreprenører utfører 
også andre oppgaver på bestilling fra kommunen. Dette er oppgaver som ikke er omfattet av 
brøytekontraktene. 
 
Inneværende brøytekontrakter går ut i april 2017. Nordreisa kommune har gjennomført 
tilbudskonkurranse for innkjøp av brøytetjenester for kommunale veier for neste periode på 5 år. 
Resultatet av tilbudskonkurransen viser at kostnaden for vintervedlikehold øker med 48%.  
Økningen utgjør 1,988 mill fra sesongen 2016/17 til sesongen 2017/18. Påfølgende år justeres 
kontraktene i hht SSB’s kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veier, vinterdrift. 
For hele kontraktsperioden på 5 år utgjør økningen 9,94 mill med tillegg for indeksregulering. 
 
Prisøkningen for enkeltroder varierer fra 4 (fire) % til 144 (etthundreogførtifire) %.   
Vesentlige endringer i vedlikeholdsstandarden er utvidelse til å omfatte friksjonshøvling ved 
væromslag til +grader, og det stilles krav til gjennomsnittsdybde på snø/issåle. Formulering av 
vedlikeholdsstandarden er gjort tydeligere for bedre kontroll og oppfølging av utført brøyting.  
Nordreisa kommune følger Statens vegvesens krav til utløsende snødybde på veien.  
Gjennomsnittlig prisøkning kan ikke begrunnes med vedlikeholdsstandard da variasjonene i 
prisøkning mellom rodene er veldig store.  Prisøkningen kan heller ikke begrunnes i 
kombinasjon av vedlikeholdsstandard og værforhold på roden, da de mest værutsatte rodene har 
lavere økninger enn gjennomsnittet. 
 
I konkurransegrunnlaget er det tatt med bestemmelse om at Nordreisa kommune kan velge å 
trekke enkelte roder ut av konkurransen og utføre brøyting i egen regi. 
 
I tilbudskonkurransen er det satt en vedståelsesfrist på 90 dager.  Det innebærer at konkurransen 
må være avgjort og avgjørelsen meldt tilbyderne før 06. mai 2017.   Etter vedståelsesfristen er 
det forbudt å inngå kontrakter, en ny konkurranse må gjennomføres innen rammene gitt i 
regelverket om offentlige anskaffelser. 
 

Vurdering 
Regelverket for offentlige anskaffelser har som formål å sikre mest mulig effektiv ressursbruk 
ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Dette regelverket 
er lagt til grunn i saken. 
 
Kostnadsøkningen er så stor at det ikke er mulig å dekke dette innenfor driftsbudsjettet, heller 
ikke for høstsesongen 2017.  
Budsjett for veivedlikehold må økes som følge av ny kontraktsperiode for brøyting av 
kommunens veier. Tre alternativer for finansiering av framtidig veivedlikehold er beskrevet. 
De ulike alternativene gir ulike resultater grunnet tilbudspris på de enkelte roder.  Kombinasjon 
av roder, utstyrsbehov og tilbudt rodepris har betydning for resultatet.   
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Alternativ 1: 
Dette alternativet er brøyterutiner tilsvarende siste kontraktsperiode. 
Nordreisa kommune utfører brøyting i egen regi for 2 roder i distriktet samt deler av sentrum. 
Øvrige roder inngås kontrakt med ekstern entreprenør. 
Dette betinger erstatning av lastebil som nå krever stort vedlikehold for å holdes godkjent.  
Leasing med serviceavtale av ny bil som erstatning for eksisterende er inkludert. 
Veibudsjettet må tilføres kr 1952000 for 2018.  Budsjettet for 2017 må tilføres kr 837000 for 
dekning av merutgifter for perioden oktober – desember 2017. 
 
 
Alternativ 2: 
Alternativ 2 er utvidelse av alternativ 1 med brøyting av ytterligere 3 roder i kommunal regi, 
totalt 5 roder i tillegg til sentrum. 
Øvrige roder inngås kontrakt med ekstern entreprenør. 
Dette betinger i tillegg til alternativ 1 leasing av ytterligere 2 kjøretøy utstyrt for brøyting.  
Økning i personellressurs for perioden oktober-april med 2 stillinger som samlet utgjør 
årsvirkning 100 % stillingsressurs. 
Veibudsjettet må tilføres kr 2494000 for 2018.  Budsjett for 2017 må tilføres kr 1069000 for 
dekning av merutgifter for perioden oktober – desember 2017. 
 
 
Alternativ 3: 
Gjennomført tilbudskonkurranse legges til grunn for vintervedlikehold i neste periode der det 
inngås kontrakte for alle utlyste roder.  
Veibudsjettet må tilføres kr 3222000 for 2018. Budsjettet for 2017 må tilføres kr 1381000 for 
dekning av merutgifter for perioden oktober – desember 2017. 
 
Skjematisk framstilling av brøyteutgifter etter de ulike alternativ: 
 
 
 Eksisterende 

2016/2017 
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Budsjett brøyting 
ekstern og egen 
regi 
Beløp i mill 

4,143 6,095 
Tillegg 1,952 
 

6,637 
Tillegg 2,494 
 

6,874 
Tillegg 2,731 
 
 

Stillinger 360 % 360 % 460 % 300% 
Kjøretøy 2 hjullastere 

2 lastebiler 
1 unimog 
Reservebil 

2 hjullastere 
1 lastebil 
1 redskapsbærer 
1 unimog 
Reservebil 

2 hjullastere 
2 lastebiler 
2 redskapsbærer 
1 unimog 
Reservebil 

2 hjullastere 
1 redskapsbærer 
1 unimog 
Reservebil 

315



 

Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/565-80 

Arkiv:                F30  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 27.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 04.04.2017 
11/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Bosetting av flyktninger 2017 - redusering av vedtak 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 04.04.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune vedtar totalt å bosette 24 flyktninger pr år fra og med 2017, 

inklusive enslige mindreårige. 
2. Nordreisa kommune opprettholder driften av bokollektivet for enslige mindreårige under 

forutsetning av minst 7 beboere til enhver tid. 
3. Nordreisa kommune og IMDI må planlegge bosetting av 4 enslige mindreårige pr å slik 

at ny bosetting erstatter de som skrives ut. 
4. Reduserte bosettingsutgifter og inntekter budsjettreguleres av kommunestyret i juni. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
5. Nordreisa kommune vedtar totalt å bosette 24 flyktninger pr år fra og med 2017, 

inklusive enslige mindreårige. 
6. Nordreisa kommune opprettholder driften av bokollektivet for enslige mindreårige under 

forutsetning av minst 7 beboere til enhver tid. 
7. Nordreisa kommune og IMDI må planlegge bosetting av 4 enslige mindreårige pr å slik 

at ny bosetting erstatter de som skrives ut. 
8. Reduserte bosettingsutgifter og inntekter budsjettreguleres av kommunestyret i juni. 
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Saksopplysninger 
IMDI har i brev av 02.03.17 redusert sin anmodning om bosetting av flyktninger til 24 i 2017. 4 
av disse er mindreårige flyktninger over 15 år. 
 
Årsaken til reduksjonen er at det ifølge oppdaterte prognoser ankommer færre flyktninger til 
landet enn først antatt. Det er særlig reduksjon i enslige mindreårige flyktninger (EM). 
 
Opprinnelig skulle Nordreisa kommune bosette 30 flyktninger i 2017, inkludert 10 enslige 
mindreårige. 
 
Pr 29.03.17 bor det 7 enslige mindreårige på bokollektivet, hvorav 5 fyller 18 år i 2017.  
Det er usikkert hvorvidt de som fyller 18 år vil få vedtak om ettervern av barnevernet. 
 
Fra og med 2017 gis det ikke lenger refusjon fra Bufetat til kommuner som bosetter enslige 
mindreårige.  I stedet gis det et tilskudd per mindreårig på kr. 750 000 pr år fra fylte 16 år, som 
skal dekke alle utgifter i forbindelse med bosetting. 
 
Driftsutgifter for bokollektivet er på kr. 6 000 000, som tilsvarer tilskudd for 8 enslige 
mindreårige.   
 

Vurdering 
Dersom kommunen bosetter 4 enslige mindreårige i 2017, samt 3 av de som i dag er bosatt, så 
vil driften være forsvarlig både faglig og økonomisk. 
Ved bosetting av 7 EM må driftsutgiftene reduseres med kr. 750 000, som er mulig innenfor 
dagens budsjettramme. 
 
Bosetter man kun 6 EM, så vil tilskuddet ikke dekke lønns- og pensjonsutgifter fullt ut. 
 
Det må derfor minimum være bosatt 7 EM for at tilskuddet skal dekke lønn og driftsutgifter. 
 
Dersom kommunen skal opprettholde driften av bokollektivet for EM, så må minimum 1 av 
dagens bosatte som er fylt 18 år få forlenget bosettingsvedtak gjennom barnevernet. 
Da vil antallet bosatte være 7 i 2017.  Det forutsetter videre at de 4 nye som bosettes i 2017 ikke 
er eldre enn 16 år, dvs at de først fyller 18 år i 2019.  Da vil de 4 nye i 2018 erstatte de 3 som 
skrives ut i 2018, slik at det i 2018 vil være totalt 8 EM. 
Dersom man får til en slik rullering av EM i bokollektivet, så er det forsvarlig å fortsette driften 
av bokollektivet også utover 2018. 
 
En reduksjon i bosetting av flyktninger på 6 i 2017, vil redusere både tilskudd og utgifter til 
bosetting.  Dette må budsjettreguleres av kommunestyret i juni. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/12-10 

Arkiv:                L64  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 04.04.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Nasjonal tilskuddsordning for bredbåndsutbygging 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune søker om statlige midler til bredbåndutbygging for områdene Storenga 
Oksfjorddalen, Klubbenes, Straumfjorden og Havnnes  
 
Kommunal egenandel på inntil 1,75 millioner dekkes av disposisjonsfond 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har mottatt brev fra Troms fylkeskommune med informasjon om 
muligheten for å søke tilskudd for bredbåndutbygging 2017. Søknadsfrist er 3.mai 2017 
 
I brevet skriver de: 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har lyst ut totalt 138,7 millioner kroner til 
bredbåndsutbygging i Norge i 2017 over ordningen "Bredbåndsutbygging — Nasjonal 
tilskuddsordning " med søknadsfrist 10.mai 2017. 
Bredbåndstilskuddsordningen skal ifølge Nkom " bidra til at alle husstander i Norge får et 
grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet.t». Midlene skal delfinansiere 
bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å 
bygge ut. 
I 2017 vil prosjekt som sikrer grunnleggende god bredbåndsdekning i områder uten, bli sterkt 
vektlagt. Lokal medfinansiering og kostnadseffektiv utbygging vektlegges i betydelig grad. 
 
Fylkeskommunene skal bedømme og prioritere søknader fra kommuner i eget fylke, mens 
endelig behandling skjer av Nkom. Nkoms rolle er å se hele landet under ett og tildele midler 
ut fra et felles sett med kriterier. Godkjente prosjekter skal legges ut på offentlig anbud og 
tilskuddsmodellen brukes. 
 
 
Videre: 
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Det gjøres spesielt oppmerksom på krav om: 
- Bare kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte over ordningen. 
— Oppdaterte kart som viser dagens dekningsgrad for planlagt utbyggingsområde kan 
(må) bestilles ved e-post: dekningskart@nkom.no, merket «Dekningskart for 
breiband». 
- Utbyggingsområde skisseres på oppdaterte dekningskart bestilt fra Nkom og 
vedlegges søknad. 
- Skjema for tilleggsinformasjon er fylt ut og vedlagt søknaden 
- Dokumentasjon på at relevante utbyggingsaktører (alle landsdekkende samt operatører 
som tilbyr bredbånd i den eller de kommunene det blir søkt støtte om) er forespurt om 
utbyggingsplaner i de aktuelle områdene de nærmeste 3 årene. Nasjonale tilbydere har 
egen epostadresse for slike spørsmål. Kommunen må også offentliggjøre informasjon 
om planlagt utbygging på kommunens hjemmeside høringsfrist på minst en måned. 
 
 
Organisering av ordninga 
Fylkeskommunene skal vurdere og rangere søknader fra eget fylke, og Nkom skal ta endelig 
avgjørelse opp mot evalueringskriteria og den totale budsjettramma. 
 
Kriteria 
Det er seks evalueringskriterium for tildeling av breibandsstønad: 

 Talet på nye husstandar som får eit breibandstilbod 
 Kostnadseffektivitet 
 Lokal medfinansiering 
 Plan for bærekraftig drift 
 Betring av eksisterande breibandstilbod 
 Kva dette har å seie for lokal samfunnsutvikling 

 
I Nordreisa kommune er det gjennom de siste 15 åra blitt bygd ut bredbånd både kommersielt og 
ved hjelp av statlige tilskudd.  
 
Kommunestyret behandlet fiberutbygging sist i 2012. Der ble det gjort følgende vedtak: 
 
Nordreisa kommune prioriterer videre fiberutbygging i kommunen etter følgende liste: 

1. Flatvoll- Tangen 
2. Stornes-Skogberget 
3. Hamneidet 
4. Uløya 
5. Klubbenes 
6. Øvre Kildalen 
7. Oksfjord Ytre 
8. Oksfjorddalen 
9. Sandnes – Fosselv 

 
Nordreisa kommune ber om tilbud på alternative løsninger for internett i påvente av 
fiberutbygging 
Nordreisa kommune utarbeider en strategisk plan for utbygging av de gjenstående områder 
 
 
Etter det er de tre første strekninger bygd ut. Pr dags dato er det følgende områder som gjenstår 
for at kommunen skal få 100 % bredbåndsdekning: 
Uløya 
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Oksfjord ytre (Storenga) 
Oksfjorddalen 
Klubbenes 
Straumfjorden (Sandnes –Fosselv)  
Kildalen (har trådløs løsning fra Ymber) 
 
Kommunen søkte om tilskudd i 2014 for områdene Uløya og Ytre Oksfjord, men fikk søknaden 
i retur fordi kommunen ikke hadde satt av midler til å dekke lokal andel. Øvre Kildalen har 
Ymber bygd ut trådløs uten støtte. 
 
Administrasjonen har vært i kontakt med Ymber for å få oppdaterte tall for hva det vil koste å 
bygge ut de gjenstående områdene. De har 24.mars 2017 sendt over følgende oversikt: 

OMRÅDE KOST 
ANTALL 
KUNDER 

KOST PR. 
KUNDE 

Havnnes        3 619 350  20           180 968  
Storenga        1 154 200  10           115 420  
Oksfj. Dalen          900 000  3           300 000  
Klubbenes          640 000  3           213 333  
Straumfjorden          744 300  5           148 860  
Øvre Kildal          641 000  5           128 200  
Total        7 698 850  46           167 366  

 
Kommunen har også vært i kontakt med Giæver på Havnnes. De har fått lovnad om at Telenor 
skal bygge bredbånd til Havnnes. Det antydes der at de kan få krav på et anleggsbidrag kr 
30 000. 
 
Aktuelle områder for en søknad om bredbåndmidler vil da være: 
 

OMRÅDE KOST 
ANTALL 
KUNDER 

KOST PR. 
KUNDE 

Storenga        1 154 200  10           115 420  
Oksfj. Dalen          900 000  3           300 000  
Klubbenes          640 000  3           213 333  
Straumfjorden          744 300  5           148 860  
Total 3 438 500  21            

 
Tilskudd kan gis opp til 50 % av godkjente kostnader. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommunen har gjennom 15 år bygd ut bredband. Pr i dag er det fire områder som 
gjenstår. Det omfatter 21 husstander. Ymber har kostnadsberegnet utbyggingen til å koste kr 
3.438.500. Av dette vil Ymber dekke en egenandel tilsvarende kommersiell utbygging.(ikke 
tallfester i tilbudet.) For Havnnes legger vi til grunn at kommunen dekker anleggsbidraget på 
30 000. 
Kostnadsoverslaget er økt endel fra sist vi mottok tilbud, men det skylde økte kostnader i 
forbindelse med Statens krav til funksjonelt skille for Elverkene, fellesføringsavgifter og økt 
eiendomsskatt på fiberlinjene. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/1208-10 

Arkiv:                M84  

Saksbehandlere:  Olaf Erling 
Nilsen/Dag Funderud 

 Dato:                 24.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/17 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 03.04.2017 
13/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Utredning om disponering av Leonard Isaksens vei 10 og 12 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Takst Leonard Isaksens vei 10 og 12 
2 Uttalelse fra Marborg og RIO om Leonard Isaksens vei 10 og 12 
3 Referat fra møte med brukerorganisasjonene om Leonard Isaksens vei 10 og 12 
4 Korrespondanse med KLP (forsikringsselskapet) om Leonard Isaksens vei 10 og 12 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Ingvil Birkelund Andersen (KRF) og Herborg Ringstad (H) fremmet følgende nytt forslag 
 punkt 4: 
4. Det utredes nærmere hvor Kafe X bør etableres i Fht. Lokalt og geografi etter brukerens 
behov. 
Enstemmig vedtatt 
Punkt 1-2-3-5 enstemmig vedtatt 
 
 

Vedtak: 
1. Leonard Isaksens veg 10 selges slik det står - på det åpne markedet.   
2. Før salget deles tomten i to jfr tidligere vedtak, og tomten selges på det åpne markedet til 

boligformål.  
3. Gjennom arbeidet med reguleringsplan for Storslett sentrum, omreguleres hele arealet til 

boligformål.   
4. Det utredes nærmere hvor Kafe X bør etableres i Fht. Lokalt og geografi etter brukerens 

behov 
5. Endelig kostnadsoverslag for ombygging av Samfunnshuset og idrettshallen jfr forslag i 

saksutredningen legges fram for Formannskapet til godkjenning. 
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Rådmannens innstilling 
6. Leonard Isaksens veg 10 selges slik det står - på det åpne markedet.   
7. Før salget deles tomten i to jfr tidligere vedtak, og tomten selges på det åpne markedet til 

boligformål.  
8. Gjennom arbeidet med reguleringsplan for Storslett sentrum, omreguleres hele arealet til 

boligformål.   
9. Kafe X etableres i den nye kantina på idrettshallen 
10. Endelig kostnadsoverslag for ombygging av Samfunnshuset og idrettshallen jfr forslag i 

saksutredningen legges fram for Formannskapet til godkjenning. 
 
 

Saksopplysninger 
Leonard Isaksens veg 10 (LIV 10) brant ned i 2015. Etter det har vært drøftet flere alternativer 
for oppbygging og saken har vært til politisk behandling flere ganger; 
 
Vedtak i Nordreisa kommunestyre 16.12.2015  
14. Leonard Isaksensvei 10.  
a. Eiendommen deles i to  
b. Leon. Isaksensv 10 renoveres for forsikringssummen til kommunalt formål hvor det gis 
muligheter for brukergrupper og andre  
c. Det utredes om bruken av eiendom 2 skal bygges til leiligheter som selges på det åpne 
markedet, eller om arealet skal avsettes til å imøtekomme kommunale behov.  
 
Vedtak i Helse- og omsorgsutvalget 25.05.16 
1 Brukerne må få gi tilbakemelding på planene før saken fremmes for kommunestyret.  
2. Vi ønsker at det utredes alternativer for kontor for Rus – og psykisk helsetjenester med tanke 
på samlokalisering med andre kommunale etater.  
3. Utbyggingen må ikke overstige forsikringssummen.  
4. Lokalene i andre etasje bygges i h.h.t planen men uten heis. 
 
 
Vedtak i Formannskapet 01.12.16:  
Saken utsettes. Vi ønsker en avklaring av følgende:  
1. Hvilken finansiering er mulig gjennom forsikringen.  
2. Tidligere brukergruppe må høres om sine ønsker og behov, under dette driftsform. 
3. Det må også utredes alternative formål, under dette bolig for videresalg eller salg av tomta 
som den står.  
4. Videre forutsettes det at utredningen i punkt c fra 2015 gjennomføres. 
 
Det er utbetalt forsikringssum etter skjønnstakst på kr. 2.800.000. 
 
Takst 
Det er utført takst på hele eiendommen februar 2017. Se vedlegg 
Verdi bygg: kr. 1.457.740,- 
Verdi eiendom: kr. 575.000,- 
Salgstakst: kr. 800.000,- 
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Mulig finansiering gjennom forsikringen 
Det er utbetalt forsikring etter skjønnstakst kr. 2.800.000,-. 
 
Dersom kommunen velger å bygge opp LIV 10, kan kommunen i tillegg få inntil kr. 2.800.000,- 
i forsikringsoppgjør forutsatt at verdiøkningen ved ferdig bygg ikke overstiger 40 % av 
førverdien. Det blir fradrag for verdistigning over 40 % av førverdien.  
 
Usikkerheten rundt hva bygget kan bygges opp som er avklart med KLP. Kommunen har fått 
aksept for at LIV 10 kan bygges opp som skissert. Bygget kan tilpasses og disponeres til 
kommunale formål uten at det går ut over resterende forsikringssum. KLP vil være fleksibel i 
vurderingen av dette, men formål som avstedkommer tilskudd ved oppbygging vil få 
konsekvenser for utbetaling av resterende forsikringssum. 
 
Annet formål for 2. etasje enn beskrevet vil kunne få konsekvenser for utbetaling av 
forsikringssum.  
 
Tidligere brukergrupper involveres 
6. mars 2017 ble det gjennomført møte med Mental helse og brukerorganisasjonen Marborg og 
RIO. Fra Nordreisa kommune var drift og utvikling og rus- og psykisk helsetjeneste 
representert. 
 
Det ble diskutert om hvordan bygget og dets innhold og drift kan ivaretas. Fra før ble lokalene 
brukt som samlingsplass for brukere, men fra brukerorganisasjonenes (Marborg/RIO) side ble 
det poengtert at man kan se for seg en utvidet bruk, et flerbrukshus, og hvilke kvaliteter som bør 
legges til grunn for lokalisering og innhold. En skjermet og sentral beliggenhet er viktige 
kriterier. Dagens Cafe X er plassert på Point, og har en mindre brukergruppe enn det  
Doktorgården hadde, noe de mener kan ha årsak i mangel av disse kvalitetene. 
 
Andre kvaliteter som de ønsker seg et slikt møtested er: 

 Mulighet for uteaktivitet  
 Nærhet til offentlige kontorer 

o NAV 
o Rus- og psykiatri-tjenesten 

 Mulighet for andre lavterskel tilbud 
 Felles Samtalekontor til bruk for møte med brukere  

o Mental Helse 
o RIO, Marborg 

 
Alternative formål 
Under har vi skissert alternative muligheter for bygging av bygget og muligheten for salg av 
bygget og eiendommen slik den står i dag. 
 
Renovering av bygget ihht skisse 
LIV 10 bygges opp ihht skisse. I første omgang renoveres 1. etasje, yttertak/-vegger og tekniske 
anlegg. 2. etasje klargjøres for ombygging. Det kan vurderes under prosjektet hvilke midler som 
evt er tilgjengelig for ombygging av 2. etasje. Bygget må tilfredsstille krav til universell 
utforming. 
 
Drift og utvikling har gjort estimat på kostnad ved oppbygging. Estimatet viser at det vil være 
behov for hele forsikringssummen for å være innenfor med en forsvarlig sikkerhetsmargin. 
Det vil være stor usikkerhet ved renovering av et eldre bygg som ikke har vært vedlikeholdt. Det 
kan være forhold som påløper større kostander enn forventet, ønsker fra kommende brukere og 
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andre uforutsette forhold i bygget. (Det er fortsatt sterk lukt etter brannen inne i bygget. Det 
betyr at det først når en begynner å rive innvendig en får full oversikt over hvor mye som må 
rives for å få vekk lukten fra brannen). 
 
Bygget kan etter en oppbygging benyttes som tidligere som samlingspunkt for brukergrupper i 
Nordreisa kommune og to samtalekontorer, inkludert Kafe X.  
 
Forsikring 
Det er utbetalt forsikring etter skjønnstakst kr. 2.800.000 kr,-, i tillegg får vi inntil kr. 
2.800.000,- forutsatt at verdiøkningen ved ferdig bygg ikke overstiger 40 % av førverdien. Det 
blir fradrag for verdistigning over 40 % av førverdien. 
 
 
Bygge opp som bolig –i egen regi 
Drift og utvikling har gjort estimat på kostnad ved oppbygging av to leiligheter. En i første 
etasje og en i andre etasje. Estimatet viser at det vil være behov for hele forsikringssummen for 
å være innenfor med en forsvarlig sikkerhetsmargin. 
Det vil være stor usikkerhet ved renovering av et eldre bygg som ikke har vært vedlikeholdt, jfr 
beskrivelse av tilstand over.   
 
Forsikring 
Det er utbetalt forsikring etter skjønnstakst kr. 2.800.000 kr,-, i tillegg får vi inntil kr. 
2.800.000,- forutsatt at verdiøkningen ved ferdig bygg ikke overstiger 40 % av førverdien. Det 
blir fradrag for verdistigning over 40 % av førverdien. 
 
 
 
 
Renovering av bygget til annet kommunalt formål 
Det er mulig å tilpasse bygningen til andre formål. Det må i så tilfelle avklares med KLP om 
dette er innenfor akseptabel virksomhet i forhold til utbetaling av resterende forsikringssum. 
 
 
Salg av eiendommen  
Bygget og eiendommen kan selges som den står. Kommunen beholder allerede utbetalt 
forsikringssum , men vil ikke få utbetalt resterende forsikringssum. Tomten er attraktiv, og 
verdien ligger i tomten. Tomten er pr i dag regulert til offentlig formål, men den ligger innenfor 
planområdet for Storslett sentrum som det nå jobbes med. Gjennom denne prosessen kan tomten 
omreguleres til boligformål som resten av Leonard Isaksens veg. Bygget i seg selv har liten 
verdi. Salg vil føre til reduserte vedlikeholdskostnader for kommunen.  
 
Oppdeling og salg av tomt 
Fra vedtaket i kommunestyret «Det utredes om bruken av eiendom 2 skal bygges til leiligheter 
som selges på det åpne markedet, eller om arealet skal avsettes til å imøtekomme kommunale 
behov». 
 
Det er ikke naturlig for kommunen å selv bygge boliger for videresalg. Kommunen har solgt 
eksisterende boliger på det åpne markedet, og har ikke behov for boliger av denne typen.  
 
Det er behov for boliger for boligsosiale formål i Nordreisa kommune. Det vil kunne gis 
grunnlån fra Husbankene for slike boenheter, og rom for et offentlig/privat samarbeid. Dermed 
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kan en privat utbygger etablere egne boenheter for salg/utleie mot at kommunen disponerer 
boenheter i form av kjøp/leie. 
Tomten er pr nå ikke fradelt, men dette kan gjøres raskt når endelig avklaring er gjort. 

Vurdering 
Bygget er kraftig skadet etter brannen, og må totalrenoveres for å få det i forskriftsmessig stand. 
Dette er noe taksten viser. Det har dekket et behov som møteplass for rus og psykiatri, og 
alternativ møteplass etter brannen har ikke vært like mye brukt som Doktorgården var. Behovet 
for et slikt møtested er poengtert av brukerorganisasjonene Marborg og RIO. 
 
Andre alternativer (felles vurdering med sak salg av Solvoll skole) 
Det er politisk bedt om utredning av to eldre hus i sentrum som kommunen eier. Det Leonard 
Isaksensveg 10 og Solvoll gamle skole (Point). Sakene fremmes politisk i samme møte slik at en 
skal se sammenhengen. Samtidig har det skjedd endringer på kommunehuset ved at NAV fra 
1.april 2017 har sagt opp endel av det arealet som de til nå har leid fra kommunen. I Helse og 
omsorgsutvalgets sak 11/2017 ble det vedtatt å flytte Rus og psykiatri i disse tomme lokalene. 
Utredning om Solvoll gamle skole tar for seg lokalitet for aktiviteter i kulturskolen, Point 
ungdomsklubb, lokaler for lag og foreninger, lydstudio og Kafe X (midlertidig plassert i Point 
siden brannen)   
 
Oppsummert så må en gjennom dette arbeidet finne langsiktige løsninger for følgende 
tjenester/aktiviteter: 

 Aktiviteter i kulturskolen  
 Point ungdomsklubb  
 Lokaler for lag og foreninger, spesielt barne- og ungdomsorganisasjoner 
 Lydstudio   
 Kafe X 
 Kontorer for Rus og psykiatri 

 
 
Aktiviteter i kulturskolen  
Gjennom utredningen om Solvoll skisseres muligheter for at kulturskolens aktiviteter flyttes til 
Samfunnshuset. Det gamle musikkrommet er igjen tatt i bruk til musikkundervisning og er godt 
egnet til det. Videre ser en for seg at scenen i samfunnshuset kan ombygges til dans og drama. 
Det er også et stort lokale i kjelleren på samfunnshuset som kan benyttes til aktivitet. 
 
Point ungdomsklubb  
Ungdomsklubben har holdt til på Point siden tidlig på 1980 tallet. Aktiviteten og omfanget har 
variert, mye avhengig av satsingen/tilsetting av ungdomskontakt som har variert gjennom disse 
årene. Signalene fra ungdommen er at de ønsker seg en fast ungdomskontakt og et egnet lokale 
for en ungdomsklubb. 
Pr nå har kommunen et gammelt kinolokale stående tomt i idrettshallen. Dette kan bygges om til 
og kunne bli en ny ungdomsklubb. 
 
Lokaler for lag og foreninger 
Det er noen ungdomsorganisasjoner som ønsker lokaler for møter eller aktiviteter. De har fram 
til nå vært noe på Point. Det vurderes at disse kan sees i sammenheng med plassering av 
ungdomsklubben. 
 
Lydstudio   
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Det er et lydstudio på Point som benytter to rom. Disse rommene må være lydtette for å ikke å 
få inn forstyrrende lyd. Ved en flytting av kulturskolen fra kjelleren på Halti, kan to av rommene 
der benyttes til lydstudio. Disse rommene er lydisolerte. 
 
Kafe X 
Gjennom møte med brukerorganisasjonene av Kafe X har de fremmet ønske om at Kafe X 
bygges opp i Leonard Isaksens veg og at det er en god plassering for dem. Administrasjonen 
vurderer muligheten for om Kafe X kan flyttes til kantina på idrettshallen. 
Kantina brukes i dag til idrettsarrangement, seriekamper og turneringer. Den brukes ikke i 
forbindelse med trening og står med andre ord mye ledig hverdager på dagtid. Videre benyttes 
den til bingoarrangement ca to ganger i uka på kveldstid. Det vurderes derfor at økt aktivitet 
med Kafe X som foregår på dagtid, ikke vil være i konflikt med dagens drift. 
 
Kontorer for Rus og psykiatri 
Gjennom prosessen har det vært forslått/vurdert å flytte kontorene for rus og psykiatri til andre 
etasje av Leonard Isaksens veg 10. De holder i dag til i leide lokaler hos Nybo. Gjennom at 
NAV har sagt opp flere kontorer i første etasje av kommunehuset, har det åpnet seg en mulighet 
for å flytte dem dit. Hovedutvalg for helse og omsorg vedtok i sak 11/2017 plassering av Rus og 
psykisk helsetjenester der. 
 
En flytting vil kreve en enkel ombygging, men den største utfordringen/kostnaden er at det er en 
transformator i kjelleren som i mange år har skapt helseproblemer for de som jobber i kontorene 
rett over, samt ustabilitet for alle typer elektronisk utstyr. To kontor og et lager står derfor tomt 
nå. 
Transformatoren kan flyttes og settes på utsiden av parkeringsplassen bak huset. Ymber har gitt 
en kostnad på dette arbeidet på kr 410.000. Administrasjonen ser på dette som en langsiktig god 
løsning for helse, miljø og sikkerhet og at det gir en god utnyttelse av alle disse kontorene. 
 
Oppsummering og anbefaling: 
Kommunen har i dag ca 38.000 m2 areal som skal driftes og vedlikeholdes. Dette omfatter flere 
bygg fra 1960-70 tallet, men også flere bygg fra de siste 20 åra. Etterslep av vedlikehold på de 
eldste byggene, er for enkelte stort. En konsolidering med å utnytte de byggene vi har bedre, og 
avhende bygg, vil vi gi større mulighet til å vedlikeholde gjenværende bygg bedre. 
 
Det vurderes at både samfunnshuset og idrettshallen kan ombygges/oppgraderes til å ta i mot ny 
aktivitet og samtidig gi bedre forhold for etablert aktivitet. 
 
Samfunnshuset 
Ved flytting av kulturskolen til samfunnshuset vil en kunne samle alle aktivitetene der ved å 
bygge om den gamle scenen og rom i kjelleren. Kjøkkenet og gulv i samfunnshuset trenger også 
en stor oppgradering. Gjør en det vil hele samfunnshuset framstå som nytt. En slik ombygging 
av scenen, nytt gulv, flytting av vegger og ny innredning i kjøkkenet + El, rør til en anta vil 
koste ca 1,3- 1,5 millioner kroner. 
 
Idrettshallen 
Selve idrettshallen har fått en stor oppgradering i 2016, med nytt gulv i hallen, maling og nytt 
lydutstyr mm. 
Kantina er etter det vasket ned og det er pusset opp litt på kjøkkenet, men den fremstår likevel 
som ganske slitt. Den kunne få en «ansiktsløfting» med maling, utskifting av gardiner og nytt 
møblement. Kostnad avhenger av valg av innredning mm, men det anslås en kostnad på 0,8-1,2 
million kroner. 
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Den gamle kinoen står i hovedsak tom etter at kinoen ble flyttet til Halti. Det er et stort lokale 
som kan bygges om til en ungdomsklubb, lokaler for lag og foreninger. Med en nyoppusset 
kantine ved siden av ville det kunne bli et godt ungdomstilbud.  
Et grovt estimat for ombygging anslås til ca 0,8 millioner kroner. 
 
Oppsummert foreslås det at Leonard Isaksens veg 10 selges som det står på det åpne markedet.  
Før salget deles tomten i to jfr tidligere vedtak, og selges på det åpne markedet til boligformål. 
Gjennom arbeidet med reguleringsplan for Storslett sentrum, omreguleres hele arealet til 
boligformål.   
 
Videre foreslås det at kantina på idrettshallen rustes opp og Kafe X flyttes dit etter oppussing. 
 
Det anbefales videre at Solvoll gamle skole legges ut for salg på det åpnet markedet.  
Inntekter fra salget settes av til å skaffe nye lokaler for ungdomsklubben og kulturskolen. 
Samfunnshuset bygges om/rustes opp for kulturskolen, samt at gulv i samfunnshuset skiftes og 
kjøkkenet pusses opp.  
Gamle kinoen bygges om til ungdomsklubb og møtested for ungdomsorganisasjoner. Lydstudio 
flyttes til kjelleren i Halti.  
 
Forslaget vil føre til mindre bygningsmasse å vedlikeholde, oppgradering og bedre utnytting av 
gjenstående bygningsmasse og mindre driftskostnader, samtidig som vi mener brukere og 
tjenester får bedre lokaliteter. 
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 Brukerorganisasjon på rusfeltet  

 
 

 

post@marborg.no  www.marborg.no      Side 1 av 1 

Innspill om bruk av Lennart Isasksens vei (Doktorgården)  
 

MARBORG og RIO har utformet dette skrivet som belyser brukerorganisasjonens syn på plassering av 

tilbudet og hvorfor Doktorgården bør benyttes. 

 Beliggenheten skjuler adkomst slik at brukerne føler det blir lettere å benytte tilbudet 

 Bygget er hjemmekoselig og lokasjonen er kjent blant brukerne 

 Brukerne har tidligere vist at de er komfortable med å benytte tilbud her 

 Før brannen fungerte tilbudet svært bra og var godt besøkt 

 Lokalet muliggjør nærhet til tjenesten med kontorer i 2. etg.  

 Andre offentlige tjenester kan også sporadisk ha brukerkontakt her 

 Stort uteområde like ved elven gir muligheter for aktiviteter og nettverksbygging 

 Nærhet til andre offentlige kontorer gjør det enkelt å gjennomføre nødvendige møter 

 Mulighet for andre lavterskel tilbud/aktiviteter parallelt med at kafeen/møtestedet er åpent 

 Nært turområde gir mulighet for fokus på bedre fysisk helse (folkehelse) 

 Muligheter for tjenestetilbud også på ettermiddager 

 Muligheter for tilstedeværelse fra brukerorganisasjonene gjennom delt kontorplass med MH 

 Mental Helse kan starte opp sitt tilbud som de før drev i samme lokaler 

 Bygget kan utnyttes enda bedre gjennom samarbeid med andre grupper/tjenester og har 

mulighet til å også etablere andre lavterskel tilbud rette mot brukergruppen 

 De andre nevnte lokasjonene fremstår ikke som gjennomførbare og enkelte fremstår som 

direkte farlige å benytte til et slikt tilbud (for eksempel Kantinen i idrettshallen med mulig 

rekruteringsfare inn mot rusmiljøet og skade på forebyggingsarbeidet) 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss for videre innspill i forhold til denne saken. 

 

 

 

 

For MARBORG       For RIO 
Vidar Hårvik        Asbjørn Larsen 
daglig leder        RIO Nord 
Epost: vidar@marborg.no      Asbjorn.larsen@rio.no  

Tlf: 934 08 912       Tlf: 452 68 495 
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Referat fra møte 13.3.17.  med brukerorganisasjonene Mental helse, Rio, 
Marborg.  Representanter fra Nordreisa kommune v. prosjektleder Olaf 
Nilsen, rus og psykisk helsetjeneste v. Mette Johansen-Vik, Eilin Storaas og 
Elin Vangen. 

 

Bakgrunn for møtet: Kommunestyret har vedtatt utredning i forbindelse med oppbygging av 
Leonard Isaksens veg; Brukergruppe må høres om sine ønsker og behov, under dette 
driftsform.Drift og utvikling jobber med det bygningsmessige i utredninga. Vi må bidra med 
involvering av brukergruppene. 

● virksomhetsleder Elin Vangen orienterer om bakgrunnen for møtet. Det orienteres også 
om tjenestens behov for faste lokaliteter for aktiviteter som det må satser mere på, både 
som en del av tjenesteutviklingen og folkehelselovens mål. Tjenesten har også behov for 
kontorlokaliteter. Tjenesten er pr i dag midlertidig i Nybos kontorbygg på Flomstad. 

●prosjektleder informerer helt konkret om hva som etterspørres.  

   - Hva er behovet 

   - Kan dette flyttes 

  - Er det viktig med nærhet til brukerne (samlokalisering aktivitetslokaler og kontorlokaler) 

●Mental helse informerer at de etter brannen på Doktorgården har mistet de unge i 
brukergruppen. De ønsker at Doktorgården skal bygges opp og har tro på at de unge da vil 
komme tilbake og delta i deres aktiviteter. 

●RIO/Marborg: brukerorganisasjonene ser det positive i nærheten til tjenesten, med at 
tjenestene kan disponere kontorer enten i hele 2.etasje eller de to kontorene som er tenkt i 
1.etasje samtidig som det er aktiviteter på huset.  Brukerorganisasjonene er spørrende til om 
tjenesten klarer å la være å blande seg inn i den brukerstyrte drifta. Brukerorganisasjonene 
ønsker tilgjengelig et kontor i 1.etasje som de kan dele sammen med Mental helse. Noe alle 
er enig i vi være et fruktbart samarbeid. 

●Spørsmål om aktivitetstilbud og brukerstyrt kafe kan være andre plasser:  

Prosjektleder informerer at alternativ løsning kan være kafe på idrettshallen. 

Brukerorganisasjonene og representanter fra rus og psykisk helsetjenesten er enig om 
følgende: Dette vil  frarådes på det sterkeste. Dette på grunn av nærhet til idrettshall 
videregående skole og dermed fare for rekruttering. 

●Videre er det felles enighet om følgende som argumenter for at det er viktig med i 
gjenoppbygging av Doktorgården og aktivitetstilbud der: 

-Doktorgården ligger sentralt men samtid skjermet til i beliggenhet. Det er viktig at 
aktivitetstilbud er sentralt og samtidig nær offentlige kontorer. De flest av brukerne har ikke 
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bil. Nærhet til offentlig kontorer fra aktivitetstilbud og tjenesteytere vil bidra til hyppigere og 
enklere trening i sosialiseringsprosesser. 

-Området på elvelandet er et kjent område for mange av brukerne. 

-Det vil være en trygghet for brukere om det er personell på bygget. Enten i kontorer i 
2.etasje eller i kontorer i 1.etasje. 

-utearealet har et stort potensiale for uteaktiviteter, med alt fra urte/grønnsaksdyrking til for 
eksempel mental trening med elva som utgangspunkt. 

-Sosialisering og nettverksbygging blir av brukerorganisasjonene nevnt som viktig på et slikt 
sted med aktiviteter. Bryte utrygghet og bli trygg på aktivitetsmuligheter. 

- Rio sier at dersom det ikke blir kontorlokaler i 2.etasje ønsker man at det kan være to 
aktivitetslokaler. En i 1.etasje og en i 2.etasje. Man ser for seg at en da samtidig kan kjøre 
brukerstyrt kafe i en etasje og aktivitetstilbud i en etasje .  

● Prosjektleder Nilsen spør om et slikt konsept vil bli brukt mere enn for eksempel kantina 
på idrettshallen. 

Både brukerorganisasjonene og representantene fra rus – og psykisk helse er enig om 
følgende:  

-Doktorgården er mere skjermet 

-Doktorgården er et mere fleksibelt hus hvor en kan kjøre gruppeaktiviteter både på dag og 
kveldstid. 

-Brukerne har et mere eierforhold til dette huset. 

-Kan utnytte arealet rundt Doktorgården , med eks såing, planting, mental helse trening med 
elva som utgangspunkt. 

-Doktorgården ligger diskret til. 

- Mental helse tror spesielt at det unge vil komme tilbake dersom Doktorgården bli bygget 
opp til allaktivitetshus.  

-Et allaktivitetshus vil også kunne brukes som en arena for kulturformidling både ifht 
flyktningearbeid og annet. 

●Prosjektleder informerer at det blir ledige kontorer i 1.etasje hvor NAV holder til nå. Vil 
disse kontorene være aktuelle for tjenesten. 

-det er enighet i at dette kan være en god løsning dersom det ikke blir kontorløsning i 
2.etasje på Doktorgården.  De fleste brukerne av rus-og psykisk helsetjenesten har også 
ytelser fra NAV og dermed er NAV en viktig samarbeidspart i oppfølgingen av disse brukerne. 

Ref. 

Elin Vangen, Virksomhetsleder, Rus-og psykisk helsetjenesten. 
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Fra:                                    Mats Berggren
Sendt:                                16. februar 2017 11:09
Til:                                      Olaf Erling Nilsen
Emne:                                SV: Skadenr: 184456 MBE Leonard Isaksens vei

Hei!
 
Nei dere må bygge det opp. Det vi har betalt er nedgangen i verdi basert på salgsverdi. Anledningen at vi 
faktisk betaler mer for oppbygning en det som mange ganger er den reale verdien er at forsikringstakere 
har plikt på at få tilbake huset. 
 
Håper det er oppklarende. 
 
Med vennlig hilsen 

Mats Berggren
SENIOR SKADEBEHANDLER
+47 22 03 35 98
mats.berggren@klp.no

 
 

 

 
Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap 
Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo 
Tlf.: 05554
klp.no
 
Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
 
 

Fra: Olaf Erling Nilsen [mailto:olaf.erling.nilsen@nordreisa.kommune.no] 
Sendt: 16. februar 2017 12:03
Til: Mats Berggren <Mats.Berggren@klp.no>
Emne: RE: Skadenr: 184456 MBE Leonard Isaksens vei 
 
Hei, glemte en ting
Om vi selger bygget som det står, får vi da utbetalt forsikringssummen som om hadde renovert bygget?
 
Olaf E Nilsen
Prosjektleder
Nordreisa kommune
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Mobil 4002 7766
Kontor 77 58 80 51
 
Postadresse:                                        Besøksadresse:    Telefon: 77 58 80 00
Postboks 174, 9156 Storslett               Sentrum 17            Telefaks: 77 77 07 01
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no                                  Internett: www.nordreisa.kommune.no
        Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet
 

From: Olaf Erling Nilsen 
Sent: Thursday, January 26, 2017 12:23 PM
To: 'mats.berggren@klp.no' <mats.berggren@klp.no>
Subject: RE: Skadenr: 184456 MBE Leonard Isaksens vei 
 
Hei
Vi driver å utreder hva som skal gjøres med Leonard Isaksens vei 10.
Vi har fått klare svar. men kan det bekreftes at utbetalt forsikringssum kan beholdes om Nordreisa 
kommune velger å selge eiendommen slik den står?
 
 
 
Olaf E Nilsen
Prosjektleder
Nordreisa kommune
Mobil 4002 7766
Kontor 77 58 80 51
 
Postadresse:                                        Besøksadresse:    Telefon: 77 58 80 00
Postboks 174, 9156 Storslett               Sentrum 17            Telefaks: 77 77 07 01
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no                                  Internett: www.nordreisa.kommune.no
        Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet
 

From: Ketil Jensen 
Sent: Thursday, January 19, 2017 1:25 PM
To: Olaf Erling Nilsen <olaf.erling.nilsen@nordreisa.kommune.no>
Subject: VS: Skadenr: 184456 MBE Leonard Isaksens vei 
 
 
 
Ketil Jensen
Prosjekt.Ing
Sektor for Drift og Utvikling
Tlf: 77 58 80 44
Mob: 48 88 32 93

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkto: 4740 05 03954
Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350 833
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E-post: 
postmottak@nordreisa.kommune.
no  

Internett: www.nordreisa.kommune.no  

        Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!
 

Fra: Post Bygning [mailto:bygning@klp.no] 
Sendt: mandag 19. desember 2016 12:12
Til: Ketil Jensen <Ketil.Jensen@nordreisa.kommune.no>; Rennart G. Jakobsen <rennart@byggtakst.no>; 
Svein Harald Hansen (svein@polytech.as) <svein@polytech.as>; John Arne Jensen 
<John.Arne.Jensen@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>
Emne: SV: Skadenr: 184456 MBE Leonard Isaksens vei 
 
Takk!
 
Da avventer vi kommunens beslutning. 
 
God Jul!
 
Med vennlig hilsen 

Mats Berggren
SENIOR SKADEBEHANDLER
+47 22 03 35 98
mats.berggren@klp.no

 
 

 

 
Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap 
Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo 
Tlf.: 05554
klp.no
 
Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
 
 

Fra: Ketil Jensen [mailto:Ketil.Jensen@nordreisa.kommune.no] 
Sendt: 19. desember 2016 09:13
Til: Post Bygning <bygning@klp.no>; Rennart G. Jakobsen <rennart@byggtakst.no>; Svein Harald Hansen 
(svein@polytech.as) <svein@polytech.as>; John Arne Jensen 
<John.Arne.Jensen@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>
Emne: SV: Skadenr: 184456 MBE Leonard Isaksens vei 
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Hei 
Kommunestyret skal i mars-møtet vedta hvordan dette bygget blir. 
Så når det er avklart så skal dere få byggetegninger etc.
 
Hilsen
 
Ketil Jensen
Prosjekt.Ing
Sektor for Drift og Utvikling
Tlf: 77 58 80 44
Mob: 48 88 32 93

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkto: 4740 05 03954
Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350 833
E-post: 
postmottak@nordreisa.kommune.
no  

Internett: www.nordreisa.kommune.no  

        Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!
 

Fra: Post Bygning [mailto:bygning@klp.no] 
Sendt: mandag 19. desember 2016 08:47
Til: Ketil Jensen <Ketil.Jensen@nordreisa.kommune.no>; Rennart G. Jakobsen <rennart@byggtakst.no>; 
Svein Harald Hansen (svein@polytech.as) <svein@polytech.as>; John Arne Jensen 
<John.Arne.Jensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Skadenr: 184456 MBE Leonard Isaksens vei 
 
Hei!
 
Viser til mail nedenfor der KLP godkjenner at midlene brukes til bygning for rus og psykiatri. Det er flott 
om skjønnsmennene får mulighet å regne på 40 % regelen når tegninger etc foreligger. Vi ser ingen stor 
risiko til at verdiene går opp men det er greit at avklare på forhand. 
 
Så hvor langt har kommunen kommet i planene? Vi minner også om at ferdig attest for bygningen må 
foreligge seinest 5 år fra skadedagen, 260320.
 
Med ønske om en god Jul!
 
Med vennlig hilsen 

Mats Berggren
SENIOR SKADEBEHANDLER
+47 22 03 35 98
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Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap 
Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo 
Tlf.: 05554
klp.no
 
Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
 
 

Fra: På vegne av Post Bygning
Sendt: 6. desember 2016 09:17
Til: 'Ketil Jensen' <Ketil.Jensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Skadenr: 184456 MBE
 
Hei!
 
Undertegnede har diskutert saken med ansvarlig jurist Lars Barnholdt. 
 
Det er alltid vanskelig at avgjøre hva som er samme formål. Da KLP Skadeforsikring har den største delen 
av sine kunder bland Norges kommuner og Fylkeskommuner har vi en forståelse for at bygninger i ulike 
perioder brukes innenfor samme område men med noe skiftende virksomhet. Noen gang kan det være 
deler av bygningen som har noe endret bruk. 
 
Vi mener at en bygning som ved en periode brukes til utleie til vanskeligstilte og virksomhet for folk med 
misbruks og annen problematikk i en annen periode kan brukes for virksomhet kring rus og psykiatri. Det 
ville vært en annen sak om bygningen ble omgjort for brukt til undervisning, barnehage etc, som er 
annen virksomhet. 
 
Således aksepterer vi erstatte kostnadene som følger av skjønnet, i dette tilfellet.  Oppgjøret tar 
utgangspunkt i den bygninger som var, og ikke den som blir oppbygget.  Vi erstatter således ikke 
kostnader ved påbud som kommer som en følge av endringer av bruksformål, kun de som finns med i 
skjønnsresultatet. Eksempel på hva som ikke dekkes, er påbud fra arbeidstilsynet etc som kommer av at 
man delvis endrer virksomhet. 
 
Vi utgår også fra at kommunen for fradrag for merverdiavgift da formålet er en virksomhet. 
 
Ved spørsmål kontakt undertegnede. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Mats Berggren
SENIOR SKADEBEHANDLER
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+47 22 03 35 98
mats.berggren@klp.no

 
 

 

 
Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap 
Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo 
Tlf.: 05554
klp.no
 
Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
 
 

Fra: Ketil Jensen [mailto:Ketil.Jensen@nordreisa.kommune.no] 
Sendt: 29. november 2016 10:04
Til: Post Bygning <bygning@klp.no>
Emne: Skadenr: 184456 MBE
 
Hei 
Byggekomiteen har vedtatt at det er slik de vil ha Leo.isaksen veg gjenoppbygget (se vedlagt skisse).
Dette vil da bli et bygg for rus og psykiatri noe som det er behov for i kommunen.
 
Kostnadsanslaget på denne oppbygningen er på 5 600.000,-kr
 
Spørsmålet er om vi får benytte erstatningen til dette eller om vi er nødt til å gjenoppbygge til 
boligformål som var formålet ved skadetidspunktet.
 
Ketil Jensen
Prosjekt.Ing
Sektor for Drift og Utvikling
Tlf: 77 58 80 44
Mob: 48 88 32 93

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkto: 4740 05 03954
Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350 833
E-post: 
postmottak@nordreisa.kommune.
no  

Internett: www.nordreisa.kommune.no  

        Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/1568-9 

Arkiv:                A41  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 27.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/17 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 03.04.2017 
11/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 04.04.2017 
14/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Inntak av vekslingelever og lærlinger 2017 Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 04.04.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune øker antall lærlinger / vekslingselever til inntil 20 tilsammen.  
 
Helse- og omsorg tilføres kr 376.000,- fra disposisjonsfond til økt inntak av lærlinger, resterende 
50% disponeres av budsjetterte assistentressurser.  
Ikt tilføres kr 30.000,- i økonomiplanperioden fra budsjettåret 2018.  
Oppvekst og kultur budsjettet for lærlinger videreføres.   
 
Minst en av plassene innenfor hvert fagfelt skal benyttes til ordinære lærlingeplasser.  
 
Det gis en godtgjøring til alle veiledere for lærlinger, på kr 500,- pr måned fra 2017. Summen kr 
120.000,- overføres fra disposisjonsfond til virksomheter ved sektorene:  

 Oppvekst og kultur kr 48.000,- 
 Helse- og omsorg kr 66.000,- 

 
Nordreisa kommune innleder forhandlinger med Troms fylkeskommune vedr økte kostander for 
veiledning, administrasjon og øvrig drift av vekslingsmodellen. 
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Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Innstilling av vedtaket er vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune øker antall lærlinger / vekslingselever til inntil 20 tilsammen.  
 
Helse- og omsorg tilføres kr 376.000,- fra disposisjonsfond til økt inntak av lærlinger, resterende 
50% disponeres av budsjetterte assistentressurser. 
Ikt tilføres kr 30.000,- i økonomiplanperioden fra budsjettåret 2018.  
Oppvekst og kultur budsjettet for lærlinger videreføres.   
 
Minst en av plassene innenfor hvert fagfelt skal benyttes til ordinære lærlingeplasser.  
 
Det gis en godtgjøring til alle veiledere for lærlinger, på kr 500,- pr måned fra 2017. Summen kr 
120.000,- overføres fra disposisjonsfond til virksomheter ved sektorene:  

 Oppvekst og kultur kr 48.000,- 
 Helse- og omsorg kr 66.000,- 

 
Nordreisa kommune innleder forhandlinger med Troms fylkeskommune vedr økte kostander for 
veiledning, administrasjon og øvrig drift av vekslingsmodellen.   
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune øker antall lærlinger / vekslingselever til inntil 20 tilsammen.  
 
Helse- og omsorg tilføres kr 376.000,- fra disposisjonsfond til økt inntak av lærlinger, resterende 
50% disponeres av budsjetterte assistentressurser.  
Ikt tilføres kr 30.000,- i økonomiplanperioden fra budsjettåret 2018.  
Oppvekst og kultur budsjettet for lærlinger videreføres.   
 
Minst en av plassene innenfor hvert fagfelt skal benyttes til ordinære lærlingeplasser.  
 
Det gis en godtgjøring til alle veiledere for lærlinger, på kr 500,- pr måned fra 2017. Summen kr 
120.000,- overføres fra disposisjonsfond til virksomheter ved sektorene:  

 Oppvekst og kultur kr 48.000,- 
 Helse- og omsorg kr 66.000,- 

 
Nordreisa kommune innleder forhandlinger med Troms fylkeskommune vedr økte kostander for 
veiledning, administrasjon og øvrig drift av vekslingsmodellen.   
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Saksopplysninger 
Troms fylkeskommune og Nord-Troms videregående skole gikk i gang med vekslingsmodellen 
skoleåret 2015/2016 på fagområdene helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
Modellen skal gi tilpasset opplæring med sikte på sluttkompetanse på ulike nivå; lærekandidat, 
fagbrev eller fagbrev med studiekompetanse. Bakgrunnen for modellen er behovet for nye 
løsninger innen fagopplæring, fordi en stor andel av elevene ikke fullfører videregående 
utdanning. I tillegg vil nedgang i antall 16-19-åringer kreve endringer og ny organisering for å 
beholde et bredt fagtilbud i regionen. 
Etter snart 2 driftsår synes modellen å ha vært vel fungerende i forhold til målsetningene ved 
innføring:  
- styrke rekruttering til fagområdene 
- styrke innsøking til skolen 
- styrke gjennomføringsgrad 
- styrke fagmiljøene i regionen 
- styrke omdømmet til fagområdene 
 
Modellen krever et tett og utvidet samarbeid med kommunene og Nordreisa kommune har 
inngått samarbeid med fylkeskommunen om modellen.  
 
Nordreisa oppvekstutvalg (18.06.2015) og Nordreisa kommunestyre (24.06.2015) vedtok 
følgende, sitat:  
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune inngår samarbeid om vekslingsmodellen med Nord-Troms videregående skole. 
 
Nordreisa kommune skal, sammen med de øvrige kommunene i regionen, samarbeide om å legge til rette for at 
vekslingsmodellen blir en attraktiv modell for å øke rekruttering og kompetanse innen helse- og oppvekstfag i 
Nord-Troms. 
Nordreisa kommune skal ved inntak av vekslingselever følge kommunen avlønning som for lærlinger i hht 
Hovedtariffavtalen for kommunesektoren kap 6.1.3, fag som ikke følger hovedmodellen, 3 års læretid i 
virksomheten. 
 
Videre vedtok Nordreisa kommunestyre i møte 30. mars 2016: Nordreisa kommune tar inn inntil 10 
nye lærlinger i 2016. Utgiften synliggjøres og innarbeides i budsjett ved revidering i juni. 
 
16. juni 2016 vedtok Nordreisa kommunestyret følgende: Nordreisa kommune skal inntil 10 læringer til 
sammen per år fra og med 2016.  
 
 
Læreperioder:  

Tradisjonelt løp VG1 VG 2 Læring Lærling 
VG 2 VG 3 VG 4 Vekslingsløp VG 1 

Lærling 
 
 
Kommunens oppgaver med vekslingselever/lærlinger: 
• Utføre intervju med elever  
• Tilby lærlingeplass  
• Ansettelse/arbeidsavtale  
• Lønnsutbetalinger  
• Personaloppfølging, faglig ledelse, arbeidsgiveransvar, oppfølging og tilrettelegging av tid til 

veiledning og dokumentasjon av opplæringen i arbeidstid. 
• Følge opp og kreve refusjoner pr elev opp mot KomOpp.  
• Planlegge, utforme og koordinere, gjennomføring av opplæringsplan og krav fagprøve 
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• Veiledning og støtte, motivering, i daglige arbeidet for vekslingelever/lærlinger, sikre 
varierte arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål,  

• Halvårsvurderinger og vurderingssamtaler 
• Opplæringsplan praksis vs undervisning  
• Fastsette standpunktkarakter i PROF 
• Samarbeid og kontakt mot videregående skole 
• Samarbeid og kontakt mot KomOpp 
• Legge til rette for gjennomføring av fagprøve.  
 
For å oppfylle krav til fagbrev må både lærlinger i Bua og Hoa bytte lærested underveis i 
utdanninga. Vekslingsløpet vil første året være ett år på skole, deretter ut i praksis, jfr ordinært løp 2 
år skole og 2 år i praksis/lære før fagprøve kan tas.  
 
Lønnsutgifter for vekslingselever vil gå over 3 år i stedet for 2 år, men totalutgiftene blir uendret i 
forhold til ordinær lærling. Tilskudd fra KomOpp vil også gå over 3 år i stedet for 2 år, men 
totalinntekt blir uendret. Hovedtariffavtalen for kommunesektoren kap. 6.1.3 legges til grunn, 
minstelønn fagarbeider er før forhandlinger 2017 er kr 333.300,-.      
  
En lærling
Periode Prosentandel Fagarbeiderlønn 1 2 3 4

1 0 333 300 -
2 15 % 333 300 24 998
3 25 % 333 300 41 663
4 35 % 333 300 58 328
5 45 % 333 300 74 993
6 80 % 333 300 133 320

Lønnsutgift - 66 660 133 320 133 320
Tilskudd 10 002 20 004 20 004 10 002
Samlet utgift 46 656 113 316 123 318

År

 
 
 
Kostnad 20 lærlinger:  
 

1 0 333 300 -
2 15 % 333 300 124 988 124 988 124 988
3 25 % 333 300 208 313 208 313 208 313
4 35 % 333 300 291 638 291 638
5 45 % 333 300 374 963 374 963
6 80 % 333 300 666 600

Lønnsutgift - 333 300 999 900 1 666 500
Tilskudd 2017 elever 50 010 100 020 100 020 50 010
Tilskudd 2018 elever 50 010 100 020 100 020
Tilskudd 2019 elever 50 010 100 020
Tilskudd 2020 elever 50 010
Samlet utgift -50 010 183 270 749 850 1 366 440

5 nye lærlinger år 1
5 nye lærlinger år 2
5 nye lærlinger år 3
5 nye lærlinger år 4  

 
Oversikten er en illustrasjon og gir en oversikt over utgiften dersom kommunen skal ta inn 5 
lærlinger pr og til 20 lærlinger som fra høsten 2017. År 4 viser referanseåret når kommunen skal 
budsjetterre med utgift til lærlinger. Hver lærling vil da medføre en kostnad på 68.322,- i 
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referanseåret. For helse- og omsorg utgjør totalen kr 751 652,- og for Oppvekst og kultur kr 
546 656,-, for Ikt 68 332,-.  
 
Basistilskudd pr lærling vekslingselev 2500 per mnd for ordinære lærlinger og kr 1.667,- for 
vekslingselever. Kr 60.00,- pr lærling for hele læreperioden, dersom KomOpp betaler for første 
halvår for vekslingelever også. Kostnaden pr vekslingelev vil kr 273.301,- over en 3 års periode 
om tilskudd 1 halvår hensyntas.  
 
 Budsjett 

2017 
Regnskap 

2016 
Sektor 1 40 000 0 
Sektor 2  536 928 216 453,48 
Sektor 3 84 791 225 734,76 

 
 
Oversikt læringer / vekslingselever vår 2017:  
 
Dagens situasjon 2017 2018 2019 2020 
 Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst 
Oppvekst og kultur 6 5 5 3 3    
Helse- og omsorg 4 4 4 4 3    
IKT 1 1 1 1     
Sum 11 10 10 8 6    

 
Inntak av nye lærlinger / vekslingselever. Behovet jfr Nord-Troms vgs viser: 7 nye 
vekslingselever i Nordreisa kommune innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget og 6 nye 
vekslingselever innenfor helsefagarbeiderfaget fra august 2017.   
 
Nye behov 2017 jfr 
vgs pr mars:  

2017 2018 2019 2020 

 Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst 
Oppvekst og kultur  2 2 2 2 2 2  
Helse og omsorg   6 6 6 6 6 6  

 
 
Oppvekst- og kultur:  

 En læring er ferdig våren 2017.  
 To vekslingselever er ferdig våren 2018.  
 Oppvekst melder om mulighet til å ha inne opptil 8 lærlinger tilsammen.  
 Kan ta inn 3 nye lærlinger/vekslingselever fra høst 2017 og 2 nye høsten 2018.  

 
Helse og omsorg:  

 1 ordinær lærling er ferdig våren 2017. Ny ordinær lærling er tatt inn.  
 2 vekslingselever er ferdig våren 2018 vekslingselever 
 1 vekslingelev er ferdig våren 2019 vekslingelever 
 Helse- og omsorg kan ha inne opptil 11 lærlinger samtidig.  
 Kan ta inn 7 vekslingselever fra høsten 2017 og 2 nye høsten 2018.   

 
Ikt: 
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 Ikt har inne lærling som er ferdig 31. desember 2018. Flere lærlinger er det faglig sett 
ikke anbefalt ha inne samtidig pga størrelse på avdelingen. Budsjett kr 40.000,- for 
læring, engangstilskudd kr 25.000,- for 2016 er overført 2017.  

 
 
Nordreisa kommunestyre vedtok i desember en kompetanse- og rekrutteringsplan for helse- og 
omsorg. I denne er et av tiltakene for å rekruttere veiledere er godtgjøring kr 500,- pr måned for 
veiledere for lærlinger innenfor helse- og omsorg. Det er ikke fattet vedtak om inkludering av 
veiledere for andre læreplasser i organisasjonen.   
 
 

Vurdering 
Fra 2015 har Nordreisa kommune lagt til rette for vekslingsmodellen, for å øke rekruttering og 
kompetanse innen helse- og oppvekstfag. Nordreisa kommune er positivt innstilt til nye 
modeller for videregående opplæring. Rådmannen har god tro på bedre rekruttering av 
fagarbeidere fremover i tid etter innføring av vekslingsmodellen. Kommunen samarbeider med 
videregående skole og har lagt til rette for at vekslingsmodellen etter kort tid er blitt en attraktiv 
modell for å øke rekruttering og kompetanse innen helse- og oppvekstfag i Nord-Troms. 
Modellen har hittil lykkes med å styrke rekrutteringen til de to fagområdene, og elever vil få 
mulighet til å ta studiespesialisering samtidig som de går i lære og mottar lønn. Dette har vært 
med på å gjøre alternativet attraktivt for elevene.  
 
Normen for hvor mange lærlinger kommuner bør ha inne er 1 pr 1000 innbygger i landet, dvs 5 
lærlinger i Nordreisa kommune. Kommunen har over flere år hatt 4 – 5 lærlinger inne. Gjennom 
vekslingsmodellen er antall lærlinger doblet. Fra høsten 2017 øker dette tallet med ytterligere 8 
elever. Et så stort antall lærlinger krever mye av lærebedriften og øker behov for ressurser.  
 
Vekslingsmodellen er en ny måte å utføre videregående opplæring på for helsefagarbeidere og 
barne og ungdomsarbeidere. Plattformen er et samarbeid mellom videregående skole, 
opplæringskontoret KomOpp og bedrifter som tar inn lærlinger. Det har vist seg svært vanskelig 
å rekruttere lærlingeplasser for helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider hos andre 
bedrifter enn kommuneorganisasjonen. Å ta imot alle elever som går helsefagarbeider og barne- 
og ungdomsarbeider på videregående skole er en krevende oppgave for Nordreisa kommune, 
som er den største kommunen i samarbeidet og har de aller fleste elevene. Å skaffe nok faglig 
gode veiledere og lærlingelønn til et så stort antall elever er de to største utfordringene. 
Oppvekst- og kultur har i budsjett for 2017 lagt inn nok ressurser for å ha inne 8 lærlinger 
kontinuerlig, men helse- og omsorg ikke har budsjettert for økning lærlinger.      
 
Etter en faglig vurdering har sektorene oppvekst og kultur og helse- og omsorg vurdert at de kan 
ha inne hht 8 og 11 lærlinger samtidig, og Ikt 1 lærling. Tilsammen vil da kommunen ha inne 20 
lærlinger kontinuerlig. 20 lærlinger medfører en økonomisk kostnad på 1,366 mill kr i lønn samt 
120.000,- i veiledningskostnader dersom kommunestyret vedtar at alle veiledere får samme 
godgjøring. I tillegg kommer administrative og kostnader til opplæring av veiledere og faglige 
ledere. Veiledningskurset hos KomOpp er gratis, men vikarutgifer vil gi en økt økonomisk 
belastning for virksomhetene. Nordreisa kommune har få ansatte med godkjenning som faglig 
leder for lærlinger, og få veiledere som har kurset. Erfaringsmessig strever man både i helse og 
omsorg, på skoler og i barnehager med å skaffe til veie nok veiledere for å ta imot lærlinger. Da 
lærlingene bytter lærested vil ikke samme veileder følge lærlingen hele læreløpet, anslås et 
kursbehov på ca 20-25 personer til veiledere/faglige ledere. Dette er nødvendig for å sikre 
tilfredsstillende kunnskap om plikter/rettigheter lærling-veileder-lærebedrift. 
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Modellen medfører et stort oppdrag for Nordreisa kommune, et oppdrag tjenestene pr i dag ikke 
er dimensjonert for ressursmessig som følge av antall lærlinger/vekslingelever. Fordi 
fylkeskommunen ikke har klart å rekruttere andre lærebedrifter i BUA og HOA har kommune-
organisasjonen fått tilført store deler av total opplæringen for flesteparten av elevene i disse to 
fagene. Det er krevende, både med tanke på å tilføre elevene en god faglig veiledning, 
oppfølgning til fullført fagprøve og også med tanke på økte ressurser til både administrasjon og 
faglig ledelse og ikke minst lærlingelønn. Med mange flere lærlinger øker de administrative 
kostnadene og kostnader til faglig ledelse og veiledning. Kommunen er ikke tilgodesett med 
ressurser fra fylkeskommunen i en ny opplæringsmodellen som baserer seg hovedsakelig på 
kommunen som lærebedrift. Med bakgrunn i dette bør Nordreisa kommune bør innlede 
forhandlinger med Troms fylkeskommune for å komme frem til en avtale og en felles beslutning 
for ressursfordeling ved videreføring av modellen.   
 
I desember 2016 vedtok kommunestyret en kompetanse- og rekrutteringsplan for helse- og 
omsorg. Et av tiltakene som ligger i denne er godtgjøring til veiledning lærlinger på kr 500,- pr 
måned innenfor helse- og omsorg. Tiltaket vil nok bidra til å øke antallet veiledere og rådmann 
anbefaler at tiltaket også bør inkludere lærlinger på barne- og ungdomsarbeiderfaget og ikt, og 
evnt for alle lærlinger. Kr 500,- for 20 veiledere pr måned utgjør kr 10.000,-, dvs 120.000,- pr 
år.  
 
Kostnaden med 20 lærlinger anslås for helse- og omsorg til kr 752 000,- for Oppvekst og kultur 
kr 547 000,- og for Ikt 69 000,- med inntekt (basistilskudd) hensyntatt. Vekslingsmodellen 
legger opp til bruk av assistentressurser til lærlinger. På helse- og omsorg er dette mulig 
gjennom å tilsette lærlingene i helge stillinger. Dette må skje etter at de er fylt 18 år, dvs tidligst 
i løpet av VG3, veiledning og opplæring kan da skje ukedager, mens helger blir en del av 
praksisen. Helse og omsorg vil da kunne imøte komme en del av ressursbehovet. Det er 
vanskelig å anslå hvor stor andel av totalkostnaden som kan hentes fra budsjetterte 
assistentressurser, men et anslag på 50% kan være et forsøk i budsjettår 2017. Oppvekst og 
kultur har ikke samme muligheter. Her ingen ledige assistressurser og sektoren er derfor 
avhengig av budsjettering av kostnaden, som ble gjort fra og med budsjettåret 2017.   
 
Den største økningen kommer høsten 2017 som følge av stort elevkull. Dersom inntak skjer jfr 
behovet til videregående skole kommende skoleår, vil det medføre at færre kan tas inn neste år. 
Tjenestene kan da ta inn 3 på helse- og omsorg og 2 elever til oppvekst og kultur, fra skoleåret 
2018/2019.  
 
Nordreisa kommune ønsker fortsatt å ha ordinære lærlingeplasser. For å ha et tilbud til disse 
anbefaler rådmannen å videreføre at minst en av plassene for hvert fagområde benyttes til 
ordinære lærlinger, dvs minimum 3 ordinære læreplasser. 
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 Arkivsaknr:       2016/1076-3 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud/Roger Aronsen 

 Dato:                 05.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 06.04.2017 
7/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 04.04.2017 
10/17 Nordreisa formannskap 11.04.2017 
15/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Salg av Solvoll ungdomshus 

Henvisning til lovverk: 
 
Tidligere behandling: 
Barne- og unges kommunestyre sak 11/16 Salg av Point - uttalelse fra BUK 
 

Vedlegg 
1 Takst Solvoll 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 11.04.2017  
 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:  
 
1. Det igangsettes et utredningsarbeid for å ivareta de aktiviteter som i dag er i Solvoll gamle 
skole. Alternative lokaler er Storslett samfunnshus og gamle kinosalen. Saken med 
kostnadsoverslag legges fram for kommunestyret i juni 2017.  
Brukerne involveres.  
 
2. Eventuelt salg av Solvoll gamle skole legges fram for kommunestyret etter at pkt 1 er 
ivaretatt.  
 
Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget fikk 6 stemmer og rådmannens 
innstilling fikk 0 stemmer. Forslaget dermed vedtatt.  

Vedtak: 
1. Det igangsettes et utredningsarbeid for å ivareta de aktiviteter som i dag er i Solvoll gamle 
skole. Alternative lokaler er Storslett samfunnshus og gamle kinosalen. Saken med 
kostnadsoverslag legges fram for kommunestyret i juni 2017.  
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Brukerne involveres.  
 
2. Eventuelt salg av Solvoll gamle skole legges fram for kommunestyret etter at pkt 1 er 
ivaretatt.  
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 04.04.2017  
 

Behandling: 
Frp, MdG, Sp, H og Krf fremmet følgende endringsforslag: Solvoll skole legges ikke ut for salg. 
Administrasjonen bes utrede offentlige tilskudd til oppgradering, og eventuell flytting, fra 
Stiftelsen UNI, Riksantikvaren, Sametinget, Norsk kulturarv, Enova, og andre.  
 
Det ble stemt over endringsforslaget satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget enstemmig 
vedtatt.  

Vedtak: 
Solvoll skole legges ikke ut for salg. Administrasjonen bes utrede offentlige tilskudd til 
oppgradering, og eventuell flytting, fra Stiftelsen Uni, Riksantikvaren, Sametinget, Norsk 
kulturarv, Enova, og andre. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  
 

Behandling: 
Bjarne Josefsen (Ap) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 
 
Tore Elvestad (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes  
 
Det ble stemt over utsettelsesforslaget fra Tore Elvestad (Ap).  3 stemte for og 1 stemte imot. 
Utsettelsesforslaget dermed vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Solvoll gamle skole legges ut for salg på det åpnet markedet.  
2. Inntekter fra salget settes av til nye lokaler for ungdomsklubben og kulturskolen. 
3. Endelig kostnadsoverslag for ombygging av Samfunnshuset og idrettshallen legges fram 

for Formannskapet til godkjenning. 
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Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har fått henvendelse om kjøp av Solvoll ungdomshus. Det opplyses i brevet 
at de ønsker å rive bygget og skape noe nytt i området; forretningsbygg/parkering/park. 
 
Historie til bygget 
Solvoll ble oppført som skolebygg i 1921 (Hansen, Emil: Nordreisa bygdebok, s.180) og var 
skole fram til Storslett ungdomsskole stod ferdig på begynnelsen av 1970-tallet. 
Bygget er brukt til Ungdomsklubb og Ungdommens hus/Point siden slutten av 1970-tallet. 
Rundt 1980 ble det gjort restaureringsarbeid og blant annet bygging av nytt inngangsparti og 
skifte av vinduer.  
Alle bygninger som ikke ble brent under krigen, vurderes som verneverdige. Solvoll er en av 
svært få bygninger i Storslett sentrum fra før krigen, og den eneste offentlige bygningen.  
 
Dagens bruk av bygget 
Point benyttes i dag til kulturskoleundervisning innen musikk, foto/ skapende skriving og dans. 
Det er også øvingslokale for barnekor, teatergrupper og dans.  
I tillegg til dette er det amatør lydstudio og ungdomsklubb/oppholdssted i bygget.  
Kafé X har tilhold her en dag i uka, siden brannen i Leonard Isaksens veg.  I tillegg benyttes 
lokalene til en del kommunal møtevirksomhet. 
 
 
Teknisk tilstand og krav i hht plan og bygningsloven. 
Det er gjennomført en teknisk vurdering samt at det er tatt en verditakst av bygget. Dette er 
sammenstilt i vurderinga av den tekniske tilstanden og hvilke utbygginger som må gjøres for at 
bygget skal tilfredsstille krav til blant annet universell utforming. 
 
Tabellen viser oppgradering av Point til normal standard med tilgjengelighet i henhold til PBL 
 

Faktor Forklaring Pris 
Verdireduksjon fra takst Dette vil det koste å få bygget i normal stand 2 336.100,- 
Usikkerhetsfaktor Faktor i henhold til kalkylevett 15-25 % på 

verditaksering 
584.000,–  350.400,- 

Nytt HWC I henhold til PBL krav om tilgjengelighet 150.000,- 120.000,- 
Løfteplattform I henhold til PBL krav om tilgjengelighet 350.000,-  300.000,- 
Byggeledelse/prosjekteri
ng 

Byggeledelse og prosjektering for å få bygget 
i normal stad med tilgjengelighet 10% av 
byggekostnad 

342.000,-  310.000,- 

   
Totalsum Dette vil det koste å få bygget i normal stand 

med tilgjengelig i henhold til PBL 
3 762.000,-  3 417.500,- 

   *Alle priser er eks.mva 
 
Takst 
Det er utført takst på hele eiendommen februar 2017. Se vedlegg 
Verdi bygg: kr. 3.035.564,- 
Salgstakst: kr. 1.400.000,- 
Låneverdi: kr 1.260.000,- 
 
Forholdet til kulturmyndighetene 
Siden bygget er fra før 1850, (1945 i Nord Troms og Finnmark), er det et SEFRAK bygg 
("SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg")  
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Følgende regler foreligger for slike bygg: 

Meldeplikt ved endringar for bygningar eldre enn 1850 

Bygningane i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikkje tillagt spesielle restriksjonar. 
Registreringa fungerar meir som eit varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av 
verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygninga. 

For meldepliktige bygningar (bygningar er eldre enn 1850), er det lovfesta i Kulturminnelova 
§25 at ei vurdering av verneverdien MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli 
godkjent. 

Saksgang for endring på meldepliktig bygning: 

 Eigar må søke kommunen om endringar på bygninga. 
 Kommunen sender søknaden til fylkeskommunen som skal uttale seg om søknaden FØR 

kommunen fatter vedtak. 
 Kommunen skal melde alle endringar på bygninga til fylkeskommunen. 

   
Kommunen kan gi løyve til riving sjølv om kulturminnemyndigheitene i fylkeskommunen tilrår at 
bygget bør vernast. 
Kilde: Riksantikvaren 

Klage: Fylkesmannen har klagerett på et vedtak som kommunen fatter. Hvis kommunen fatter 
vedtak om rivning mot anbefalingen til Troms fylkeskommune, har Fylkesmannen i Troms 
klagerett på vedtaket.  

Alternative lokaler for kultur.  
Det anses som viktig i de videre vurderinger at det skilles mellom behovet for lokaler til 
ungdomsaktiviteter i tilknytning til en ungdomsklubb etc., og drift av kommunal kulturskole. 
Disse henger dårlig sammen både med hensyn til tidspunkter for drift og ikke minst bruk av 
felles utstyrspark. Det bør også være en langsiktig plan som tar i betraktning kulturskolens 
videre utvikling. 

Den kommunale kulturskolen har en viktig rolle i opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. 
Siden oppstarten her i Nordreisa på midten av 80-tallet har kulturskolen drevet undervisning på 
flere steder samtidig. Dette har vanskeliggjort både internt samarbeid og utviklingsmuligheter 
særlig i forhold til andre kommunale sektorer.  
Det må tas høyde for at kulturskolen på sikt vil vokse og at både antall elever samt tilfanget av 
ulike opplæringstilbud innenfor kulturskolen øker. Det er ønskelig at virksomheten samles under 
samme tak. 
 
Under er det listet opp flere alternativer:  

 
 
Alt.1.   Oppgradering av Point til kulturskolebygg.  

I dette ligger at Point forbeholdes til drift av kulturskole. Det foreslås en løsning der 
1.etasje deles opp i undervisningsrom, mens andre etasje tilrettelegges for kontorer for 
lærere og eventuelt ledelse for kulturskolen. Kostnader, se pkt over 

Alt.2.   Musikkrommet med tilhørende garderobe i kjeller og gamle scenen ved samfunnshuset 
tilrettelegges for kulturskoledrift. Ved forholdsvis enkle grep kan garderobe i kjeller tas i 
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bruk til dans og drama. Musikkrommet tilrettelegges for instrumentopplæring. I denne 
sammenhengen kan det også være en mulighet for å bygge inn scenen på samfunnshuset 
hvor denne kan fungere som øvingsrom for dans og drama. Antall opplæringsrom kan 
også økes etter hvert, spesielt hvis nytt svømme- og gymsalanlegg realiseres og andre 
deler av bygget da frigis.  

 
Alt.3.   Det gamle musikkrommet ved samfunnshuset kan tilrettelegges for ungdomsaktiviter i 

regi av frivillig kulturliv og event, ungdomsklubb. Dette lokalet kan også tilrettelegges 
for kafé X.  
Det er dessuten også et behov for denne type rom til andre frivillige lag og foreninger 
som har arrangementer på samfunnshuset. I denne sammenhengen kan det også være en 
mulighet for å bygge inn scenen på samfunnshuset hvor denne også fungere som 
øvingsrom/»Blackbox». 

  
 For alternativ 2 og 3 kan en også se for seg en oppgradering av kjøkkenet og nytt gulv i 

samfunnshuset.  
 
Alt 4. Den gamle kinoen kan ombygges og tilrettelegges for ungdomsaktiviteter i regi av 

frivillig kulturliv og event, ungdomsklubb. Kafeen på idrettshallen står ubenyttet de 
fleste formiddagene i uka. Den trenger en «ansiktsløfting» med maling og utskifting av 
møbler. Med en slik oppgradering vil den kunne fungere som kafe X. 

 
 
Som et 5.alternativ er det også vurdert å flytte hele eller deler av kulturskoleundervisningen til 
Storslett skole. Det er et egnet musikkrom i tilknytning til kantina. Det har vært møte med 
representanter for skolen. Det er lite forenlig med skolens drift og derfor ikke vurdert noe mer 
under. 
 
Salg av Solvoll 
Kommunen har mottatt en henvendelse om kjøp av Solvoll. Saken er en prinsippsak om 
kommunen skal selge bygget eller ikke. Ved et evt salg bør bygget kunngjøres for salg slik at 
alle kan få mulighet til å legge inn bud. 
 
 
Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 08.12.2016  
 
Vedtak:  
BUK ønsker ikke at Nordreisa kommune selger Point. 
 
Ungdomsrepresentant i kommunestyret presiserte dette vedtaket i kommunestyret 20.desember 
2016. En må skille mellom huset Point og ungdomsklubben Point. Det viktigste for dem er at de 
fortsatt får beholde ungdomsklubben Point. 

Vurdering 
Gamle Solvoll skole er et gammelt bygg som har et stort behov for vedlikehold, men også et 
stort behov for utbygging/ombygging for å tilfredsstille nyere krav til universell utforming.  
 
Andre alternativer (felles vurdering med sak Leonard Isaksens veg 10) 
Det er politisk bedt om utredning av to eldre hus i sentrum som kommunen eier. Det Leonard 
Isaksensveg 10 og Solvoll gamle skole (Point). Sakene fremmes politisk i samme møte slik at en 
skal se sammenhengen. Samtidig har det skjedd endringer på kommunehuset ved at NAV fra 
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1.april 2017 har sagt opp endel av det arealet som de til nå har leid fra kommunen. I Helse og 
omsorgsutvalgets sak 11/2017 ble det vedtatt å flytte Rus og psykiatri i disse tomme lokalene. 
Utredning om Solvoll gamle skole tar for seg lokalitet for aktiviteter i kulturskolen, Point 
ungdomsklubb, lokaler for lag og foreninger, lydstudio og Cafe X (midlertidig plassert i Point 
siden brannen)   
 
Oppsummert så må en gjennom dette arbeidet finne langsiktige løsninger for følgende 
tjenester/aktiviteter: 

 Aktiviteter i kulturskolen  
 Point ungdomsklubb  
 Lokaler for lag og foreninger, spesielt barne- og ungdomsorganisasjoner 
 Lydstudio   
 Kafe X 
 Kontorer for Rus og psykiatri 

 
 
Aktiviteter i kulturskolen  
Gjennom utredningen om Solvoll skisseres muligheter for at kulturskolens aktiviteter flyttes til 
Samfunnshuset. Det gamle musikkrommet er igjen tatt i bruk til musikkundervisning og er godt 
egnet til det. Videre ser en for seg at scenen i samfunnshuset kan ombygges til dans og drama. 
Det er også et stort lokale i kjelleren på samfunnshuset som kan benyttes til aktivitet. 
 
Point ungdomsklubb  
Ungdomsklubben har holdt til på Point siden tidlig på 1980 tallet. Aktiviteten og omfanget har 
variert, mye avhengig av satsingen/tilsetting av ungdomskontakt som har variert gjennom disse 
årene. Signalene fra ungdommen er at de ønsker seg en fast ungdomskontakt og et egnet lokale 
for en ungdomsklubb. 
Pr nå har kommunen et gammelt kinolokale stående tomt i idrettshallen. Dette kan bygges om til 
og kunne bli en ny ungdomsklubb. 
 
Lokaler for lag og foreninger 
Det er noen ungdomsorganisasjoner som ønsker lokaler for møter eller aktiviteter. De har fram 
til nå vært noe på Point. Disse kan sees i sammenheng med plassering av ungdomsklubben. 
 
Lydstudio   
Det er et lydstudio på Point som benytter to rom. Disse rommene må være lydtette for å ikke å 
få inn forstyrrende lyd. Ved en flytting av kulturskolen fra kjelleren på Halti, kan to av rommene 
der benyttes til lydstudio. Disse rommene er lydisolerte. 
 
Kafe X 
Gjennom møte med brukerorganisasjonene av Kafe X har de fremmet ønske om at Kafe X 
bygges opp i Leonard Isaksens veg og at det er en god plassering for dem. Gjennom denne 
utredningen vil vi belyse muligheten for om Kafe X kan flyttes til kantina på idrettshallen. 
Kantina brukes i dag til idrettsarrangement, seriekamper og turneringer. Ikke i forbindelse med 
trening. Den står med andre ord mye ledig hverdager på dagtid. Videre benyttes den til 
bingoarrangement ca to ganger i uka på kveldstid. Økt aktivitet med Kafe X som foregår på 
dagtid, vil ikke være i konflikt med dagens drift. 
 
Kontorer for Rus og psykiatri 
Gjennom prosessen har det vært forslått/vurdert å flytte kontorene for rus og psykiatri til andre 
etasje av Leonard Isaksens veg 10. De holder i dag til i leide lokaler hos Nybo. Gjennom at 
NAV har sagt opp flere kontorer i første etasje av kommunehuset, har det åpnet seg en mulighet 
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for å flytte dem dit. Hovedutvalg for helse og omsorg vedtok i sak 11/2017 plassering av Rus og 
psykisk helsetjenester der. 
 
En flytting vil kreve en enkel ombygging, men den største utfordringen/kostnaden er at det er en 
transformator i kjelleren som i mange år har skapt helseproblemer for de som jobber i kontorene 
rett over, samt ustabilitet for alle typer elektronisk utstyr. To kontor og et lager står derfor tomt 
nå. 
Transformatoren kan flyttes og settes på utsiden av parkeringsplassen bak huset. Ymber har gitt 
en kostnad på dette arbeidet på kr 410.000. Administrasjonen ser på dette som en langsiktig god 
løsning for helse, miljø og sikkerhet og at det gir en god utnyttelse av alle disse kontorene. 
 
Oppsummering og anbefaling: 
Kommunen har i dag ca 38.000 m2 areal som skal driftes og vedlikeholdes. Dette omfatter flere 
bygg fra 1960-70 tallet, men også flere bygg fra de siste 20 åra. Etterslep av vedlikehold på de 
eldste byggene, er for enkelte stort. En konsolidering med å utnytte byggene bedre, og avhende 
bygg, vil vi gi større mulighet til å vedlikeholde gjenværende bygg bedre. 
 
Både samfunnshuset og idrettshallen kan ombygges/oppgraderes til å ta i mot ny aktivitet og 
samtidig gi bedre forhold for etablert aktivitet. 
 
Samfunnshuset 
Ved flytting av kulturskolen til samfunnshuset vil en kunne samle alle aktivitetene der ved å 
bygge om den gamle scenen og rom i kjelleren. Kjøkkenet og gulv i samfunnshuset trenger også 
en stor oppgradering. Gjør en det vil hele samfunnshuset framstå som nytt. En slik ombygging 
av scenen, nytt gulv, flytting av vegger og ny innredning i kjøkkenet + El, rør vil koste ca 1,3- 
1,5 millioner kroner. 
 
Idrettshallen 
Selve idrettshallen har fått en stor oppgradering i 2016, med nytt gulv i hallen, maling og nytt 
lydutstyr mm. 
Kantina er etter det vasket ned og det er pusset opp litt på kjøkkenet, men den fremstår likevel 
som ganske slitt. Den kunne få en «ansiktsløfting» med maling, utskifting av gardiner og nytt 
møblement. Kostnad avhenger av valg av innredning mm, anslås til ca 0,8-1,2 million kroner. 
 
Den gamle kinoen står i hovedsak tom etter at kinoen ble flyttet til Halti. Det er et stort lokale 
som kan bygges om til en ungdomsklubb, lokaler for lag og foreninger. Med en nyoppusset 
kantine ved siden av ville det kunne bli et godt ungdomstilbud.  
Et grovt estimat for ombygging anslås til ca 0,8 millioner kroner. 
 
Oppsummert så anbefales det at Solvoll gamle skole legges ut for salg på det åpnet markedet.  
Inntekter fra salget settes av til å skaffe nye lokaler for ungdomsklubben og kulturskolen. 
Samfunnshuset bygges om/rustes opp for kulturskolen, samt at gulv i samfunnshuset skiftes og 
kjøkkenet pusses opp.  
Gamle kinoen bygges om til ungdomsklubb og møtested for ungdomsorganisasjoner. Lydstudio 
flyttes til kjelleren av Halti.  
  
Videre selges Leonard Isaksens veg 10 på det åpne markedet.  Før salget deles tomten i to jfr 
tidligere vedtak, og selges på det åpne markedet til boligformål. Gjennom arbeidet med 
reguleringsplan for Storslett sentrum, omreguleres hele arealet til boligformål.   
 
Kantina på idrettshallen rustes opp og Kafe X flyttes dit etter oppussing. 
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Dette vi føre til mindre bygningsmasse å vedlikeholde, oppgradering og bedre utnytting av 
gjenstående bygningsmasse og mindre driftskostnader, samtidig som brukere og tjenester får 
bedre lokaliteter. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/373-1 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 31.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/17 Nordreisa formannskap 11.04.2017 
16/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Regulering av budsjett 2017, nr 1 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 11.04.2017  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag:  
 
1)Økt rammet til Helse- og omsorg endres fra kr 1.466.000,- til kr 870.000,-. Mellomlegget 
settes på disposisjonsfond . 
2) Endringer i drift av Høgegga boliger og Guleng bo- og avlastning utsettes til etter 
budsjettbehandlingen i juni. 
3) Vedtak i sak 12/17 i Helse- og omsorgsutvalget innarbeides i revidert budsjett i juni.  
 
Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Bergset enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
 
• Driftsbudsjettet for 2017 revideres som følger:  
 

373



Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
2 Sektor for oppvekst og kutur -1 000 000 Merinntekter voksenopplæring
2 Sektor for oppvekst og kutur 48 000 Godtgjøring veiledere for lærlinger
3 Sektor for helse og omsorg 376 000 Økning antall lærlinger
3 Sektor for helse og omsorg 66 000 Godtgjøring veiledere for lærlinger
3 Sektor for helse og omsorg 870 000 Økt ramme til sektor for helse og omsorg
3 Sektor for helse og omsorg -3 490 000 Økt inntekt ressurskrevende tjenester
3 Sektor for helse og omsorg 3 490 000 Økte utgifter ressurskrevende tjenester
6 Sektor for drift og utvikling 177 000 Budsjettramme for 2016 som er falt ut i 2017 budsjettet
6 Sektor for drift og utvikling 837 000 Økte utgifter brøytekontrakter
6 Sektor for drift og utvikling -837 000 Økte inntekter havn
6 Sektor for drift og utvikling 410 000 Ny trafo
7 Skatt og rammetilskudd -1 194 000 Økte eiendomsskatt 
8 Renter, avdrag og avsetninger -376 000 Bruk av disposisjonsfond jamfør læringer
8 Renter, avdrag og avsetninger -114 000 Bruk av disposisjonsfond jamfør godtgjøring veiledere
8 Renter, avdrag og avsetninger -410 000 Bruk av disposisjonsfond til ny trafo
8 Renter, avdrag og avsetninger 596 000 Avsetning til disposisjonsfond
8 Renter, avdrag og avsetninger 551 000 Avsetning til disposisjonsfond

6 521 000 -6 521 000  
 
 
 
• Internkjøp og internsalg samles under sektor 8. Internkjøp på Distriktsmedisinsk senter 

(DMS) endres ikke. 
 
 Endringer i drift av Høgegga boliger og Guleng bo- og avlastning utsettes til etter     
      budsjettbehandlingen i juni. 
 
 Vedtak i sak 12/17 i Helse- og omsorgsutvalget innarbeides i revidert budsjett i juni. 
 
•     Investeringsbudsjettet for 2017 revideres som følger: 
 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2017 revideres som følger: 
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Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
2 Sektor for oppvekst og kutur -1 000 000 Merinntekter voksenopplæring
2 Sektor for oppvekst og kutur 48 000 Godtgjøring veiledere for lærlinger
3 Sektor for helse og omsorg 376 000 Økning antall lærlinger
3 Sektor for helse og omsorg 66 000 Godtgjøring veiledere for lærlinger
3 Sektor for helse og omsorg 1 466 000 Økt ramme til sektor for helse og omsorg
3 Sektor for helse og omsorg -3 490 000 Økt inntekt ressurskrevende tjenester
3 Sektor for helse og omsorg 3 490 000 Økte utgifter ressurskrevende tjenester
6 Sektor for drift og utvikling 177 000 Budsjettramme for 2016 som er falt ut i 2017 budsjettet
6 Sektor for drift og utvikling 837 000 Økte utgifter brøytekontrakter
6 Sektor for drift og utvikling -837 000 Økte inntekter havn
6 Sektor for drift og utvikling 410 000 Ny trafo
7 Skatt og rammetilskudd -1 194 000 Økte eiendomsskatt Ymber og Statnett
8 Renter, avdrag og avsetninger -376 000 Bruk av disposisjonsfond jamfør læringer
8 Renter, avdrag og avsetninger -114 000 Bruk av disposisjonsfond jamfør godtgjøring veiledere
8 Renter, avdrag og avsetninger -410 000 Bruk av disposisjonsfond til ny trafo
8 Renter, avdrag og avsetninger 551 000 Avsetning til disposisjonsfond

6 521 000 -6 521 000  
 

 Internkjøp og internsalg samles under sektor 8. Internkjøp på Distriktsmedisinsk senter 
(DMS) endres ikke. 
 

 Investeringsbudsjettet for 2017 revideres som følger: 
Prosjekt Beløp
Guleng III 500 000 Bruk av ubrukte lånemidler
EPC kontrakter 920 000 Tilskudd Enova kr 510.000 + 410.000 i ubrukte lånemidler
Uteområdet Storslett skole 100 000 Bruk av ubrukte lånemidler
Gjenoppbygging av Leonard Isaksensveg 12 5 556 635 Bruk av ubrukte lånemidler og bundne investeringsfond

Finansiering

 
 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene.  
 
Sektor for oppvekst og kultur 
 Voksenopplæringssenteret har fått en merinntekt på kr 1.000.000,- i tilskudd til 

norskopplæring. 
 Det foreslås at veiledere for læringer skal få en godtgjøring. Dette medfører en økt utgift på 

kr 48.000,- for sektoren. Dette jamfør egen sak til utvalgene. 
Samlet revidering for sektor for oppvekst og kultur utgjør en redusert ramme på kr 952.000,-. 
 
 
Sektor for helse og sosial 

 Det foreslås å øke antall lærlinger jamfør egen sak til utvalgene. Det medfører en økt 
utgift på kr 376.000,- for sektoren.  

 Det foreslås at veiledere for læringer skal få en godtgjøring. Dette medfører en økt utgift 
på kr 66.000,- for sektoren. Dette jamfør egen sak til utvalgene. 

 Det foreslås en økning av rammen til helse og omsorg på kr 1.466.000,-. Dette jamfør 
egen sak til sektorutvalget. Endringen skyldes økt egenandel i forbindelse med 
ressurskrevende tjenester, samt åpning av Lillebo.  

 Endringer i ressurskrevende tjenester medfører en økt inntekt på kr 3.490.000,- og økte 
utgifter på tjenestekjøp på kr 3.490.000,-. 

Samlet revidering for sektor for helse og omsorg utgjør en økt ramme på kr 1.908.000,-. 
 
 
Sektor for drift og utvikling 
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 I budsjettet for 2017 er budsjettrammen på noen ansvar falt ut i overveltingen fra 
budsjett 2016. Det utgjør kr 177.000,- og gjelder kun denne sektoren.  

 Brøytekontraktene øker fra høsten og medfører en økt utgift på kr 837.000,-. Økningen 
foreslås dekket inn av økte inntekter fra havn.  

 Det er behov for ny trafo som plasseres på utsiden av parkeringsplassen ved 
kommunehuset. Viser til sak i utvalget angående endringen.  

Samlet revidering for sektor for drift og utvikling utgjør en økt ramme på kr 587.000,-. 
 
 
Skatt og rammetilskudd 

 Ny takst på nettanlegg medfører en økt inntekt på eiendomsskatt på kr 1.194.000,- for 
2017.  

 
 
Renter, avdrag og avsetninger 

 Det foreslås bruk/avsetning til disposisjonsfondet på følgende: 
o Bruk av kr 376.000,- jamfør økt antall læringer 
o Bruk av kr 114.000,- jamfør godtgjøring til veiledere for læringer 
o Bruk av kr 410.000,- jamfør utgifter til ny trafo 
o Avsetning på kr 551.000 

Samlet bruk av disposisjonsfondet utgjør kr 349.000,-. 
 
 
 
Investeringsbudsjettet 
Det er behov for budsjettregulering av investeringsbudsjettet.  
 

Guleng 3 33 000 000 32 800 000 200 000 500 000
EPC Energispareprosjekt 6 900 000 7 006 715 -106 715 920 000
Uteområdet Storslett skole 1 000 000 807 221 192 779 100 000
Gjenoppbygging av Lenoard Isaksensveg 12 5 620 000 63 365 5 556 635 5 556 635

Opprinnelig 
budsjett

Brukt per 
31.12.2016

Gjenstående 
ramme per 2016

Finansie-
ring 2017Prosjekt

 
 
  
Guleng 3 har en gjenstående ramme på kr 200.000,- og har behov for ytterligere kr 300.000,- for 
bruk i 2017. Det gir en totalramme på kr 500.000,- i 2017. 
 
EPC Energispareprosjekt har ingen gjenstående ramme og har behov for ytterligere ramme i 
2017. Av økningen av rammen på kr 920.000,- blir kr 510.000,- tilskudd fra Enova, mens kr 
400.000,- tas av ubrukte lånemidler fra 2016. Årsaken til økningen rammen er at en under arbeid 
har kommet over defekte system som ikke kunne oppgraderes, men måtte skiftes ut. Det gjelder 
varmtvannsberedere Sonjatun og ventilasjon kommunehuset.  
 
Uteområdet Storslett skole har en gjenstående ramme kr 192.779. Det er imidlertid kun behov 
for kr 100.000,- som skal gå til lysmaster, tak over sykkelstativ, legging av kustgress i 
Tuftepark.  
 
Gjenoppbygging av Leonard Isaksensveg 12 har en gjenstående ramme på kr 5.556.635 som re-
budsjetteres til 2017. Dette er gjenoppbygging av bygget som brant og der kommunen har fått ca 
kr 2,8 mill i forsikringsoppgjør. Viser til egen sak i helse- og omsorgsutvalget. 
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Vurdering 
Budsjettreguleringen består av drifts- og investeringsendringer som gir konsekvenser på tvers av 
sektorene. De fleste tiltakene behandles også i sektorutvalgene. Det er kun vedtaket i helse- og 
omsorgsutvalget som er hensynstatt i dette saksfremlegget. Det kan dermed komme endringer i 
innstillingen i de øvrige tiltakene som behandles i oppvekst- og kulturutvalget og miljø-, plan- 
og utviklingsutvalget.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/2406-27 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen 

 Dato:                 22.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 06.04.2017 
17/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Sluttbehandling: Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte 
vann for å raste i Nordreisa kommune, Troms 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg 
1 Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i Nordreisa 

kommune, Troms 
2 Kart: Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i Nordreisa 

kommune, Troms 
3 Utredning: Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i 

Nordreisa kommune, Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, 
Troms, vedtas jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, 
Troms, vedtas jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 
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Saksopplysninger 
I Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 2. ledd 5. punktum 
åpnes det for at «I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, 
Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) kan kommunen i bestemmelsene tillate kjøring ut av løypa på 
islagt vann for å raste.».  
 
Nordreisa miljø-, plan- og utviklingsutvalg vedtok i møte den 19. november 2015 følgende:  
Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til Lov om motorferdsel og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 14.07.2015 og vedtar oppstart av arbeidet 
med lokal forskrift som åpner for fri kjøring med snøskuter på islagte vann i snøskuterløypene.  

1. De tjuefire vannene i hht vedlagte kart i saksutredninga samt krysningspunkter over 
Reisaelva på løypa mellom Svartfoss og Gapherus skal utredes.  

2. Utredninga bør legges fram for utvalget i januarmøtet, høringsprosess til vinteren og 
kommunestyrebehandling i mars 2016. 

 
Tjueto vann ble utredet, som følge av utvalgets vedtak. To vann var merket av tilsammen to 
ganger hver på ulike kartutsnitt. Dette ga derfor tjueto, og ikke tjuefire vann som skulle utredes. 
Da krysningspunktet over Reisaelva på løypa mellom Svartfoss og Gapherus er hjemlet i 
gjeldene forskrift om snøscooterløyper Nordreisa kommune ble ikke den utredet, men vil tas 
opp ved revisjon av forskriften for snøskuterløyper i Nordreisa kommune. 
 
Den nye forskriften vil gi være en tilleggsforskrift til eksisterende forskrift om snøskuterløyper i 
Nordreisa kommune, og åpner opp for at det på angitte vann blir tillatt med motorferdsel med 
snøskuter for å raste uavhengig av avstand til eksisterende snøskuterløype. Det presiseres at 
forskriften ikke tillater fri ferdsel med snøskuter på vannene.  
 
Forhåndsvarsel om utarbeidelse av forskrift ble varslet på kommunens hjemmesider den 8. 
desember 2015. Frist for uttalelser var satt til den 31. desember 2015. Det kom inn én skriftlig 
uttalelse. Sammendrag av uttalelsen med kommunens kommentarer kan leses i utredningens 
kapittel 4.3. 
 
Forslag om forskrift ble behandlet av Miljø-, plan- og utviklingsutvalget i Nordreisa kommune i 
sak 4/16 den 14. januar 2016. Utvalget vedtok å legge forslaget ut på første gangs høring og 
offentlig ettersyn i seks uker. Høringsfristen var satt til 1. mars 2016. Det kom tilsammen inn ti 
uttalelser til høringen. Sammendrag av uttalelsene og kommunens kommentarer kan leses i 
utredningens kapittel 4.2. 
 
Etter revisjon av utredningen ble forslag til forskrift med tilhørende kart og utredning sendt ut på 
annengangs høring og offentlig ettersyn den 13. januar 2017. Høringsfristen var satt til 24. 
februar 2017. Det kom inn 6 høringsuttalelser. Sammendrag av uttalelsene og kommunens 
kommentarer kan leses i utredningens kapittel 4.1. 

Vurdering 
I forskriftens § 4a. 3. ledd 3. punktum heter det «Av kommunens vedtak skal det fremgå hvordan 
innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøscooterløypene med bestemmelser har 
vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering etter femte ledd.» 
I forskriftens § 4a. 5. ledd heter det at «Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt 
hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til 
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naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten 
for de som kjører og andre.» 
 
Innkomne uttalelser er behandlet i utredningens kapittel 4 – merknadsbehandling. Vurderingene 
jf. forskriftens § 4a. 5. ledd har kommunen redegjort for i vedlagte utredning. I utredningens 
kapittel 2 er alle de vannene det kom inn forslag på utredet hver for seg. Kapittel 3 gir en samlet 
vurdering av forslaget i sin helhet og konsekvensene av det samt hva kommunen har vektlagt i 
sine vurderinger jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 3. 
og 5. ledd, herunder også vurdering etter naturmangfoldlovens § 8-12.  
 
Av de 22 vannene som vi fikk innspill om, og som ble utredet, ble 3 tatt ut før førstegangs 
høring. Lankajavri på grunn av skredfare og utrygg is, Oksfjordvannet på grunn av hensyn til 
friluftsliv og støy, og Sikkajavri på grunn av friluftsliv.  
 
Etter første gangs høring foreslo vi å ta flere vann ut av forskriftsforslaget av ulike årsaker. Etter 
andre gangs høring er det gjort ytterligere noen justeringer etter å ha fått inn GPS-spor av 
merket løype på strekningen Svartfoss-Kautokeino som viser at merket løype går over noen 
vann som vi ikke trodde den gikk over, mens løypen går utenom ett vann som vi trodde den gikk 
over. 
 
Ni vann foreslås tatt ut av forskriftsforslaget fordi de dekkes helt, eller nesten helt, av gjeldene 
300 meters regel, og derfor er tilgjengelig for rasting uavhengig av ny forskrift. Dette gjelder: 
Skorajávri, Bjørnskardvannet/Ádjájárvi, Doaresjávri, Vuolit Juovvavággejávri, Luosmejávri, 
Sorbmejávri, Čuollojávri, 841 og Pilterivannet. 
 
Tre vann foreslås tatt ut da det det er presisert at regelverket ikke hjemler å åpne disse for 
motorferdsel ut fra eksisterende snøskuterløype for å raste ut over gjeldene 300 meters regel, 
fordi eksisterende snøskuterløype ikke går over vannene. Dette gjelder: Bajit Oaggunjávri, 856 
og 756. 
 
Gaskajávri har tidligere sett ut til å ligge utenom merket løype. GPS-spor av løypa viser at den 
allikevel går over vannet helt i sør. Etter å ha vurdert Gaskajávri på nytt mener vi at det ikke er 
behov for å åpne dette vannet for rasting ut over gjeldene 300-meters regel. Omkring halve 
vannet er tilgjengelig for slik rasting gjennom gjeldene 300-meters regel. 
 
To vann er tatt ut av forskriftsforslaget av hensyn til sårbare miljøverdier. Dette gjelder: 
Somájávri og Stuora Mollešjávri. 
 
Det ikke hjemmel til å åpne for økt motorferdsel på Somájávri da dette vannet ligger i 
Ráisduottarháldi landskapsvernområde og verneforskriften ikke tillater en utvidelse av 
eksisterende snøskuterløype. 
 
Med bakgrunn i vurderingene ovenfor foreslår vi at følgende av de utredede vannene langs 
eksisterende snøskuterløyper i Nordreisa kommune kan åpnes for motorferdsel med snøskuter 
for å raste (utover 300 meters regelen) når snøskuterløypa er åpen: 
 
På løype 1 - Gahperus – Somájávri: 

• Geatkkutjávri 
 
På løype 2 - Oksfjord – Kautokeino: 

• Vilbealesjávri  
• Goččesjávri  
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• Sivravatnet/Gurešjávri 
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Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann 

for å raste i Nordreisa kommune, Troms 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å gi bestemmelser om motorferdsel med snøskuter for å raste på 

islagte vann i tilknytning til fastsatte snøskuterløyper i Nordreisa kommune hjemlet i forskrift om 

snøscooterløyper, Nordreisa kommune, Troms (FOR-2005-10-24-1249).  

§ 2 Virkeområde 

Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter (beltemotorsykkel) på 

nærmere angitte vann. Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som weasel, 

ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing). 

§ 3 Vann der kjøring ut av fastsatt snøskuterløype for å raste er tillatt 

Kjøring med snøskuter ut fra fastsatt snøskuterløype for å raste på islagte vann er tillatt på 

følgende vann i tilknytning til eksisterende snøskuterløyper i Nordreisa kommune når løypa er åpen, 

jf. kart datert 22.3.2017 Nordreisa kommune: 

På løype 1 - Gahperus – Somájávri: 

 Geatkkutjávri 

På løype 2 - Oksfjord – Kautokeino: 

 Vilbealesjávri  

 Goččesjávri  

 Sivravatnet/Gurešjávri 

§ 4 Åpning og stenging av motorferdsel på islagte vann 

a. På vann nevnt i denne forskrifts § 3 tillates det med snøskuter å kjøre ut fra snøskuterløypa 

for å raste på hele vannet fra det tidspunkt snøskuterløypen de er tilknyttet er merket og 

bekjentgjort åpnet til og med 4. mai. Kommunen bekjentgjør åpning av løypene.  

b. Vann i tilknytning til løype 1 – Gahperus-Somájávri og løype 8 - sammenbindingsløypa til 

Kåfjord stenges 1. mai. Dette sammenfaller med tidspunkt for stenging av løypene. 

c. Kommunen kan stenge for motorferdsel på vann med umiddelbar virkning dersom det 

oppstår forhold som gjør dette nødvendig, på lik linje som i øvrig løypenett.  

d. Kommunen skal stenge hele-, eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om 

dette av hensyn til reindrifta. Dette gjelder også for vann i tilknytning til løypene. 

§ 5 Bruk av løypenettet 

a. Hastighet reguleres av Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen 

for alminnelig ferdsel (FOR-2001-12-14-1412). 

b. Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.  

c. Ferdsel på vann, og i løypenettet forøvrig, skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt 

vassdrag har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg.  

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker.  

§ 6 Skilting og merking 

Løypene, herunder vann, skal skiltes og merkes etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. 

§ 7 Parkering og rasting 

a. Parkert snøskuter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for all annen ferdsel. 
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b. Av hensyn til mulige uregistrerte kulturminner skal ikke løse steiner flyttes eller fjernes for 

å bygge ildsted, levegg og liknende. 

§ 8 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks. 
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1. Innledning  

Nordreisa miljø-, plan- og utviklingsutvalg vedtok i møte den 19. november 2015 følgende: 

Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til Lov om motorferdsel og forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 14.07.2015 og vedtar oppstart av arbeidet med 

lokal forskrift som åpner for fri kjøring med snøskuter på islagte vann i snøskuterløypene. 

1. De tjuefire vannene i hht vedlagte kart i saksutredninga samt krysningspunkter over 

Reisaelva på løypa mellom Svartfoss og Gapherus skal utredes. 

2. Utredninga bør legges fram for utvalget i januarmøtet, høringsprosess til vinteren og 

kommunestyrebehandling i mars 2016. 

Denne utredningen er en følge av utvalgets vedtak og tar for seg 22 vann som er direkte tilknyttet 

dagens snøskuterløyper i Nordreisa kommune. To vann er merket av tilsammen to ganger hver på 

ulike kartutsnitt. Dette gir 22, og ikke 24, vann som skal utredes. Da krysningspunktet over 

Reisaelva på løypa mellom Svartfoss og Gapherus er hjemlet i gjeldene forskrift om 

snøscooterløyper Nordreisa kommune utredes ikke denne her, men vil tas opp ved revisjon av 

forskriften for snøskuterløyper. 

Etter første gangs høring av forslaget er det gjort endel endringer i utredningen med bakgrunn i alle 

de innspill som kom inn til første gangs høring. Flere tema er utdypet, blant annet friluftsliv, støy 

og naturmangfold. Det er lagt til et eget kapittel med en samlet vurdering av konsekvens for alle de 

utreda vannene samlet og for de fire som foreslås åpnet i forslag til forskrift som sendes ut på 

annengangs høring. 

Etter annen gangs høring er det gjort en mindre justering i forskriften, § 7 b) og c) er tatt ut. 

Snøskuterløypen på strekningen Svartfoss Kautokeino-grense er oppdatert i samsvar med gps-spor 

fra stikking av løypa. Sideløypen som går fra løype 2 til Goččesjávri og videre til 

Sivravatnet/Gurešjávri er oppdatert etter lokalkunnskap om hvordan denne stikkes over vannene. 

På grunn av disse endringene er støysoner, kartutsnitt og tekst oppdatert på disse strekningene. 

1.1. Dagens snøskuterløyper 

Per i dag er det ti etablerte snøskuterløyper i Nordreisa kommune (se figur 1): 

1. Gahperus – Somájávri 

2. Oksfjord – Kautokeino 

3. Røyelen – Løype 2 

4. Svartfoss – Løype 2 

5. Sammenbindingsløype: Svartfoss – Gahperus 

6. Sammenbindingsløype: Sappen – Gahperus 

7. Rotsundelv – Gievdnejávri 

8. Sammenbindingsløype: Løype 1 – Kåfjord (ved Áhkkejávri) 

9. Sammenbindingsløype: Løype 2 – Kvænangen (ved Stuora Mollešjávri) 

10. Løype 3 – Ragasjávri  

Disse løypene gir samlet et snøskuterløypenett på ca. 220 kilometer. 

Løypetraséer på kartutsnitt, som viser eksisterende snøskuterløyper, er opprettet med 

utgangspunkt i gjeldene løypeforskrift, samt senere års stikking av løypene. 
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Figur 1: Snøskuterløyper i Nordreisa kommune. Tall angir løypenummer. 

 

1.2. Ny forskrift 

Ny forskrift vil gi være en tilleggsforskrift til eksisterende forskrift om snøskuterløyper i Nordreisa 

kommune der flere vann langs eksisterende traséer helt eller delvis åpnes opp for å kunne kjøre ut 

fra eksisterende snøskuterløype for å raste. 

I de åpne snøskuterløypene i Nord-Troms og Finnmark har det vært en etablert praksis for at det på 

snaufjell og på islagt vann kan kjøres inntil 300 meter ut fra merket løype for å raste. Denne 

praksisen vil fortsette å gjelde, men ny tilleggsforskrift til snøskuterløyper i Nordreisa kommune 

åpner for at man kan kjøre lengre enn 300 meter ut fra merket løype for å raste på bestemte 

islagte vann. 

Denne adgangen til å opprette forskrift som gir tilgang til å raste på hele islagte vann er gitt i 

motorferdselloven § 4 a og gjelder i tilfeller der snøskuterløyper går over islagte vann. Det kan ikke 
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gis bestemmelser om rasting på islagte vann i tilfeller der løypa er lagt med avstand til vannet, og 

at det ikke er tilstrekkelig at vannet ligger innenfor radiusen av rastesonen som i Nord-Troms og 

Finnmark er på 300 meter. 

Det er viktig å merke seg at 300 meters regelen tillater å kjøre inntil 300 meter korteste veg 

(tilnærmet vinkelrett) ut fra åpen løype for å slå leir, telte, raste eller liknende. Regelen gir ikke 

rett til fri kjøring i 300-metersbeltet langs løypene. På islagte vann aksepteres det å kjøre inntil 

300 meter ut fra åpen løype for å slå leir og parkere skuteren for å fiske. Kjøring parallelt med 

løypa på vann, for eksempel i forbindelse med fiske, er ikke tillatt. All kjøring mer enn 300 meter 

fra åpen løype krever dispensasjon. Formålsløs kjøring utenfor løype, også nærmere enn 300 meter, 

er ikke tillatt. På vann som i ny forskrift i sin helhet åpnes for rasting gjelder tilsvarende regler, 

men da for hele vannet uavhengig av avstand fra snøskuterløypa 

1.3. Motorferdselloven  

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag reguleres av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

(Motorferdselloven) av 10. juni 1977 nr. 82 og tilhørende forskrifter. Motorferdselloven ble sist endret 

19.06.2015. Formålet med loven er «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen 

i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen».  

Motorferdselloven åpner for at alle kommuner i landet kan opprette snøskuterløyper. Den nye loven 

åpner også for at det kan være lov å kjøre ut fra merket løype for å raste på islagte vann som 

snøskuterløypa går over, da i mest mulig rett linje ut fra løypa. Departementet fastsatte dette i 

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 14.07.2015. Etter denne 

sentrale forskriften kan kommunene fastsette en lokal forskrift som angir hvilke vann dette skal 

gjelde i hver enkel kommune. 

Motorferdsellovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark er forbudt. Skuterløyper er å anse som 

unntak fra loven og skal kun opprettes dersom det foreligger tungtveiende grunner for det, og 

løypene ikke kommer i vesentlig konflikt med andre interesser.  

Motorferdselloven spesifiserer følgende begrensninger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper: 

 Snøskuterløyper skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder. 

 Snøskuterløyper skal ikke legges i nasjonale villreinområder. 

 Snøskuterløyper skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. 

 Snøskuterløyper skal ikke kreve terrenginngrep. 

Ved etablering av nye løyper plikter kommunen å ta hensyn til: 

 Støy 

 Friluftsliv 

 Naturmangfold 

 Bolig- og hytteområder 

 Landskap 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Sikkerhet for de som kjører og andre 

Regelverket åpner for å etablere løyper for kjøring med snøskuter (beltemotorsykkel) på vinterføre. 

Bruk av andre kjøretøy i løypene, som for eksempel ATV med påsatte belter, er ikke tillatt. Med 

vinterføre menes mark som er dekket av naturlig vintersnø. Hele løypa må være dekket av et 

bærende snølag, og løypene kan ikke brukes når deler eller flekker i løypa ikke lenger er dekket av 

snø. 

1.4. Forvaltningsloven 

Skuterløypene i kommunen er fastsatt i Forskrift om snøskuterløyper, Nordreisa kommune, Troms 

(FOR-2005-10-24-1249). En endring i løypenettet betyr endring av forskriften og må derfor 

behandles etter forvaltningslovens kapittel VII. Det fremgår i forvaltningslovens § 37 at 
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forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Dette 

innebærer at offentlige og private institusjoner, organisasjoner og interessegrupper som forskriften 

skal gjelde for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften 

blir endret. Videre heter det at så langt det trengs for å få saken allsidig opplyst skal opplysninger 

også søkes innhentet fra andre. 

Saken bør derfor sendes ut på en bred høring før endelig behandling i kommunestyret. I tillegg må 

høringen om endring av snøskuterløypenettet kunngjøres i minst en lokal avis og på kommunen 

egen hjemmeside slik at allmennheten får anledning til å sette seg inn i og uttale seg i saken. 

1.5. Naturmangfoldloven 

Rundskriv T-6/09 Om endring i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag sier at naturmangfoldlovens § 1 og kapittel II Alminnelige bestemmelser om 

bærekraftig bruk, og særlig prinsippene for offentlig beslutningstaking i lovens §§ 8-12, jf. § 7, har 

betydning for avgjørelser etter motorferdselregelverket. Naturmangfoldloven (heretter NML) trådde 

i kraft 1. juli 2009. NML § 7 sier at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

utøving av offentlig myndighet. Det skal derfor i enhver beslutning som fattes ved utøving av 

offentlig myndighet fremgå hvordan kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er vurdert. 

Prinsipper som har direkte betydning på motorferdselsområdet er: 

 Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 

o Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. 

 Før – var – prinsippet (§ 9) 

o Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha 

på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig 

skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 

kunnskapsgrunnlag. 

 Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) 

o Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir 

utsatt for. 

 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) 

o Det er tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre 

eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er 

urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode (§ 12) 

o Det skal tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut 

fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av 

mangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. 

Hvilken vekt prinsippene i §§ 8 - 12i NML, sammen ved forvaltningsmålene i §§4 og 5, blir tillagt, 

avhenger av hvilke naturmangfoldverdier som finnes, i hvilket omfang de vil bli berørt og av andre 

hensyn i saken. For å sikre mest mulig ensartet forvaltning i tråd med prinsippene, kreves det i § 7 i 

NML at vurderingen og vektleggingen av prinsippene skal framgå av beslutningen. Det innebærer en 

plikt til å synliggjøre hvordan prinsippene er vurdert i den enkelte sak, i hvilken grad de er 

relevante, og hvilken vekt de er tillagt.  

Dersom forslag til snøskuterløyper berører: 

• naturtyper som er truet eller nær truet på Norsk rødliste for naturtyper 2011 

• verdifulle naturtyper Norge har et særlig ansvar for 

• truete eller nær truete arter på Norsk Rødlistefor arter 2010  
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• verdifulle arter Norge har et særlig ansvar for 

skal prinsippene i §§ 8-12 tillegges større vekt. 

1.6. Forholdet til grunneiere 

Grunneier har rett til å nekte motorferdsel på sin grunn. En tillatelse fra grunneier er derfor en 

forutsetning for å kunne åpne en snøskuterløype. 

Ved utlegging av snøskuterløyper etter nasjonal forskrifts §§ 4 og 8, er det nødvendig å innhente 

grunneiers samtykke. Lignende vurderinger gjør seg gjeldende når det gis bestemmelser etter 

forskriftens § 3 annet ledd som regulerer ferdselen til bestemte traséer. 

Også når ferdselen kanaliseres til bestemte traséer ved at det settes vilkår for tillatelse etter 

forskriftens §§ 5 og 6, jf. § 7, bør forholdet til grunneier avklares under saksforberedelsen. 

Dersom det er umulig å nå alle grunneiere, f.eks. på grunn av uoversiktlige eiendomsforhold, kan 

varsel foretas ved kunngjøring i lokalpressen. Det må likevel søkes å nå hver enkelt direkte så langt 

det er mulig. 

Alle de utredete vannene ligger på, eller i direkte tilknytning til, eksisterende snøskuterløyper i 

Nordreisa kommune. Tillatelser vil ikke hentes inn før tidligst i løpet av høringsperioden. 

1.7. Om vurderingen av vann og vassdrag 

1.7.1. Risiko og sårbarhet 

En vurdering av snø- og steinskredfare, samt fare ved ferdsel på vann og vassdrag med tanke på 

usikre isforhold bl.a. ved inn og utløp av vann. 

Det er gjort en visuell og kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen ved hjelp av en risikomatrise 

som er supplert med en tekstlig vurdering av risiko og sårbarhet. 

Metoden for vurdering av risiko og sikkerhet er hentet fra Miljøverndepartementets veileder for 

reguleringsplan: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder. 

 Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller 
grønn. 

 Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.  

 Grønt indikerer akseptabel risiko 

Risikomatrisen ser slik ut: 

                               
Konsekvens 

 
Sannsynlighet 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

3. 
Betydelig/ 
Kritisk 

4. 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ flere 
enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjente tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 2 3 4 5 
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 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt. 

 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området. 

 Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre 

perioder, flere måneder. 

 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 

 Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre 

områder. 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 

2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 

enkeltpersoner.  

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe 

personer.  

4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  

5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 

langvarige miljøskader. 

Ras og skredfare 
Kommunene bør ikke legge løyper i skredutsatte områder eller bratt terreng. Begrepet «bratt 

terreng» beskriver terreng brattere enn 30 grader. De fleste snøskred utløses i områder som er 

brattere enn 30 grader. Snøskred kan imidlertid starte i moderat bratt terreng som er mellom 25-30 

grader. Det kan særlig skje under dårlige vær- og stabilitetsforhold. Med «skredutsatte områder» 

menes utløpsområder for skred. Det er områder som kan nås av snøskred som enten er fjernutløst, 

utløst av andre eller naturlig utløste.  

NGIs kartdatabase (http://skredkart.ngi.no/) som viser utløsnings- og utløpsområder for skred er 

brukt for å finne bratt og skredutsatt terreng. Kartutsnitt fra NGIs kartdatabase som viser 

utløsnings- og utløpsområder for ras- og skred vises i utredningen der det er slike fareområder i 

nærheten av et utredet vann. 

Enkelte terreng som er markert i kart som utløpsområder for skred kan være relativt trygge under 

normale forhold, men være utsatte under særlige dårlige og ustabile forhold. Dersom løyper 

unntaksvis legges slik at de krysser steder som kan være skredutsatte under særlig ustabile forhold, 

kan det være behov for å gjøre snøskuterførere oppmerksom på dette ved å overvåke og varsle, 

stenge, skilte eller ved å gi generelle advarsler. 

Kommunen må også ta hensyn til andre lokale forhold som kan representere en fare ved 

skuterkjøring, for eksempel små brattheng og kløfter, usikker is, vertikal- og horisontal kurvatur, 

siktforhold, værforhold, påkjøringsfarlige objekter. 

Usikker is 
På regulerte vann er isen stedvis dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt områder 

omkring inntak og utløp av overføringstunneler. I tillegg svekkes isen og blir utrygg i langt større 

områder i sund og elveos på grunn av økt strømhastighet som følge av reguleringen. Langs 

strendene på nedtappede vann kan isen ha store sprekker, særlig på bratte partier. 
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På regulerte vann varierer vannstanden i løpet av vinteren, blant annet på grunn av uttapping av 

magasinvann i løpet av vinteren, og derved også en generell synking i vannstanden. Dette kommer 

til syne på isen ved at isen grunnstøter og sprekker opp langs land etter hvert som vannstanden 

synker. Virkningen er størst der hvor strendene er bratte og bunnen ujevn, og det kan her danne 

seg store sprekker. Sprekkene kan være dekket av snø uten at snøen bærer, og er derfor farlige å 

passere. På slakere områder vil isen føye seg etter underlaget og det er greit å passere. Der 

stranden er bratt vil de grunnstøtte isflakene gli og presse ned innsjøisen langs land. Det "varme" 

innsjøvannet presses da opp, og vi får smelting og overvann de nærmeste meterne fra land. 

De fleste regulerte vann har gradvis synkende vannstand utover vinteren. Når vårsmeltingen 

begynner stiger vannstanden igjen. De oppsprukne isflakene i reguleringssonen begynner da å flyte 

igjen, og strandsonen blir relativt raskt ufarbar. Det er som regel så mildt at isflakene ikke fryser 

fast til hverandre. 

Der hvor vannstanden varierer både opp og ned gjennom vinteren kan oppsprekking og overvann 

langs land bli så omfattende at det er vanskelig selv på slakere områder å ta seg ut på isen. Selv om 

isen utpå noen steder kan være brukbar frarådes all ferdsel på slike vann. 

Etter islegging er vanntemperaturen nær 0 grader celsius rett under isen. Bare noen få meter 

nedover i dypet stiger vanntemperaturen til 1-3 grader, men det er store variasjoner fra år til år og 

fra innsjø til innsjø. På regulerte vatn tappes en del av vannet ut i løpet av vinteren. Store 

vannmasser skal da forflyttes til kraftverksinntaket. Gjennom trange sund og over grunne terskler 

øker strømhastigheten, og varmere dypvann dras mot overflaten. Dette tærer på isen og kan gi 

åpent vann eller farlig tynn is. Spesielt skummelt er det at sundene kan ha farbar is på høy 

vannstand, mens isen svekkes utover vinteren når vannstanden tappes ned. 

Tilsiget til og avløpet fra magasin kan økes ved at vannføringen økes kunstig i naturlige elveløp 

eller i tunneler. Dette vil gi større os ved elveinnløp og utløp enn normalt, og tilsvarende åpne 

områder nær tunnelutløp. Ofte er tunnelutløpet på dypt vann, og det kan da bli råk utpå vatnet. 

1.7.2. Trafikksikkerhet 

Må vurderes der vann og vassdrag ligger i direkte tilknytning til vei. Trafikksikkerhetsmomenter som 

parkeringsmuligheter, avkjørsler og ev. krysning av vei vurderes. 

1.7.3. Natur 

En vurdering av traséforslagets påvirkning på natur og miljø i influensområdet, jf. 

naturmangfoldlovens §§ 8-12. Vurderingen ser på data innhentet fra bl.a. naturbase og artskart. I 

tillegg brukes annen kjent kunnskap gjennom kommunens viltkartlegging og annen erfaringsbasert 

kunnskap. Vi gjør oppmerksom på at vurderinger etter nml §§ 9-12 i hovedsak gjøres for alle 

områdene samlet til slutt i kapittel 2 og ikke for hvert enkelt område/vann. 

 

Figur 2: De ulike kategoriene i Rødlista for arter 2015 (Henriksen S og Hilmo O (2015) Rødlista 
for arter 2015 - Et innblikk i metode og resultat. Artsdatabanken, Norge). 
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Det sees også på hvordan ferdselen vil kunne påvirke landskapet. Snøskutertraseer blir synlige både 

gjennom merkingen, og ved sporene som oppstår ved kjøring. Kommunen bør derfor vurdere 

synligheten av snøskutertraseer, og forsøke å unngå å legge traseene på åskammer eller på annen 

måte unødig eksponert i landskapet. Slik lokalisering har også betydning for støyvirkningene av 

løypene. Det er viktig at dette hensynet avveies mot sikkerhetshensyn, da skredfaren ofte er større 

nede i forsenkninger i terrenget enn oppe på rygger. 

Ett enkelt motorkjøretøy behøver ikke isolert sett medføre noen skade eller ulempe, men summen 

av mange vil ofte utgjøre en stor miljøbelastning. 

Snøskuterløyper kan for eksempel ødelegge for hekkende fugl, ynglende vilt eller spesielt sårbar 

natur. Kommunene har plikt til å utrede virkningene løypene vil ha for naturmangfoldet når løypene 

legges. Plikten til å ta hensyn må anses som brutt dersom kommunen legger løyper med tilhørende 

rasting for nære hekkeplasser, hi, spillplasser eller liknende, slik at det er fare for at hekking 

oppgis, eller gjennom særlig sårbare eller truede botaniske forekomster der skader på vegetasjon 

eller markdekke kan oppstå ved lite snødekke. 

Det er naturlig å anta at mengden motorferdsel vil være størst på vårvinteren. Erfaringsmessig er 

trafikken i de eksisterende snøskuterløypene i kommunen det. Dette sammenfaller med den mest 

sårbare tiden for vilt som har overvintret og overlevd vinteren. Opplagsnæringen til viltet er brukt 

opp og det er lite næring å hente ute i terrenget. Alle arter som har overlevd vinteren er sårbare 

på senvinteren og våren, før produksjonen kommer i gang og gir tilgang til ny næring. Dette gjelder 

særlig vilt og fugler som bruker store arealer til søk etter næring. Det er også viktig for viltet å få 

tilstrekkelig tid til å hvile, og behovet for hvile øker jo lenger utover vinteren og mot våren man 

kommer. For våre fjellområder vil det være viktig å ta hensyn til gode vinterbiotoper for rype og 

hare. Begge disse artene er nå på norsk rødliste over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra 

Norge.  

Både li- og fjellrypa beiter i mest fra bakken vinterstid. Gode vinterbiotoper for fjellrypa er 

eksponerte rabber der snøen fyker av. Her beiter den på plantene som eksponeres, og særlig viktige 

beiteplanter er krekling, grepplyng, kvitlyng og blåbærlyng.  Lirypa foretrukne vinterføde er i 

hovedsak selje og andre vierarter, men den går over på bjørk når vieren snør ned. Områder med 

vier og bjørk vil derfor være viktige for den om vinteren. 

Hare beiter om vinteren (og sommeren) i områder med ung skog og mye busker. På vinteren 

foretrekker den å beite på selje og vier, men den spiser også mye bjørk. Dette vil si at gode 

vinterområder for hare også vil være gode vinterområder for lirypa. Er det lite snø i terrenget 

beiter haren også mye blåbærlyng om vinteren.  

Det skal også tas hensyn til sensitive arter som rovfugl og fjellrev. 

1.7.4. Friluftsliv 

I Nordreisa ble kartlegging av friluftsområder gjort i perioden fra høsten 2009 til våren 2011 med 

utgangspunkt i DN’s håndbok 25. Denne kartleggingen ligger til grunn som kunnskapsgrunnlag for 

våre vurderinger i denne utredningen. Kartleggingen er ikke endelig fastsatt av kommunestyre.  

I forbindelse med denne utredningen skal kommunen skal utrede virkningen løypene vil ha på 

friluftsliv i influensområdet, og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige 

friluftslivsområder i kommunen. 

Friluftslivet risikerer å bli skadelidende når snøskuterløyper er etablert, ikke minst som følge av 

eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensyn til friluftslivet skal tillegges spesielt stor 

vekt når snøskuterløyper skal planlegges og fastsettes. Dette understrekes i forarbeidene til loven.  

Det er gitt følgende føringer:  

 Kommunen bør ikke legge snøskuterløyper i blant annet viktige eller svært viktige 

friluftslivsområder, jamfør Miljødirektoratets håndbok M98 – 2013 Kartlegging og 

verdsetting av friluftslivsområder.  
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 Kommunene bør holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder frie for 

snøskuterløyper. 

1.7.5. Støy 

Stillhet og ro er viktige kvaliteter ved friluftslivet. Fred og ro handler både om fravær av plagsom 

støy og om den positive opplevelsen av stillhet.  Kommunen må gjøre vurderinger rundt 

konsekvenser av støy – både for friluftslivet, men også for boliger og hytter som blir berørt av 

snøskuterløypene. 

Avstandene vist i tabell 1 er et anslag på hvor stor en støysone kan være, dvs. at nøyaktige 

støyberegninger vil kunne vise en annen støyutbredelse (avstand), blant annet på grunn av 

terrengets utforming. Støysonen vil også variere etter værforhold og føre. Lyd bærer lengre ved 

stille vær og ved hardt føre, enn ved mye vind og i løs snø. Avstandene i tabellen benyttes for å 

finne minsteavstand fra traseen til støyømfintlige bygg og stille områder, hvor en ikke behøver 

supplerende støyberegninger. 

Tabell 1: Sjablongløsning. Viser minste avstand i meter fra senterlinjen av en 
snøskuterløypetrasé til ytterkant av gul og rød støysone. Vi har tatt utgangspunkt i de enkelte 
vanns vannlinje som vår senterlinje i vår beregning av gul støysone for de ulike hastigheter. 
(Kilde: Miljødirektoratet) 

 

Avstand i meter fra senterlinje av traséen til ytterkant av gul og rød støysone 
 

Hastighet 20 km/t 40 km/t 60 km/t Full 
akselerasjon 

Områdetype Anbefalt 
grenseverdi 

L5AF 

    

Friluftsområder som 
er verdsatt som svært 
viktig eller viktig: 

 Store turområder 
med 
tilrettelegging 

 Store turområder 
uten 
tilrettelegging 

 Særlige 
kvalitetsområder 

 Utfartsområde 

 Nærturterreng 

 Leke- og 
rekreasjonsområde 

 Grønnkorridor 

 Marka 

 Strandsone med 
tilhørende sjø og 
vassdrag 

 Jordbrukslandskap 

40 450 m 800 m 1400 m 2800 m 

Støynivå mot 
støyømfintlige bygg 
(boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, skoler 
og barnehager) 

60 
70 (rød sone) 

50 m 
20 m 

100 m 
40 m 

150 m 
50 m 

350 m 
100 m 
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Kommunene blir i Miljødirektoratets foreløpige støyveileder for støy og planlegging av 

snøskuterløyper anbefalt å legge anslagene på 60 km/t til grunn i planleggingen. Når det gjelder 

fritidsboliger bør det vurderes å sette strengere støykrav til den enkelte hytte eller hyttefelt som i 

dag har et godt lydmiljø. 

I vår vurdering av de enkelte vannene har vi beregnet avstanden ut fra vannenes vannlinje. 

1.7.6. Bolig- og hytteområder 

Kommunen må ta hensyn til bolig og hytteområder – både ut fra hensyn sikkerhet, støy og 

forstyrrelser. 

1.7.7. Eiendomsforhold 

Oversikt over hvilke eiendommer som berøres av forslaget. 

1.7.8. Kulturminner og kulturmiljø 

Det undersøkes hvorvidt foreslåtte traséer berører kjente kulturminner, jf. Askeladden.  

Kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø, og må søke å finne løsninger for å unngå 

konflikt med disse hensynene. 

1.7.9. Reindrift 

Eventuelle konflikter mellom snøskuter- og reindriftsinteresser vurderes. Dette kan f.eks. være 

dersom er område er vinterbeite eller om tidspunkt for kjøring er i konflikt med flyttetidspunkt for 

reinflokkene. 

1.7.10. Annet 

Andre relevante problemstillinger. Benyttes ved behov. 
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2. Vurdering av vann og vassdrag 

Følgende vann er vurdert i utredningen: 

1. Oksfjordvannet 
2. Bjørnskardvannet/Ádjájárvi 
3. Láŋkajávri 
4. Doaresjávri 
5. 856 
6. 841 
7. Gaskajávri 
8. Vuolit Juovvavággejávri 
9. Stuora Mollešjávri 
10. Luosmejávri 
11. 756 

 

12. Vilbealesjávri  
13. Sorbmejávri 
14. Goččesjávri  
15. Čuollojávri 
16. Sivravatnet/Gurešjávri 
17. Bajit Oaggunjávri 
18. Sikkajávri 
19. Pilterivannet 
20. Geatkkutjávri 
21. Skorajávri 
22. Somájávri 

 

Figur 3: Vann og vassdrag som er utredet.  
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2.1. Oksfjordvannet 

Oksfjordvannet ligger nært vei og bebyggelse. Det er nært løypestart for snøskuterløype 2, og løypa 

går også over vannet. Vannet ligger på 9 m.o.h. og har et overflateareal på 5 672,4 daa (5,67 km2). 

Vannet er ca. 1,2 x 4,5 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 4: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Ja  Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

12 Flere steder ligger 
bredden av vannet 
innenfor 
utløpsområder for 
skred. Det bør ikke 
rastes i disse 
områdene. Risikoen 
på øvrige deler av 
vannet er lavere. 

Usikre isforhold Ja Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, 

lengre 
varighet 

4 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

16 Ofte dårlig is på 
strekningen 
Elverum til Holmen. 
Generelt dårlig is 
på alle elver som 
renner inn i 
Oksfjordvannet. 
Dårlig is ved utløp 
av vannet til 
Fiskelva.  
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Figur 5: Kartutsnitt fra NGIs skredkart. Mørkest rødt skraverte områder er utløsningsområder 
for skred. Lysest rødt skraverte områder er utløpsområder for skred. 

Trafikksikkerhet 
Oksfjordvannet ligger nært både E6 og FV 360. Eventuell snøskutertrafikk på selve vannet mener vi 

ikke vil utgjøre en økt risiko for trafikksikkerheten dersom satte fartsgrenser overholdes og førerne 

utviser hensyn. Det kan imidlertid oppstå uheldige situasjoner dersom en endring av forskriften vil 

føre til flere krysninger av E6 og FV 360 for å kunne kjøre direkte ut på vannet fra bebyggelsen 

rundt og i nærheten av vannet 

Natur  
Oksfjordvannet er en del av det verna vassdraget Fiskelva (Oksfjordvassdraget) med verneplan ID 

208/2 (Naturbase, 8.12.2015). Vannet er leveområde for oter (Lutra lutra), en art oppført å være 

av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse (Naturbase, 8.12.2015). Lengst sør, der snøskuterløypa 

går på land ved utløpet av Storelva, er den viktige naturtypen gråor-heggeskog med ID BN00070984 

registrert (Naturbase, 8.12.2015). Midt mellom Daganeset og Vassbotn er det et lite område som er 

registrert som INON-område (Inngrepsfrie naturområder i Norge) i kategorien 1-3 km fra inngrep 

(Naturbase, 8.12.2015). 

En rekke arter er registrert i og ved Oksfjordvannet. Av disse er følgende arter på rødlista (Artskart, 

8.12.2015): makrellterne (EN), ærfugl (NT), lirype (NT), storspove (VU), fiskemåke (NT), gjøk (NT), 

sandsvale (NT), stær (NT), blåstrupe (NT), sivspurv (NT), svartand (NT) og sjøorre (VU). Av øvrige 

arter er det registrert flere fugler, en rekke krepsdyr og insekter.  

Det er sjørøye i Oksfjordvannet. Fiske i vannet etter ørret og røye er tillatt fra 1. juli til og med 31. 

august. Det vil si at det ikke er tillatt med isfiske vinterstid.  

Med bakgrunn i innhentet informasjon om naturmangfoldet mener vi at vårt kunnskapsgrunnlag er 

godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene på og rundt 

Oksfjordvannet, jf. nml § 10, vil være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som 

er registrert i tilknytning til Oksfjordvannet er avhengig av åpent vann. Foreslått ferdsel er sterkt 
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avhengig av at vannet er godt islagt, og vil opphøre før isen er borte på grunn av usikker is. Da fiske 

vinterstid ikke er tillatt med hjemmel i annet lovverk vil ikke det være grunnlagt for økt fiske. 

Friluftsliv 
Oksfjordvannet ligger i område 1942-007 Oksfjordvannet og Kvænangsfjellet. Området er vurdert til 

å ha verdi A – Svært viktig. 

Et veldig populært område hele året for både lokale og tilreisende. Det er en god del 

hytter og fritidshus i Oksfjorden og en godt besøkt campingplass ved Oksfjordvannet. På 

vinteren arrangeres det årlig isfiskekonkurranse på Oksfjordvannet. Starten på 

snøskuterløypenettet til fjells finner man også her. På sommeren er vannet svært godt 

egnet til padling eller stangfiske fra båt. Ved utløpet til fjorden er det veldig populært å 

fiske etter blant annet sjøørret. Det er laget et båtutsett ved Oksfjordhamn. Det er godt 

bærterreng i de sørvendte skråningene opp mot Kvænangsfjellet og Malingsfjellet. Det er 

også endel jaktaktivitet (elg, rype) i området. Det er dessuten mye skiaktivitet mot Naigá 

rundt påsketider, og denne toppen inngår også i "Ut i Nord". I Oksfjordhamn finner man 

lysløype og rasteplasser med bord og benker. Det er gapahuker og natursti i starten av 

Oksfjorddalen. Det er populært å sykle rundt vannet. Det er mye historie knyttet til andre 

verdenskrig i området, f.eks fangeleir og overbygd tunnel over fjellet. 

Det er et vidt spekter av friluftsaktiviteter som har utgangspunkt i dette området, og som har gitt 

området verdi A – svært viktig. Om vinteren bidrar ferdsel langs eksisterende snøskuterløype som 

adkomst til vannet. Per i dag er omkring halve vannet tilgjengelig for å raste fra eksisterende 

snøskuterløype gjennom 300 meters regelen. Isfiske vinterstid er ikke tillatt i dette vannet på grunn 

av bestanden med sjørøye, og begrenser seg derfor til den årlige isfiskekonkurransen rundt påske 

som søker egen dispensasjon til dette.  

Støy 
Det er relativt mange boliger, fritidsboliger og noen gårdsbruk innenfor støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir denne i 

hovedsak utvidet på sørsiden, og på det meste med omkring én kilometer. Økt trafikk av snøskutere 

som ferdes rundt på vannet for å raste vil være negativt for all bebyggelse og annen aktivitet 

innenfor støysonen. 

Bolig- og hytteområder 
Det ligger både bolig og hytteområder rundt mer eller mindre hele Oksfjordvannet. På nordsiden av 

vannet ligger Oksfjord camping. Det er også to vedtatte reguleringsplaner, et område for 

fritidsboliger og ett område for campingplass, i nærheten av vannet. 

Eiendomsforhold 
Oksfjordvannet ligger innenfor eiendom med GBR 0/1 som er umatrikulert grunn. 

Dette vil si at endel av eiendommene som grenser til den umatrikulerte eiendommen kunne ha 

eiendomsrett til deler av den. For å finne alle eiere må man gå inn i skylddelingen til hver enkelt 

tilgrensende teig for å kunne avklare hvorvidt eiendommen går ut i det berørte vannet eller ikke. 

Det er derfor grunn til å anta at det er langt flere grunneiere som berøres enn det som 

fremkommer av matrikkelen og eiendomsgrenser som vises i kartgrunnlaget. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Langs bredden av Oksfjordvannet er det registrert flere kulturminner (Askeladden, 10.12.2015). De 

fleste er automatisk freda kulturminner, med unntak av to som er fjerna. Mesteparten av 

kulturminnene er registrert som bosetnings-aktivitetsområder (hustufter). I tillegg er det ett par 

gravminner/-felt og en tjæremile. 

Vi mener det ikke vil være konflikt mellom kulturminnene i området og motorferdsel med snøskuter 

på Oksfjordvannet. 
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Figur 6: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Reindrift 
Oksfjordvannet ligger innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda.  

Området er sommerbeite, og beskrives som høysommerland, der sentrale deler som regel er over 

skoggrensa, der reinen oppholder seg midtsommers og får dekket sine behov for beite, ro, avkjøling 

og minst mulig insektplage innenfor korte avstander. 

Det går en trekklei nord for vannet og E6. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det ikke er motorferdsel 

med snøskuter. 

Konklusjon 
Økt motorferdsel med snøskuter ut fra merka løype for å raste anbefales ikke på Oksfjordvannet.  

Dette begrunner kommunen med usikre isforhold store deler av sesongen på deler av vannet, samt 

støyproblematikk for et stort område med både bolig- og fritidsbebyggelse. I tillegg vil en åpning 

også kunne føre til økte problemer med trafikksikkerhet på blant annet E6. Isfiske på vannet er 

heller ikke aktuelt, da dette ikke er tillatt på grunn av bestandene med anadrom laksefisk. Isfisket 

begrenser seg derfor til den årlige isfiskekonkurransen rundt påske som søker egen dispensasjon til 

dette.  
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2.2. Bjørnskardvannet/Ádjájárvi 

Snøskuterløype 2 går over vannet. Vannet ligger på 584 m.o.h. og har et overflateareal på 222 daa 

(0,22 km2). Vannet er ca. 0,26 x 1 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 7: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Ja  Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Flere steder ligger 
bredden av vannet 
innenfor 
utløpsområder for 
skred, men 
erfaringsmessig blåser 
ofte disse områdene 
bare for snø. Spesielt i 
vestre tredjedel av 
vannet. Det bør ikke 
rastes i disse 
områdene. Risikoen 
på øvrige deler av 
vannet er lavere. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Stabile isforhold. Ikke 
store inn-/utløp. 
Faren for dårlig is er 
størst dersom 
snøskuterløypa stikkes 
tidlig. 
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Figur 8: Kartutsnitt fra NGIs skredkart. Mørkest rødt skraverte områder er utløsningsområder 
for skred. Lysest rødt skraverte områder er utløpsområder for skred. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Bjørnskardvatnet er en del av det verna vassdraget Fiskelva (Oksfjordvassdraget) med verneplan ID 

208/2 (Naturbase, 8.12.2015). I/på vannet inkludert nærområdene er det registrert flere arter av 

stor og særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse. Dette gjelder artene fjellmarinøkkel (NT), 

dvergsyre (NT) og storlom (NT) (Naturbase, 8.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er 

registrert som INON-område (Inngrepsfrie naturområder i Norge) i kategorien 1-3 km fra inngrep 

(Naturbase, 8.12.2015). 

I artskart (8.12.2015) er det kun registrert ørret, storlom og dvergsyre i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som er registrert i tilknytning til 

Bjørnskardvatnet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig 

av at vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det 

antas at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar 

forbehold om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Bjørnskardvatnet ligger i område 1942-009 Vaddas og er vurdert til å ha verdi B – viktig. 

Et skjermet turområde som binder sammen Oksfjorddalen med Reisadalen og Navitdalen. 

Området er et spennende turområde med mye interessant historie fra gruvedrifta ved 

Vaddas gruver rundt 1900, fine botaniske forekomster og et fantastisk vilt landskap. Det 
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var også en kraftstasjon i området som ble sprengt under andre verdenskrig. 

Oksfjordvassdraget er et varig vernet vassdrag. Det er en fin parkeringsplass ved veienden 

av en smal traktorvei (som fortsetter innover Oksfjorddalen etter siste bolighus). Det er 

fint å sykle fra bygda og oppover dalen langs denne veien. Det fins litt tilrettelegging for 

friluftslivet i området. Dette inkluderer blant annet tre sjeldent vedlikeholdte turstier, 

noen spredte skilt, ei hengebru over elva, noen nedslitte gapahuker og en gammel 

natursti. Det går snøskuterløype gjennom Lilleelvdalen som kommer fra Oksfjordvannet. 

Vi mener det ikke vil være konflikt mellom en eventuell åpning for å kunne kjøre ut fra merket 

løype for å raste på vannet og øvrig friluftsaktivitet i området. Dette begrunner vi med at hele 

vannet per i dag er tilgjengelig for rasting gjennom 300 meters regelen. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

svært lite utvidet. På det meste med omkring 150 meter nordover. 

 

Figur 9: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Bjørnskardvatnet. 

Eiendomsforhold 
Bjørnskardvatnet ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Bjørnskardvatnet ligger innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda.  
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Området er sommerbeite, og beskrives som høysommerland, der sentrale deler som regel er over 

skoggrensa, der reinen oppholder seg midtsommers og får dekket sine behov for beite, ro, avkjøling 

og minst mulig insektplage innenfor korte avstander. 

Det går en trekklei øst for vannet. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det ikke er motorferdsel 

med snøskuter. 

Konklusjon 
Det vil ikke være behov for å ta Bjørnskardvatnet med i forskriften, da gjeldene regelverk der det i 

Nord-Troms og Finnmark er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra merket snøskuterløype dekker hele 

vannet.   
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2.3. Láŋkajávri 

Snøskuterløype 2 går langs den østre bredden av Láŋkajávri. Vannet ligger på 712 m.o.h. og har et 

overflateareal på 273 daa (0,27 km2). Vannet er ca. 0,37x1,2 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 10: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Ja  Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, 

lengre 
varighet 

4 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

16 Hele del vestre 
bredden av vannet 
ligger innenfor 
utløpsområde for 
skred. Det bør ikke 
rastes i disse 
områdene. Risikoen 
for skred som vil 
berøre østre halvdel 
av vannet er lav. 
Skred på vestsiden 
av vannet kan slå 
hull i isen på 
vannet. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Isforhold antas å 
være relativt 
trygge.  
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Figur 11: Kartutsnitt fra NGIs skredkart. Mørkest rødt skraverte områder er utløsningsområder 
for skred. Lysest rødt skraverte områder er utløpsområder for skred. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Láŋkajávri er en del av det verna vassdraget Fiskelva (Oksfjordvassdraget) med verneplan ID 208/2 

(Naturbase, 8.12.2015). Langs vestsiden av vannet er det registrert et område med den viktige 

naturtypen kalkrike områder i fjellet med ID BN00071006 (Naturbase, 8.12.2015).  

I artskart (8.12.2015) er det kun registrert røye i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 

vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Láŋkajávri ligger i område 1942-011 Reisadalen øst og vurdert til å ha verdi C – registrert. 

Et veldig stort fjell/viddeområde som er relativt lite brukt sommerstid. Området er godt 

egnet til fiske, telting, skiturer og fotturer, men oppleves som noe utenfor allfarvei og litt 

utilgjengelig på grunn av avstanden. Vinterstid er det snøskuterløype i området og 

området brukes derfor også mer. Skiturer, hundekjøring i snøskuterløypa og bålkos er 

blant hovedaktivitetene i den årstiden. Dette er kjerneområde for reindrifta (ATV-veier, 

hytter, reingjerder osv.). 
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Vi mener det ikke vil være konflikt mellom en eventuell åpning for å kunne kjøre ut fra merket 

løype for å raste på vannet og øvrig friluftsaktivitet i området. Dette begrunner vi med at store 

deler av vannet per i dag er tilgjengelig for rasting gjennom 300 meters regelen. Friluftsaktivitet i 

dette området om vinteren er i stor grad knyttet til at området er tilgjengelig gjennom 

eksisterende snøskuterløype. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

lite utvidet. På det meste med omkring 350 meter vestover. 

 

Figur 12: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Láŋkajávri. 

Eiendomsforhold 
Láŋkajávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er registrert et automatisk freda bosetning-aktivitetsområde ved sørspissen av Láŋkajávri 

(Askeladden, 10.12.2015). Vi mener det ikke vil være konflikt mellom kulturminnene i området og 

motorferdsel med snøskuter på Láŋkajávri. 

Reindrift 
Láŋkajávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda.  
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Vannet ligger innenfor areal som er avgrenset til sommerbeite. Rett øst for Láŋkajávri er det både 

vårbeite/kalvingsland og høstbeite/parringsland. Grensen mellom sommer-, vår- og høstbeite går 

langs den østlige bredden av Láŋkajávri. 

Det går en trekklei nordøst for vannet. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det ikke er motorferdsel 

med snøskuter. Dersom eventuell konflikt oppstår kan kommunen stenge løypa som fører opp til 

vannet midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 

Konklusjon 
Ferdsel med snøskuter på Láŋkajávri anbefales ikke. Dette begrunner kommunen med stor 

snøskredfare og medfølgende forhold som gir usikker is på vannet. 

Gjeldene regelverk der det i Nord-Troms og Finnmark er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra 

merket snøskuterløype dekker nesten hele vannet, slik at det allikevel er tilgjengelig for rasting.  
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2.4. Doaresjávri 

Snøskuterløype 2 går over vannet med stikkløyper ut til begge ender av vannet. Vannet ligger på 

868 m.o.h. og har et overflateareal på 414 daa (0,41 km2). Vannet er ca. 0,5 x 1 km på det 

bredeste/lengste. 

 

Figur 13: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Doaresjávri ligger ikke 
innenfor utløsnings- 
eller utløpsområder 
for skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Doaresjávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 (Naturbase, 

8.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område (Inngrepsfrie 

naturområder i Norge) i kategorien >=5 km fra inngrep (Naturbase, 8.12.2015). 

I artskart (8.12.2015) er det kun registrert røye i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 
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vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Doaresjávri ligger i område 1942-011 Reisadalen øst og vurdert til å ha verdi C – registrert (se 

beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Láŋkajávri). 

Omkring hele vannet er tilgjengelig for motorferdsel med snøskuter på vannet for å raste gjennom 

gjeldene 300 meters regel, og dette gjør at det ikke vil være en endring i eksisterende påvirkning 

på friluftslivet. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

svært lite utvidet. 

 

Figur 14: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Doaresjávri. 

Eiendomsforhold 
Doaresjávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 
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Reindrift 
Doaresjávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda.  

Vannet ligger innenfor areal som er avgrenset til vårbeite/kalvingsland og høstbeite/parringsland. 

Rett sørvest for Doaresjávri er det sommerbeite. Grensen mellom sommer-, vår- og høstbeite går 

langs den sørvestre bredden av Doaresjávri. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det ikke er motorferdsel 

med snøskuter. Eventuell konflikt kan oppstå på våren dersom reinflokkene kommer tidlig til 

området. Dersom eventuell konflikt oppstår kan kommunen stenge løypa som fører opp til vannet 

midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 

Konklusjon 
Det vil ikke være behov for å ta Doaresjávri med i forskriften, da gjeldene regelverk der det i Nord-

Troms og Finnmark er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra merket snøskuterløype dekker hele 

vannet. 
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2.5. 856 

Vannet på kote 856 ligger rett nord for snøskuterløype 4. det er ca. halvannen kilometer til kryss 

mellom løype 2 og løype 4. Vannet ligger på 856 m.o.h. og har et overflateareal på 129 daa (0,13 

km2). Vannet er ca. 0,35 x 0,4 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 15: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Vannet på kote 856 
ligger ikke innenfor 
utløsnings- eller 
utløpsområder for 
skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Vannet som ligger på kote 856 er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 

208/1 (Naturbase, 8.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område 

(Inngrepsfrie naturområder i Norge) i kategorien >=5 km fra inngrep (Naturbase, 8.12.2015). 

I artskart (8.12.2015) er det ingen registeringer i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 
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vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Vannet som ligger på kote 856 ligger i område 1942-011 Reisadalen øst og vurdert til å ha verdi C – 

registrert (se beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Láŋkajávri). 

Litt over halve vannet er tilgjengelig for motorferdsel med snøskuter på vannet for å raste gjennom 

gjeldene 300 meters regel, og dette gjør at det ikke vil være en liten endring i eksisterende 

påvirkning på friluftslivet når en sammenlikner allerede tilgjengelig areal med vannets totale areal. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

lite utvidet. På det meste med omkring 470 meter nordover.  

 

Figur 16: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Vannet som ligger på kote 856. 

Eiendomsforhold 
Vannet som ligger på kote 856 ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

422



 

33 
 

Reindrift 
Vannet på kote 856 ligger innenfor reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli.  

Vannet ligger innenfor areal som er avgrenset til sommerbeite. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det ikke er motorferdsel 

med snøskuter.  

Konklusjon 
Det vil ikke være behov for å ta vannet på kote 856 med i forskriften, da gjeldene regelverk der det 

i Nord-Troms og Finnmark er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra merket snøskuterløype dekker 

omkring halve vannet. Vi mener at dette gjør vannet tilstrekkelig tilgjengelig for rasting. 
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2.6. 841 

Løype 4 går rett over vannet på kote 841. Vannet ligger på 841 m.o.h. og har et overflateareal på 

93 daa (0,09 km2). Vannet er ca. 0,25 x 0,4 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 17: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Vannet på kote 841 
ligger ikke innenfor 
utløsnings- eller 
utløpsområder for 
skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Vannet som ligger på kote 841 er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 

208/1 (Naturbase, 8.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område 

(Inngrepsfrie naturområder i Norge), og er fordelt omtrent halvt om halvt i kategoriene 3-5 km og 

>=5 km fra inngrep (Naturbase, 8.12.2015). 

I artskart (8.12.2015) er det ingen registeringer i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 
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vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Vannet som ligger på kote 841 ligger i område 1942-011 Reisadalen øst og vurdert til å ha verdi C – 

registrert (se beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Láŋkajávri). 

Omkring hele vannet er tilgjengelig for motorferdsel med snøskuter på vannet for å raste gjennom 

gjeldene 300 meters regel, og dette gjør at det ikke vil være en endring i eksisterende påvirkning 

på friluftslivet. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

lite utvidet. På det meste med omkring 300 meter sørover. 

Se støykart i vurdering for vann på kote 856. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Vannet som ligger på kote 841. 

Eiendomsforhold 
Vannet som ligger på kote 841 ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Vannet på kote 841 ligger innenfor reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli.  

Vannet ligger innenfor areal som er avgrenset til sommerbeite. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det ikke er motorferdsel 

med snøskuter. 

Konklusjon 
Det vil ikke være behov for å ta vannet på kote 841 med i forskriften, da gjeldene regelverk der det 

i Nord-Troms og Finnmark er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra merket snøskuterløype dekker 

hele vannet. 
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2.7. Gaskajávri 

Løype 2 går over Gaskajávri i sørenden av vannet. Vannet ligger på 878 m.o.h. og har et 

overflateareal på 258 daa (0,26 km2). Vannet er ca. 1,2 x 0,33 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 18: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Gaskajávri ligger ikke 
innenfor utløsnings- 
eller utløpsområder 
for skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Gaskajávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 (Naturbase, 

8.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område (Inngrepsfrie 

naturområder i Norge i kategorien >=5 km fra inngrep (Naturbase, 8.12.2015). 

I artskart (8.12.2015) er det ingen registeringer i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 

vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 
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vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Gaskajávri ligger i område 1942-011 Reisadalen øst og vurdert til å ha verdi C – registrert (se 

beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Láŋkajávri). 

Gjennom gjeldene 300 meters regel er den sørlige halvdelen av Gaskajávri tilgjengelig for rasting 

fra eksisterende snøskuterløype. Dersom hele vannet skulle gjøres tilgjengelig for rasting gjennom 

ny forskrift vil det ha noe konsekvens for det friluftslivet som utøves i dag, da området som besøkes 

av motorkjøretøy samt støysonen vil utvides. Området benyttes vinterstid i hovedsak av folk som 

bruker snøskuterløypa som adkomst.  

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

utvidet en del nordover. På det meste med omkring 1,1 kilometer.  

 

Figur 19: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Gaskajávri. 
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Eiendomsforhold 
Gaskajávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Gaskajávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli.  

Vannet ligger innenfor areal som er avgrenset til sommerbeite. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det ikke er motorferdsel 

med snøskuter.  

Konklusjon 
Det vil ikke være behov for å ta Gaskajávri med i forskriften, da gjeldene regelverk der det i Nord-

Troms og Finnmark er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra merket snøskuterløype dekker omkring 

halve vannet. Vi mener at dette gjør vannet tilstrekkelig tilgjengelig for rasting. 
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2.8. Vuolit Juovvavággejávri 

Løype 2 går over Vuolit Juovvavággejávri i sørøst. Vannet ligger på 785 m.o.h. og har et 

overflateareal på 178 daa (0,18 km2). Vannet er ca. 0,86 x 0,3 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 20: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Vuolit 
Juovvavággejávri 
ligger ikke innenfor 
utløsnings- eller 
utløpsområder for 
skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Vuolit Juovvavággejávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 

(Naturbase, 9.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område 

(Inngrepsfrie naturområder i Norge i kategorien 3-5 km fra inngrep (Naturbase, 9.12.2015). 

I artskart (9.12.2015) er det ingen registeringer i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 
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vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Vuolit Juovvavággejávri ligger i område 1942-011 Reisadalen øst og vurdert til å ha verdi C – 

registrert (se beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Láŋkajávri). 

Gjennom gjeldene 300 meters regel er over halvparten av Vuolit Juovvavággejávri tilgjengelig for 

rasting fra eksisterende snøskuterløype. Dersom hele vannet skulle gjøres tilgjengelig for rasting 

gjennom ny forskrift vil det ha noe konsekvens for det friluftslivet som utøves i dag, da området 

som besøkes av motorkjøretøy samt støysonen vil utvides. Området benyttes vinterstid i hovedsak 

av folk som bruker snøskuterløypa som adkomst. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

utvidet noe nordover. På det meste med omkring 500 meter. 

 

Figur 21: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Vuolit Juovvavággejávri. 
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Eiendomsforhold 
Vuolit Juovvavággejávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Vuolit Juovvavággejávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda.  

Vannet ligger innenfor areal som er sommerbeite, vårbeite/kalvingsland og høstbeite/parringsland.  

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det er lite motorferdsel 

med snøskuter. Eventuell konflikt kan oppstå på våren dersom reinflokkene kommer tidlig til 

området. Dersom eventuell konflikt oppstår kan kommunen stenge løypa som fører til vannet 

midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 

Konklusjon 
Det vil ikke være behov for å ta Vuolit Juovvavággejávri med i forskriften, da gjeldene regelverk 

der det i Nord-Troms og Finnmark er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra merket snøskuterløype 

dekker store deler av vannet. Vi mener at dette gjør vannet tilstrekkelig tilgjengelig for rasting. 
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2.9. Stuora Mollešjávri 

Løype 9 går over Stuora Mollešjávri. Denne løypa er en sammenkoblingsløype til snøskuterløypene i 

Kvænangen kommune. Vannet ligger på 781 m.o.h. og har et overflateareal på 2341 daa (2,34 km2). 

Vannet er ca. 3,2 x 1,1 km på det bredeste/lengste. Vannet er regulert til vannkraft. 

 

Figur 22: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Stuora Mollešjávri 
ligger ikke innenfor 
utløsnings- eller 
utløpsområder for 
skred. 

Usikre isforhold Ja  Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, 

lengre 
varighet 

4 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

16 Stuora Mollešjávri er 
et regulert vann, og 
isen kan stedvis være 
dårlig. Dette gjelder 
spesielt områder 
omkring utløp til 
overføringstunnelen. I 
tillegg svekkes isen og 
blir utrygg i langt 
større områder i sund 
og elveos på grunn av 
økt strømhastighet 
som følge av 
reguleringen. Langs 
strendene på 
nedtappede vann kan 
isen ha store 
sprekker, særlig på 
bratte partier. 
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Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Stuora Mollešjávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 

(Naturbase, 8.12.2015).  

I artskart (8.12.2015) er det kun registrert skoldkreps i/på vannet. Kommunen har fått informasjon 

fra Fylkesmannen i Troms om at det er registrert sensitive arter og viktig naturmangfold i dette 

området som må hensyntas. 

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 

vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi antar imidlertid 

at det ikke vil være konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende 

snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Stuora Mollešjávri ligger i område 1942-043 Mollesjavri-Sivravatnet og er vurdert til å ha verdi B –

viktig. 

Området brukes svært mye på vinterstid (spesielt i påsken!), på grunn av tilgjengelighet 

som følge av snøskuterløypa. Her er det teltleir, isfiske, skigåing og hundekjøring som er 

hovedaktivitetene. Godt i fiske i vannene. Lite/ingen aktivitet på sommeren. 

Kjerneområde for reindrift (ATV-veier, hytter, reingjerder osv). 

Store deler av vannet per i dag dekkes av 300 meters regelen. Det er tilgjengeligheten til vannet 

gjennom eksisterende snøskuterløype og aktivitet tilknyttet denne som er grunnlaget for at 

området er mye brukt vinterstid og har fått verdi B – viktig. Dersom det skulle åpnes for at hele 

vannet blir tilgjengelig med snøskuter for rasting vil dette for noe konsekvens for friluftslivet i 

området. Samtidig har hoveddelen av det friluftslivet som utøves i området vinterstid sin adkomst 

gjennom eksisterende snøskuterløype.  

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

noe utvidet. På det meste med omkring 900 meter vestover. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Stuora Mollešjávri. 

Eiendomsforhold 
Stuora Mollešjávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av Stuora Mollešjávri (Askeladden, 10.12. 

2015). 
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Figur 23: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Reindrift 
Stuora Mollešjávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda.  

Selve vannet har ingen reindriftsregistreringer. På østsiden av vannet har distrikt 34 Ábborášša 

sommerbeite. På vestsiden av vannet har distrikt 35 Fávrrosorda sommerbeite, 

vårbeite/kalvingsland og høstbeite/parringsland.  

Sør og vest for vannet går det en flyttelei. 

Rett nord for Stuora Mollešjávri har distrikt 34 Ábborášša en mye brukt teltplass. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det er lite motorferdsel 

med snøskuter. Eventuell konflikt kan oppstå på våren dersom reinflokkene kommer tidlig til 

området. Dersom eventuell konflikt oppstår kan kommunen stenge løypa som fører til vannet 

midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 

Konklusjon 
Av hensyn til trua og sårbare arter anbefales det ikke at Stuora Mollešjávri åpnes opp for økt 

motorferdsel. 
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2.10. Luosmejávri 

Luosmejávri ligger rett nord for krysset mellom løype 2 og løype 9. Løype 9 krysser vannet i sørlig 

halvdel. Vannet ligger på 757 m.o.h. og har et overflateareal på 219 daa (0,22 km2). Vannet er ca. 

0,8 x 0,42 km på det bredeste/lengste. 

 

 

Figur 24: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Luosmejávri ligger 
ikke innenfor 
utløsnings- eller 
utløpsområder for 
skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Luosmejávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 (Naturbase, 

9.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område (Inngrepsfrie 

naturområder i Norge i kategorien 1-3 km fra inngrep (Naturbase, 9.12.2015). 

I artskart (9.12.2015) er det ingen registeringer i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 
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Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som vi antar lever i tilknytning til 

vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget eller om 

isen blir for dårlig. Det antas at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for 

fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke 

kjenner til, da informasjon om hi- og hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi 

antar imidlertid at det ikke vil være konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til 

eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Luosmejávri ligger i område 1942-043 Mollesjavri-Sivravatnet og er vurdert til å ha verdi B – viktig 

(se beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Stuora Mollešjávri). 

Nesten hele vannet er tilgjengelig for motorferdsel med snøskuter på vannet for å raste gjennom 

gjeldene 300 meters regel, og dette gjør at det ikke vil være en endring i eksisterende påvirkning 

på friluftslivet. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

ikke utvidet. 

 

Figur 25: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Luosmejávri. 
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Eiendomsforhold 
Luosmejávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av Luosmejávri (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Luosmejávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda.  

Vannet ligger innenfor både sommerbeite, vårbeite/kalvingsland og høstbeite/parringsland.  

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det er lite motorferdsel 

med snøskuter. Eventuell konflikt kan oppstå på våren dersom reinflokkene kommer tidlig til 

området. Dersom eventuell konflikt oppstår kan kommunen stenge løypa som fører til vannet 

midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 

Konklusjon 
Det vil ikke være behov for å ta Luosmejávri med i forskriften, da gjeldene regelverk der det i 

Nord-Troms og Finnmark er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra merket snøskuterløype dekker 

nesten hele vannet. Vi mener at dette gjør vannet tilstrekkelig tilgjengelig for rasting.  
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2.11. 756 

Vannet på kote 756 ligger rett sørøst for løype 2. Det er ca. 210 meter fra løypa til vannet. Vannet 

ligger på 756 m.o.h. og har et overflateareal på 191 daa (0,19 km2). Vannet er ca. 0,76 x 0,32 km 

på det bredeste/lengste. 

 

Figur 26: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Vannet på kote 756 
ligger ikke innenfor 
utløsnings- eller 
utløpsområder for 
skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Vannet på kote 756 er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 

(Naturbase, 8.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område 

(Inngrepsfrie naturområder i Norge i kategorien 1-3 km fra inngrep (Naturbase, 8.12.2015). 

I artskart (8.12.2015) er kun registrert røye i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 
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vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Vannet på kote 756 ligger i område 1942-043 Mollesjavri-Sivravatnet og er vurdert til å ha verdi B –

viktig (se beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Stuora Mollešjávri). 

Gjennom gjeldene 300 meters regel er det nordvestre hjørnet av 756 tilgjengelig fra eksisterende 

snøskuterløype for rasting da eksisterende snøskuterløype går ca. 210 meter nordvest for vannet. 

Dersom hele vannet skulle gjøres tilgjengelig for rasting gjennom ny forskrift vil det ha noe 

konsekvens for det friluftslivet som utøves i dag. Området benyttes vinterstid i hovedsak av folk 

som bruker snøskuterløypa som adkomst, og vinterstid er det tilgjengeligheten til området via 

eksisterende snøskuterløype som er grunnlaget for at området har fått verdi B – viktig. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

utvidet noe sørover. På det meste med omkring 650 meter. 

Se kartutsnitt i vurderingen for Luosmejávri. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Vannet på kote 756. 

Eiendomsforhold 
Vannet på kote 756 ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Vannet på kote 756 ligger innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda.  

Vannet ligger innenfor både sommerbeite, vårbeite/kalvingsland og høstbeite/parringsland.  

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det er lite motorferdsel 

med snøskuter. Eventuell konflikt kan oppstå på våren dersom reinflokkene kommer tidlig til 

området. Dersom eventuell konflikt oppstår kan kommunen stenge løypa som fører til vannet 

midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 

Konklusjon 
Det er ikke hjemmel for å åpne vannet på kote 756 for motorferdsel med snøskuter ut fra merket 

løype for å raste, da eksisterende snøskuterløyper ikke går over vannet. 
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2.12. Vilbealesjávri 

Løype 2 går rett over vannet fra nord mot sør. Det er også en utstikker fra løype 2 til østenden av 

vannet. Vannet ligger på 685 m.o.h. og har et overflateareal på 397 daa (0,4 km2). Vannet er ca. 

1,2 x 0,44 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 27: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Vilbealesjávri ligger 
ikke innenfor 
utløsnings- eller 
utløpsområder for 
skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Vilbealesjávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 

(Naturbase, 9.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område 

(Inngrepsfrie naturområder i Norge i kategoriene 1-3 og 3-5 km fra inngrep (Naturbase, 9.12.2015). 

I artskart (9.12.2015) er kun registrert røye i/på vannet.  

Ut ifra flyfoto av området tolker vi det slik at det er lite rabbeområder som egner seg som 

vinterbeiteområder for fjellrype i umiddelbar nærhet av vannet. Det ser ut til å være noen 

lyngkledte rabber nord for høyden på nordsiden av vannet, men det er usikkert hvordan 

snøforholdene her er og om disse fyker bar om vinteren. Langs utløpsbekken (vestover fra vannet) 
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og ned til (og langs) Mollešjohka ser det ut til å være mer vegetasjon. Her ser det også ut til å være 

endel buskvegetasjon som kan være beiter for rype, også om vinteren. 

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 

vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

 

Figur 28: Kart som viser ca. standpunkt for 3d flyfoto under. 

 

Figur 29: Flyfoto 1 Vilbealesjávri. Man ser terrenget mot sørøst. Bilde: http://norgei3d.no/. 
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Figur 30: Flyfoto 2 Vilbealesjávri. Man ser terrenget mot sørvest. Bilde: http://norgei3d.no/. 

 

Figur 31: Flyfoto 3 Vilbealesjávri. Man ser terrenget mot nordvest. Bilde: http://norgei3d.no/. 

 

Figur 32: Flyfoto 4 Vilbealesjávri. Man ser terrenget mot nordøst. Bilde: http://norgei3d.no/. 
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Friluftsliv 
Vilbealesjávri ligger i område 1942-043 Mollesjavri-Sivravatnet og er vurdert til å ha verdi B –viktig 

(se beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Stuora Mollešjávri). 

Vi mener det ikke vil være konflikt mellom en eventuell åpning av motorferdsel med snøskuter på 

vannet for å raste og øvrig friluftsaktivitet i området. Store deler av vannet er tilgjengelig for 

rasting per i dag gjennom gjeldende 300 meters regel, og en økning til å dekke hele vannet vil være 

en relativt beskjeden økning. Det er tilgjengeligheten til området via eksisterende snøskuterløype 

og aktivitet tilknyttet denne som er grunnlaget for at området har fått verdi B – viktig. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

utvidet noe vestover. På det meste med omkring 515 meter. 

 

Figur 33: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Vilbealesjávri. 

Eiendomsforhold 
Vilbealesjávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 
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Reindrift 
Vilbealesjávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda.  

Selve vannet har ingen reindriftsregistreringer. Nord og øst for Vilbealesjávri har distrikt 34 

Ábborášša sommerbeite. Vest og sør for vannet har distrikt 35 Fávrrosorda sommerbeite, 

vårbeite/kalvingsland og høstbeite/parringsland.  

Nord og øst for vannet går det en flyttelei. 

På nordsiden av Vilbealesjávri har distrikt 34 Ábborášša en mye brukt teltplass. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det er lite motorferdsel 

med snøskuter. Eventuell konflikt kan oppstå på våren dersom reinflokkene kommer tidlig til 

området. Dersom eventuell konflikt oppstår kan kommunen stenge løypa som fører til vannet 

midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 

Konklusjon 
Vi mener det er tilrådelig å åpne opp hele Vilbealesjávri for motorferdsel ut fra merket 

snøskuterløype for å raste. 

Dette begrunner kommunen med at det vil være liten risiko knyttet til skred- og rasfare og usikre 

isforhold på vannet. Videre ligger dagens snøskuterløype slik at støysonen ikke vil utvides vesentlig 

dersom hele vannet tas i bruk. Områdets verdi som friluftsområde er om vinteren sterkt knyttet til 

eksisterende snøskuterløype og aktivitet med utgangspunkt i denne, og store deler av vannet er 

allerede gjennom gjeldene 300 meters regel tilgjengelig for rasting. Området er kalvingsland for 

reindrifta, men en eventuell konflikt her vil kunne løses ved at kommunen kan stenge løypa som 

fører opp til vannet midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 
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2.13. Sorbmejávri 

Løype 2 går rett over vannet fra nord mot sør. Et lite stykke sør for vannet ligger løypekrysset 

mellom løype 2 og en sideløype til løype 2 som går en sløyfe til Goččesjávri og 

Sivravatnet/Gurešjávri. Vannet ligger på 712 m.o.h. og har et overflateareal på 199 daa (0,2 km2). 

Vannet er ca. 0,78 x 0,32 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 34: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Sorbmejávri ligger 
ikke innenfor 
utløsnings- eller 
utløpsområder for 
skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Sorbmejávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 (Naturbase, 

9.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område (Inngrepsfrie 

naturområder i Norge i kategoriene 1-3 og 3-5 km fra inngrep (Naturbase, 9.12.2015). 

I artskart (9.12.2015) er kun registrert røye i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 
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Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 

vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Sorbmejávri ligger i område 1942-043 Mollesjavri-Sivravatnet og er vurdert til å ha verdi B –viktig 

(se beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Stuora Mollešjávri). 

Det er tilgjengeligheten til området vinterstid gjennom eksisterende snøskuterløype og aktivitet 

tilknyttet denne som er grunnlaget for at området har fått verdi B – viktig. Store deler av vannet er 

tilgjengelig for motorferdsel med snøskuter på vannet for å raste gjennom gjeldene 300 meters 

regel, og dette gjør at det ikke vil være en endring i påvirkningen på friluftslivet. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

utvidet noe østover. På det meste med omkring 510 meter. 

Se kartutsnitt i vurderingen for Vilbealesjávri. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Sorbmejávri. 

Eiendomsforhold 
Sorbmejávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Sorbmejávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda.  

Selve vannet har ingen reindriftsregistreringer. Nord og øst for Sorbmejávri har distrikt 34 

Ábborášša sommerbeite. Vest og sør for vannet har distrikt 35 Fávrrosorda sommerbeite, 

vårbeite/kalvingsland og høstbeite/parringsland. Sommerbeitet strekker seg mer sørøstover for 

vannet enn vårbeite/kalvingsland og høstbeite/parringsland. 

Nord og øst for vannet går det en flyttelei. 

På sørsiden av Sorbmejávri har distrikt 42 Beahcegealli et område som brukes som 

oppsamlingsområde. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det er lite motorferdsel 

med snøskuter. Eventuell konflikt kan oppstå på våren dersom reinflokkene kommer tidlig til 

området. Dersom eventuell konflikt oppstår kan kommunen stenge løypa som fører til vannet 

midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 

Konklusjon 
Det vil ikke være behov for å ta Sorbmejávri med i forskriften, da gjeldene regelverk der det i 

Nord-Troms og Finnmark er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra merket snøskuterløype dekker 

store deler av vannet. Vi mener at dette gjør vannet tilstrekkelig tilgjengelig for rasting. 

Det vil være liten risiko knyttet til skred- og rasfare og usikre isforhold på vannet. Områdets verdi 

som friluftsområde er om vinteren sterkt knyttet til eksisterende snøskuterløype og aktivitet med 

446



 

57 
 

utgangspunkt i denne. Området er kalvingsland for reindrifta, men en eventuell konflikt her vil 

kunne løses ved at kommunen kan stenge løypa som fører opp til vannet midlertidig etter 

forespørsel fra reindrifta. 

  

447



 

58 
 

2.14. Goččesjávri 

En sidesløyfe av løype 2 går over Goččesjávri fra øst til vest. Vannet ligger på 678 m.o.h. og har et 

overflateareal på 517 daa (0,52 km2). Vannet er ca. 1,7 x 0,83 km på det bredeste/lengste. 

 

 

Figur 35: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Goččesjávri ligger ikke 
innenfor utløsnings- 
eller utløpsområder 
for skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Goččesjávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 (Naturbase, 

9.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område (Inngrepsfrie 

naturområder i Norge i kategorien 1-3 km fra inngrep (Naturbase, 9.12.2015). 

I artskart (9.12.2015) er kun registrert røye i/på vannet. 

Ut ifra flyfoto av området tolker vi det slik at det er lite egnet vegetasjon for rype i umiddelbar 

nærhet av vannet, men i sørøst er det mer vegetasjon og busker. Dette området strekker seg fra 

sørvesthjørnet av Goččesjávri og sørover og mot Mollešjohka i vest. Vi er usikre på hvordan 

snøforholdene er her om vinteren og om noe av rabbevegetasjonen er tilgjengelig for fjellrypa om 
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vinteren. Noe av buskvegetasjonen i området vil nok være tilgjengelige beiteområder for rype og 

ev. hare.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 

vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

 

 

Figur 36: Kart som viser ca. standpunkt for 3d flyfoto under. 
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Figur 37: Flyfoto 1 Goččesjávri. Man ser terrenget mot sør. Bilde: http://norgei3d.no/. 

 

Figur 38: Flyfoto 2 Goččesjávri. Man ser terrenget mot vest. Bilde: http://norgei3d.no/. 
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Figur 39: Flyfoto 3 Goččesjávri. Man ser terrenget mot sør. Bilde: http://norgei3d.no/. 

 

Figur 40: Flyfoto 4 Goččesjávri. Man ser terrenget mot øst. Bilde: http://norgei3d.no/. 

Friluftsliv 
Goččesjávri ligger i område 1942-043 Mollesjavri-Sivravatnet og er vurdert til å ha verdi B –viktig (se 

beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Stuora Mollešjávri). 

Vi mener det ikke vil være konflikt mellom en eventuell åpning av motorferdsel med snøskuter for å 

raste på vannet og øvrig friluftsaktivitet i området. Nesten hele vannet kan nås etter gjeldene 300 

meters regel, og en økning til hele vannet vil ikke være å regne som en stor økning. Det er vannets 

tilgjengelighet med adkomst via eksisterende snøskuterløype som er grunnlaget for at området er 

mye brukt og har fått verdi B – viktig i kartleggingen av friluftsområder. 
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Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

utvidet noe nordover. På det meste med omkring 480 meter. 

Se kartutsnitt i vurderingen for Vilbealesjávri. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Goččesjávri. 

Eiendomsforhold 
Goččesjávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Goččesjávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli.  

Vannet ligger innenfor sommerbeite til distrikt 42 Beahcegealli. Nord for vannet har distrikt 35 

Fávrrosorda sommerbeite, vårbeite/kalvingsland og høstbeite/parringsland.  

Sør og vest for vannet går det en flyttelei. 

Øst for Goččesjávri har distrikt 42 Beahcegealli et område som brukes som oppsamlingsområde. 

På vestsiden av Goččesjávri har distrikt 42 Beahcegealli en mye brukt teltplass. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det er lite motorferdsel 

med snøskuter. Eventuell konflikt kan oppstå på våren dersom reinflokkene kommer tidlig til 

området. Dersom eventuell konflikt oppstår kan kommunen stenge løypa som fører til vannet 

midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 

Konklusjon 
Motorferdsel med snøskuter ut fra merket løype for å raste på Goččesjávri mener vi vil være 

akseptabelt. 

Det vil være liten risiko knyttet til skred- og rasfare og usikre isforhold på vannet.  Støysonen ved 

vannet vil utvides litt dersom hele vannet tas i bruk, men utvidelsen ansees for å være akseptabel. 

Områdets verdi som friluftsområde er om vinteren sterkt knyttet til eksisterende snøskuterløype og 

aktivitet med utgangspunkt i denne. Området grenser til kalvingsland for reindrifta, men en 

eventuell konflikt her vil kunne løses ved at kommunen kan stenge løypa som fører opp til vannet 

midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 
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2.15. Čuollojávri 

Løype 2 går over vannet med stikkløyper ut til begge ender. Vannet ligger på 706 m.o.h. og har et 

overflateareal på 745 daa (0,75 km2). Vannet er ca. 2,1 x 0,68 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 41: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Čuollojávri ligger ikke 
innenfor utløsnings- 
eller utløpsområder 
for skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Čuollojávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 (Naturbase, 

9.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område (Inngrepsfrie 

naturområder i Norge i kategoriene 1-3 og 3-5 km fra inngrep (Naturbase, 9.12.2015). 

I artskart (9.12.2015) er kun registrert røye i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 

vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 
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vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Čuollojávri ligger i område 1942-043 Mollesjavri-Sivravatnet og er vurdert til å ha verdi B –viktig (se 

beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Stuora Mollešjávri). 

Det er tilgjengeligheten til området vinterstid gjennom eksisterende snøskuterløype og aktivitet 

tilknyttet denne som er grunnlaget for at området har fått verdi B – viktig. Bortimot hele vannet er 

tilgjengelig for motorferdsel med snøskuter på vannet for å raste gjennom gjeldene 300 meters 

regel, og dette gjør at det ikke vil være en endring i påvirkningen på friluftslivet. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

utvidet svært lite på grunn av eksisterende stikkløyper ut til begge ender av vannet. 

Se kartutsnitt i vurderingen for Vilbealesjávri. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Čuollojávri. 

Eiendomsforhold 
Čuollojávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Čuollojávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli.  

Vannet ligger innenfor sommerbeite til distrikt 42 Beahcegealli. Et stykke øst for vannet har distrikt 

34 Ábborášša sommerbeite. 

Sør og vest for vannet går det flytteleier. 

Čuollojávri ligger innenfor et område distrikt 42 Beahcegealli bruker som oppsamlingsområde. Et 

stykke øst for vannet har distrikt 34 Ábborášša en trekklei som leder inn til en fangarm som også 

brukes av distrikt 30A Oarjjabealli. 

Både nord og sør for Čuollojávri har distrikt 42 Beahcegealli en mye brukt teltplass. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det ikke er motorferdsel 

med snøskuter.  

Konklusjon 
Det vil ikke være behov for å ta Čuollojávri med i forskriften, da gjeldene regelverk der det i Nord-

Troms og Finnmark er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra merket snøskuterløype og denne sonen 

gjør at hele vannet er tilgjengelig for slik rasting fra før. 
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2.16. Sivravatnet/Gurešjávri 

En sidesløyfe av løype 2 går over nordlig halvdel av Sivravatnet/Gurešjávri. Vannet ligger på 741 

m.o.h. og har et overflateareal på 856 daa (0,86 km2). Vannet er ca. 0,87 x 1,1 km på det 

bredeste/lengste. 

 

Figur 42: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Sivravatnet/Gurešjávri 
ligger ikke innenfor 
utløsnings- eller 
utløpsområder for 
skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Sivravatnet/Gurešjávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 

(Naturbase, 9.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område 

(Inngrepsfrie naturområder i Norge i kategorien 3-5 km fra inngrep (Naturbase, 9.12.2015). 

I artskart (9.12.2015) er kun registrert røye i/på vannet.  

Ut ifra flyfoto av området tolker vi det slik at det er lite vegetasjon som egner seg som vinterbeite 

for ryper og/eller hare i umiddelbar nærhet av Sivravatnet/Gurešjávri. Ca. én kilometer nordvest 

for vannet begynner det å bli litt mer vegetasjon, og man må ytterligere én kilometer i samme 
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retning, mot Mollešjohka, før det er så mye vegetasjon at det er potensielt gode beiteområder for 

rype og hare. Her er det også noe buskvegetasjon 

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 

vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

 

Figur 43: Kart som viser ca. standpunkt for 3d flyfoto under. 

 

Figur 44: Flyfoto 1 Sivravatnet/Gurešjávri. Man ser terrenget mot sør. Bilde: 
http://norgei3d.no/. 
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Figur 45: Flyfoto 2 Sivravatnet/Gurešjávri. Man ser terrenget mot vest. Bilde: 
http://norgei3d.no/. 

 

Figur 46: Flyfoto 3 Sivravatnet/Gurešjávri. Man ser terrenget mot nord. Bilde: 
http://norgei3d.no/. 

 

Figur 47: Flyfoto 4 Sivravatnet/Gurešjávri. Man ser terrenget mot øst. Bilde: 
http://norgei3d.no/. 
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Friluftsliv 
Sivravatnet/Gurešjávri ligger i område 1942-043 Mollesjavri-Sivravatnet og er vurdert til å ha verdi 

B –viktig (se beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Stuora Mollešjávri). 

Etter gjeldene 300 meters regel kan slik kjøring finne sted på litt over halve vannet i dag. Det er 

adkomst til vannet via eksisterende snøskuterløype som er grunnlaget for at området har fått verdi 

B – viktig. Det vil alltid være potensiell konflikt mellom økt motorferdsel og friluftslivsinteressene. 

Vi mener Sivravatnet/Gurešjávri er et av vannene som kan være aktuelle for en eventuell åpning av 

motorferdsel med snøskuter for å raste på vannet. Vi mener det vil være relativt lav konflikt i dette 

området. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

utvidet en del sørover. På det meste med omkring 950 meter. 

Se kartutsnitt i vurderingen for Vilbealesjávri. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Sivravatnet/Gurešjávri. 

Eiendomsforhold 
Sivravatnet/Gurešjávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Sivravatnet/Gurešjávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli.  

Vannet ligger innenfor sommerbeite til distrikt 42 Beahcegealli. 

Sør og nord for vannet går det flytteleier. 

Rett øst for Sivravatnet/Gurešjávri er det et område som distrikt 36 Cohkolat bruker som 

oppsamlingsområde.  

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det ikke er motorferdsel 

med snøskuter.  

Konklusjon 
Motorferdsel med snøskuter ut fra merket løype for å raste på Sivravatnet/Gurešjávri kan 

anbefales. 

Det vil være liten risiko knyttet til skred- og rasfare og usikre isforhold på vannet. Støysonen ved 

vannet vil utvides noe dersom hele vannet tas i bruk, men utvidelsen ansees for å være akseptabel. 

Områdets verdi som friluftsområde er om vinteren sterkt knyttet til tilgjengeligheten til området 

gjennom eksisterende snøskuterløype og aktivitet med utgangspunkt i denne.  
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2.17. Bajit Oaggunjávri 

Løype 2 passerer Bajit Oaggunjávri omkring 400 meter sørvest for vannet. Vannet ligger på 778 

m.o.h. og har et overflateareal på 230 daa (0,23 km2). Vannet er ca. 0,6 x 0,3 km på det 

bredeste/lengste. 

 

Figur 48: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Bajit Oaggunjávri 
ligger ikke innenfor 
utløsnings- eller 
utløpsområder for 
skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Bajit Oaggunjávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 

(Naturbase, 9.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område 

(Inngrepsfrie naturområder i Norge i kategorien >=5 km fra inngrep (Naturbase, 9.12.2015). 

I artskart (9.12.2015) er det ingen registeringer i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 
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vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Bajit Oaggunjávri ligger i område 1942-043 Mollesjavri-Sivravatnet og er vurdert til å ha verdi B –

viktig (se beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Stuora Mollešjávri). 

Det er tilgjengeligheten til området vinterstid gjennom eksisterende snøskuterløype og aktivitet 

tilknyttet denne som er grunnlaget for at området har fått verdi B – viktig. Vannet ligger imidlertid 

omkring 400 meter fra merket snøskuterløype slik at det ikke er tilgjengelig for motorferdsel med 

snøskuter på vannet for å raste gjennom gjeldene 300 meters regel. En endring av dette vil påvirke 

friluftslivsinteressene i området. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

utvidet noe vestover. På det meste med omkring 1,2 kilometer. 

Se kartutsnitt i vurderingen for Vilbealesjávri. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Bajit Oaggunjávri. 

Eiendomsforhold 
Bajit Oaggunjávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Bajit Oaggunjávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli.  

Vannet ligger innenfor sommerbeite til distrikt 42 Beahcegealli. 

Nord og øst for vannet går det flytteleier. 

Bajit Oaggunjávri ligger innenfor et område som brukes av distrikt 36 Cohkolat til 

oppsamlingsområde.  

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det ikke er motorferdsel 

med snøskuter.  

Konklusjon 
Det er ikke hjemmel for å åpne Bajit Oaggunjávri for motorferdsel med snøskuter ut fra merket 

løype for å raste, da eksisterende snøskuterløyper ikke går over vannet.  
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2.18. Sikkajávri 

Løype 7 går opp til vannets vestre kant. Vannet er regulert og nedre og øvre regulerte vannstand er 

på hhv. 349 og 354 m.o.h., og vannet har et overflateareal på 1 706 daa (1,71 km2). Vannet er ca. 3 

x 1 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 49: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Sikkajávri ligger ikke 
innenfor utløsnings- 
eller utløpsområder 
for skred. 

Usikre isforhold Ja  Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, 

lengre 
varighet 

4 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

16 Sikkajávri er et 
regulert vann, og isen 
kan stedvis være 
dårlig. Dette gjelder 
spesielt områder 
omkring utløp til 
overføringstunnelen. I 
tillegg svekkes isen og 
blir utrygg i langt 
større områder i sund 
og elveos på grunn av 
økt strømhastighet 
som følge av 
reguleringen. Langs 
strendene på 
nedtappede vann kan 
isen ha store 
sprekker, særlig på 
bratte partier. 
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Figur 50: Kartutsnitt fra NGIs skredkart. Mørkest rødt skraverte områder er utløsningsområder 
for skred. Lysest rødt skraverte områder er utløpsområder for skred. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Sikkajávri ligger ikke innenfor noen verneplan for vassdrag eller INON-område (Inngrepsfrie 

naturområder i Norge). Det er heller ikke gjort andre registeringer som berører vannet i naturbase 

(Naturbase, 9.12.2015). 

En rekke arter er registrert i og ved Sikkajávri i artskart. Av disse er kun en av artene på rødlista 

(Artskart, 8.12.2015): jerv (EN). Av øvrige arter er det registrert flere planter og lav, samt røye.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 

vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Sikkajávri ligger i område 1942-018 Sikkájávri-Kildalsdammen. Området er verdisatt til verdi A – 

svært viktig. 

Veldig populært utfartsområde, spesielt i påsketiden med merkede skiløyper fra Vegbrink 

til Sikkajavri og videre til Kildalsdammen (ca 18 km). Sikkajavri er et svært populært 

turmål og isfiskevann. Det er snøskuterløype fra Gahperus til Geatkkujavri og videre over 

til Kåfjord. Geatkkujavri er et populært isfiskevann. Cillagaisa er et tur mål som er med i 
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"Ut i Nord". Det er også merket snøskuterløype fra Rotsunddalen til Sikkajavri og merket 

skiløype fra Rotsunddalen til Pilteri. Fra Pilteri går det også en trase over til 

Nordmannvikdalen i Kåfjord. Det er en åpen gamme øverst i Pilteridalen. Fra 

Kildalsdammen er det også mulig å gå på ski gjennom Samueldalen over til Gahperus i 

Reisadalen, denne traseen tråkkes/merkes rundt påske. Det er flere trimbøker spredt i 

hele området. Hovedaktivitetene i området inkluderer skiturer, fotturer, teltturer, fiske, 

isfiske, bærplukking og jakt. Det er private hytter ved Sikkajavri. Ved Kildalsdammen er 

det to gapahuker og ved innløpet til Cilladalen ligger en liten gamme. 

Vi mener det her vil være et potensiale for mulig konflikt mellom økt ferdsel med snøskuter og 

øvrig friluftsliv. Delvis på grunn av at området er et populært område for skiaktivitet, og delvis på 

grunn av at det er et mye større område som da vil åpnes for motorisert ferdsel enn det som er 

tilfelle per i dag. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. Det 

ligger minst én gapahuk innenfor støysonen. Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé 

for snøskuterløypa over vannet blir støysonen utvidet en god del nord og østover. På det meste med 

omkring 1,8 kilometer. 

 

Figur 51: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Sikkajávri. 

Eiendomsforhold 
Store deler av Sikkajávri ligger innenfor eiendom med GBR 0/0 som er umatrikulert grunn.  

Dette vil si at endel av eiendommene som grenser til den umatrikulerte eiendommen kunne ha 

eiendomsrett til deler av den. For å finne alle eiere må man gå inn i skylddelingen til hver enkelt 
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tilgrensende teig for å kunne avklare hvorvidt eiendommen går ut i det berørte vannet eller ikke. 

Det er derfor grunn til å anta at det er langt flere grunneiere som berøres enn det som 

fremkommer av matrikkelen og eiendomsgrenser som vises i kartgrunnlaget. 

Lengst nord ligger vannet innenfor eiendom med GBR 71/6 og 71/33 som begge eies av Anders 

Boltås. 

 

Figur 52: Røde stiplete linjer viser eiendomsgrenser. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Sikkajávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat.  

Vannet ligger innenfor sommerbeite og vårbeite/kalvingsland til distrikt 42 Beahcegealli. Området 

er i tillegg høstbeite/parringsland for distrikt 39 Árdni/Gávvir. 

I nordenden av vannet går det en trekklei mot/fra østsiden av Sikkajávri. 

Det går flytteleier på begge sider av Sikkajávri. 

Rett nord for, og i sørøst-enden av, Sikkajávri har distrikt 36 Cohkolat mye brukte teltplasser. I 

tillegg ligger det en gamme rett sør for vannet. 

Kommunen mener det er et lite potensiale for konflikt mellom reindriftsinteresser i 

kalvingsperioden og en eventuell økt motorferdsel på vannet. Eventuell konflikt kan oppstå på 

våren dersom reinflokkene kommer tidlig til området. Dersom eventuell konflikt oppstår kan 

kommunen stenge løypa som fører til vannet midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 

Konklusjon 
Motorferdsel med snøskuter for å raste på Sikkajávri anbefales ikke.  

Dette begrunner kommunen med usikre isforhold da det er et regulert vann, og at utvidelsen av gul 

støysone vil bli svært mye større enn hva den er i dag. Tyngst veier imidlertid hensynet til øvrig 

vinterfriluftsliv i området. Området er mye brukt til blant annet skigåing, og har tradisjonelt sett 

vært et «stille» område som har vært skjermet fra snøskutertrafikk. Dette ønsker kommunen å 

ivareta også i framtiden.  
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2.19. Pilterivannet/Gievdnejávri 

Løype 7 går opp til vannet. Vannet ligger 738 m.o.h. og har et overflateareal på 133 daa (0,13 km2). 

Vannet er ca. 0,36 x 0,45 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 53: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

12 På østsiden av 
Pilterivannet/ 
Gievdnejávri går 
utløpsområde for 
skred et godt stykke 
ut på vannet. Det 
bør ikke rastes i 
dette området. 
Risikoen på øvrige 
deler av vannet er 
lavere. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så 
høyt oppe at isen 
ansees for å være 
trygg nå løypene 
til/fra vannet 
åpnes. 

 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

465



 

76 
 

 

Figur 54: Kartutsnitt fra NGIs skredkart. Mørkest rødt skraverte områder er utløsningsområder 
for skred. Lysest rødt skraverte områder er utløpsområder for skred. 

Natur  
Pilterivannet/ Gievdnejávri ligger ikke innenfor verna vassdrag (Naturbase, 9.12.2015). Vannet 

ligger innenfor et område som er registrert som INON-område (Inngrepsfrie naturområder i Norge) i 

kategorien >=5 km fra inngrep (Naturbase, 9.12.2015). 

I artskart (9.12.2015) er det ingen registeringer i/på vannet.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som antatt å leve i tilknytning til 

vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått ferdsel er sterkt avhengig av at 

vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det blir lite snø i terrenget. Det antas 

at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold 

om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke kjenner til, da informasjon om hi- og 

hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi antar imidlertid at det ikke vil være 

konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Pilterivannet/ Gievdnejávri ligger i område 1942-018 Sikkájávri-Kildalsdammen. Området er 

verdisatt til verdi A – svært viktig (se beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Sikkajávri). 

Omkring hele vannet er tilgjengelig for motorferdsel med snøskuter på vannet for å raste gjennom 

gjeldene 300 meters regel, og dette gjør at det ikke vil være en endring i eksisterende påvirkning 

på friluftslivet. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

utvidet noe sørover. På det meste med omkring 350 meter. 
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Figur 55: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Pilterivannet/ Gievdnejávri. 

Eiendomsforhold 
Pilterivannet/ Gievdnejávri ligger innenfor eiendom med GBR 0/0 som er umatrikulert grunn. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Pilterivannet/ Gievdnejávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat.  

Vannet ligger innenfor sommerbeite til distrikt 36 Cohkolat. Nord og vest for vannet er det 

høstbeite/parringsland for distrikt 39 Árdni/Gávvir. 

Øst og sør for Pilterivannet/ Gievdnejávri går det en trekklei. 

Sørvest for Pilterivannet/ Gievdnejávri har distrikt 36 Cohkolat en mye brukt teltplass. 

Kommunen mener det ikke er konflikt mellom reindriftsinteresser og en eventuell økt motorferdsel 

på vannet, da området brukes til reindriftsformål i en periode på året der det ikke er motorferdsel 

med snøskuter.  

Konklusjon 
Det vil ikke være behov for å ta Pilterivannet/ Gievdnejávri med i forskriften, da gjeldene 

regelverk der det i Nord-Troms og Finnmark er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra merket 

snøskuterløype dekker omkring hele vannet.  
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2.20. Geatkkutjávri 

Løype 8 går opp til og ut på vannet. Vannet ligger 661 m.o.h. og har et overflateareal på 1 020 daa 

(1,02 km2). Vannet er ca. 2,2 x 0,62 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 56: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjent tilfeller 
2 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

6 Langs både nord- og 
sørbredden av 
Geatkkutjávri 
strekker 
utløpssoner for 
skred seg såvidt 
utpå vannet. Det 
bør ikke rastes i 
disse områdene. 

Usikre isforhold Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

12 Råker som åpnes 
tidlig både i 
nordvest og sørøst. 
Kan tidvis være 
problemer med 
overvann.  
Ligger såpass høyt 
at isen er relativt 
stabil. 

 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 
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Figur 57: Kartutsnitt fra NGIs skredkart. Mørkest rødt skraverte områder er utløsningsområder 
for skred. Lysest rødt skraverte områder er utløpsområder for skred. 

Natur  
Geatkkutjávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 

(Naturbase, 9.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område 

(Inngrepsfrie naturområder i Norge i kategorien >=5 km fra inngrep (Naturbase, 9.12.2015). I/på 

vannet er steinfluearten Nemoura arctica registrert, en art av særlig stor nasjonal 

forvaltningsinteresse (Naturbase, 9.12.2015).  

En rekke arter er registrert i og ved Geatkkutjávri. Av disse er følgende arter på rødlista (Artskart, 

10.12.2015): Brannmyrklegg (NT), gullrublom (NT, polarsoleie (VU), snøsoleie (NT), snøgras (VU) og 

lodnemyrklegg (NT). Av øvrige arter er det registrert røye, samt flere arter av krepsdyr, vårfluer, 

steinfluer, døgnfluer og øyenstikkere (Artskart, 10.12.2015).  

Ut ifra flyfoto av området tolker vi det slik at det er få egnete rabbeområder som kan være gode 

beiteområder for fjellrype om vinteren i området. Vegetasjonsdekket er tettest nærmest vannet, 

og da særlig på nordsiden av vannet, som er en sørvendt skråning. Slik vi tolker flybildene er det 

ikke noen buskvegetasjon i området som kan egne seg om gode vinterbeiteområder for rype og 

hare. 

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som er registrert i og i nærheten av, 

og er antatt å leve i tilknytning til, vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått 

ferdsel er sterkt avhengig av at vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det 

blir lite snø i terrenget. Det antas at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiske- og 

insektbestanden i vannet. Vi tar forbehold om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke 

kjenner til, da informasjon om hi- og hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi 

antar imidlertid at det ikke vil være konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til 

eksisterende snøskuterløype. 
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Figur 58: Kart som viser ca. standpunkt for 3d flyfoto under. 

 

Figur 59: Flyfoto 1 Geatkkutjávri. Man ser terrenget mot nordvest. Bilde: http://norgei3d.no/. 
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Figur 60: Flyfoto 2 Geatkkutjávri. Man ser terrenget mot nord-nordøst. Bilde: 
http://norgei3d.no/. 

 

Figur 61: Flyfoto 3 Geatkkutjávri. Man ser terrenget mot sørøst. Bilde: http://norgei3d.no/. 
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Figur 62: Flyfoto 4 Geatkkutjávri. Man ser terrenget mot sør-sørøst. Bilde: http://norgei3d.no/. 

Friluftsliv 
Geatkkutjávri ligger i område 1942-036 Gahperus og Geatkkut som er verdisatt til å ha verdi A – 

svært viktig. 

Et populært turområde som er mye brukt til turgåing, skiturer, fiske, isfiske, småviltjakt, 

elgjakt, bærplukking og hundekjøring. På sommeren er det populært med 

turgåing/sykkelturer på skogsveien fra Gahperus innover fjellet. Det går turløype fra 

Sappen til området. Ei mye brukt snøskuterløype (samme som skogsveien) starter ved en 

relativt liten parkeringshus ved et privat hus i Gahperus, og går innover mot Somajavri. 

Det ligger også et hytteområde i de første bakkene opp fra Reisadalen. Det beiter endel 

rein her hele året, men spesielt på vårparten. 

Vi mener det vil være relativt lav konflikt mellom en eventuell åpning av motorferdsel med 

snøskuter for å raste på dette vannet og øvrig friluftsaktivitet i området. Da det om vinteren er 

adkomst via eksisterende snøskuterløype som er grunnlaget for at området har fått verdi A – svært 

viktig. Etter gjeldene 300 meters regel kan slik kjøring finne sted på omkring halve vannet i dag. 

Det vil alltid være potensiell konflikt mellom økt motorferdsel og friluftslivsinteressene, men vi 

mener Geatkkutjávri er et av vannene som kan være aktuelle for en eventuell åpning av 

motorferdsel med snøskuter for å raste på vannet.  

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

utvidet en del nordvestover. På det meste med omkring 1,3 kilometer. 
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Figur 63: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Geatkkutjávri. 

Eiendomsforhold 
Geatkkutjávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Geatkkutjávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat.  

Vannet ligger innenfor vårbeite/kalvingsland, høstbeite/parringsland og høstvinterbeite til distrikt 

36 Cohkolat. 

Det går flytteleier for både distrikt 36 Cohkolat og 39 Árdni/Gávvir over og på sidene av 

Geatkkutjávri. 

Vannet ligger innenfor et oppsamlingsområde for distrikt 36 Cohkolat. 

Kommunen mener det er potensiale for konflikt mellom reindriftsinteresser i kalvingsperioden og en 

eventuell økt motorferdsel på vannet. Eventuell konflikt kan oppstå på våren dersom reinflokkene 

kommer tidlig til området. Dersom eventuell konflikt oppstår kan kommunen stenge løypa som 

fører til vannet midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 

Konklusjon 
Kjøring med snøskuter ut fra eksisterende snøskuterløype for å raste på Geatkkutjávri kan 

anbefales. 
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Det vil være liten risiko knyttet til skred- og rasfare og usikre isforhold på vannet. Støysonen ved 

vannet vil utvides noe dersom hele vannet tas i bruk, men utvidelsen ansees for å være akseptabel. 

Områdets verdi som friluftsområde er om vinteren sterkt knyttet til eksisterende snøskuterløype og 

aktivitet med utgangspunkt i denne. Området er kalvingsland for reindrifta, men en eventuell 

konflikt her vil kunne løses ved at kommunen kan stenge løypa som fører opp til vannet midlertidig 

etter forespørsel fra reindrifta. 
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2.21. Skorajávri 

Løype 1 krysser vannet øst/vest. Vannet ligger 689 m.o.h. og har et overflateareal på 157 daa (0,16 

km2). Vannet er ca. 0,85 x 0,26 km på det bredeste/lengste. 

 

Figur 64: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Skorajávri ligger ikke 
innenfor utløsnings- 
eller utløpsområder 
for skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Vannet ligger så høyt 
oppe at isen ansees 
for å være trygg nå 
løypene til/fra vannet 
åpnes. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Natur  
Skorajávri er en del av det verna vassdraget Reisavassdraget med verneplan ID 208/1 (Naturbase, 

9.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert som INON-område (Inngrepsfrie 

naturområder i Norge) i kategorien >=5 km fra inngrep (Naturbase, 9.12.2015).  

Flere arter er registrert i og ved Skorajávri. Av disse er følgende arter på rødlista (Artskart, 

10.12.2015): stivsildre (EN), sølvkattefot (VU), svartbakkestjerne (NT) og grannsildre (NT). Av 

øvrige arter er det registrert røye, samt flere plantearter (Artskart, 10.12.2015).  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 
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Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som er registrert i og i nærheten av, 

og er antatt å leve i tilknytning til, vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått 

ferdsel er sterkt avhengig av at vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det 

blir lite snø i terrenget. Det antas at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiske- og 

insektbestanden i vannet. Vi tar forbehold om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke 

kjenner til, da informasjon om hi- og hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi 

antar imidlertid at det ikke vil være konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til 

eksisterende snøskuterløype. 

Friluftsliv 
Skorajávri ligger i område 1942-036 Gahperus og Geatkkut som er verdisatt til å ha verdi A – svært 

viktig (se beskrivelse av friluftsområdet i vurderingen av Geatkkutjávri). 

Omkring hele vannet er tilgjengelig for motorferdsel med snøskuter på vannet for å raste gjennom 

gjeldene 300 meters regel, og dette gjør at det ikke vil være en endring i eksisterende påvirkning 

på friluftslivet. 

Støy 
Det er ingen boliger eller fritidsboliger innenfor eller i nærheten av støysonen for vannet. 

Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa over vannet blir støysonen 

utvidet noe nordover. På det meste med omkring 300 meter. 

Se kartutsnitt i vurderingen for Geatkkutjávri. 

Bolig- og hytteområder 
Det er ingen boliger eller hytter i nærheten av Skorajávri. 

Eiendomsforhold 
Skorajávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). 

Reindrift 
Skorajávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat.  

Vannet ligger innenfor vårbeite/kalvingsland, høstbeite/parringsland og høstvinterbeite til distrikt 

36 Cohkolat. 

Det går flytteleier for både distrikt 36 Cohkolat og 39 Árdni/Gávvir over og på sidene av Skorajávri. 

Skorajávri ligger innenfor et oppsamlingsområde for distrikt 36 Cohkolat. 

Kommunen mener det er potensiale for konflikt mellom reindriftsinteresser i kalvingsperioden og en 

eventuell økt motorferdsel på vannet. Eventuell konflikt kan oppstå på våren dersom reinflokkene 

kommer tidlig til området. Dersom eventuell konflikt oppstår kan kommunen stenge løypa som 

fører til vannet midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 

Konklusjon 
Det vil ikke være behov for å ta Skorajávri med i forskriften, da gjeldene regelverk der det i Nord-

Troms og Finnmark er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra merket snøskuterløype dekker hele 

vannet. 
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2.22. Somájávri 

Løype 1 går opp til og ut på vannet. Vannet ligger 730 m.o.h. og den norske delen av vannet har et 

overflateareal på 924 daa (0,92 km2). Totalt har Somájávri et areal på ca. 2,8 km2. Vannet er ca. 1 x 

1,1 km på det bredeste/lengste på norsk side av grensen. 

 

Figur 65: Eksisterende snøskuterløype vises med blå stiplet linje på kartutsnittet. De tynne 
stiplede røde linjene markerer 300 meter fra eksisterende snøskuterløype. 

Risiko- og sårbarhet 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og steinskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
1 

1 Somájávri ligger ikke 
innenfor utløsnings- 
eller utløpsområder 
for skred. 

Usikre isforhold Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

2 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

8 Kan være råk ved 
utløpet.  
Isforhold ellers 
relativt stabile, og 
ansees for å være 
trygg når løypa åpner. 

Trafikksikkerhet 
Vannet ligger langt fra vei. Vi vurderer at det derfor ikke vil være konflikter relatert til 

trafikksikkerhet utover motorferdsel lands eksisterende snøskuterløype og på vannet. 

Kan være store snøskavler ved utløpselva.  

Natur  
Somájávri er ikke en del av et verna vassdrag, men vannet ligger inne i Ráisduottarháldi 

landskapsvernområde (Naturbase, 10.12.2015). Vannet ligger innenfor et område som er registrert 

som INON-område (Inngrepsfrie naturområder i Norge) i kategorien >=5 km fra inngrep (Naturbase, 

10.12.2015).  
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Flere arter er registrert i og ved Somájávri. Av disse er følgende arter på rødlista (Artskart, 

10.12.2015): gaupe (EN), svartbakkestjerne (NT), snøsoleie (NT) og dvergsyre (NT). Av øvrige arter 

er det registrert røye, samt en rekke plantearter (Artskart, 10.12.2015). Kommunen har fått 

informasjon fra Fylkesmannen i Troms om at det er registrert sensitive arter og viktig 

naturmangfold i dette området som må hensyntas.  

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, vil 

være relativt lav. Dette begrunner vi med at de fleste artene som er registrert i og i nærheten av, 

og er antatt å leve i tilknytning til, vannet er avhengig av åpent vann og/eller bar mark. Foreslått 

ferdsel er sterkt avhengig av at vannet er godt islagt, og snøskuterløypene vil stenges dersom det 

blir lite snø i terrenget. Det antas at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for 

fiskebestanden i vannet. Vi tar forbehold om eventuelle lokaliteter av trua arter som vi ikke 

kjenner til, da informasjon om hi- og hekkelokaliteter for slike arter er skjermet informasjon. Vi 

antar imidlertid at det ikke vil være konflikt, da foreslått vann ligger i direkte tilknytning til 

eksisterende snøskuterløype.  

Somájávri ligger i Ráisduottarháldi landskapsvernområde, og en åpning for kjøring ut fra 

eksisterende snøskuterløype for å kunne raste på hele Somájávri er derfor i strid med 

verneforskriften som sier at det ikke skal opprettes nye løyper i verneområdet. Nåværende praksis 

av 300-meters regelen dekker vannet i stor grad, og bør være tilstrekkelig. 

Friluftsliv 
Somájávri ligger innenfor område 1942-044 Saraelv-Saravann-Somajavri og er vurdert til å ha verdi 

A – svært viktig. 

Et svært populært turområde for fotturer, skiturer, teltturer og fiske (sommer som vinter) 

i alle vann. Området er en del av Raisduottarhaldi landskapsvernområde og Reisa 

nasjonalpark. Nordkallottruta går gjennom området i en sløyfe før den fortsetter oppover 

Reisadalen. Stien går forbi et juv med en svært flott foss, Sarafossen, like før stien når 

veien i Reisadalen. Det er trimpostkasser ved Sarafossen (som også er med i "5 på topp" i 

Nordreisa) og på Stuoraskáidi. Det ligger en åpen hytte ved Somajavri. Det er noen som tar 

seg en terrengsykkeltur mellom Guolasjavri i Kåfjord og Reisadalen på skogsviene i 

området. Området huser også Halti - Finlands høyeste fjell. Og det er fint bærterreng og 

et fint rypejakt og elgjaktområde. Mye aktivitet på vår og høst mtp reindrifta. Dette er på 

vinterstid et populært utfartsområde med blant annet snøskuterløype mellom Kåfjord 

(Guolasjavri til Somajavri) og Reisadalen (Gahperus til Somajavri) og endel 

hundekjøringsaktivitet i tillegg til andre påskeaktiviteter. 

Om vinteren gir eksisterende snøskuterløype enkel adkomst til området. Samtidig benyttes området 

av hundekjørere og skiløpere. Den eksisterende snøskuterløypa er lagt slik at den ikke gir direkte 

adkomst til Somashytta. Dette er gjort for å også gi rom for de som ferdes i området uten snøskuter 

i hytta. Å åpne hele vannet for motorferdsel med snøskuter for å raste utover gjeldene 300 meters 

regel vil kunne gi konsekvenser for friluftslivet. Hvor stor konsekvens vil komme an på den enkelte 

friluftslivsutøver og deres opplevelse sammenliknet med forventet opplevelse. 

Støy 
Det er én åpen hytte innenfor støysonen til vannet, Somashytta. Ved hastighet på 40 km/t vil hytta 

ligge utenfor gul støysone. Sammenliknet med støysonen for eksisterende trasé for snøskuterløypa 

over vannet blir støysonen utvidet en del vestover. På det meste med omkring 800 meter. 
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Figur 66: Gul støysone. Støysonen er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets 
midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. Viser minste avstand i meter fra vannets 
vannlinje til ytterkant av gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en 
hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 
km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). 
Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser 
eksisterende trasé for snøskuterløype. 

Bolig- og hytteområder 
Det ligger kun en enkelt hytte med uthus ved Somájávri. Hytta eies av Statskog og er en åpen 

hytte. 

Eiendomsforhold 
Somájávri ligger innenfor eiendom med GBR 29/1 som eies av Statskog SF. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av vannet (Askeladden, 10.12. 2015). Nordvest 

for vannet er det registrert flere bosetning-aktivitetsområder. 

Reindrift 
Somájávri ligger innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat.  

Vannet ligger innenfor vårbeite/kalvingsland, høstbeite/parringsland og høstvinterbeite til distrikt 

36 Cohkolat. 

Det går flytteleier for distrikt 36 Cohkolat og distrikt 39 Árdni/Gávvir på begge sider av Somájávri. 

Det går en reindriftsvei/kjørespor rundt Somájávri. 

Distrikt 36 Cohkolat har en mye brukt teltplass nordøst for Somájávri, og en gjeterhytte i nordvest. 

Kommunen mener det er potensiale for konflikt mellom reindriftsinteresser i kalvingsperioden og en 

eventuell økt motorferdsel på vannet. Eventuell konflikt kan oppstå på våren dersom reinflokkene 

kommer tidlig til området. Dersom eventuell konflikt oppstår kan kommunen stenge løypa som 

fører til vannet midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. 
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Annet 
Over halvparten av Somájávri ligger i Finland. En eventuell forskrift som gir tilgang til motorferdsel 

for å raste på Somájávri vil kun gjelde for norsk side av grensen og ikke for vannet som helhet. 

Dersom det hadde vært aktuelt å åpne vannet for slik motorferdsel burde man opprette en 

buffersone på minst 100 meter til riksgrensen. 

Det skal også være minimum en avstand på 1 kilometer fra Somashytta til snøskuterløypa, jf. 

Forskrift om snøskuterløyper i Nordreisa.  

Konklusjon 
Da det ikke er rom for å endre snøskuterløypa innenfor landskapsvernområdet vil det være uaktuelt 

å åpne for motorferdsel med snøskuter for å raste på Somájávri utover gjeldene 300 meters regel. 
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3. Samlet vurdering 

Her følger en tematisk oppsummering og samlet vurdering av alle de 22 vannene som er utredet, 

samt en samlet vurdering for de fire vannene som foreslås åpnet for motorferdsel for å raste i 

forskriftsforslaget. 

3.1. Risiko- og sårbarhet 

De fleste av de vurderte vannene ligger slik til i terrenget at de ikke berøres av utløsnings- eller 

utløpsområder for skred. Av de 22 vurderte vannene er det fem vann som berøres i større eller 

mindre grad. Av de fire vannene vi foreslår åpnet for motorferdsel for å raste er det kun et vann, 

Geatkkutjávri, som er berørt av utløpsområder for skred. Her vil det være aktuelt å ha 

bestemmelser som begrenser adgangen til å raste i de områdene langs vannet som ligger i 

skredsoner for å forebygge eventuelle hendelser. 

Så lenge det er snakk om å ferdes på islagte vann, vil det alltid være en viss risiko for usikker is 

blant annet som følge av det enkelte vanns egenskaper, inn- og utløpsområder og værforhold. Man 

kan derfor ikke si at isen vil være helt trygg, og hver enkelt som ferdes i området må vurdere 

hvorvidt det er trygt å ferdes der man gjør. Av de 22 vurderte vannene er det tre som peker seg ut 

med kjente forhold som gir usikker is. To av disse er regulerte vann. Og på regulerte vann vet man 

at det oppstår isforhold som kan være avvikende fra normale isforhold på tilsvarende, men 

uregulerte vann. Ingen av de tre vannene med høyest risiko for usikker is er tatt med i 

forskriftsforslaget som vann som vurderes åpnet for motorferdsel for å raste utover den adgang til 

rasting som allerede eksisterer. Normalt sett åpnes heller ikke snøskuterløyper som krysser vann før 

isen vurderes til å være trygg for ferdsel. 

Tabell 2: Tabellen viser en oppsummering av vurdert risiko for snø og steinskred og usikker is 
på de vurderte vannene. Vann som er markert med lys grønn bakgrunn er foreslått åpnet i 
forskriftsforslaget. Se vurdering for de enkelte vann i kapittel 2 for detaljer, samt kapittel 
1.7.1 for detaljer om hvordan vurderingen er gjort. 

Vann Snø og steinskred Usikker is 

Aktuelt? Risiko Aktuelt? Risiko 

Oksfjordvannet Ja 12 Ja 16 

Bjørnskardvannet/ Ádjájárvi Ja 8 Ja 8 

Láŋkajávri Ja 16 Ja 8 

Doaresjávri Nei 1 Ja 8 

856 Nei 1 Ja 8 

841 Nei 1 Ja 8 

Gaskajávri Nei 1 Ja 8 

Vuolit Juovvavággejávri Nei 1 Ja 8 

Stuora Mollešjávri Nei 1 Ja 16 

Luosmejávri Nei 1 Ja 8 

756 Nei 1 Ja 8 

Vilbealesjávri  Nei 1 Ja 8 

Sorbmejávri Nei 1 Ja 8 

Goččesjávri  Nei 1 Ja 8 

Čuollojávri Nei 1 Ja 8 

Sivravatnet/Gurešjávri Nei 1 Ja 8 

Bajit Oaggunjávri Nei 1 Ja 8 

Sikkajávri Nei 1 Ja 16 

Pilterivannet Ja 12 Ja 8 

Geatkkutjávri Ja 6 Ja 12 

Skorajávri Nei 1 Ja 8 

Somájávri Nei 1 Ja 8 
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3.2. Trafikksikkerhet 

Alle vannene, med unntak av Oksfjordvannet, ligger langt fra vei og det vil ikke være noen konflikt 

mellom biltrafikk på vei og snøskutertrafikk på vann og langs eksisterende snøskuterløyper.  

Oksfjordvannet ligger nært E6 og FV 360. Uheldige situasjoner kan oppstå dersom en endring av 

forskriften fører til at flere velger å krysse E6 og FV 360 for å kunne kjøre direkte ut på vannet fra 

bebyggelsen rundt og i nærheten av vannet. 

For trafikk på vann og langs eksisterende snøskuterløyper vil trafikksikkerheten være god så lenge 

satte fartsgrenser overholdes og førerne av kjøretøy utviser hensyn til andre brukere og er 

aktsomme for føreforhold. 

Ved Somájávri er vi kjent med at det kan være store snøskavler ved utløpselva.  

3.3. Natur  

Generelt ligger alle de vurderte vannene på høyfjellet, med unntak av Oksfjordvannet som ligger 

bygdenært og ca. 10 meter over havnivå. 

3.3.1. NML § 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

For en komplett oversikt over berørte arter, se vurderingen av de enkelte vannene. Nordreisa 

kommune ble under første gangs høring gjort kjent med at det er registrert sensitive arter og viktig 

naturmangfold i områdene rundt Stuora Mollešjávri og Somájávri. 

Det er registrert flere arter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse ved og i de utreda 

vannene. I tillegg er også registrert flere rødlista arter.  

Tabell 3: Tabellen viser en oversikt over arter som er registrert i de utreda vannene. for at en 
art er tatt med i denne tabellen må de være av svært stor eller stor nasjonal forvaltnings-
interesse og/eller på rødlista innenfor kategoriene NT-EX. Vann som er markert med lys grønn 
bakgrunn er foreslått åpnet i forskriftsforslaget. 

Art Svært stor nasjonal 
forvaltningsinteresse 

Rødlistestatus Vann 

Oter X VU Oksfjordvannet 

Makrellterne  EN Oksfjordvannet 

Ærfugl  NT Oksfjordvannet 

Lirype  NT Oksfjordvannet 

Storspove  VU Oksfjordvannet 

Fiskemåke  NT Oksfjordvannet 

Gjøk  NT Oksfjordvannet 

Sandsvale  NT Oksfjordvannet 

Stær  NT Oksfjordvannet 

Blåstrupe  NT Oksfjordvannet 

Sivspurv  NT Oksfjordvannet 

Svartand  NT Oksfjordvannet 

Sjøorre  VU Oksfjordvannet 

Fjellmarinøkkel X NT Bjørnskardvatnet 

Dvergsyre X NT Bjørnskardvatnet 
Somájávri 

Jerv  EN Sikkajávri 

Nemoura arctica 
(Steinflue) 

X  Geatkkutjávri 

Brannmyrklegg  NT Geatkkutjávri 

Gullrublom  NT Geatkkutjávri 

Polarsoleie  VU Geatkkutjávri 

Snøsoleie  NT Geatkkutjávri 

Somájávri 

Snøgras  VU Geatkkutjávri 
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Lodnemyrklegg  NT Geatkkutjávri 

Stivsildre  EN Skorajávri 

Sølvkattefot  VU Skorajávri 

Svartbakkestjerne  NT Skorajávri 
Somájávri 

Grannsildre   NT Skorajávri 

Gaupe  EN Somájávri 

 

I tillegg til denne lista har kommunen fått informasjon fra Fylkesmannen i Troms om at det er 

registrert sensitive arter og viktig naturmangfold i områdene rundt Stuora Mollešjávri og Somájávri 

som må hensyntas. 

Man må forøvrig ta høyde for at det finnes flere trua og sårbare arter i de utreda områdene enn det 

som er registrert i naturbase og artskart i tilknytning til de utreda vannene.  

Av viktige og svært viktige naturtyper er dette kun registrert ved to av de utreda vannene. Ved 

Oksfjordvannet finner man den viktige naturtypen gråor-heggeskog med ID BN00070984 og ved 

Láŋkajávri finner man den viktige naturtypen kalkrike områder i fjellet med ID BN00071006. 

To verna vassdrag berøres av de utreda vannene. Av totalt 22 vann ligger tre vann, Oksfjordvannet, 

Bjørnskardvatnet og Láŋkajávri innenfor Fiskelva (Oksfjordvassdraget), mens to vann ikke er en del 

av noen verna vassdrag, Sikkajávri og Pilterivannet/Gievdnejávri. De øvrige vannene ligger innenfor 

sonen til Reisavassdraget. Alle de fire vannene som i forskriften foreslås åpnet ligger innenfor 

Reisavassdraget. 

Videre er det brukt flyfoto for å vurdere hvorvidt det er egnete vinterbeiteområder for spesielt 

hare og rype i vannenes influensområde. Dette er sett i sammenheng med kjent kunnskap om 

hvilken type vegetasjon som de ulike artene foretrekker til vinterføde. Dette er kun gjort for de 

fire vannene som foreslås åpnet for motorferdsel for å raste. 

Vi mener vårt kunnskapsgrunnlag er godt, jf. nml § 8. 

 

Figur 67: Flyfoto som viser Vilbealesjávri, Goččesjávri og Sivravatnet/Gurešjávri og terrenget 
rundt. 
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Figur 68: Flyfoto som viser Geatkkutjávri og terrenget rundt. 

3.3.2. NML § 10 - Samlet belastning  

NML § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

Støy 
Om man åpner de fire forslåtte vannene for motorferdsel med snøskuter for å raste på hele 

vannene vil dette gi en samlet beregnet økning i maksimal støysone/influensområde på 13,7 km2. 

dette mener vi er en begrenset økning som kommer i tillegg til den totale støysonen for de 

eksisterende snøskuterløypene i kommunen er beregnet til å være på tilsammen 1 160 km2. Se øvrig 

vurdering av samlet støybelastning i kapittel 3.5. 

Aktivitet 
Kommunen forventer ikke at omfanget av bruken av dagens snøskuterløyper vil øke betraktelig 

dersom noen vann åpnes helt for rasting, men de vannene som åpnes forventes å få et 

bruksmønster der rasteplasser sprer seg mer utover hele vannet. Det er mulig at større teltleire kan 

etableres i områder der det per i dag er lite aktivitet i sesongen. 

En ting er økt aktivitet med motorferdsel, men rastingen vil også kunne medføre økt aktivitet til 

fots (på ski/truger) ut fra der det rastes og videre ut i områdene rundt. Samtidig er vannene som 

foreslås åpnet delvis tilgjengelige for rasting fra før, slik at det ikke er grunn til å tro at man vil 

oppleve en veldig stor økning i aktivitet ut fra områdene som åpnes for rasting. 

Forsøpling 
Forsøpling er et annet problem. I Nordreisa kommune har det siden eksisterende snøskuterløyper 

ble åpnet vært gjennomført ryddeaksjoner på barmark i de mest brukte områdene; rundt Stuora 

Mollešjávri, i området Goččesjávri-Sivravatnet/Gurešjávri, rundt Geatkkutjávri og rundt Somájávri. 

Ryddeaksjonene blir gjennomført av Nordreisa scooter- og båtforening på oppdrag av Nordreisa 

kommune. Aksjonen gjennomføres på dugnad i foreningen under samlet godtgjørelse på kontrakt 

for drift og vedlikehold av løypenettet. Det gjennomføres en aksjon per år, som gjør at hvert 

område ryddes hvert fjerde år. Mengden søppel som plukkes varierer fra gang til gang, men trenden 

er at mengden søppel i områdene er redusert med årene. Gjennom foreningens facebookside har 

det også oppstått en indre justis på forsøpling, som går i at det fort dukker opp bilder og 

kommentarer på at det ikke er greit dersom noen elter igjen søppel etter seg. Det ser ut til at 

dette også fører til at folk tar søpla med ned fra fjellet. 
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En utvidelse av tilgjengelig areal som følge av at enkelte vann åpnes for motorferdsel for å raste vil 

føre til at arealet som kan forsøples utvides. Samtidig ligger samtlige av vannene som foreslås 

åpnet innenfor de områdene der det gjennomføres ryddeaksjoner. Vi har ikke grunn til å tro at den 

samlede belastningen på naturmangfoldet av forsøpling vil bli vesentlig endret fra dagens situasjon.  

Friluftsliv 
Dersom de fire foreslåtte vannene åpnes for motorferdsel for å raste mener vi at endringen ikke vil 

oppleves som så veldig stor for dagens brukere av områdene. Den samla belastningen på friluftslivet 

i områdene som berøres mener vi derfor vil være relativt liten. Dette mener vi fordi de fire 

vannene som foreslås åpnet allerede i dag benyttes til dette i stor grad gjennom praktiseringen av 

300 meters regelen i gjeldene regelverk. At området som foreslås åpnet fra før i stor grad er berørt 

av eksisterende løyper og støysoner gjør også at vi ikke tror at en åpning av områdene vil føre til at 

områdene blir vesentlig mindre attraktive for friluftslivsutøvelse, nettopp fordi brukerne vet at 

man må forvente å møte motorferdsel i disse områdene vinterstid og det har vært slik over tid. I et 

folkehelseperspektiv tror vi heller ikke at den foreslåtte åpningen av de fire vannene vil føre til at 

flere vil avstår fra å benytte områdene på grunn av støy eller går over til bruk av snøskuter fremfor 

ski-/turgåing, av de samme grunner som nevnt over. Usikkerheten er om en åpning vil føre til en 

generell økt bruk av snøskuterløypene. Om den gjør det vil påvirkningen på friluftslivet, og 

naturmangfoldet, bli større, men vi har ikke grunn til å tro at det vil bli en markant økning i 

trafikken i disse områdene. 

Se øvrig vurdering av forslagets påvirkning på friluftslivet i kapittel 3.4. 

Naturmangfold 
Vår vurdering av samla belastning på naturmangfoldet er todelt. Det ene er hvordan vegetasjonen 

påvirkes av motorferdsel, det andre går på hvordan viltet (dyr og fugler) påvirkes av økt aktivitet 

og motorferdsel. Dette gir oss en noenlunde oversikt over effekten på de berørte økosystemene 

som helhet. Andre forhold som også påvirker naturmangfoldet, som støy og forsøpling er behandlet 

separat ovenfor. 

Norsk institutt for naturforskning har gjort en sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur 

på effekter av ferdsel og friluftsliv på natur (NINA rapport 1182, 2015). Ferdsel knyttet til friluftsliv 

innbefatter i denne rapporten også motorisert ferdsel med båt, bil og kjøring i rekreasjonsløyper 

med snøskuter/hjulgående terrengkjøretøy (ATV). I tillegg sammenstiller NIBR-rapport 2006:15 

Motorferdsel i utmark – omfang, erfaringer og effekter (2006) og NINA Rapport 187 Effektar av 

motorferdsel i utmark på natur, folk og samfunn (2007) kunnskap om motorferdsel i utmark og 

dens effekter natur, dyreliv og mennesker. 

Ferdsel med snøskuter i perioder og områder med lite snø og ved tint mark, kan gi skader på 

vegetasjon. Dette kan være både direkte skader som synlige kjørespor (det vil si kjørespor som 

synes på marka etter at snøskutersesongen er over og snøen har tint) eller ødelagt 

vegetasjonsdekke. Det kan også være sekundære skader som endra dreneringsmønster, avrenning 

og erosjon. Eksos fra kjøring langs faste traseér vil gi utslipp som lokalt kan påvirke planter og jord.  

Vegetasjonens slitestyrke og regenereringsevne sier noe om hvor godt vegetasjonen tåler ferdsel. 

Slitestyrke er vegetasjonens evne til å motstå påvirkninger uten å bli ødelagt eller påvirket. 

Regenereringsevne er økosystemets eller vegetasjonsdekkets evne til å hente seg inn etter inngrep. 

Ulike vegetasjonstyper reagerer ulikt på mekanisk påvirkning, men man vet at særlig sårbar 

vegetasjon er den som har liten slitestyrke og liten regenereringsevne. Generelt har fuktige 

vegetasjonstyper på jord med mye finmasse den minste slitestyrken, mens tørr fjellvegetasjon på 

grovt substrat har dårligst regenereringsevne. Vegetasjonstyper i fjellet er generelt sårbare. Men 

det er om vinteren når vegetasjonen er både snødekt og frossen at vegetasjonen er minst utsatt for 

kjøreskader siden snøen isolerer mellom kjøretøyet og overflata, og jorda tåler større trykk når den 

er frossen.  

Kjøring på snødekt mark påvirker snøsmeltinga om våren, siden snøen smelter senere i en 

hardpakket snøskutertrasé enn utenfor den. Dette vil spesielt påvirke tidlige vårplanter.  
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Effekter på vegetasjon vil ha indirekte påvirkning på dyrelivet i et område. Sammenhengene kan 

være komplekse og sterkt påvirket av lokale forhold, både vegetasjon og topografi. Generelt er 

skadet vegetasjon av dårligere verdi for dyreliv enn intakt vegetasjon. 

Alle de 22 utreda vannene ligger i alpin vegetasjonssone unntatt Oksfjordvannet som ligger i et 

område som ligger i grenseland mellom mellom-boreal og nord-boreal vegetasjonssone.  

Det observeres ulike effekter både på individnivå og populasjonsnivå hos vilt som forstyrres. 

Effekten av forstyrelse varierer med art, sesong, habitattype, størrelsen på (uforstyrret) 

tilgjengelig areal, samt en rekke andre faktorer.  

Oppstykking av leveområder som følge av nye tiltak vil kunne medføre en sammenpressing eller 

utvandring av en del arter, noe som gjør dem mer sårbare. Slike forandringer vil i naturlige 

fødekjeder, buffermekanismer og habitatbruk kunne forsterke virkningene av permanente inngrep 

eller forstyrrelser. Generelt synes det å være færre arter og lavere antall individer i områder som 

er mye besøkt av mennesker.  

Direkte effekter er knyttet til forstyrrelser som nærmer seg et dyr, og som igjen utløser en frykt-

/fluktreaksjon hos viltet. Dette er vanligvis en kortvarig reaksjon som medfører økt energibruk. For 

noen arter er flukt også forbundet med økt predasjonsfare. Kumulative effekter som følge av at dyr 

som er sensitive for forstyrelse unngår store områder rundt eksisterende infrastruktur eller mye 

brukte ferdselsårer, fordi viltet assosierer inngrepene med periodevis trafikk i området, er ofte 

underestimert. Dette endrer viltets arealbruk, og vil ha langt mer alvorlige konsekvenser enn den 

direkte effekten av de enkelte forstyrrelsene.  

Vilt reagerer generelt mindre på motorisert ferdsel enn på mennesker som ferdes til fots, men 

samtidig kan motorisert ferdsel i områder som normalt er lite benyttet, fordi de ligger utilgjengelig 

til, langt unna bebyggelse, skiløyper osv., medføre økt påvirkning dersom den samlede bruken av 

området øker som følge av motorisert tilgang til området. Et kjøretøy som stopper eller har ujevn 

hastighet fører også til at viltet reagerer mer enn om kjøretøyet er i jevn bevegelse. Type kjøretøy 

ser også ut til å ha innvirkning på viltets reaksjon. Luftfartøy medfører sterkere negative responser 

på individer enn kjøretøy langs bakken, og helikopter ser ut til å ha større effekt enn småfly. 

Snøskuterkjøring langs faste løyper har i hovedsak ikke samme effekt på vilt som fri kjøring i tid og 

rom. Viltets bruk av områder nær snøskuterløyper kan minke eller opphøre når bruken av løypene 

går oven en viss terskel, men de samme områdene kan benyttes av viltet når bruken er lav. 

Samtidig kan unnvikelseseffekter hos noen dyrearter være kraftigere når faste traseer får mye 

trafikk. Tersklene vil variere med lokale forhold. 

En utfordring ved forvaltning av motorferdsel i utmark er at de fleste motoriserte kjøretøyer 

frakter mennesker inn i områder hvor dyr og fugler ellers ikke påvirkes, og påvirkningen øker desto 

mer trafikken øker. 

I en studie fra Svalbard; Tandberg, A. (2016) Svalbardrein (Rangifer tarandus platyrhynchu) og 

snøskuterløyper. Kvantifisering av unnvikelsesadferd i tid og rom, er det sett på hvordan rein 

påvirkes av de eksisterende snøskuterløypene. Det viser seg at svalbardreinen viste klar unnvikelse 

fra de nærmeste områdene rundt skuterløypene, noe som medfører et moderat tap av vinterbeiter. 

Reinens avstand til snøskuterløypene økte i påsken, når skutertrafikken er høyest, samtidig som 

dette er en periode med høyt næringsstress. 

Hvordan viltet og de ulike artene reagerer på forstyrrelse avhenger av en rekke forhold ved 

forstyrrelsen: 

1) Om forstyrrelsen er rettet mot, parallelt med eller bort i fra – rett mot skremmer mest. 

2) Forstyrrelse med overhøyde skremmer mest. 

3) Farten på bevegelsen – stor fart skremmer mest. 

4) Lokalisering av forstyrrelse – spredt forstyrrelse skremmer mer enn konsentrert. 

5) Tidspunkt for forstyrrelse – jf. sesong og sårbare perioder. 

6) Hyppighet – antall ganger en lokalitet blir forstyrret kan ha innvirkning på utfallet. 
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7) Forutsigbarhet. Dersom en forstyrrelse er forutsigbar kan enkelte arter venne seg til 

påvirkningen. I hvilken grad de faktisk gjør det er veldig omdiskutert og det er store 

variasjoner både mellom og innen artsgrupper. Her vil det klart være svært artsspesifikke 

responser og det er grunn til å anta at typiske generalister tilvennes lettere til menneskelig 

aktivitet enn typiske spesialister. 

Eksisterende tiltak 
Innenfor influensområdet til alle de utredete vannene er det mange eksisterende tiltak, 

hovedvekten av tiltak ligger i influensområdet til Oksfjordvannet. Ser man på influensområdet til 

alle de utreda vannene er det i hovedsak eksisterende snøskuterløyper som utgjør den største 

påvirkningen på de berørte økosystemene i den aktuelle perioden på året. Dette gjelder spesielt for 

de fire vannene som vi foreslår å åpne.  

Av øvrige tiltak er det flest av disse rundt Oksfjordvannet. Her er det både bolig- og 

fritidsbebyggelse, riks-, fylkes- og kommunale veier med mer som ligger innenfor influensområdet. I 

det øvrige influensområdet til alle de utreda vannene er det få tiltak. Mellom de tre vannene som 

foreslås åpnet på østsiden av Reisadalen går det er reingjerde, og på flyfoto ser man en gjeterhytte 

ca. 2,3 kilometer sørvest for Goččesjávri. 

Oppsummering 
Kommunen har i sin vurdering av saken vektlagt å finne en akseptabel løsning for alle parter, både 

for brukere av snøskuterløyper, utøvere av friluftsliv og for naturmangfoldet. Antall vann som 

foreslås åpnet er redusert mellom første og annen gangs høring. Dette er gjort for å redusere den 

samla belastningen på naturmangfoldet og for friluftslivet. Samtidig er det gjort en vurdering der vi 

velger å foreslå å åpne fire vann for motorferdsel ut fra eksisterende løyper for å raste.  

Slik eksisterende snøskuterløyper går over de fire vannene i dag, vurdert opp mot vannenes og 

terrengets utforming mener vi at den økte forstyrrelsen på vilt vil være relativt liten. Vi antar at 

trafikken i områdene ikke vil øke betraktelig som følge av at vannene åpnes, slik at forstyrrelser på 

viltet som følge av menneskelig aktivitet skal være på omkring samme nivå i fremtiden som i dag. 

Vi antar at et eventuelt økt fisketrykk ikke vil være negativt for fiskebestanden i de berørte 

vannene. 

Støysonene rundt vannene vil nødvendigvis øke noe, men vi mener vi har forsøkt å redusere dette 

til et minimum samtidig som vi ønsker å være imøtekommende ovenfor de som ønsker en økt 

tilgang til vann langs eksisterende snøskuterløype for å raste.  

Ferdsel med beltekjøretøy på snødekket mark vil ikke gi skader på planteliv og terreng i samme 

grad som ved kjøring på barmark. På selve vannene er det ikke fare for skade på vegetasjon, men 

på rasteplasser på land kan det forekomme skade, blant annet som følge av bålbrenning og 

eventuelle kjøreskader om snødekket er tynt.  

Det er i dag en etablert ordning for rydding av eventuelt gjenglemt søppel i områdene rundt de fire 

foreslåtte vannene. 

Vi mener at konsekvensen for friluftslivet er akseptabel, da ingen av de fire vannene som foreslås 

åpnet for motorferdsel for å raste er uberørt av slik aktivitet per i dag. Det eksisterende 

friluftslivet mister dermed ikke attraktive friluftsområder om disse vannene åpnes.  

Den samlete belastningen, jf. NML § 10, på de berørte økosystemene av det økte influensområdet 

er vurdert til å være relativt lav. Belastningen er ikke fraværende, men vi mener at vi, ved å velge 

ut vann som allerede er berørt av eksisterende snøskuterløyper og der vannene stor grad (ca. 50 %) 

fra før er tilgjengelig for rasting gjennom gjeldene 300 meters regel, har forsøkt å gjøre den økte 

belastningen så lav som mulig.   
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3.3.3. NML § 9 – Føre-var-prinsippet 

Da det finnes få studier som sier noe om hvordan støy fra motorferdsel med snøskuter påvirker vilt, 

er det grunn for å være føre var. Ville fugler og dyr er generelt sky ovenfor mennesker og vår 

aktivitet. Samtidig er effekten av en forstyrrelse spesielt og alle forstyrrelser samlet komplisert og 

sammensatt. Utmarka i Norge er utsatt for et stadig økt press, både for utbygging og rekreasjon, og 

viltet som lever i naturen er påvirket av den samla belastningen som bygninger, veier, kraftlinjer, 

motorferdsel på bakken og i lufta, samt annen menneskelig aktivitet utgjør. Ulike dyr reagerer 

forskjellig på ulike forstyrrelser, og det er forskjell mellom ulike arter og mellom de ulike 

individene. Vær og vind, tid på året og døgnet, snødybde, lokalitet, alder, kjønn, næringstilgang, 

kondisjon m.m. er også faktorer som påvirker graden av forstyrrelse. Generelt vil flokkdyr i åpent 

terreng påvirkes mer enn solitære dyr i skogen. Desto mer åpent terrenget er desto større kan 

sensitiviteten for forstyrrelse være. I en flokk vil også adferden til det mest nervøse dyret smitte til 

hele flokken, slik at en forstyrrelse vil påvirke flere dyr.  

Hva dyr er vant til vil også ha noe å si for deres reaksjon på en forstyrrelse. En jamn forstyrrelse vil 

dyrene reagere mindre på enn en sporadisk forstyrrelse. Motorferdsel med snøskuter vil være å 

regne som en sporadisk forstyrrelse. Snøskuteren gjør områder som i utgangspunktet er relativt lite 

tilgjengelige åpen for ferdsel, og den genererer også økt aktivitet til fots ut fra snøskuterløypa. I en 

stresset vintersituasjon med dårlig næringstilgang og lite gjenstående opplagsnæring vil forstyrrelse 

kunne gi alvorlige konsekvenser for viltet. Enkelte arter vil også sky områder med mye menneskelig 

aktivitet, selv om det i utgangspunktet er et kjerneområde for arten. 

Med bakgrunn i dette mener vi at nml § 9, føre-var-prinsippet må tillegges vekt, og områder som 

foreslås åpnet må velges med omhu. Dvs. at områder som i dag ligger i utkanten av eller utenfor 

influensområdet til eksisterende snøskuterløyper og som kan være viktige vinterområder for vilt, og 

da spesielt rype og hare, bør unngås. Dette på grunn av at hovedvekten av motorferdselen vil 

foregå i en periode der viltet som har overlevd vinteren er mest sårbart. 

3.3.4. NML § 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

NML § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) kommer først til anvendelse 

når det omsøkte tiltaket vil medføre skade på naturmangfoldet. I denne saken må det påregnes at 

noe skade på naturmangfoldet vil oppstå, da gjennom forstyrrelse av dyrelivet og potensiell skade 

på vegetasjon. Samtidig mener vi at skadepotensialet er relativt lavt for det området som foreslås 

åpnet opp for motorferdsel for å raste når man sammenlikner dette med arealet som allerede 

påvirkes av eksisterende snøskuterløyper. Vi har vurdert flere forebyggende og avbøtende tiltak, 

tatt med begrensninger i forskriftsforslaget, og det er allerede etablert søppelrydding i alle de 

foreslåtte områdene. Blant annet har kommunen i forskriftsforslagets § 4 c) en sikkerhetsventil som 

gjør at de foreslåtte vannene kan stenges for motorferdsel dersom det skulle oppstå situasjoner 

som krever dette. I tillegg vil prinsippet om at forurenser betaler være tilstede dersom det skulle 

oppstå akutt forurensning.  

3.3.5. NML § 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Når det gjelder NML § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, så vil det å åpne et 

begrenset antall av de foreslåtte vannene, og da de som fra før er mest berørt av eksisterende 

snøskuterløyper, være et tiltak som reduserer den samla belastningen på de berørte økosystemene 

sammenliknet med å åpne alle de foreslåtte vannene. Alle nye områder som åpnes for motorferdsel 

vil virke forstyrrende på naturmangfoldet, men i varierende grad avhengig av flere forhold, blant 

annet spiller avstanden til eksisterende snøskuterløyper og eksisterende bruk og tilgjengelighet på 

vannet gjennom gjeldene 300 meters regel en rolle.  

For å forebygge de negative effektene en åpning for mer motorferdsel vil ha på dyrelivet kan det 

være aktuelt å regulere tidspunkt for når det skal være tillatt å benytte seg av løypene/vannene, 

man kan kanalisere ferdselen til mindre sårbare områder, regulere omfanget av kjøring/begrense 

antall kjøretøy i et område. Tidspunkt for kjøring vil ha betydning fordi bruken av motorkjøretøy er 
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ujevnt fordelt i tid og rom. Kjøring nært hekke- og ynglelokaliteter i perioden med egg og unger er 

særlig ugunstig for dyrene. 

Tiltak som kan forebygge negative effekter på vegetasjon er å unngå kjøring på tynt snødekke 

gjennom å regulere tidspunkt for åpning/stenging av løyper og kanalisering av ferdsel slik at 

spesielt verdifulle lokaliteter ikke berøres. 

Vi mener at vi gjennom å foreslå en åpning av Geatkkutjávri, Vilbealesjávri, Goččesjávri og 

Sivravatnet/Gurešjávri for motorferdsel for å raste, foreslår en lokalisering som gir et godt resultat 

for både miljø og samfunn, samtidig som det er et kompromiss mellom de interessene som ønsker 

mer tilgang til vannene langs eksisterende snøskuterløyper og konsekvensene for naturmangfold og 

friluftsliv.  

3.4. Friluftsliv 

Snøskuterkjøring regnes, som all annen motorisert ferdsel, ikke for å være en friluftsaktivitet i seg 

selv. Samtidig er det ikke tvil om at snøskuterkjøring er en transportform gir adkomst til områder 

som eller er mindre tilgjengelige, som gjør at man opplever naturen og kommer ut for å utøve 

friluftslivsaktiviteter som isfiske, skigåing, båling, telting m.m. Spesielt er de eksisterende 

snøskuterløypene og en eventuell åpning av noen vann for rasting være positive for personer som 

kanskje ellers ikke kommer seg (så langt) ut i naturen for å utøve friluftsliv. 

Samtidig som den økte tilgjengeligheten til naturen gjennom eksisterende snøskuterløyper og 

eventuell økning i tilgangen på områder der det kan rastes kan være positiv for en del brukere, vil 

andre oppleve motorferdselen som negativ for deres utøvelse av friluftsliv. Et moment er økningen 

av støysonene, som reduserer arealet for stille områder for friluftslivet. Dette behandles i 

delkapittel 3.5 om støy. Et annet moment er økt aktivitet med utgangspunkt i løyper og 

rasteplasser, som kan gjøre at opplevelsen av naturen blir annerledes fordi man må dele områdene 

med flere brukere. Det er gjort studier på konflikt mellom skigåere og snøskuterkjørere. Enkelt sagt 

er konklusjonen fra de ulike studiene at skuteren irriterer skiløperen, men skiløperen irriterer ikke 

snøskuterkjøreren. Irritasjonen kom sterkest fram der det var direkte kontakt mellom ski og 

snøskuter (i felles løyper/traseér). Og det som irriterer sterkest (dvs. flest) i møtet med skuter er 

støy, dernest bensinlukt og så synet av skuteren. 

Vi tror imidlertid ikke at økningen i bruk av terrenget utover det arealet som åpnes for rasting blir 

så stor dersom en begrenset mengde vann åpnes. Dette begrunner vi i at områdene er omtrent like 

tilgjengelige i dag for de som ønsker å benytte rasteområdene som utgangspunkt for utøvelse av 

friluftsliv i det øvrige terrenget. 

Tilsammen berører de 22 utreda vannene syv ulike friluftslivsområder. Av disse er fire vurdert i 

friluftsområdekartleggingen til å ha verdi A – svært viktige, to verdi B - viktige, mens ett har verdi 

C - registrert friluftsområde. Av de fire vannene som foreslås åpnet for motorferdsel for å raste 

ligger ett vann i et friluftsområde med verdi A – svært viktig, 1942-036 Gahperus og Geatkkut, mens 

de tre andre ligger i et område med verdi B – viktig, 1942-043 Mollesjavri-Sivravatnet. 

Tabell 4: Berørte friluftslivsområder. Vann som er markert med lys grønn bakgrunn er foreslått 
åpnet i forskriftsforslaget. 

Områdekode Navn Verdi Vann innenfor 
friluftslivsområdet 

1942-007 Oksfjordvannet og Kvænangsfjellet A – svært viktig Oksfjordvannet 

1942-018 Sikkájávri-Kildalsdammen A – svært viktig Sikkajávri, 
Pilterivannet/ 
Gievdnejávri 

1942-036 Gahperus og Geatkkut A – svært viktig Geatkkutjávri, 
Skorajávri 

1942-044 Saraelv-Saravann-Somajavri A – svært viktig Somájávri 

1942-009 Vaddas B – viktig Bjørnskardvatnet 
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1942-043 Mollesjavri-Sivravatnet B – viktig Stuora Mollešjávri, 
Luosmejávri,  
756,  
Vilbealesjávri, 
Sorbmejávri, 
Goččesjávri, 
Čuollojávri, 
Sivravatnet/Gurešjávri, 
Bajit Oaggunjávri 

1942-011 Reisadalen øst C – registrert 
friluftsområde 

Láŋkajávri, 
Doaresjávri,  
856,  
841,  
Gaskajávri,  
Vuolit 
Juovvavággejávri 

 

Vannenes funksjon for friluftslivet i dag 
Geatkkutjávri ligger i område 1942-036 som vinterstid benyttes til skiturer, isfiske, hundekjøring og 

noe småviltjakt. Gjennom gjeldene 300 meters regel er omkring halve vannet tilgjengelig for 

motorferdsel for å raste. 

Vilbealesjávri, Goččesjávri og Sivravatnet/Gurešjávri ligger i område 1942-043. Dette er et område 

som i all hovedsak benyttes om vinteren på grunn av sin tilgjengelighet gjennom adkomst etter 

eksisterende snøskuterløyper. I området er det teltleir, isfiske, skigåing og hundekjøring som er 

hovedaktivitetene. Disse tre vannene er en del av et større område som i stor grad berøres av 

støysonen for eksisterende snøskuterløyper, og vannene er allerede i stor grad tilgjengelig for 

rasting gjennom gjeldene 300 meters regel. 

Virkning av åpning 
For dagens brukere av området mener vi at forskjellen ikke vil oppleves som så veldig stor. Dette 

begrunner vi at store deler av de fire vannene som foreslås åpnet opp for motorferdsel for å raste 

på hele vannet allerede i dag benyttes til dette i stor grad gjennom praktiseringen av 300 meters 

regelen i gjeldene regelverk. Det er ikke uberørte vann som åpnes opp. Usikkerheten er om en 

åpning vil føre til en generell økt bruk av snøskuterløypene. 

Vi mener at man ved foreslå å åpne vann for rasting der store deler av vannet fra før kan benyttes 

til formålet gjennom gjeldene 300 meters regel vil kunne redusere de negative konsekvensene for 

friluftslivet. De stille områdene vil naturligvis reduseres noe, men økningen av støysonen er vurdert 

å være relativt beskjeden sammenliknet med om man åpner opp vann der langt mindre arealer er 

tilgjengelig for rasting med snøskuter fra før (Se øvrig vurdering om støy i kapittel 3.5.).  

Hver for seg vil ikke åpningen av enkeltvann nødvendigvis ha den store negative konsekvensen for 

utøvelsen av friluftsliv, men når man ser på alle de foreslåtte vannene samlet øker den negative 

belastningen betraktelig. Ved å foreslå å åpne opp kun fire av de 22 foreslåtte og utreda vannene 

så vil konsekvensene bli betraktelig lavere enn om alle 22 skulle åpnes. 

Brukernes mulighet for friluftsliv i framtida 
I de fleste av de berørte friluftslivsområdene er adkomsten til fjellet langs eksisterende 

snøskuterløyper viktig for deres status som friluftslivsområder om vinteren, da de ellers oppleves 

som lite tilgjengelige på grunn av avstanden, og ville ha blitt langt mindre brukt. Noen 

friluftsområder oppleves som mer tilgjengelige, og benyttes vinterstid mer uten bruk av 

snøskuterløypene som adkomst. Dette gjelder friluftsområdene med kode 1942-007, 1942-018, 

1942-036 og 1942-044. 

Nordreisa kommune er opptatt av også å gi et tilbud til friluftslivet uten at det skal komme i 

berøring med unødvendig motorferdsel. Av den grunn er det flere områder i kommunen som 

skjermes for motorferdsel. Dette gjelder området opp mot og ved Sikkajávri, Kvænangsfjellet og 
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dets nærområde, området Kildalen – Samuelsdalen - Čillavággi, området fra Langslett til Maurneset, 

Uløya, samt indre deler av Reisadalen inkludert Reisa nasjonalpark. Dette gir store områder for 

friluftslivet som er fri for snøskuterløyper. 

Vi mener at selv om kommunen skulle vedta å åpne de fire vannene som vi foreslår å åpne, så vil 

brukerne ha samme mulighet til samme type friluftsliv som i dag. Dette begrunner vi med at nytt 

areal som berøres ligger i nær tilknytning til eksisterende snøskuterløyper 

Alternative områder i nærheten 
Da de fire vannene som foreslås åpnet allerede i dag delvis benyttes lovlig til rasting gjennom 

gjeldene 300 meters regel mener vi at konsekvensen blir relativt lav for friluftslivet. Snøskutere er 

allerede i dag synlige og hørbare på vannene, og derfor mener vi at endringen for friluftslivet ikke 

blir så stor.  

Den største endringen vil være en utvidelse av støysonene. Denne endringen vil være størst 

nordvest for Geatkkutjávri og sør-sørvest for Sivravatnet/Gurešjávri. Dette er områder som er 

relativt flate og uten større fiskevann. I den utvida støysonen ved Geatkkutjávri er det ett par små 

vann. Vi er usikre på om dette er vann som benyttes til isfiske da de er relativt små. I den utvida 

støysonen ved Sivravatnet/Gurešjávri er det ingen vann. Her berører utvidelsen av støysonen et 

parti nedover Gurešjohka, men her ligger omkring halvparten av det utvida området lavere i 

terrenget enn Sivravatnet/Gurešjávri og den reelle støysonen antar vi derfor at er noe mindre her. 

I den utvida støysonen nordøst for Vilbealesjávri berøres ett par vann, et stort og et lite, men disse 

er berørt av støysonen fra eksisterende snøskuterløype fra før og økningen er jf. miljødirektoratets 

sjablong på ca. 80 meter. Dette mener vi er en så liten økning at det reelt sett ikke vil få noen 

konsekvenser for friluftslivet. 

Vi mener at det er områder i umiddelbar nærhet av de «tapte» områdene som kan erstatte disse. 

Erstatte er kanskje et litt feil ord, da disse områdene alltid har vært tilgjengelig. Man kommer ikke 

utenom at områder som i fremtiden vil berøres av utvidet motorferdsel vil være berørt, og man slik 

sett ikke vil kunne erstatte disse arealene med helt nye. Vårt fokus er å forsøke å ivareta noen 

områder for friluftslivet der motorferdsel ikke tillates gjennom løyper.  

Endring i opplevelseskvalitet 
Ja, opplevelseskvaliteten vil endres noe, men samtidig er omkring halvparten av de fire vannene vi 

foreslår å åpne for rasting på hele vannet allerede tilgjengelige for slik rasting gjennom gjeldene 

300 meters regel. Det mener vi gjør at opplevelseskvaliteten ikke endres vesentlig. 
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3.5. Støy 

De fire vannene der vi foreslår å åpne hele vannet for motorferdsel for å raste er i dag delvis 

tilgjengelig for slik motorferdsel gjennom gjeldene 300 meters regel. Vi mener en utvidelse av 

«rastesonen» på disse vannene ikke vil være av betydelig økt støymessig sjenanse for friluftsliv og 

dyreliv siden vannene per i dag allerede delvis benyttes til formålet. 

Samlet utgjør en åpning av disse fire vannene for motorferdsel med snøskuter for å raste på hele 

vannene en beregnet økning i maksimal støysone/influensområde på 11,4 km2. Da sammenliknet 

med støysonen for alle eksisterende snøskuterløyper i Nordreisa kommune. Den maksimale 

støysonen for de eksisterende snøskuterløypene i kommunen er beregnet til å være på tilsammen 1 

239 km2 før økningen er tillagt. Vi presiserer at disse støysonene er beregnet ut i fra sjablong i 

miljødirektoratets veileder. Nøyaktige støyberegninger vil kunne vise en annen støyutbredelse (i 

avstand fra løype/vannkant), blant annet på grunn av terrengets utforming. Støysonen vil også 

variere etter værforhold og føre. Lyd bærer lengre ved stille vær og ved hardt føre, enn ved mye 

vind og i løs snø. 

Den samla økningen i støybelastning er vurdert til å være beskjeden om man legger til grunn 

arealet som dekkes av støysonen til de fire vannene som foreslås åpnet for kjøring med snøskuter ut 

fra eksisterende snøskuterløype for å raste og sammenlikner denne med det totale arealet som er 

beregnet som influensområde for støy for eksisterende snøskuterløyper. 

 

Figur 69: Kartutsnittet viser utbredelsen av de gul støysone, både for eksisterende 
snøskuterløyper og de vannene som foreslås åpnet for motorferdsel for å raste. Økning av 
støysone som følge av eventuell åpning er markert med oransje farge. Støysonen er beregnet 
etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets midlertidige veileder for støy i snøskuterløyper. 
Viser minste avstand i meter fra vannets vannlinje og fra snøskuterløypas trasé til ytterkant av 
gul støysone. Stiplet linje nærmest vannet/løypa viser Støysone ved en hastighet på 20 km/t 
(450 m). Neste stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 km/t (800 m). Neste 
stiplete linje viser gul støysone ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). Ytterste heltrukne linje 
viser gul støysone ved full akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser eksisterende trasé for 
snøskuterløype. Rød stiplet linje markerer 300 meter fra snøskuterløypa, dvs. gjeldene 300 
meters regel for rasting. 
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Figur 70: Se figurtekst til forrige figur for forklaring. 
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3.6. Bolig- og hytteområder 

I influensområdet for støy rundt Oksfjordvannet er det mange boliger og en del fritidsboliger som 

vil bli berørt. Det er et noe lavere antall boliger og fritidsboliger innenfor det beregna 

influensområdet til støy fra Sikkajávri, men her har vi grunn til å tro at det på grunn av terrengets 

utforming kun vil være to hytter oppå fjellet som i realiteten blir berørt. Ved Somájávre er det én 

hytte som berøres. Alle de øvrige foreslåtte vannene ligger slik til at ingen boliger eller 

fritidsboliger/hytter berøres av influensområdet.  

Av alle de utreda vannene er det Oksfjordvannet som helt tydelig peker seg ut med stor negativ 

konsekvens for boliger og fritidsboliger. De berørte hyttene ved Sikkajávri og Somájávri vil fortsatt 

ligge i samme støysone fra eksisterende snøskuterløype, og vil slik sett få en begrenset økt 

belastning av støy dersom vannene åpnes for motorferdsel for å raste. Økningen vil være størst ved 

Sikkajávri, der snøskuterløypa i dag ikke går ut på vannet. 

I vårt forslag til vann som kan åpnes for rasting inngår ingen av de tre nevnte vannene. Dersom vårt 

forslag vedtas vil ingen boliger eller fritidsboliger bli berørt av ny forskrift. 

3.7. Eiendomsforhold 

Av de 22 utreda vannene ligger de fleste på GBR 29/1 som eies av Statskog SF. Sikkajávri, 

Pilterivannet/Gievdnejávri og Oksfjordvannet er registrert som umatrikulert grunn i matrikkelen.  

Her vil endel av eiendommene som grenser til den umatrikulerte eiendommen kunne ha 

eiendomsrett til deler av den. For å finne alle eiere må man gå inn i skylddelingen til hver enkelt 

tilgrensende teig for å kunne avklare hvorvidt eiendommen går ut i det berørte vannet eller ikke. 

Det er derfor grunn til å anta at det er langt flere grunneiere som berøres enn det som 

fremkommer av matrikkelen og eiendomsgrenser som vises i kartgrunnlaget. 

Alle de fire vannene som vi foreslår kan åpnes ligger på GBR 29/1 og eies av Statskog SF. 

Tabell 5: Berørte eiendommer. 

GBR Grunneier Utreda vann på eiendommen 

0/0 Umatrikulert grunn Sikkajávri 
Pilterivannet/Gievdnejávri 

0/1 Umatrikulert grunn Oksfjordvannet 

29/1 Statskog SF Bjørnskardvatnet 
Láŋkajávri 
Doaresjávri 
856 
841 
Gaskajávri 
Vuolit Juovvavággejávri 
Stuora Mollešjávri 
Luosmejávri 
756 
Vilbealesjávri 
Sorbmejávri 
Goččesjávri 
Čuollojávri 
Sivravatnet/Gurešjávri 
Bajit Oaggunjávri 
Geatkkutjávri 
Skorajávri 
Somájávri 

71/6 Anders Boltås Sikkajávri 

71/33 Anders Boltås Sikkajávri 
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3.8. Kulturminner og kulturmiljø 

Naturlig nok er det ikke registrert kulturminner på selve vannene, men i nærheten av 

Oksfjordvannet, Láŋkajávri og Somájávri er det registrert kulturminner langs bredden. Det er i 

hovedsak automatisk freda bosetnings- og aktivitetsområder som er registrert her. Ved 

Oksfjordvannet er det også registrert noen tjæremiler. 

Vi antar at motorferdsel med snøskuter på snødekket mark i seg selv ikke vil være skadelig for disse 

kulturminnene, da det generelt ikke oppstår markante terrengskader ved bruk av snøskuter på 

snødekket mark. Dersom det kjøres over disse når det ikke er et tilstrekkelig snødekke vil 

kulturminnene kunne skades, men siden snøskuterløypene skal ikke brukes når det ikke er snødekke 

vil skadepotensialet være lavt.  

I forbindelse med rasting benyttes det, dersom det er tilgjengelig, ofte løse steiner til å bygge 

ildsteder/bålplasser og til sikring av telt-/lavvoduker. Dette kan føre til skader på kulturminner, 

også uregistrerte kulturminner. Stein har vært benyttet til mange formål i tidligere tider, og på 

fjellet kan man finne flere typer kulturminner. Dette kan være spor i landskapet som er relatert til 

eldre, variert bruk og utnyttelse av utmarksressurser. Det kan blant annet være spor etter 

bosetning og opphold, fangstanordninger som fangstgroper, enten enkeltstående eller i anlegg, 

sperregjerder som leder til fangstgroper, bogasteller for jakt og falkefangstbuer. Dette gjør at det 

man antar bare er en stein, kan være en del av et kulturminne som vil ødelegges dersom steinen 

flyttes på. 

Forebyggende tiltak som er aktuelle er gjennom bestemmelser i forskriften, men også informasjon 

om denne type kulturminner til allmenheten. 

3.9. Reindrift 

Tilsammen berøres fem reinbeitedistrikter av influensområdet til de 22 foreslåtte og utreda 

vannene. Tre av vannene berører mer enn ett distrikt. Det er distrikt 35 Fávrrosorda og distrikt 42 

Beahcegealli som berøres av flest av de foreslåtte vannene. 

I forslag til forskrift foreslås fire vann åpnet for motorferdsel med snøskuter for å raste. Disse fire 

vannene berører tilsammen tre reinbeitedistrikter. Tre av vannene berører vårbeite/kalvingsland, 

mens sommerbeite og høstbeite/parringsland også berøres. Slik vi ser det er det 

vårbeite/kalvingsland som er mest sårbart og som vil berøres av bruken av snøskuterløypene og 

eventuell rasting på vann. De andre årstidsbeitene, med unntak av vinterbeiteområder, berøres 

ikke av våre snøskuterløyper. Vi har forøvrig ingen vinterbeiteområder som berøres av våre 

snøskuterløyper eller noen av de foreslåtte vannene. 

Alle de fire vannene som foreslås åpnet i forskriften berører flyttleier, men ingen trekkleier. Videre 

berører tre av vannene oppsamlingsområder, samt to teltplasser. 

Reindriftsinteressene har et særskilt vern i den foreslåtte forskriften ved at kommunen kan stenge 

løypa som fører opp til vannet midlertidig etter forespørsel fra reindrifta. Dette er aktuelt dersom 

eventuell konflikt oppstår. F.eks. når reinflokkene kommer inn fra vinterbeite til vårbeite, eller 

bruker flytt- og trekkleier. 
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Tabell 6: De berørte reinbeitedistriktene og hvilke vann som de berøres av. Vann som er 
markert med lys grønn bakgrunn er foreslått åpnet i forskriftsforslaget. 

35 
Fávrrosorda 

42  
Beahcegealli 

36  
Cohkolat 

39 
Árdni/Gávvir 

34  
Ábborášša 

30A 
Oarjjabealli 

Oksfjordvann
et 

856 Sikkajávri Sikkajávri Stuora 
Mollešjávri 

Čuollojávri 

Bjørnskard-
vatnet 

841 Pilterivannet/ 
Gievdnejávri 

Pilterivannet/ 
Gievdnejávri 

  

Láŋkajávri Gaskajávri Geatkkutjávri    

Doaresjávri Goččesjávri Skorajávri    

Vuolit 
Juovvavágge-
jávri 

Čuollojávri Somájávri    

Stuora 
Mollešjávri 

Sivravatnet/ 
Gurešjávri 

    

Luosmejávri Bajit 
Oaggunjávri 

    

756 Sikkajávri     

Vilbealesjávri      

Sorbmejávri      

 

Tabell 7: Tabellen viser hvilke årstidsbeiter som berøres. Vann som er markert med lys grønn 
bakgrunn er foreslått åpnet i forskriftsforslaget. 

Vårbeite/ 
kalvingsland 

Sommerbeite Høstbeite/ 
parringsland 

Høstvinterbeite 

Láŋkajávri* Oksfjordvannet Láŋkajávri* Geatkkutjávri 

Doaresjávri Bjørnskardvannet/ 
Ádjájárvi 

Doaresjávri Skorajávri 

Vuolit 
Juovvavággejávri 

Láŋkajávri Vuolit 
Juovvavággejávri 

Somájávri 

Stuora Mollešjávri Doaresjávri* Stuora Mollešjávri  

Luosmejávri 856 Luosmejávri  

756 841 756  

Vilbealesjávri Gaskajávri Vilbealesjávri  

Sorbmejávri Vuolit 
Juovvavággejávri 

Sorbmejávri  

Goččesjávri Stuora Mollešjávri Goččesjávri  

Sikkajávri Luosmejávri Sikkajávri  

Geatkkutjávri 756 Pilterivannet/ 
Gievdnejávri 

 

Skorajávri Vilbealesjávri Geatkkutjávri  

Somájávri Sorbmejávri Skorajávri  

 Goččesjávri Somájávri  

 Čuollojávri   

 Sivravatnet/Gurešjávri   

 Bajit Oaggunjávri   

 Sikkajávri   

 Pilterivannet/ 
Gievdnejávri 

  

* Årstidsbeiter som ifølge reindriftskart ikke berøres direkte, men som ligger i nærheten av 

vannene. 
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Tabell 8: Tabellen viser hvilke vann som berører trekk- og flyttleier. Vann som er markert med 
lys grønn bakgrunn er foreslått åpnet i forskriftsforslaget. 

Trekklei Flyttlei 

Vann Info Vann Info 

Oksfjordvannet Går nord for vannet 
og E6 

Stuora Mollešjávri På sør- og vestsiden. 

Bjørnskardvannet/ 
Ádjájárvi 

Øst for vannet Vilbealesjávri På nord- og østsiden. 

Láŋkajávri Nordøst for vannet Sorbmejávri På Nord- og østsiden. 

Čuollojávri Øst for vannet. Går til 
fangarm som også 
benyttes av D 30A. 

Goččesjávri På sør- og vestsiden. 

Sikkajávri Til/fra nord og på 
østsiden. 

Čuollojávri På sør- og vestsiden. 

Pilterivannet/ 
Gievdnejávri 

I øst og sør. Sivravatnet/ 
Gurešjávri 

På sør- og nordsiden. 

  Bajit Oaggunjávri På nord- og østsiden. 

  Sikkajávri På begge sider. 

  Geatkkutjávri Over og på sidene. 

  Skorajávri Over og på sidene. 

  Somájávri På begge sider. 

 

Tabell 9: Andre typer reindriftsanlegg som berøres. Vann som er markert med lys grønn 
bakgrunn er foreslått åpnet i forskriftsforslaget. 

Teltplass  Oppsamlingsområde Annet 

Vann Info Vann Info Vann Info 

Stuora 
Mollešjávri 

I nord. Sorbmejávri I sør. Sikkajávri Gamme i sør. 

Vilbealesjávri I nord. Goččesjávri I øst. Somájávri Gjeterhytte i 
nordvest. 

Goččesjávri I vest. Čuollojávri  Somájávri Kjørespor 
rundt. 

Čuollojávri Både i nord og 
sør. 

Sivravatnet/ 
Gurešjávri 

I øst.   

Sikkajávri Både i nord og 
i sørøst. 

Bajit 
Oaggunjávri 

   

Pilterivannet/ 
Gievdnejávri 

I sørvest. Geatkkutjávri    

Somájávri I nordøst. Skorajávri    
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3.10. Oppsummering  

Av de 22 vannene som vi har fått innspill på og som er utredet ble 3 tatt ut før førstegangs høring. 

Lankajavri på grunn av skredfare og utrygg is, Oksfjordvannet på grunn av hensyn til friluftsliv og 

støy, og Sikkajavri på grunn av friluftsliv.  

Etter første gangs høring foreslo vi å ta flere vann ut av forskriftsforslaget. Etter andre gangs høring 

er det også gjort noen justeringer etter å ha fått inn GPS-spor av merket løype på strekningen 

Svartfoss-Kautokeino som viser at merket løype går over noen vann som vi ikke trodde den gikk 

over, mens løypen går utenom noen vann som vi trodde den gikk over. 

Ni vann foreslås tatt ut av forskriftsforslaget fordi de dekkes helt, eller nesten helt, av gjeldene 

300 meters regel, og derfor er tilgjengelig for rasting uavhengig av ny forskrift. Dette gjelder: 

Skorajávri, Bjørnskardvannet/Ádjájárvi, Doaresjávri, Vuolit Juovvavággejávri, Luosmejávri, 

Sorbmejávri, Čuollojávri, 841 og Pilterivannet. 

Tre vann foreslås tatt ut da det det er presisert at regelverket ikke hjemler å åpne disse for 

motorferdsel ut fra eksisterende snøskuterløype for å raste ut over gjeldene 300 meters regel, fordi 

eksisterende snøskuterløype ikke går over vannene. Dette gjelder: Bajit Oaggunjávri, 856 og 756. 

Gaskajávri har tidligere sett ut til å ligge utenom merket løype. GPS-spor av løypa viser at den 

allikevel går over vannet helt i sør. Etter å ha vurdert Gaskajávri på nytt mener vi at det ikke er 

behov for å åpne dette vannet for rasting ut over gjeldene 300-meters regel. Omkring halve vannet 

er tilgjengelig for slik rasting gjennom gjeldene 300-meters regel. 

To vann er tatt ut av forskriftsforslaget av hensyn til sårbare miljøverdier. Dette gjelder: Somájávri 

og Stuora Mollešjávri. 

Det ikke hjemmel til å åpne for økt motorferdsel på Somájávri da dette vannet ligger i 

Ráisduottarháldi landskapsvernområde og verneforskriften ikke tillater en utvidelse av eksisterende 

snøskuterløype. 

3.10.1. Vann som foreslås åpnet 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor foreslår vi at følgende av de utredede vannene langs 

eksisterende snøskuterløyper i Nordreisa kommune kan åpnes for motorferdsel med snøskuter for å 

raste (utover 300 meters regelen) når snøskuterløypa er åpen: 

På løype 1 - Gahperus – Somájávri: 

 Geatkkutjávri 

På løype 2 - Oksfjord – Kautokeino: 

 Vilbealesjávri  

 Goččesjávri  

 Sivravatnet/Gurešjávri 
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4. Merknadsbehandling 

4.1. Merknader/innspill til annengangs høring og offentlig ettersyn 

Forslaget til forskrift med tilhørende kart og utredning ble sendt ut på annengangs høring og 

offentlig ettersyn den 13. januar 2017, og annonsert på kommunens hjemmesider samme dag. 

Høringsfristen var satt til 24. februar 2017. Fylkesmannen i Troms anmodet om, og fikk utsatt 

høringsfrist til den 2. mars 2017. 

Det kom inn 6 høringsuttalelser. Disse er oppsummert og kommentert under. 

4.1.1. Sametinget (18.1.2017) 

Sametinget er fornøyd med punkt 7 d. som kommunen har innarbeidet etter deres anmodning. 

Sametinget har ikke ytterligere kommentarer til forskriften. 

Kommunens kommentar 

Sametingets merknad tas til orientering. 

4.1.2. Troms politidistrikt (7.2.2017) 

Troms politidistrikt har ingen bemerkninger i denne saken.  

Kommunens kommentar 

Troms politidistrikts merknad tas til orientering. 

4.1.3. Troms fylkeskommune (21.2.2017) 

Troms fylkeskommune er tilfreds med at det er gjort en mer omfattende utredning av virkningene 

motorisert ferdsel har på friluftslivet, og at en samlet belastning er vurdert. Det er også positivt at 

utredningen belyser områder hvor det er mulig å utøve friluftsliv uten bruk av motorisert ferdsel. 

Kommunen har dermed fulgt opp fylkeskommunens tidligere innspill.  

Kommunens kommentar 

Fylkeskommunens uttalelse tas til orientering. 

4.1.4. Forum for Natur og friluftsliv i Troms (23.2.2017) 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Nordreisa kommune har forskrift om 

motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste på 2. gangshøring. Forskriften inneholder 

forslag til kjøring på 4 vann i forbindelse med 2 eksisterende løyper. FNF har hatt kontakt med en 

rekke relevante frivillige natur- og friluftsorganisasjoner i denne anledning. 

FNF viser til sin tidligere høringsuttalelse om saken. FNF er fornøyde med at Nordreisa kommune 

har hevet kunnskapsgrunnlaget og belyst konsekvensene for natur og friluftsliv i langt større grad 

enn ved forrige høring, samt at flere av våre påpekninger er tatt til etterretning. 

Ved forrige høring ble det foreslått å åpne 19 vann i forbindelse med 6 ulike løyper. Nå er det 

redusert til fire vann fordelt på to løyper. FNF er kjent med at flere av de tidligere foreslåtte 

vannene likevel vil være mulig å kjøre på grunnet 300-metersregelen, men mener forslaget om å 

ikke inkludere dem i forskriften er en ryddig måte å gjøre det på. FNF er glade for at Stuora 

Mollesjávri og Somájávri er tatt ut av forskriften grunnet sårbare naturverdier, og mener bruken av 

naturmangfoldloven er god. FNF berømmer at Sikkajávri fremdeles er ute grunnet store 

friluftsverdier. Det er positivt at tre vann er tatt ut da eksisterende skuterløype ikke går over 

vannet, men FNF ber kommunen dobbeltsjekke om løypa ved Goččesjávri faktisk går over vannet. 

Dette er helt avgjørende for om det er hjemmel for å inkludere vannet i forskriften eller ei. 

På de fire foreslåtte vannene er halvparten til 2/3 allerede tilgjengelig grunnet 300-metersregelen. 

Kommunenes forslag om å åpne restområdene på disse vannene synes akseptable. FNF ber 
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kommunen følge opp praksisen av forskriften hva gjelder kjøremønster, fart o.l. FNF ber også 

kommunen særlig følge opp praksisen ved Geatkkutjávri, da dette er et A-område for friluftsliv, 

samt det området med høyest sannsynlighet for andre brukere enn de som entrer med snøskuter. 

Kommunen må være bevisst i sin kommunikasjon om at den nye forskriften gjelder rasting, samt 

oppfordre til varsom og hensynsfull kjøring. 

FNF viser til sin forrige uttalelse for ytterlige perspektiver på snøskuterkjøring og friluftsliv. FNF vil 

også oppfordre til videre å være opptatt av de stille rom i kommunen og bevaring av de 

friluftsområder som i dag ikke er berørt av skuterkjøring. 

FNF tar gjerne mot henvendelser fra kommunen i saker og områder som berører sine medlemmers 

interesser. FNF er særlig interessert å bli involvert på et tidlig tidspunkt dersom kommunen skal 

jobbe nærmere med hele løypenettet i kommunen, samt ny forskrift knyttet til dette. 

FNF ønsker Nordreisa kommune lykke til i det videre arbeidet og har tillit til at natur- og 

friluftsinteressene blir ivaretatt. 

Kommunens kommentar 

Nordreisa kommune tar FNF Troms’ uttalelse til orientering.  

Når det gjelder Goččesjávri, så er løypa sjekket. Løypa stikkes over vannet, noe som også er i 

samsvar med løypeforskriften. Vi ber om forståelse for at den løypa som er merket av på våre kart 

ikke nødvendigvis stemmer helt med virkelighetens stikking da den stedvis er tegnet inn på kartet 

for hånd der det har vært mangel på sporlogger av merket løype. Etter annen gangs høring er løypa 

som vises i kartene oppdatert på strekningen Svartfoss-Kautokeino grense med sporlogg av merket 

løype. Sideløypen til Goččesjávri og Sivrajávri er også oppdatert etter ny kunnskap om hvordan 

denne stikkes. 

4.1.5. Nordreisa scooter og båtforening (24.2.2017) 

Nordreisa scooter og båtforening har følgende forslag/synspunkter til enkelte punkter/vann. 

1. Oksfjordvannet: 

Her må løypa legges slik at den blir tilgjengelig fra alle eiendommer som grenser til vannet. 

Dette for å slippe kjøring av korte distanser med bil og henger for å komme til løypestart. 

2. Somájávri: 

Her MÅ det lages en trase fra scooterløypen til Somashytta, som kan brukes hvis en blir 

overasket av dårlig vær. Denne trase kan merkes med f.eks. rødmalte stikker. Dette er 

veldig viktig for skigåere/hundekjørere/reindriftsutøvere/Scooterkjørere. 

3. Gaskajávri og Vuolit Juovvavággejávri: 

Her har løypene bestandig krysset de to nevnte vann. Dette kan dokumenteres med 

sporlogg som kommunen har fått av Nordreisa scooter og båtforening. Dette må rettes opp 

i. På disse vannene vil også være naturlig å ha fri ferdsel. 

4. Stuora Mollešjávri: 

Nordreisa scooter og båtforening mener at Stuora Molles bør åpnes for fri ferdsel, dette 

fordi deler av vannet er med dagens ordning ikke tilgjengelig for fiske. Det hevdes at 

skigåing og hundekjøring er en av hovedaktivitetene på Molles. Dette vil Nordreisa scooter 

og båtforening tilbakevise på det sterkeste. Det kan hende at det streifer et og annet 

hundespann i løpet av vinteren, og skispor etter skiløpere er mildt sagt en sjeldenhet. 

Når det gjelder sensitive arter som f.eks. fjellrev, vet Nordreisa scooter og båtforening av 

erfaring at denne ikke bryr seg om scootertrafikk på vannet. Den har derimot 

kjempetrøbbel med rødrev som det til tider er flere av i område. Det har Nordreisa scooter 

og båtforening også erfart. 

Ved å sette en kort grense fra vannkanten til rasting på land, blir eksisterende områder for telting 

delvis utilgjengelig. Alle områder som i dag er naturlig brukte teltplasser ligger mellom 50 og 100 m 

500



 

111 
 

fra vannkanten. Nordreisa scooter og båtforening mener at det å sette grensen til 100m ikke vil 

føre til noen trafikkøkning på land. De aller fleste som er på dagstur stopper på vannene for å fiske 

og dermed camper der.  

Nordreisa scooter og båtforening vil også tilbakevise en påstand fra naturvernforbundet som er med 

i høringen. Den er som følger: Ifølge Nordreisa skuter og båtforening brukes vannet som 

akselerasjons flate for å kjøre opp på toppen av den 1024 m høye Corrogaisa. Dette er en 

opplysning som ikke kommer fra Nordreisa scooter og båtforening. Det er beklagelig at 

naturvernforbundet i mangel av argumenter, bruker løgner i sin argumentasjon i denne saken. 

Nordreisa scooter og båtforening mener også at påstanden fra naturvernforbundet om at frikjøring 

på disse vannene gir en betydelig utvidelse av løypenettet, viser hvor lite enkelte setter seg inn i 

slike saker. 

Kommunens kommentar 

Oksfjordvannet/Somájávri: Vi noterer oss foreningens ønske om omlegging av løype. Dette vil tas 

opp til vurdering når selve løypenettet revideres. 

Gaskajávri og Vuolit Juovvavággejávri: Vi har notert oss at løypene går over disse vannene. Vi ber 

om forståelse for at den løypa som er merket av på våre kart ikke nødvendigvis stemmer helt med 

virkelighetens stikking da den stedvis er tegnet inn på kartet for hånd i mangel av sporlogger av 

merket løype. Løypene er før sluttvedtak stedvis oppdatert der vi har nyere sporlogger fra merket 

løype. 

Stuora Mollešjávri: Denne forskriften vil ikke utgjøre noen endring i dagens praksis av 300-meters 

regelen. Hele vannet er tilgjengelig for fiske, selv om hele vannet ikke er tilgjengelig for 

motorferdsel.  

Til slutt vil vi presisere at forskriften ikke tillater fri ferdsel. Den gir tilgang til at det kan kjøres ut 

fra merket løype for å raste, akkurat som 300 meters regelen gjør per i dag, men den gir rom for at 

man på de bestemte vannene kan kjøre lengre ut fra løypa enn 300 meter for å raste. 

4.1.6. Fylkesmannen i Troms (1.3.2017) 

Fylkesmannen (FM) er tilfreds med at deres innspill i forbindelse med første gangs høring, i det alt 

vesentligste er fulgt opp i det nye høringsforslaget. 

I høringsforslaget § 7 bokstav b, fremgår det imidlertid at det er tillatt å parkere snøskuter inntil 30 

meter inn på land fra vannkant for rasting. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det ikke er 

hjemmel til å ha bestemmelser om kjøring på land i en forskrift om kjøring på islagte vann for å 

raste etter motorferdselloven § 4a, 2.ledd, 2. punktum. 

Det bør presiseres i forskriften at den kun gir adgang til kjøring på det islagte vannet, og ikke opp 

på land. Dersom det i denne kommunale forskriften gis adgang til kjøring på land, vil Fylkesmannen 

påklage dette under henvising til at kommunen mangler materiell hjemmel for vedtaket. 

Dersom kommunen ønsker å gi adgang til kjøring utover dette, må dette skje gjennom fastsetting 

av nye løyper etter nasjonal forskrift § 4a, 2. ledd. Krav til omfang av utredninger, saksfremlegg 

mv. vil i noen grad kunne tilpasses løypenes lengde og omfang, men løypene må på vanlig måte 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Kommunens kommentar 

Fylkesmannens merknader tas til etterretning. 
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4.2. Merknader/innspill til høring og offentlig ettersyn 

Forslag om forskrift ble behandlet av Miljø-, plan- og utviklingsutvalget i Nordreisa kommune i sak 

4/16 den 14. januar 2016. Utvalget vedtok å legge forslaget ut på høring og offentlig ettersyn i seks 

uker. Høringsdokumentene ble sendt ut den 19. januar 2016, lagt ut på kommunens hjemmeside og 

facebookside den 19. januar 2016, samt annonsert i Framtid i Nord den 23. januar 2016.  

Høringsfristen var satt til 1. mars 2016. Troms fylkeskommune fikk utsatt frist til 4.mars 2016. Det 

kom inn ni skriftlige uttalelser til forslaget innen gitt frist, samt en uttalelse som kom inn den 

19.4.2016 fra Reisa nasjonalparkstyre. 

 

4.2.1. Kristian Olaussen (20.1.2016) 

Ønsker at Oksfjordvannet blir med i ordningen, da det vil gjøre det enklere for alle som har 

tilknytning rundt vannet slik at de slipper bruk av bil og henger for å komme til løypa. 

Kommunens kommentar: 

Dersom hele Oksfjordvannet hadde blitt med i ordningen ville det ikke gitt noen særlig større 

adgang for folk som bor rundt vannet for å kunne kjøre til og fra løypa enn det de har i dag siden 

den 300 meters regelen som i dag praktiseres kun gjelder ut fra merket snøskuterløype og ikke ut 

fra vannet. I forslag til forskrift gis det adgang til å kunne kjøre maksimalt 30 meter inn på land. 

 

4.2.2. Reisa nasjonalparkstyre - adm. uttalelse (22.2.2016) 

Nasjonalparkstyret legger til grunn at en ny lokal forskrift om fri kjøring med snøscooter på 

Somájávri kommer som tillegg til eksisterende forskrift om snøscooterløyper av 24.10.2005, og at 

verneforskriften viser til den eldste forskriften. 

Dette betyr at en ny lokal forskrift ikke er i tråd med bestemmelsene i den gjeldende 

verneforskriften for Ráisduottarháldi landskapsvernområde, og at forslaget som gjelder fri kjøring 

på Somájávri følgelig ikke kan godkjennes. Vi kan heller ikke se at grunnlaget for dispensasjon er til 

stede da tiltaket «fri kjøring» er varig og at det neppe faller inn under kriteriet for «nødvendig 

transport». 

Kommunens kommentar: 

Uttalelsen fra Reisa nasjonalparkstyre tas til etterretning, Somájávri tas ut av forskriften. 
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4.2.3. Nordreisa scooter og båtforening (25.2.2016) 

Oksfjordvannet: Snøskuterløypa på Oksfjordvannet må legges slik at den blir tilgjengelig fra alle 

eiendommer som grenser til vannet. Dette for å slippe kjøring av korte distanser med bil å henger 

for å komme til løypestart. 

 

Somájávri: Slik traséen per i dag er inntegnet for Somájávri er det ikke anledning å transportere 

utstyr som telt, ovn m.m. eller parkere scooter på land for campe. Omtalte offentlige løypenett 

har til formål å fremme rekreasjon med hensyn til isfiske for ett av de mest brukte områdene for 

vinterfriluftsliv på vestsiden av Reisadalen. På vestsiden av vannet er det best fiske langs 

marbakken og dermed mest attraktivt å oppholde seg, både som enkeltpersoner og familiegrupper. 

Østsiden av vannet blir mindre brukt på grunn av at det ikke er like godt fiske der. Om vi kan ønske 

noe, så ville det være at bruken av området kom brukerne til gode ved at man på en enkel og ikke 

minst lovlig måte kan benytte seg av den muligheten å parkere scooter ved camp på landareal. Da 

ville man imøtekomme brukerne og kontrollmyndighet ved å tilrettelegge for denne typen 

friluftsliv, og man minsker risikoen for at enkeltpersoner tar seg til rette. 

Man kan vanskelig se for seg at inntegnet løype vil øke trafikken eller forringe naturmiljøet ved å 

tillate transport for camping inntil 50 m inn på land, da det er forholdsvis få som camper her oppe 

og mesteparten er på dagsturer og oppholder seg på isen. 

Vestsiden har ingen registrerte kulturminner som kan ta skade av en slik ferdsel, eneste registrerte 

kulturminner i området ligger nord for Somashytta. 

Angående reindrifta, så har løypa eksistert over lengere tid og man kan ikke se at denne bruk 

kommer i konflikt med reindriftsinteressene ved å legge løypa iht. vedlagt kart. Gahperus løypa 

stenger tidligere enn øvrig løypenett med bakgrunn i reinflyttingen, her ser man ingen nye 

momenter som kommer interessen til ulempe. 

Nordreisa scooter og båtforening mener at det må være fri ferdsel også på Somájávri, fra inntegnet 

løype og mot øst på vannet. 

Det må også lages en trasé fra scooterløypen til Somashytta som kan brukes hvis en blir overrasket 

av dårlig vær. Denne trasé kan merkes med f.eks. rødmalte stikker. Dette er veldig viktig for 

skigåere/hundekjørere/reindriftsutøvere/Scooterkjørere. 
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§ 7: Ved å sette en grense til 15m fra vannkanten til rasting på land, blir eksisterende områder for 

telting delvis utilgjengelig. Alle områder som i dag er naturlig brukte teltplasser ligger mellom 50 

og 100 m fra vannkanten. Ved å sette en grense på 15m ved rasting, vil dette kun ramme de som 

fortsatt synes det er fantastisk å ligge i telt på fjellet. 

Nordreisa scooter og båtforening mener at det å sette grensen til 100m ikke vil føre til noen 

trafikkøkning på land. De aller fleste som er på dagstur stopper på vannene for å fiske og dermed 

camper der. 

Vi vil også tilbakevise en påstand fra naturvernforbundet som er med i høringen. Den er som følger: 

I følge Nordreisa skuter og båtforening brukes vannet som akselerasjons flate for å kjøre opp på 

toppen av den 1024 m høye Corrogaisa. Dette er en opplysning som ikke kommer fra Nordreisa 

scooter og båtforening. Det er beklagelig at naturvernforbundet bruker slike påfunn i sin 

argumentasjon i denne saken. 

Kommunens kommentar: 

Oksfjordvannet: Da dette forskriftsforslaget ikke behandler endringer av eksisterende 

snøskuterløyper, tas innspillet til orientering. En omlegging av snøskuterløypa på Oksfjordvannet 

må behandles ved revisjon av gjeldene snøskuterforskrift for Nordreisa kommune.  

Somájávri: Med bakgrunn i verneforskriften for Ráisdouttarhálti landskapsvernområde kan ikke 

løypa på Somájávri endres uten videre. Å tillate kjøring på vannet utover den normale 300 meters 

regelen fra løypa er også i strid med ny nasjonal forskrift som ikke tillater at slik etableres innenfor 

verneområder. Som for Oksfjordvannet vil en eventuell endring av traséen for eksisterende 

snøskuterløype til/på Somájávri vente til gjeldene forskrift for snøskuterløyper i Nordreisa 

kommune revideres. Kommunen er imidlertid klar over problemstillingen rundt løypa til/på 

Somájávri. 

Det ble foreslått at det skulle tillates med ferdsel på Somájávri for å kunne raste i tilnærmet 

samme sone som Nordreisa scooter og båtforening foreslår, men av hensyn til verneforskriften og 

nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag må vi gå bort fra dette. 

Merking av en trasé fra scooterløypen til Somashytta vil vurderes.  

§ 7: Vi har etter første gangs høring justert avstanden oppgitt i forskriftsforslagets § 7 b) fra 15 til 

30 meter. Når det gjelder denne grensen fra vannkanten for å raste vil denne gjelde der aktuell 

side av vannet er mer enn 300 meter fra merket snøskuterløype. Vi mener dette er tilstrekkelig for 

å kunne parkere kjøretøy på land. Telt/camp vil kunne etableres lengre inn på land. Kommunen har 

ikke hjemmel til i forskrift å tillate motorferdsel 100 meter ut fra vann for å campe der merket 

løype er mer enn 300 meter unna, da nasjonal forskrift gir et begrenset handlingsrom på inntil 30 

meter.   
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4.2.4. Forum for natur og friluftsliv Troms (29.2.2016) 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Nordreisa kommune har forskrift om 

motorferdsel med snøskuter på islagte vann til offentlig høring. Forskriften inneholder forslag til 

kjøring på 19 vann i forbindelse med 5 eksisterende løyper. FNF ønsker å komme med innspill til 

saken. 

Nordreisa kommune er en villmarks- og nasjonalparkkommune med særskilte kvaliteter hva gjelder 

variert og vakker natur som bidrar til verdifulle naturopplevelser for allmennheten. Naturen og 

friluftsmulighetene i kommunen gagner både omdømme, bolyst, reiselivsnæring, folkehelse og 

livskvaliteten til folk flest. Disse kvalitetene er svært viktig å ivareta i forskrift om motorferdsel 

med snøskuter på islagte vann. 

Klage fra Norsk Friluftsliv 

FNF Troms er kjent med at Norsk Friluftsliv har klaget Klima- og Miljødepartementet inn for 

Sivilombudsmannen da de mener at regelendringen som åpner for snøskuterkjøring på islagte vann i 

Finnmark og Nord-Troms er ugyldig. De mener at departementet ikke har hjemmel til å inkludere 

lovendringer som ikke har vært på høring. Norsk Friluftsliv mener endringen vil føre til økt 

skuterkjøring og omfatte store arealer. Det er heller ikke gjort konsekvensutredninger for hva en 

slik åpning vil kunne føre til, særlig hva gjelder sumvirkninger. FNF Troms anbefaler at Nordreisa 

kommune ikke foretar forhastede beslutninger før en kjenner utfallet av saken. 

Retningslinjer og forventninger 

I loven står det at hensynet til friluftslivet skal stå i en særstilling. I lovproposisjon, side 28, står 

det blant annet: «Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av 

snøscooterløyper, ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. 

Hensynet til friluftslivet står derfor i en særstilling.» I Stortings prop 35L oppfordres kommunene å 

ta et spesielt hensyn til friluftslivet og at snøscooterløypene ikke bør legges i svært viktige eller 

viktige friluftslivsområder jfr. kartleggingen. Det understrekes også at kommunene bør holde store, 

sammenhengende vinterfriluftsområder frie for snøskuterløyper. Det påligger derfor den enkelte 

kommune et stort ansvar å ivareta friluftslivets interesser gjennom planprosessen. Det er 

avgjørende at friluftsinteressene ivaretas og at frivillige lag og foreninger inkluderes tidlig i 

prosessene. 

I foreslått forskrift benyttes begrepet «fri kjøring» på islagte vann, blant annet i paragraf 3 og 4. 

FNF Troms ønsker å understreke at dette er misvisende og strider mot premissene i den nye 

motorferdselloven. I. Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4 a, 

heter det at: «I kommunene i Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, 

Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) omfatter myndigheten også adgang til i forskrift å tillate kjøring 

ut av løypa på islagt vann for å raste.» Det er avgjørende at dette tydeliggjøres, og at det også 

presiseres i formålet og virkeområdet til forskriften. Slik saken har blitt framstilt i media, har også 

«fri kjøring» blitt benyttet, og det er svært viktig at denne misoppfatningen ikke får fotfeste. 

Konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold m.m. vil være mye større om det bedrives fri kjøring 

på vannene utover rasteformålet. Det er en viss risiko for at foreslåtte åpninger om kjøring for å 

raste, vil kunne medføre en holdning og oppførsel som om vannet var fritt. 

Dersom forskriftsendringene vedtas, må kommunen være aktivt ute å informere / klargjøre 

innbyggere og tilreisende om hva som faktisk er lov. Det må også sikres tilstrekkelige ressurser til å 

bedrive tilsyn og kontroll. 

Kartlegging av friluftsområder og vurdering av konsekvens 

Nordreisa kommune var relativt tidlig ute med verdikartlegging av sine friluftsområder. Dette er et 

nyttig verktøy i arealplanleggingen. I Stortings prop 35L oppfordres kommunene som nevnt å ta et 

spesielt hensyn til friluftslivet og at snøscooterløypene ikke bør legges i svært viktige eller viktige 

friluftslivsområder jfr. kartleggingen. I Nordreisa sitt tilfelle handler ikke hensynet direkte om å 

505



 

116 
 

opprette nye løyper, men å utvide snøskutertrafikken langs allerede etablerte traseer. Det er 

likevel av avgjørende betydning at friluftslivet vektlegges og at eventuell tilleggsbelastning 

utredes. 

13 av de 19 vannene som foreslås gjeldene for de nye forskriftene er verdisatt som «svært viktige» 

friluftsområder. I utredningen legges det til grunn at en av årsakene til nettopp denne verdien er at 

det finnes en skuterløype der. FNF erkjenner at dette er med å gjøre området mer tilgjengelig for 

flere og dermed vil kunne bidra til økt bruk. Snøskuterkjøring er i seg selv likevel ikke en del av de 

mange kriteriene som ligger til grunn for verdikartleggingen. Et av punktene det vil ha størst 

indirekte relevans for er tilgjengelighet, hvor en skuterløype vil kunne åpne for lettere tilgang. 

Skuterbruken vil likevel kunne slå negativt ut på noen av de andre parametrene som benyttes til 

kartleggingen. Viktigst av alt er at en ikke automatisk bør trekke konklusjonen om at når det først 

er litt kjøring i et område, vil ikke økt kjøring føre til ytterligere konsekvenser. 

FNF Troms berømmer at Sikkajávri er tatt ut blant annet grunnet friluftshensyn. Men dette er også 

det eneste vannet. De få andre som er tatt ut er argumentert i sikkerhet i henhold til is og skred. I 

avslaget av det populære Oksfjordvannet savner FNF at friluftsliv (A-verdi) nevnes som et argument 

for at området ikke anbefales. Vurderingen av friluftsliv er i utredningene stort sett knyttet til å 

vise til verdikartleggingen og skrive: «Vi mener det ikke vil være konflikt mellom en eventuell 

åpning av mer fri kjøring med snøskuter på vannet og øvrig aktivitet». Her ligger det få reelle 

vurderinger og faktagrunnlag bak. Og når friluftsområdet har A-verdi benyttes hovedsakelig 

følgende begrunnelse for å åpne for mer kjøring: «Vi mener det ikke vil være konflikt mellom en 

eventuell åpning av mer fri kjøring med snøskuter på vannet og øvrig friluftsaktivitet i området. Det 

er eksisterende snøskuterløype og aktivitet tilknyttet denne som er grunnlaget for at området har 

fått verdi A – svært viktig.» 

I setningen over har ikke kommunen vurdert hva økt bruk vil kunne medføre av eventuelle negative 

opplevelser for friluftsutøverne. Også for de som har benyttet skuter for å komme seg opp til 

vatnet. Dersom det vil bli mye mer kjøring på vannene, vil dette i sum kunne få uante øke. FNF 

etterlyser også tall på hvor mye mer økt kjøring som er forventet. Hvor ofte kjøres det de ulike 

stedene i dag o.l.? Stuora Mollešjávri er eksempel på et vann som har fått verdi A og som også 

brukes til hundekjøring, skigåing m.m. Hva en utvidet bruk av motorferdsel vil ha å si for 

mangfoldet av friluftsutdøvelse må komme tydeligere fram. I verdikartleggingen trekkes de tre 

kriteriene «lite påvirket av støy», «inngrepsfritt» og «spesielt landskap» fram som hovedargumenter 

for å gi området A-verdi. Dette er verdier som direkte vil kunne bli forringet dersom motorisert 

ferdsel i området øker ytterligere. 

Vurdering av naturmangfold og bruk av loven 

FNF Troms savner en grundigere konsekvensvurdering for naturmangfoldet ved økt motorisert 

ferdsel. Enkelte arter er nevnt, men tilleggsbelastningen på for eksempel småvilt og store rovdyr er 

i liten grad gjort rede for. Også landskap er en vesentlig del av naturmangfoldet som ikke er 

inkludert i vurderingene. FNF Troms ser at naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper er nevnt i 

de ulike løypeforslagene. Ordlyden er stort sett lik for de fleste forslagene, og vi etterlyser en mer 

tilpasset konsekvensvurdering i hvert enkelt tilfelle, samt at § 10 om samlet belasting benyttes på 

alle de nye forslagene til utvidelser sett under ett. En bør også ta i betraktning at eksisterende 

løyper er åpnet uten dagens krav til konsekvensvurderinger, og at flere av dem allerede gir 

utfordringer for naturmangfoldet. 

2.8 Vuolit Juovvavággejávri 

Hovedsakelig kommenterer vi forskriften i mer generelle termer. Vi ønsker likevel å trekke fram 

Vuolit Juovvavággejávri, som er foreslått åpnet for kjøring. Dette vannet ligger ca. 200 meter fra 

skuterløypa og kan etter FNFs syn ikke innlemmes som en del av åpningene som kan gjøres når 

løypa går over det aktuelle vannet. Dette vannet bør trekkes ut av forskriften. 

Organisasjonene 
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FNF Troms ser at det vil kunne finnes ulike holdninger til skuterkjøring på medlemsnivå hos de 

mange frivillige natur- og friluftsorganisasjonene i Troms. Gjengangeren er likevel at det bør 

reduseres til et minimum og behandles ut fra et solid kunnskapsgrunnlag. Naturvernforbundet i 

Nordreisa ga innspill til kommunen før jul, med blant annet hovedbudskap om at motorferdselloven 

nettopp er til for å redusere motorferdsel i utmark til et minimum. Nord-Troms Turlag har følgende 

vedtak om saken: "Styret ser ingen hensikt med å tillate fri ferdsel med skuter på islagte vann. 

Dette vil bare medføre mer unødvendig kjøring og støy." 

NJFF-Troms mener det vil være utfordrende for friluftslivet om det skal åpnes for fri kjøring for å 

raste på en stor mengde vann i Nord-Troms. Ut fra den informasjon de har vedrørende det 

eksisterende løypenettet, har det ikke vært nevneverdige klager fra brukerne på muligheten til å 

komme seg ut i naturen med eksisterende nett. De oppfatter heller ikke at det er store ønsker 

blant befolkningen i Nordreisa om en utvidelse. NJFF trekker fram at det bare er 5 år til det gamle 

løypenettet skal opp til ny vurdering, og anbefaler derfor på det sterkeste at en eventuell utvidelse 

for kjøring på islagte vann avventes og sees i sammenheng med denne revisjonen. Forslaget til 

utvidelse av løypenettet har etter NJFF-Troms sin mening blitt haste-utredet, og muligheten for å 

ha gjort anbefalinger på feilaktig grunnlag er dermed stor. Her bør «føre-var-prinsippet» trå i kraft, 

og en bør ta seg bedre tid til et styrket kunnskapsgrunnlag. FNF Troms mener kommunen bør ta 

organisasjonenes bekymringer til etterretning. 

Samlet belastning og tidsperspektiv 

Å lage forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann, etter den nye motorferdselloven, 

er nytt i Troms og i landet. Nordreisa er først ute i prosessen og det er ventet at flere kommuner i 

Troms ønsker å lage lignende planer i nær framtid. FNF Troms minner om at det er viktig å ikke 

gjøre forhastede vedtak. Behandlingene i Nordreisa kommune kan fort være med å sette presedens 

for lignende skutersaker i Troms i tiden framover. Vi vil trekke fram at det ofte er vanskeligere å 

reversere nye traseer og vanedannende tillatelser, enn det er å åpne dem. Det er svært viktig at 

vedtakene gjøres helhetlig, kunnskapsbasert og at de store natur- og friluftsverdiene får den 

særstillingen de etter loven skal ha. FNF Troms anbefaler Nordreisa kommune å ikke gjøre 

forhastede vedtak i kommunestyret i mars, men heller se hvor klagen til Sivilombudsmannen fører, 

og benytte tiden til å belyse saken ytterligere med reelle konsekvenser for friluftsliv, 

naturmangfold, samt samlet belastning. 

Vi tar gjerne mot henvendelser fra kommunen i saker og områder som berører våre medlemmers 

interesser. 

FNF Troms ønsker Nordreisa kommune lykke til i det videre arbeidet og har tillit til at natur- og 

friluftsinteressene blir ivaretatt. 

Uttalelsen støttes av: 

Nord-Troms Turlag / Troms Turlag, Harstad Turlag, NJFF-Troms, 4H Troms, Naturvernforbundet 

Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, Troms Fylkeskystlag, Norges Turmarsjforbund 

Troms, Troms Orienteringskrets, Nord-Norsk Botanisk Forening, Nord-Troms Krets av Norges 

Speiderforbund, Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening 

Kommunens kommentar: 

FNFs innspill er tatt til orientering. Utredningen av vannene har etter første gangs høring og 

offentlig ettersyn blitt utvidet noe, spesielt innenfor temaene naturmangfold, støy og friluftsliv. 

Det er også lagt til et eget kapittel om samlet belastning. En rekke vann er også foreslått tatt ut av 

flere årsaker. 
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4.2.5. Sametinget (29.2.2016) 

 

Kommunens kommentar: 

Sametingets innspill er tatt til etterretning. Nytt punkt er tatt med i bestemmelsenes § 7 d). 

4.2.6. Troms fylkeskommune (2.3.2016) 

Troms fylkeskommune har en rolle å ivareta viktige arealer for friluftsliv, og i samarbeid med 

kommunen stimulere fylkets innbyggere til helsefremmende og miljøvennlig friluftsliv. 

Fylkeskommunen skal også bidra til å sikre og tilrettelegge arealer i de områder hvor 

allemannsrettens interesser ikke er tilstrekkelig ivaretatt gjennom friluftsloven. 

Begrepsbruken «fri kjøring» - «kjøring for å raste» 

I foreslått forskrift benyttes begrepet «fri kjøring» på islagte vann, blant annet i paragraf 3 og 4. 

Dette er misvisende og strider mot premissene i den nye motorferdselloven. I Forskrift om bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4 a, heter det at kommunene i Finnmark og 

Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) omfatter 

myndigheten også adgang til i forskrift å tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste. Det er 

viktig at dette tydeliggjøres, og at det også presiseres i formålet til forskriften. Konsekvensene for 

friluftsliv, naturmangfold m.m. vil være mye større om det bedrives fri kjøring på vannene utover 

rasteformålet. 

Utrede virkningene snøskuterkjøringen på vannene har for friluftslivet 
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I følge forskriften skal kommunen kartlegge og verdsette friluftslivsområdene som berøres av 

snøskuterløypen og utrede virkningene løypene har for friluftsliv og naturmangfold i 

influensområdet. Influensområdet er det området som blir påvirket av etablering av 

snøskuterløyper, for eksempel det området som blir påvirket av støy. 

For hvert vann i utredningen til Nordreisa kommune vises det til områdets verdi i henhold til 

friluftslivskartleggingen som er gjennomført. Vannene er alle gitt en verdi enten A svært viktig, B 

viktig eller C registrert. I tillegg beskrives områdene med hensyn til friluftsliv, tilrettelegging o.l. 

Flere av vannene har fått høy verdi for friluftsliv fordi det går snøskuterløype til vannet, selv om 

skuterkjøring i seg selv ikke er å regne som en friluftslivsaktivitet. For hvert vann er det opplyst om 

kommunen mener det vil være konflikt mellom fri kjøring med snøskuter og friluftslivsinteressene. 

Virkningene snøskuterløypene vil ha på friluftsliv på vannene og i influensområdet skal utredes, 

men det framkommer ikke av kommunens utredningen om eller hvordan dette er gjort. Klima og 

miljødepartementet opplyser i brev til Troms fylkeskommune 18.08.2015 at utredningen bør 

gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig 

kompetanse. Det bør i utredningen redegjøres for undersøkelser eller tiltak som kan iverksettes 

for å unngå skader eller ulemper for friluftsliv og naturmangfold. Ny temaveileder om friluftsliv i 

konsekvensutredninger etter plan og bygningsloven (pbl) er under utarbeidelse. Inntil videre kan 

veilederen «Friluftsliv i konsekvensutredninger etter pbl» (Håndbok 18-2001) brukes ved vurdering 

virkningene løypene vil ha for friluftsliv. Utredningene må gjennomføres på en slik måte at de gir 

høringsinstansene grunnlag for å vurdere kommunens forslag. 

Det er endringene i forhold til dagens situasjon som skal beskrives og vurderes. Vurderingen skal ta 

utgangspunkt i den funksjonen friluftslivsområdet (vannet) har før en eventuell åpning for rasting 

på hele vannet, og vurdere virkningene kjøringen vil ha for de brukerne som søker de kvalitetene 

som friluftslivsområdet representerer i dag. Et sentralt spørsmål er om brukerne fortsatt vil få 

mulighet til samme type friluftsliv i framtida. I mange tilfeller vil dette avhenge av om det finnes 

andre friluftslivsområder i nærheten med omtrent samme kvaliteter som de områdene som berøres 

av utvidelsen av løypebruken. Dette er grunnen til at alternative områder utenfor influensområdet 

må inngå som en del av statusbeskrivelsen og kvalitetsvurderingen. Vil opplevelseskvaliteten for 

friluftslivet endres i forhold til at hele vannet kan kjøres på? 

Vurderingen av påvirkning må relateres til det som er viktige kvaliteter ved området før en 

eventuell åpning for rasting på hele vannet. For hvert enkelt vann blir det sentrale spørsmålet hvor 

stor påvirkning planlagte skuterkjøring vil få på den type friluftsliv som utøves i de områdene som 

blir berørt. 

Snøskuter og friluftsliv 

Det er ingen tvil om at snøskuterkjøring er et middel for å oppleve naturen og utøve 

friluftslivsaktiviteter. Flere av vannene har fått høy verdi som friluftslivsområde fordi det går 

snøskuterløype til vannet. Ved hjelp av snøskutertransport blir områder som ellers er langt unna 

lettere tilgjengelig og attraktive for å utøve tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som isfiske, 

skigåing, båling, telting osv. Snøskuterkjøring i seg selv er ikke å regne som en friluftslivsaktivitet. 

Verdsetting av et friluftslivsområde gjøres ved hjelp av et sett med verdikriterier fra 1 til 5. 

Verdisettingskriterier er: 

 brukerfrekvens - hvor stor er dagens brukerfrekvens? 

 hvem er brukerne – er brukerne lokale, regionale eller nasjonale? 

 opplevelseskvaliteter – områdets spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter 

 symbolverdi- har området spesiell symbolverdi? 

 funksjon – har området en spesiell funksjon? 

 egnethet – er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter, 

 tilrettelegging – er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?, 

 lydmiljø 

 inngrep – er området inngrepsfritt? 
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 tilgjengelighet – er tilgjengelighet god? 

Skuterkjøring inngår ikke som et verdisettingskriterium for et friluftslivsområde, og kan ikke 

vektlegges som en grunn for at et område er et attraktivt friluftslivsområde. Transport ved hjelp av 

snøskuter, bil, buss osv. gjør et område mer tilgjengelig, og det har betydning for områdets verdi 

for friluftsliv. 

Støy og friluftsliv 

Ved utredning av støy, effekter for friluftsliv og naturmangfold mv. må kommunen ta hensyn til de 

bestemmelser som er gitt om maksimal kjørelengde ut fra løypene til rasting ved beregning av 

influensområde. Stillhet og ro er viktige kvaliteter ved friluftslivet. Kommunen må gjøre 

vurderinger rundt konsekvenser av støy – både for friluftslivet, men også for boliger og hytter som 

blir berørt av snøskuterløypene. Det er understreket i forarbeidene til loven at hensyn til 

friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt når snøskuterløyper skal planlegges og fastsettes. 

Kommunen bør ikke legge snøskuterløyper i viktige eller svært viktige friluftslivsområder. 

Troms fylkeskommune ber kommunen om: 

1. Å gjøre en mer omfattede utredning av virkningene løypene vil ha på friluftsliv på vannene 

og i influensområdet. 

2. At støy må vurderes ut ifra påvirkningen det har på friluftsliv. 

3. At begrepsbruken «fri kjøring» må endres til «kjøring for å raste». 

Troms fylkeskommune har som regionalt organ adgang til å fremme klage på kommunestyrets 

vedtak. En eventuell klage må vurderes etter kommunestyrets vedtak. 

Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens innspill er tatt til etterretning. Utredningen er styrket, spesielt for temaene 

naturmangfold, friluftsliv og støy. Det er lagt til et eget kapittel der samlet belastning vurderes. 

Begrepsbruket er også endret. 

4.2.7. Fylkesmannen i Troms (29.2.2016) 

Viser til forslag til kommunal forskrift om snøscooterkjøring på islagte vann i Nordreisa kommune, 

som har vært til høring og offentlig ettersyn fram til 1. mars 2016. Fylkesmannen i Troms har 

følgende merknader til forslaget: 

Dersom høringsforslaget vedtas vil Fylkesmannen vurdere å påklage vedtaket, ut fra følgende 

hensyn: 

Beliggenhet 

Fylkesmannen vil vurdere å klage dersom det fattes vedtak om forskrift som tillater kjøring fra 

skuterløyper på/over isen for å raste uavhengig av avstand fra løypa, på Somasjavre og Stuora 

Mollesjavre, av hensyn til naturmangfold, landskapsvernområde og friluftsliv. 

Videre vil vi vurdere å påklage et eventuelt vedtak som utvider adgangen til å kjøre fra løypa for å 

raste, på vann 5,7,8 og 11, under henvisning til at vedtaket vil mangle hjemmel i loven. 

Motorferdselloven § 4a, 2. ledd, 2. punktum gir kommunen hjemmel for å utvide adgangen til 

«kjøring/rasting på hele islagte vassdrag, der disse islagte vassdragene inngår som en del av 

snøscooterløypene», se Innst. 253 L (2014–2015). Vi har bedt direktoratet presisere om det i 

medhold av bestemmelsen også kan gis tillatelse til å kjøre ut på islagte vassdrag for å raste, når 

løypa går inntil, eller i nærheten av islagte vann. Hvorvidt et eventuelt vedtak vil påklages, beror 

blant annet på svaret fra direktoratet, som vi venter i løpet av de nærmeste ukene. 

Dersom det mot administrasjonens anbefaling, skulle gis adgang til å kjøre ut fra løypa for å raste 

på/ved Oksfjordvannet, vil vi vurdere å påklage vedtaket ut fra hensynet til støy. 

Bestemmelser 
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Vi vil vurdere å påklage forskriften under henvisning til formuleringen i § 3, som åpner for «fri 

kjøring» på de islagte vannene. Ut fra ordlyden i motorferdselloven § 4a, forarbeidene og 

tolkningsuttalelser fra departementet, åpner bestemmelsen bare for kjøring i mest mulig rett linje 

ut fra løypa til rasteplassen. Den åpner med andre ord ikke for fri kjøring på vannene. 

Saksbehandling  

Vi vil vurdere å klage på vedtaket dersom det ikke fremgår at konsekvensene av tiltaket på 

naturmangfoldet er vurdert og vektlagt i beslutningen, og at vedtaket i tilstrekkelig grad bygger på 

prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12. 

Vi vil også vurdere å klage dersom det fattes vedtak uten at det er vurdert og foreslått avbøtende 

tiltak for å begrense skade på naturmangfold. 

Grunnlag for klager 

Det presiseres at eventuelle klager vil rette seg mot utvidelser av adgangen til snøscooterkjøring, i 

forhold til etablert lovlig praksis. 

Fylkesmannen har i tillegg noen generelle merknader, opplysninger og innspill til forslaget. 

1. Hjemmelsgrunnlaget 

I de åpne løypene i Nord-Troms og Finnmark har det vært en etablert praksis for at det kan rastes 

inntil 300 meter fra merkestikkene i snaufjell og på islagt vann. Ut fra de særlige forholdene som 

gjør seg gjeldende i disse fylkene, som også har begrunnet de åpne snøscooterløypene her, legges 

det i lovforarbeidene til grunn at denne praksisen vil kunne videreføres. 

Gjennom lovendringen gis det også hjemmel for å tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å 

raste. Hjemmelen finnes i motorferdselloven § 4a, 2.ledd, 2. punktum og har følgende ordlyd: 

I kommunene Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, 

Skjervøy og Storfjord) omfatter myndigheten også adgang til i forskrift å tillate kjøring ut av løypa 

på islagt vann for å raste. 

Tilsvarende heter det i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, 

2.ledd, 6. punktum: 

I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og 

Storfjord) kan kommunen i bestemmelsene tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste. 

Kommunen skal sørge for merking av og informasjon om løypene. 

Dette representerer en endring, idet kommunen kan tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å 

raste, uavhengig av avstand fra løypa. 

I veiledningen til loven og forskriften på miljokommune.no, er det lagt til grunn at kommunen med 

hjemmel i disse bestemmelsene kan lage kommunale bestemmelser om rasting på islagte vann i 

tilknytning til eksisterende løyper fastsatt av Fylkesmannen. 

I proposisjonen (merknadene til § 4a, 2. ledd i forskriften) heter det om bestemmelsen: 

«I de åpne løypene i Nord-Troms og Finnmark har rasting i henhold til retningslinjer fra Klima- og 

miljødepartementet ut fra sikkerhetsmessige og praktiske grunner vært akseptert inntil 300 meter 

fra merkestikkene i snaufjell og på islagt vann … 

I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og 

Storfjord) kan kommunen i bestemmelsene tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste, 

uavhengig av avstand fra løypa». 

Fra innstillingen hitsettes: 

Disse medlemmer viser til at i henhold til gjeldende retningslinjer har det vært akseptert rasting 

inntil 300 meter ut fra merkestikkene i snaufjell og på islagt vann i Nord-Troms og Finnmark. Disse 

511



 

122 
 

medlemmer ønsker å utvide denne adgangen til kjøring/rasting på hele islagte vassdrag, der disse 

islagte vassdragene inngår som en del av snøscooterløypene. 

Fra departementet har vi også fått bekreftet at hensikten med denne lovendringen var å oppheve 

avstandsbegrensningen på 300 meter (slik det har blitt praktisert i Finnmark) for å raste når løypa 

går over islagte vann. Bestemmelsen innebærer ifølge departementet at kommunen i forskrift kan 

åpne for å kjøre ut fra løypa og inn til bredden for å raste, uavhengig av avstand. 

Ut fra ordlyden, forarbeidene og departementets senere veiledning om bestemmelsen, kan mye 

tale for at det bare er adgang til å gi bestemmelser om kjøring på islagte vann for å raste, når 

løypa går over islagte vann. Når løypa passerer i nærheten av de islagte vannene, vil man i så fall 

måtte forholde seg til avstandsbegrensningen på 300 meter. Kommunen vil eventuelt også kunne 

fastsette nye løyper etter den nye hjemmelen i § 4a i forskriften. Dette må i tilfelle skje etter de 

prosedyrene som er beskrevet i § 4a. 

Både Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark her bedt direktoratet og/ eller 

departementet om en tolkningsuttalelse, hvor det presiseres om det i medhold av bestemmelsen 

også kan gis tillatelse til å kjøre ut på islagte vassdrag for å raste, når løypa går inntil, frem til eller 

i nærheten av islagte vann. Direktoratet og departementet er også bedt om å uttale seg om hvor 

langt fra langt fra islagt vann en skuterløype kan ligge for at kommunen kan tillate kjøring ut av 

løypa for rasting på vannet. Vi har fått signaler om at henvendelsen vil bli besvart i løpet av de 

nærmeste ukene. 

Avhengig av svaret fra direktoratet, vil vi vurdere å påklage et eventuelt vedtak som utvider 

adgangen til å kjøre fra løypa for å raste, på vann 5,7,8 og 11, under henvisning til at vedtaket i 

tilfelle vil mangle hjemmel i loven. 

Videre viser gjennomgangen av lov og forarbeider, at det ikke er adgang til å gi tillatelse til «fri 

kjøring» på de islagte vannene. Dette har vi også fått bekreftet i to uttalelser fra departementet. I 

den første av 28.1.2016 (til Fylkesmannen i Finnmark), uttales det at «hensikten med endringen er 

å oppheve avstandsbegrensningen på 300 meter for å raste og ikke fri kjøring på hele vannet». I en 

senere epost fra departementet av 29.2.2016 uttales det at det bare er «kjøring i mest mulig rett 

linje ut fra løypa til rasteplassen bestemmelsen åpner for, den åpner ikke for fri kjøring på 

vannene». 

Med dette som bakgrunn vil vi vurdere å påklage et eventuelt vedtak av § 3 i bestemmelsene, som 

åpner for «fri kjøring» på de islagte vannene. Ut fra ordlyden i motorferdselloven § 4a, 

forarbeidene og etterfølgende tolkningsuttalelser fra departementet, er det «bare kjøring i mest 

mulig rett linje ut fra løypa til rasteplassen bestemmelsen åpner for». Den åpner med andre ord 

ikke for fri kjøring på vannene. 

Fylkesmannen vil for øvrig minne om at den aktuelle lovendringen er klaget inn til 

Sivilombudsmannen under henvisning til at bestemmelsen ikke har vært på høring. 

Sivilombudsmannens avgjørelse er ikke rettslig bindende, men forvaltningen retter seg ofte etter 

Sivilombudsmannens vurderinger og henstillinger. 

2. Hensynet til støy 

Fylkesmannen skal som statlig fagmyndighet se til at etablering av snøskuterløyper for 

fornøyelseskjøring ikke medfører at en større del av befolkningen utsettes for 

plagsom/helseskadelig støy. Videre at slik etablering ikke gjør vesentlige innhugg i naturens «stille 

rom», som har en vesentlig verdi for friluftslivet. Ved fastsetting av kommunal forskrift skal derfor 

kommunen, jf. § 4a i nasjonal forskrift, ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for 

friluftslivet. Vi vil også understreke at motorisert ferdsel ikke defineres som en del av 

friluftslivbegrepet. 

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for kommuner som ønsker å etablere snøscooterløyper 

for fornøyelseskjøring; Veiledning støy – snøskuterløyper. Av denne fremkommer det at for 

snøscooterløyper skal man benytte anbefalte støygrenser for motorsportbaner i T-1442, 

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». Dette medfører at der snøskutertraseen 
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berører støyfølsom bebyggelse, som for eksempel boliger og fritidshus, starter gul og rød støysone 

ved hhv. 60 og 70 dB. 

I naturområder som er definert som svært viktig eller viktig friluftsområde anbefales det en 

grenseverdi på L5AF 40 dB. Videre fremgår det av veilederen at det er maksimalverdien LAFmax som 

skal benyttes ved beregning av støyutbredelse, ikke ekvivalentnivået, og at det skal beregnes 

formottakspunkt i 4 meters høyde. Avhengig av blant annet topografi, skjermvirkning, meteorologi, 

hard eller myk mark, refleksjon og ikke minst type snøscooter, vil influensområdet for støyen fra en 

skuterpassering strekke seg fra noen få hundre meter til flere kilometer ut fra løypa. 

Tabell 3 i Miljødirektoratets veileder viser, sjablongmessig, minste avstand i meter fra senterlinjen 

av snøskutertraseen til ytterkant av støysone. 

 

Støyfaglige merknader til høringsforslaget 

Kommunen har utarbeidet en sjablongmessig oversikt over støyens influensområde langs 

skuterløypene og på de ulike vann ved ulike kjørehastigheter, 20, 40 og 60 km/t, i henhold til 

tabellen ovenfor. Denne oversikten viser ikke den sjablongmessige støyutbredelsen ved fullt 

gasspådrag (akselerasjon). Støysonene i saksutredningen antyder dermed ikke hvilke arealer 

skuterkjøring på de omsøkte vannene faktisk legger beslag på, med tanke på at støynivået i blant 

annet viktige friluftsområder anbefales ikke å overskride L5AF 40 dB. Som nevnt ovenfor vil en 

støyutredning basert på det faktiske terreng, gi et annet influensområde enn avstandene i tabell 3. 

Av de 22 vannene som er utredet er det tre stykker; Oksfjordvannet, Lankajavri og Sikkajavri, som i 

utredningen ikke anbefales åpnet for skuterkjøring. Dette skyldes at vannene er regulert og derfor i 

perioder har usikker is. Det eneste vannet som er omgitt av boliger og fritidshus, og der et vedtak 

om utstrakt skuterkjøring ville blitt vurdert påklaget fra Fylkesmannen ut fra slike støyhensyn, er 

Oksfjordvannet. Vi ville også sterkt frarådet at Sikkajavri ble åpnet for utstrakt skuterferdsel, da et 

populært utfartsområde for skiturer, fotturer, teltturer, isfiske og jakt da i langt større grad enn i 

dag ville bli utsatt for støy ut over anbefalt støynivå på L5AF 40 dB. Det ligger også private hytter 

ved vannet, men bruken av disse er ikke kjent for Fylkesmannen. 

Av de 19 gjenstående vannene er 11 vann registrert med verdi «viktig friluftsområde» og to vann 

registrer med verdi «svært viktig friluftsområde». 

stykker, ifølge saksutredningen, registrert som svært viktig friluftsområde. Selv om mange av 

brukerne tar seg frem til områdene med skuter er det også skigåere som bruker disse stedene og 

områdene rundt. Dersom det åpnes for utstrakt skuterkjøring utenfor skuterløypa på disse vannene 

vil støybildet bli vesentlig forverret, da støyen vil oppleves å komme fra «alle kanter». Dette vil 

også ramme rastende skuterbrukere. Fylkesmannen vil derfor fraråde at disse vannene åpnes for 

utstrakt skuterkjøring. 

Vannet Somájávri på grensen til Finland ligger i Ráisduottarháldi landskapsvernområde. At 

skuterløypa i dag går frem til vannet skyldes at løypa frem til Somashytta var etablert før 

landskapsvernområdet. Å tillate utstrakt skuterkjøring på vannet vil medføre støy langt over 

anbefalt støynivå på L5AF 40 dB i et relativt uberørt turområde. I tillegg er en utvidelse av 

skuterløypenettet i verneområder ikke i tråd med § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
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utmark og på islagte vassdrag, samt at det vil være i strid med vernebestemmelsene for 

landskapsvernområdet. Nærmere om dette nedenfor. 

3. Hensynet til sikkerhet 

Fylkesmannen skal påse at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt. Det fremgår av forskrift for 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a femte ledd, at forslag til forskrift blant annet 

skal ta hensyn til sikkerheten for de som kjører og andre. 

I utredningen til forskriften fremgår det at sikkerhet for de som kjører og andre har vært vurdert, 

herunder skredfare, usikker is og trafikkforhold. Fylkesmannen tiltrer utredningen som her er gjort, 

og støtter anbefalingen om ikke å tillate kjøring på Oksfjordvannet, Láŋkajávri og Sikkajávri, 

uavhengig av avstand fra løypa. 

4. NATURMANGFOLD, LANDSKAPSVERN OG FRILUFTSLIV 

4.1 Innledning 

Som nevnt er det vår oppfatning at kommunen ikke har hjemmel til å fastsette forskrift om «fri 

kjøring» med snøskuter på islagte vann. Adgangen er begrenset til å fastsette bestemmelser om 

kjøring ut fra skuterløyper på islagte vann for å raste. Ordlyden i forskriften må derfor endres i 

samsvar med gjeldende lovverk før den kan legges frem for endelig behandling og vedtak. Selv om 

ordlyden endres til «rasting» oppfatter vi likevel at kommunen ønsker bestemmelser som gir 

tillatelse til fri kjøring i forbindelse med rasting og vår uttalelse er basert på dette. 

Ifølge § 1 er formålet med forskriften å gi bestemmelser om kjøring med snøskuter på islagte vann i 

tilknytning til fastsatte snøskuterløyper i Nordreisa kommune. Disse løypene er i dag ikke fastsatt 

med hjemmel i motorferdselloven etter endringene som trådte i kraft 19.06. 2015. Dersom løypene 

skal videreføres må kommunene vedta disse løypene på nytt i henhold til saksbehandlingsreglene i 

de nye bestemmelsene, innen 19.6.2021. Fordi noen av løypene berører viktig naturmangfold og 

friluftsliv, mener Fylkesmannen det hadde vært en fordel om det ble iverksatt prosess på 

skuterløypene etter nytt regelverk, før det ble fastsatt bestemmelser om kjøring for å raste på isen 

på islagte vann i tilknytning til løypene. Disse faktorene ble ikke vektlagt i så sterk grad som dagens 

lovverk krever når løypene ble opprettet, og det foreligger ny kunnskap om naturmangfold i 

influensområdene til løypene. Friluftsliv og naturmangfold skal i større grad vektlegges når det 

gjennomføres prosess for fastsetting av skuterløyper. Dersom vedtaket ikke i tilstrekkelig grad 

bygger på hensynet til friluftsliv og naturmangfold, kan dette være grunnlag for klage. 

4.2 Naturmangfold og vernehensyn 

Kjøring ut på isen for å raste medfører økt motorferdsel og økt belastning på naturmangfold som er 

sårbart for forstyrrelser fra skutertrafikk. Vi legger her til grunn at det tillattes kjøring uavhengig 

avstand fra løypa, det vil si på hele vannet. Dette medfører at influensområdet som blir berørt av 

støy og forstyrrelser fra skuterløypene øker. Dette kommer også frem av støysonekartene i 

kommunenes utredning som viser at det er relativt store influensområder rundt de aktuelle 

vannene som blir berørt. Noen av vannene ligger så nært hverandre at støysonene overlapper. 

Kjøringen vil sannsynligvis bli mest omfattende på våren og sammenfaller med den mest sårbare 

tiden for vilt som har overvintret og overlevd vinteren. Opplagsnæring er brukt opp og det er lite 

næring å hente ute. 

Alle arter som har overlevd vinteren er sårbare på senvinteren, våren før produksjonen kommer i 

gang og gir tilgang til ny næring. Dette gjelder særlig vilt og fugler som bruker store arealer til søk 

etter næring. De trenger også tilstrekkelige tid til å hvile. I denne saken bør det legges spesielt 

vekt på å ta hensyn til gode vinterbiotoper for rype og hare siden begge disse artene nå er på norsk 

rødliste over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Det skal også tas hensyn til sensitive 

arter som rovfugl og fjellrev. 

Fylkesmannen har kunnskap om sensitive arter og viktig naturmangfold innenfor influensområdet til 

Somájávri og Stuora- Mollešjávri. Somájávri ligger også i et landskapsvernområde og adgang til å 

kjøre skuter ut av løypa for å raste medfører økt motorferdsel i et landskapsvernområde, noe som 
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er i strid med verneformålet. Dette vil etter vår oppfatning være i strid med 

motorferdselforskriften § 4 a som sier at nye løyper ikke kan legges i verneområder. Dette må også 

innebære at det i medhold av bestemmelsen ikke kan gis tillatelse til å kjøre inn i verneområder for 

å raste. Denne tolkningen har støtte i departementets merknader til § 4a, 2. ledd, fjerde til sjette 

punktum i forskriften, hvor det fremgår at løypene ikke må lokaliseres slik at det vil fremstå som 

naturlig å raste i et verneområde. 

Fylkesmannen mener at fri ferdsel med snøskuter på Somájávri og Stuora Mollešjávri ikke 

anbefales. Vi vil vurdere å klage dersom det fattes vedtak om forskrift med bestemmelser som 

tillater kjøring fra skuterløyper på isen for å raste på Somájávri og Stuora Mollešjávri av hensyn til 

naturmangfold og landskapsvernområdet. 

4.3 Naturmangfoldlovens prinsipper. 

Tillatelse til fri kjøring ut på isen for å raste på 19 vann, medfører en økt samlet belastning på 

naturmangfoldet som vi mener ikke er tilstrekkelig vurdert i utredningen. Utredningen viser til en 

vurdering av samlet belastning på hvert enkelt vann. Dette er ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet 

til vurdering av samlet belastning i tråd med naturmangfoldloven § 10. Det er den samlete 

belastningen på naturmiljøet fra fri kjøring med skuter for å raste på alle de 19 vannene som skal 

vurderes. Flere av støysonene overlapper og medfører et samlet influensområde som er stort. 

Støysone rundt Stuora Mollešjávri, Luosmejávri og vann 756, overlapper hverandre og utgjør en 

samlet støysone med utstrekning på ca. 10km. Det samme gjelder for Vilbealesjávri, Sorbmejávri, 

Goččesjávri og Čuollojávri. Det må gjøres en vurdering og vektlegging av samlet belastning før det 

treffes vedtak i saken for å oppfylle kravet i § 10 i naturmangfoldloven. 

Fri kjøring på islagte vann for å raste medfører økt motorferdsel og risiko for negative konsekvenser 

for naturmangfold. Kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene av skuterkjøring på biologisk mangfold 

er mangelfullt og føre- var prinsippet i naturmangfoldloven § 9 skal tillegges vekt i denne saken. 

Det skal derfor foretas avbøtende tiltak som begrenser skade på naturmangfoldet, jf 

naturmangfoldloven § 12. Denne vurderingen er ikke gjort fordi kommunen anser § 12 som ikke 

relevant for saken. Etter Fylkesmannens oppfatning er naturmangfoldloven § 12 relevant for denne 

saken og Fylkesmannen vil vurdere å klage dersom det fattes vedtak uten at det er vurdert og 

foreslått avbøtende tiltak for å begrense skade på naturmangfold. Dette kan for eksempel være at 

bestemmelsene om kjøring for å raste på isen tillates på færre vann som reduserer utstrekning på 

influensområder og begrenses til tid og rom som ivaretar hensyn til naturmangfold. 

Miljøvernavdelingen minner om at alle offentlige beslutninger som berører naturmangfold skal 

vurderes etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven kap II, §7 (8-12). 

Vedtaksmyndigheten skal synliggjøre skriftlig hvordan prinsippene er vurdert og vektlagt når 

beslutningen foreligger. I dette tilfellet når det fattes vedtak om bestemmelser om kjøring med 

snøskuter ut fra skuterløype på islagte vann for å raste. Vi vil vurdere å klage på vedtaket dersom 

det ikke fremgår at konsekvensene av tiltaket på naturmangfoldet er vurdert og vektlagt i 

beslutningen, og at vedtaket i tilstrekkelig grad bygger på prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12. 

De miljørettslige prinsippene i §7 (8-12) gjelder kunnskapsgrunnlaget (§8), føre-var-prinsippet (§9), 

økosystemtilnærming og samlet belastning (§10), kostnader ved miljøforringelse (§11) og 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12). Vi viser her til egen veileder til 

naturmangfoldloven kapittel II: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2012/ny-

veileder-til-naturmangfoldloven-kapit.html?id=670569.  

Ved Somájávri er det et vidt landskap. Støy ved økt motorisert ferdsel vil oppleves sjenerende og 

som en negativ faktor. Økt mulighet for kjøring på Somájávri på norsk side for å raste vil kunne gi 

mer motorferdsel med mer støy i verneområdet, en økt samlet belastning for naturmangfold og 

opplevelse ved friluftsliv. 

4.4 Oppsummering 
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Fylkesmannen vil vurdere å klage dersom det fattes vedtak om forskrift med bestemmelser som 

tillater kjøring fra skuterløyper på isen for å raste uavhengig av avstanden fra løypa, på Somájávri 

og Stuora Mollešjávri, av hensyn til naturmangfold, landskapsvernområde og friluftsliv. 

Vi vil vurdere å klage på vedtaket dersom det ikke fremgår at konsekvensene av tiltaket på 

naturmangfoldet er vurdert og vektlagt i beslutningen, og at vedtaket i tilstrekkelig grad bygger på 

prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12. Dersom det fattes vedtak uten at det er vurdert og 

foreslått avbøtende tiltak for å begrense skade på naturmangfold, kan dette også være grunnlag for 

klage. 

Vi er tilfreds med at Sikkajavri og Oksfjordvannet er tatt ut og ikke inngår i forskriften til høring. 

Disse ligger i mye brukte områder for friluftsliv og som ville blitt berørt med økt støy og aktivitet 

ved mer kjøring med skuter for å raste. De ligger også i områder kartlagt og verdisatt som «svært 

viktige friluftsområder». Også Somasjávri ligger i «svært viktig friluftsområde». Utredningen viser 

feilaktig at Mollesjavri - Sivravatnet er satt som svært viktig friluftsområde, det skal være «viktig 

friluftsområde». 

5. Hensynet til reindrift 

Reindriftsavdeling vest har ikke motforestillinger til ny lokal forskrift om motorferdsel med 

snøskuter på islagte vann i Nordreisa kommune, Troms, men vil generelt påpeke at Fylkesmannen 

gjennom § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven har hjemmel til å innføre midlertidige 

motorferdselsforbud «når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts eller viltinteresser, eller 

andre interesser som motorferdselloven skal ivareta». 

Kommunens kommentar: 

Fylkesmannens innspill er tatt til etterretning. Utredningen er styrket, spesielt for temaene 

naturmangfold, friluftsliv og støy. Det er lagt til et eget kapittel der samlet belastning vurderes. 

Begrepsbruket er endret. Flere vann er tatt ut av forskriftsforslaget etter første gangs høring og 

offentlig ettersyn. 
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4.2.8. Statskog SF (1.3.2016) 

 

Kommunens kommentar: 

Statskog SFs innspill er tatt til etterretning. 

 

4.2.9. Reisa nasjonalparkstyre (19.4.2016) 

Den foreslåtte lokale forskriften, som legger til rette for bla fri kjøring med snøskuter på 

Somájávri, kan ikke godkjennes. 

Denne nye forskriften er i strid med bestemmelsene i verneforskriften for Ráisdouttarhálti 

landskapsvernområde. Verneforskriften har et generelt forbud mot motorferdsel, men har særskilt 

unntatt «Bruk av beltekjøretøy på vinterføre t.o.m. 1. mai etter løype til Somájávri i samsvar med 

forskrift» som allerede gjelder. Den har altså ikke unntak for motorferdsel ut over det som er 

beskrevet i denne. 

Vi kan heller ikke se at grunnlaget for dispensasjon er til stede da tiltaket «fri kjøring» ikke kan sies 

å falle faller inn under dispensasjonskriteriet «nødvendig transport». Det vil samtidig bety at det vil 

være vanskelig å fylle vilkårene etter nml § 48, og at heller ikke denne bestemmelsen er aktuell 

som hjemmelsgrunnlag for fri kjøring. 

Kommunens kommentar: 

Nasjonalparkstyrets innspill er tatt til etterretning. Somájávri er tatt ut.  
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4.2.10. Troms fylkeskommune (2.3.2016) 

Begrepsbruken «fri kjøring» - «kjøring for å raste» 

I foreslått forskrift benyttes begrepet «fri kjøring» på islagte vann, blant annet i paragraf 3 og 4. 

Dette er misvisende og strider mot premissene i den nye motorferdselloven. I Forskrift om bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4 a, heter det at kommunene i Finnmark og 

Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) omfatter 

myndigheten også adgang til i forskrift å tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste. Det er 

viktig at dette tydeliggjøres, og at det også presiseres i formålet til forskriften. Konsekvensene for 

friluftsliv, naturmangfold m.m. vil være mye større om det bedrives fri kjøring på vannene utover 

rasteformålet. 

Utrede virkningene snøskuterkjøringen på vannene har for friluftslivet 

I følge forskriften skal kommunen kartlegge og verdsette friluftslivsområdene som berøres av 

snøskuterløypen og utrede virkningene løypene har for friluftsliv og naturmangfold i 

influensområdet. Influensområdet er det området som blir påvirket av etablering av 

snøskuterløyper, for eksempel det området som blir påvirket av støy. 

For hvert vann i utredningen til Nordreisa kommune vises det til områdets verdi i henhold til 

friluftslivskartleggingen som er gjennomført. Vannene er alle gitt en verdi enten A svært viktig, B 

viktig eller C registrert. I tillegg beskrives områdene med hensyn til friluftsliv, tilrettelegging o.l. 

Flere av vannene har fått høy verdi for friluftsliv fordi det går snøskuterløype til vannet, selv om 

skuterkjøring i seg selv ikke er å regne som en friluftslivsaktivitet. For hvert vann er det opplyst om 

kommunen mener det vil være konflikt mellom fri kjøring med snøskuter og friluftslivsinteressene. 

Virkningene snøskuterløypene vil ha på friluftsliv på vannene og i influensområdet skal utredes, 

men det framkommer ikke av kommunens utredningen om eller hvordan dette er gjort. Klima- og 

miljødepartementet opplyser i brev til Troms fylkeskommune 18.08.2015 at utredningen bor 

gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig 

kompetanse. Det bor i utredningen redegjøres for undersøkelser eller tiltak som kan iverksettes 

for å unngå skader eller ulemper for friluftsliv og naturmangfold. Ny temaveileder om friluftsliv i 

konsekvensutredninger etter plan og bygningsloven (pbl) er under utarbeidelse. Inntil videre kan 

veilederen «Friluftsliv i konsekvensutredninger etter pbl» (Håndbok 18-2001) brukes ved vurdering 

virkningene løypene vil ha for friluftsliv. Utredningene må gjennomføres på en slik måte at de gir 

høringsinstansene grunnlag for å vurdere kommunens forslag. 

Det er endringene i forhold til dagens situasjon som skal beskrives og vurderes. Vurderingen skal ta 

utgangspunkt i den funksjonen friluftslivsområdet (vannet) har før en eventuell åpning for rasting 

på hele vannet, og vurdere virkningene kjøringen vil ha for de brukerne som søker de kvalitetene 

som friluftslivsområdet representerer i dag. Et sentralt spørsmål er om brukerne fortsatt vil få 

mulighet til samme type friluftsliv i framtida. I mange tilfeller vil dette avhenge av om det finnes 

andre friluftslivsområder i nærheten med omtrent samme kvaliteter som de områdene som berøres 

av utvidelsen av løypebruken. Dette er grunnen til at alternative områder utenfor influensområdet 

må inngå som en del av statusbeskrivelsen og kvalitetsvurderingen. Vil opplevelseskvaliteten for 

friluftslivet endres i forhold til at hele vannet kan kjøres på? 

Vurderingen av påvirkning må relateres til det som er viktige kvaliteter ved området før en 

eventuell åpning for rasting på hele vannet. For hvert enkelt vann blir det sentrale spørsmålet hvor 

stor påvirkning planlagte skuterkjøring vil få på den type friluftsliv som utøves i de områdene som 

blir berørt. 

Snøskuter og friluftsliv 

Det er ingen tvil om at snøskuterkjøring er et middel for å oppleve naturen og utøve 

friluftslivsaktiviteter. Flere av vannene har fått høy verdi som friluftslivsområde fordi det går 

snøskuterløype til vannet. Ved hjelp av snøskutertransport blir områder som ellers er langt unna 
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lettere tilgjengelig og attraktive for å utøve tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som isfiske, 

skigåing, båling, telting osv. Snøskuterkjøring i seg selv er ikke å regne som en friluftslivsaktivitet. 

Verdsetting av et friluftslivsområde gjøres ved hjelp av et sett med verdikriterier fra 1 til 5. 

Verdisettingskriterier er: 

 brukerfrekvens - hvor stor er dagens brukerfrekvens? 

 hvem er brukerne —er brukerne lokale, regionale eller nasjonale? 

 opplevelseskvaliteter — områdets spesielle natur- eller kulturhistoriske 

 opplevelseskvaliteter 

 symbolverdi- har området spesiell symbolverdi? 

 funksjon —har området en spesiell funksjon? 

 egnethet —er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter, 

 tilrettelegging —er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? 

 lydmiljø —har området et godt lydmiljø? 

 inngrep —er området inngrepsfritt? 

 tilgjengelighet —er tilgjengelighet god? 

Skuterkjøring inngår ikke som et verdisettingskriterium for et friluftslivsområde, og kan ikke 

vektlegges som en grunn for at et område er et attraktivt friluftslivsområde. Transport ved hjelp av 

snøskuter, bil, buss osv. gjør et område mer tilgjengelig, og det har betydning for områdets verdi 

for friluftsliv. 

Støy og friluftsliv 

Ved utredning av støy, effekter for friluftsliv og naturmangfold mv. må kommunen ta hensyn til de 

bestemmelser som er gitt om maksimal kjørelengde ut fra løypene til rasting ved beregning av 

influensområde. Stillhet og ro er viktige kvaliteter ved friluftslivet. Kommunen må gjøre 

vurderinger rundt konsekvenser av støy —både for friluftslivet, men også for boliger og hytter som 

blir berørt av snøskuterløypene. Det er understreket i forarbeidene til loven at hensyn til 

friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt når snøskuterløyper skal planlegges og fastsettes. 

Kommunen bør ikke legge snøskuterløyper i viktige eller svært viktige friluftslivsområder. 

Troms fylkeskommune ber kommunen om: 

1. Å gjøre en mer omfattede utredning av virkningene løypene vil ha på friluftsliv på vannene 

og i influensområdet. 

2. At støy må vurderes ut ifra påvirkningen det har på friluftsliv. 

3. At begrepsbruken «fri kjøring» må endres til «kjøring for å raste». 

Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens innspill er tatt til etterretning. Utredningen er styrket, spesielt for temaene 

naturmangfold, friluftsliv og støy. Det er lagt til et eget kapittel der samlet belastning vurderes. 

Begrepsbruket er også endret. 
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4.3. Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Forhåndsvarsel om utarbeidelse av forskrift ble varslet på kommunens hjemmesider den 8. 

desember 2015.  

Frist for uttalelser til arbeidet var satt til den 31. desember 2015. Det kom inn én skriftlig uttalelse 

til forhåndsvarselet. 

 

4.3.1. Naturvernforbundet i Nordreisa (31.12.2014) 

Naturvernforbundet i Nordreisa(NiN) er kjent med at miljø-, plan- og utviklingsutvalget skal gå i 

gang med arbeidet med en lokal forskrift som åpner for fri kjøring med snøskuter på islagte vann 

som ligger i skuterløypene. 

NiN ønsker derfor å komme med noen innspill til dette arbeidet. Nordreisa kommune har en unik og 

variert natur. Det vil vi også ha i fremtiden slik at de som kommer etter oss også kan få oppleve 

denne juvelen av villmark og uberørt natur. 

I Stortingsproposisjon 35 L oppfordres kommunene til å ta spesielt hensyn til friluftslivet og at 

snøskuterløyper ikke bør legges i spesielt viktige eller viktige friluftsområder. Det understrekes 

også at kommunene bør holde store sammenhengende vinterfriluftsområder frie for 

snøskuterløyper. I Nordreisa ligger en stor del av løypenettet i høyfjellet, og dette området har en 

topografi som gjør at motorstøy kan høres på lang avstand. Fri skuterkjøring på islagte vann og 

vassdrag vil føre til en betydelig utvidelse av løypenettet med mange kilometer og samtidig en 

utvidelse av støysonen på fjellet. Områder fri for motorstøy skrumper stadig inn, og jo høyere til 

fjells kjøringen foregår jo lengre sprer støyen seg. I følge Miljødepartementet forsvinner det aller 

mest områder i Nord Norge, noe som gir oss et særlig ansvar for å ta godt vare på de gjenværende 

støyfrie områdene. 

Sikkajarvi 

Sikkajarvi har til alle tider vært et populært og mye brukt turområde for bygdas befolkning både 

sommer og vinter. I dag er det skiløype til, og over vannet fra Veibrink og Sørkjosen og videre til 

Kildalen. Da det ble opprettet skuterløype til Sikkajarvi var løypeslutt merket i god avstand fra 

vannet. Det var god selvjustis blant skuterfolket om å respektere at det ikke ble kjørt ut på vannet. 

Etter hvert har løypeslutt merkingen blitt flyttet helt til strandlinjen. Med regelen om rasting 300 m 

fra løypen, har dette har ført til at nesten alle nå kjører ut på vannet når det skal fiskes. Vi i NiN 

mener denne praksisen må stoppes, og at snøskuterløypa som kommer opp fra Rotsund må stoppe 

300 m fra Sikkajarvi. Dette vil hindre kjøring ut på vannet, og man unngår støy og ulovlig kjøring i 

skiløypene i området. Sikkajarvi er i tillegg et regulert vann og dette kan igjen føre til usikker is. 

Sikkajarvi er det vannet i Nordreisa som er mest brukt både av fot og skiløpere, og hvor det 

samtidig er gjort tilgjengelig for motorisert ferdsel til vannet med snøskuter. Det er derfor spesielt 

viktig at dette vannet gis et godt vern mot motorisert ferdsel på selve vannet 

Goccesjarvi 

Snøskuterløypa som går vest for Sidusoaivi kan fjernes, fordi det er kortere å kjøre til Sivravannet 

via Cuollojarvi. Denne sløyfa generere bare ekstra motorferdsel i fjellet. Hva er vitsen med to 

adkomstveier til et vann? Nordreisa kommune og Nordreisa skuter og båtforening bør merke 

løypene, og informere om hvilke vann det er lov/ikke lov å benytte på en slik måte at det ikke er 

tvil om hvilke vann som er tilgjengelig for snøskuter og hvilke som ikke er det. Flere av vannene 

som ligger nærme opp til løypenettet på østsiden av Reisadalen har potensielle terrengfeller i 

nærheten. 

Røyelløypa -Ragasjarvi 

Denne løypa bør stoppe ved vestenden av Ragasjarvi. I følge Nordreisa skuter og båtforening brukes 

vannet som akselerasjons flate for å kjøre opp på toppen av den 1024 m høye Corrogaisa. Dette er 
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et fjell som kan gi store snøskred. Det er ikke lenge siden det i dette område var en dødsulykke i 

forbindelse med ulovlig kjøring utenfor løype. 

Regjeringen har ikke pålagt kommunene å vurdere hverken risikoen (terrengfeller, støy, islagte 

vann og vassdrag) for ulovlig kjøring eller konsekvensene av det. Naturmangfoldloven §9 føre var 

prinsippet som sier: «når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 

hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmiljøet». NiN mener at viktigheten av å åpne forsiktig i samsvar med hva tilgjengelige midler 

og kunnskap gjør mulig å kontrollere, før det eventuelt kommer ut av kontroll, kan knapt nok 

undervurderes. Erfaringer fra både Norge og enda mer fra andre land, viser at det nærmest umulig 

å stramme inn når man først har åpnet opp. 

NiN mener Nordreisa kommune må bruke motorferdselloven og minne på om at den er til for å 

redusere motorferdsel i utmark til et minimum. En lokal forskrift som skal åpne opp for fri ferdsel 

på islagte vann og vassdrag må utredes på best mulig måte. Nordreisa kommune må gjøre en 

utredning som man i ettertid kan gå god for og som ikke skader de som kjører snøskuter og heller 

ikke de som ferdes i naturen uten motor. 

Kommunens kommentar: 

I kommunens friluftsområdekartlegging er områder som er mye brukt til friluftsaktivitet knyttet til 

eksisterende snøskuterløyper vurdert til å være verdifulle områder for friluftslivet. I faktaarkene 

for de ulike friluftsområdene beskrives det om området brukes til «stille» friluftsliv eller om den 

bruken som gjør at området vurderes som verdifullt er knyttet til eksisterende snøskuterløyper. 

Dette gjør at vi får noen viktige og svært viktige friluftsområder som vinterstid er viktige på grunn 

av aktivitet tilknyttet snøskuterløypene. Dette har vi skilt på i vår vurdering av de ulike vannene. Å 

beholde noen områder for «stille» friluftsliv er viktig for kommunen. Vi har også forsøkt å være 

relativt restriktive på å utvide gul støysone tilknyttet eksisterende snøskuterløyper. 

Når det gjelder snøskuterløypa som går vest for Sidusoaivi, samt Røyelløypa, så er ikke fjerning av 

eksisterende løypestrekninger, opprettelse av nye eller justering av eksisterende traséer et tema 

for denne utredningen. Dette må tas opp ved revisjon av forskrift for snøskuterløyper i Nordreisa 

kommune.  
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Vedlegg 1: Støysonekart for ordinære snøskuterløyper i 

Nordreisa kommune 

Gul støysone er beregnet etter en sjablongløsning i Miljødirektoratets midlertidige veileder for støy 

i snøskuterløyper. Støysonene tar derfor ikke hensyn til naturlige støyhindre og –forsterkere i 

terrenget. Løsningen gir allikevel en indikasjon på spredning av støy fra snøskuterkjøring i ulike 

hastigheter. Den viser minste avstand i meter fra vannets vannlinje til ytterkant av gul støysone. 

Stiplet linje nærmest vannet viser Støysone ved en hastighet på 20 km/t (450 m). Neste stiplete 

linje viser gul støysone ved en hastighet på 40 km/t (800 m). Neste stiplete linje viser gul støysone 

ved en hastighet på 60 km/t (1 400 m). Ytterste heltrukne linje viser gul støysone ved full 

akselerasjon (2 800 m). Blå stiplet linje viser eksisterende trasé for snøskuterløype. 

NB! Alle utreda vann vises med blå flate på kartutsnittene. 
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Vedlegg 2: Støysonekart for både ordinære snøskuterløyper i 

Nordreisa kommune og nye støysoner for alle vurderte vann 

For forklaring til kartet, se vedlegg 1. 
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Høring av revisjonsdokument for Kvænangen-reguleringen i Kvænangen og 
Nordreisa kommuner 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Utkast til høringsuttalelse til NVE fra Jan Tørfoss 
2 Nordreisa Jeger og fisk - brev til NVE - 2. mai 2016 

Vedlegg: 
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7546&type=V-1 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  
 

Behandling: 
Habilitet ble etter anmodning fra representanten Ola Dyrstad (Sp) avgjort av utvalget til at Ola 
Dyrstad (Sp) var habil. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune ber NVE om å vurdere om minstevannføring kan være aktuelt, vurdere om 
det er andre tiltak som kan forbedre miljøforholdene i Mollešjohka istedenfor eller i tillegg til 
minstevannføring, samt innføre moderne miljøvilkår. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune ber NVE om å vurdere om minstevannføring kan være aktuelt, vurdere om 
det er andre tiltak som kan forbedre miljøforholdene i Mollešjohka istedenfor eller i tillegg til 
minstevannføring, samt innføre moderne miljøvilkår. 
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Saksopplysninger 
Stuora Mollešjavri ble regulert som en del av vannkraftutbyggingen av Abojohka i Kvænangen 
kommune etter tillatelse gitt 15. mai 1964. I tillatelsen ble revisjonstiden satt til 50 år, og fra 
2014 kunne det derfor fremmes krav om revisjon av konsesjonsvilkår slik at vilkårene til 
konsesjonen kan behandles på nytt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVEs 
utgangspunkt for en revisjon vil være å bedre miljøforholdene i de berørte vassdragene.  
 
Nordreisa kommunestyre vedtok å fremme krav om revisjon i sak 6/14 den 20. mars 2014. 
Vedtaket lød som følger: 

Nordreisa kommune krever revisjon av konsesjonsvilkår etter vassdragsreguleringsloven 
§ 10 nr 3, for overføringen fra Stuora Mollesjavri til Abbujokka, tas opp til revisjon. 
Krav fremmes med bakgrunn i ønske om å forbedre miljøtilstanden i Mollesjohka og 
Reisaelva som har vært skadelidende på grunn av reguleringen av Stuora Mollesjavri, 
samt de økonomiske vilkår som ligger til grunn for konsesjonen. 

 
I vår utredning til vedtaket hadde vi tatt med de konsekvensene som Interessegruppa for 
tilbakeføring av Stuora Mollešjávri til Reisaelva, som ønsker å få tilbake vannføringen i 
Mollešjohka gjennom strengere miljøkrav til regulant, hadde påpekt. Disse punktene besvarer 
Kvænangen Kraftverk AS (KK) i sitt revisjonsdokument. Oppsummering av kravene og KKs 
svar kommer lengre ned. 
 
NVE fattet den 11. mars 2016 vedtak om å åpne sak om revisjon av konsesjonsvilkår for 
reguleringene i Abojohkavassdraget og Njemenjaikujåkkavassdraget i Kvænangen og Nordreisa 
kommuner i Troms. Kvænangen Kraftverk har skrevet revisjonsdokument, og NVE har sendt 
dokumentet på høring. 
 
Vedtaket lyser som følger: 

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. 

 
I sitt vedtak om å åpne sak om revisjon har NVE skrevet at: 

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 åpner imidlertid for å vurdere endring i 
blant annet manøvreringspraksis, minstevannslipp, biotopjusterende tiltak og utsetting 
av fisk. 

 … 
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 
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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. 

 … 
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. 

 
Hovedformålet med en revisjon er å bedre miljø- og naturforholdene ved å avbøte ulemper og 
negative virkninger ved utbyggingen. Dette må avveies mot formålet med konsesjonen, som er 
kraftproduksjon. Bestemmelser i konsesjonen om høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV 
og LRV) samt overføringer kommer ikke inn under hva som kan revideres. Privatrettslige 
forhold omfattes ikke av en revisjon. Økonomiske vilkår som ikke kan knyttes direkte til 
miljøvilkår omfattes normalt sett heller ikke. Opprustning og utvidelse (O/U) av eksisterende 
anlegg er relevant å vurdere i en revisjon. 
 
I Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer (Olje- og 
energidepartementet, mai 2012) fremkommer det at Revisjonsadgangen er ment å innebære en 
modernisering eller ajourføring av konsesjonsvilkårene, blant annet når det gjelder miljø. 
Revisjonen skal også gi anledning til å oppheve vilkår som har vist seg urimelige, unødvendige 
eller uhensiktsmessige. Innholdsløse vilkår vil bli fjernet, for eksempel spesielle vilkår som 
knytter seg til selve anleggsperioden. Innenfor bestemte rammer kan revisjonen gi mulighet til å 
sette nye vilkår for å rette opp skader og ulemper for allmenne interesser som har oppstått som 
følge av reguleringene. 
 
Kvænangen Kraftverk har blitt bygget over fem byggetrinn i årene 1964 til 2009. Det er bygget 
fire vannkraftverk i tilknytning vassdragene og det produseres årlig om lag 308 GWh. 
Vannressursen er meget godt regulert og er svært viktig for levering av effekt og vinterkraft til 
Finnmark og Nord-Troms. 
 
Stuora Mollešjávri ble overført nordover til Ábojávri magasin i 1967 i forbindelse med første 
byggetrinn av Kvænangen Kraftverk. Det slippes ikke minstevannføring fra Stuora Mollešjávri i 
dag, og Mollešjohka (utløpselven) er derfor tørrlagt den øverste kilometeren. Første større 
sidebekk kommer inn etter ca 1 km, men elva har ingen god sammenhengende vannstreng før 5 
km nedenfor Stuora Mollešjavri. Videre nedover Mollešjohka får elva etter hvert et betydelig 
restfelt. Ved målestasjonen Mollešfossen, som ligger ca 7 km oppstrøms fossen, er det i 
gjennomsnitt en restvannføring i dag på 76 % av den vannføringen en ville hatt uten fraføring av 
Stuora Mollešjávri. Det overførte vannet utgjør en middelvannføring på 1,3 m³/s, hvilket utgjør 
en produksjon i Kvænangen Kraftverk på ca 63 GWh. 
 
Kvænangen Kraftverk AS (KK) har laget et revisjonsdokument som går igjennom og vurderer 
de krav som er fremsatt. Det er også utført flere undersøkelser og beregninger av eksterne firma 
for å vurdere dagens tilstand, samt se på virkning og konsekvens av foreslåtte tiltak. 
 
Oppsummering av Kvænangen Kraftverk AS’ vurdering av våre krav 
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Her følger en kortversjon av Kvænangen Kraftverk AS’ vurdering av våre krav. Disse 
vurderingene er basert på faguttalelsene fra Ecofact, NINA/Ferskvannsbiologen og Sweco. Våre 
krav i kursiv.  
 
Betydelig lavere vannstand i Mollešjohka. Den første kilometeren er tørrlagt. 

Det bekreftes at den øverste kilometeren av Mollešjohka er tørrlagt. Fra Mollešluoppal 
øker vannføringen noe, men en god sammenhengende vannstreng er det ikke før ca. 5 
km nedstrøms Stuora Mollešjavre 
 
Overføringen av Stuora Mollešjavre til Ábojávri magasin utgjør en middelvannføring på 
1,3 m3/s. Ved målestasjonen i Mollešjohka er det i dag en restvannføring på 76 % av den 
vannføringen en ville ha hatt uten fraføringen av vann fra Stuora Mollešjavre. 
Målestasjonen ligger ca. 7 km oppstrøms Mollešfossen. Gjennomsnittlig vannføring i 
selve fossen er på 78 %.  

 
Sterk reduksjon (tap) av fiskebestandene i Mollešjohka. 

I Mollešjohka, oppstrøms fossen, er de øverste ca. 5,5 km uegnet for fiskevandring og 
som gyte- og oppvekstområde for fisk. I den resterende strekningen ned til Mollešfossen 
er forholdene gode. 
 
Nedenfor fossen har redusert vannføring sannsynligvis medført redusert rekruttering og 
oppvekstvilkår for fisken i denne delen av elva. I de undersøkelsene som er gjort på 
tetthet av lakseunger har det vist seg at tettheten i Mollešjohka er god sammenliknet med 
både hovedelva og andre sideelver. En eventuell reduksjon av mengden lakseunger 
Mollešjohka er også vurdert til å ha liten total betydning for Reisavassdraget, da det kun 
er 800 meter av Mollešjohka som er tilgjengelig for anadrom laksefisk. 

 
Økt drenering av vann fra terreng til Mollešjohka på grunn av lavere vannspeil i elva. En 
konsekvens av dette er at myrer tørker opp og påvirkes negativt. 

Myrer dannes i hovedsak i områder der grunnvannet kommer til overflaten og er stabilt 
høyt. Mollešjohka har stort sett et svært bredt elveløp som er tilpasset store flommer og 
en vannstand som raskt kan endre seg. Dette er ikke forenelig med myrvegetasjon som 
krever stabilt fuktige miljø. Myrene i nærheten av elva har andre og mer stabile kilder til 
grunnvann. Det er derfor lite trolig at elva påvirker grunnvannsnivået nevneverdig så 
lenge det er noe vann i elva. I de øvre kilometerne der elva faktisk er helt tørr så er det 
derimot sannsynlig at grunnvannsspeilet stedvis har blitt senket. Nedenfor cirka 460 
m.o.h. går elva i en bergkløft og har svært liten kontakt med grunnvannet. 

 
Negativt for Reisa nasjonalpark, siden siste del av Mollešjohka nå ligger innenfor 
nasjonalparken. 

Graden av urørthet er en faktor som vektlegges under vurdering av verneverdier. Inngrep 
som for eksempel kraftutbygging anses som negativt i forhold til verneformålet. Det er 
ingen tvil om at verneverdiene i Reisa nasjonalpark ville vært større hvis Mollešjohka 
ikke hadde vært utbygd. 

 
Mollisfossen er en viktig turistattraksjon, og påvirkes også negativt ved det går mindre vann enn 
normalt i vassdraget. 

Fraføring av vann fra Stuora Mollešjávri har ført til at det renner mindre vann i 
Mollešfossen. En reduksjon på 16,4 % i nedbørsfelt gir en endring i den visuelle 
opplevelsen av fossen. KK har ikke inntrykk av at reguleringen oppleves som negativ for 
de fleste besøkende. For personer som er opptatt av uberørt natur og/eller kjenner 
Mollešjohkas historie er imidlertid utbyggingen negativ. 
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Lavere og mer ustabil vannstand i Reisaelva. Dette påvirker både fisk og ferdsel på elva. 

Vannføringsreduksjonen er beregnet til å utgjøre 6 % på årsbasis i Reisaelva nedstrøms 
samløpet med Mollešjohka, men kan i perioder av året utgjøre opp mot 14 %. Den 
største prosentvise effekten inntrer imidlertid i perioder med høye vannføringer i 
Reisaelva, og effekten avtar nedover elva. 
 
Siden det aldri kommer noe vann fra feltet til Stuora Mollešjávri til Mollešjohka, kan 
vassdraget anses som et uregulert vassdrag med et redusert nedbørfelt. Det betyr at 
vannførings- og vannstandsvariasjoner følger et naturlig mønster. Det er ikke noe som 
indikerer at vannstandsforholdene i Reisaelva skal ha blitt mer ustabile. 
 
Det foreligger lite informasjon om fiskebestandene i Reisaelva fra tiden før 
reguleringsinngrepet (1967). Det foreligger fangststatistikk for voksen laks helt tilbake 
til 1880, men det er ingen trender i dette materialet som underbygger en negativt 
utvikling av laksebestanden etter reguleringsinngrepet. Ungfiskregistreringene viser at 
tetthetene av laksunger er om lag 10 ganger høyere nå (2005-2015) enn 15-35 år tilbake i 
tid. Basert på dagens kunnskapsstatus vurderes det som vanskelig å avdekke eventuelle 
reguleringseffekter for fiskesamfunnet i Reisaelva, samt å isolere slike effekter fra andre 
naturlige eller menneskeskapte variabler. 
 
Ferdsel på Reisaelva med elvebåt kan til tider være utfordrende på grunn av lav 
vannstand i elva, men dette gjelder oppstrøms samløpet med Mollešjohka, der elva 
stedvis endrer karakter og har brattere stryk. Fra noe ovenfor Mollešjohka og nedover er 
det lite problemer med fremkommelighet selv ved svært lav vannstand i elva. 

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

Dette mener NVE at dette gjelder privatrettslige forhold som må løses direkte mellom 
grunneierne og regulanten, og dette kravet kommenteres ikke ytterligere av KK. 

 
Reisavassdraget er et vernet vassdrag som påvirkes negativt av reguleringen. 

Reisavassdraget ble vernet i 1986, med hovedformål å sikre vassdraget mot 
kraftutbygging. Fraføring av vann fra Stuora Mollešjávri i 1964 resulterte i at Reisaelva 
mistet 1,8 % av sitt totale nedbørsfelt og ca. 6 % vannføringen ved samløpet 
Mollešjohka/Reisaelva. Med bakgrunn i det nevnte ovenfor vurderes fraføringen av vann 
fra Mollešjohka til å ha lite til ingen effekt på Reisavassdraget som vernet vassdrag. 

 
Revisjon av økonomiske vilkår 

NVE skriver at «Når det gjelder krav knyttet til økonomiske vilkår (konsesjonsavgifter, 
konsesjonskraft og næringsfond) omfattes disse normalt ikke av en vilkårsrevisjon.» KK 
kommenterer ikke kravet ytterligere. 

 
Minstevannføring 
Av fagrapportene fremkommer det at et pålegg om minstevannføring ikke vil ha noen merkbar 
effekt på vassdragsmiljøet i Mollešjohka og Reisaelva, og det vil heller ikke gi en synlig endring 
i Mollešfossen. Aktuell minstevannføring vil være 0,116 m3/s. Dette er den beregna 5-
persentilen for området. Vannet fra en minstevannføring av denne størrelsesorden som slippes 
like nedenfor vannet vil bre seg utover og forsvinne mellom steinene og ned i sedimentene. 
Dette gjør at de ønskede effekter ikke oppnås. Oppsummert mener fagrapportene at slipp av 
minstevannføring vil ha ingen eller ubetydelig effekt på de ulike parameterne som ønskes 
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forbedret. Tabell 10-1 i revisjonsdokumentet (side 61-62) gir en god oppsummering av 
faguttalelsene om effekten av minstevannføring.  
 
Et pålegg om minstevannføring vil føre til et krafttap på ca. 5,5 GWh, primært vinterkraft. Det 
er vurdert slik at installasjon av et hevertanlegg vil være den beste løsningen, med lavest 
miljøkonsekvens, for slipp av vann fra Stuora Mollešjávri til Mollešjohka. Dette vil koste ca. 9,4 
Mkr. Driftsutgifter kommer i tillegg.  
 
KK’s oppsummering 
KK fraråder at det pålegges minstevannføring da krafttapet er betydelig og de oppnådde 
effektene er ubetydelige. Det er ikke sannsynliggjort noen positiv effekt av minstevannføring på 
strekningen. Kvænangen Kraftverk er tvert imot av den oppfatning at et pålegg om 
minstevannføring fra Stuora Mollešjavri til Mollešjohka i sum vil få negativ miljømessig 
konsekvens. Minstevannføring vil videre medføre redusert evne til å yte effektkjørt produksjon 
for å stabilisere nettet i Nord-Troms og Finnmark. Hensynet til opprettholdelse av 
kraftproduksjon og reguleringsevne skal som kjent veie tungt. Når det samtidig er på det rene at 
minstevannføring kun vil gi ubetydelig (om ikke negativ) miljømessig gevinst, er det etter 
Kvænangen Kraftverks syn åpenbart at det ikke er grunnlag for et pålegg om minstevannføring 
fra Stuora Mollešjávri til Mollešjohka. 
 
Interesseforeninga for Reisaelva 
Saksbehandler har vært i kontakt med Jan Tørfoss i Interesseforeninga for Reisaelva og 
forespurt hva de syntes om forslagene. Vedlagt ligger brev fra han med kommentarer og brev 
som Nordreisa jeger og fisk sendte NVE i 2016. 
 
Annet 
Når høringen er over vil det bli foretatt en befaring i området, ev. også avholdt møte med 
kommunene. NVE skal etter dette gi sin innstilling til Olje- og energidepartementet. 

Vurdering 
Dersom et slipp av minstevannføring er så liten at effekten er som beskrevet i fagrapportene, og 
med store samfunnskostnader, vil dette tiltaket ha lite for seg. Vi savner imidlertid at det 
vurderes andre tiltak som kan bedre miljøforholdene, og som eventuelt kan kompensere for 
manglende minstevannføring. Vi vet det er mulig med flere miljøtiltak uten at det vil påvirke 
energiproduksjonen i stor grad. 
 

 Kan det for eksempel være et aktuelt tiltak for å bedre miljøforholdene i Mollešjohka å 
etablere terskler fra fiskeførende strekning i Mollešjohka og opp til Mollešluoppal, slik 
at lengden på fiskeførende strekning Mollešjohka ovenfor Mollešfossen kan økes? 

 Om minstevannføring på helårsbasis ikke er aktuelt. Kan det være aktuelt på slippe vann 
til Mollešjohka deler av året? Dersom dette er mulig er det ønske om økt vannføring i 
juli og august, samt litt økt vannføring i perioden november til april. 

 Kan det være aktuelt å etablere en form for sluser på tappetunellen slik at Mollešjávri i 
deler av året har sin naturlige vannstand og Mollešjohka sin naturlige vannføring? 
Eventuelt med et kraftverk ved Ábojávri for å kompensere for krafttapet. 

 Effektkjøring bør unngås da det har flere negative sider for miljøet. Kan det settes vilkår 
om dette? 

 Er det andre tiltak som kan være aktuelle? 
 
Kort oppsummert består overføringen av Stuora Mollešjávri til Ábojávri av omkring 30 % av 
det totale nedbørfeltet til Kvænangen kraftverk, og står for en gjennomsnittlig årsproduksjon på 
ca. 63 GWh av totalt ca. 308 GWh for hele kraftverksanlegget. Stuora Mollešjávri er permanent 
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senket med 5 m, og avløpet er (sammen med overført avløp fra Sarvvesjávri) i sin helhet 
overført til Ábojávris nedslagsfelt gjennom en 3300 m tappetunnel. Stuora Mollešjávri har 
naturlig avrenning til Mollešjohka. Overføringen har vært aktiv siden november 1967. Det er 
ingen stengeanordninger eller reguleringsmuligheter i tilknytning til overføringen. I etterkant av 
fraføringen av vann fra Stuora Mollešjávri er området blitt en del av varig verna vassdrag, og 
nedre del av Mollešjohka har blitt en del av Reisa nasjonalpark. 
 
Kommunen fremmet krav om revisjon av konsesjonsvilkårene i 2014 som innbefattet flere 
punkter der vi mener at miljøet har blitt skadelidende som følge av reguleringen, samt krav om 
revisjon av økonomiske vilkår. Vårt krav er tolket slik av NVE og regulanten at det dreier seg 
om et ønske om minstevannføring til Mollešjohka. Etablering av minstevannføring har blitt 
vurdert av flere eksterne firma med kompetanse på fagfeltet og de konkluderer med at dette vil 
ha liten eller ingen ønsket effekt. Vi mener imidlertid at flere tiltak bør vurderes før endelig 
beslutning treffes og nye konsesjonsvilkår vedtas 
 
Ethvert tiltak som kan forbedre miljøtilstanden i Mollešjohka vil også føre til bedre forhold i 
Reisaelva. Derfor vil Nordreisa kommune be NVE om å vurdere om minstevannføring kan være 
aktuelt, vurdere om det er andre tiltak som kan forbedre miljøforholdene i Mollešjohka 
istedenfor eller i tillegg til minstevannføring, samt innføre moderne miljøvilkår.
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NVE.                                           Tørfoss 23.03.2017. 

Mollis. 

Når en leser dette som Kvænangen kraft har skrevet er det brukt mange forskjellige % satser på 
reduksjon av vann i Mollis og reisa elva. Likeså nårtid de tappet Mollis vannet, det spriker fra 64 til 67 
og i et avis interju sa Ymber sjefen at det ble tappet i 63, selv om konsesjon ble gitt 15 Mai 1964. Så 
her er mye uklart i starten men det har liten betydning nå for denne revisjon. 

Her står det at Reisa elva mistet 1,8% av det totale nedbørsfeltet med Mollis Tappinga, som utgjør 
6% en plass og 22% en annen plass. Det mest riktige er nokk 22 % reduksjon vannføring  i Mollis elva. 
For ser en på nedbørs mengden rundt Mollis er den mye større der en på vestersiden av Reisadalen 
mot Finland. Og når det gjelder snøsmeltinga så tiner det først på Vestersiden av dalen og de elvene 
gir vann. Så kom Mollis først og derfor var det mere vann i Reisaelva langt ut i Juli og mange gang ut i 
August. Etter utbygginga så tørker elva inn ca 1 juli de fleste årene. Og da er det så lita vann at laksen 
ikke finn ålen nede med havet oppover elva og derfor har vi så lite laks etter utbygginga. 

Her blir også påpekt at det fins ingen Laksestatestikk fra før utbygginga hverken på Yngel eller 
oppfisket kvantum, og det stemmer. Men ut fra det kan en ikke si at det var like lite laks før 
utbygginga. Realitet var at det ble fisket mellom 18 og 20 tonn laks hvert år frem til ca 1965, da 
begynte det og gå fort nedover med fangsten , for Mollis ble tappet høsten 63 eller Juli 64. Var jo 
garnfisk heile August mnd. Og da fikk alle grunneiere laks på sine garnsett opp langs elva. Var også 
personer som sluttet å jobbe om sommeren og fisket laks i elva og solgte og de tjente mer på det en 
vanlig jobb. Men da var det jo lakseskatt  til kommen på all oppfisket kvantum derfor melte ingen inn 
hva de fikk og ellers var det ingen kort system eller rapporterings plikt. 

Henviser også til vedlagt utskift fra formannskapet i 1970 som bekrefter disse påstander. Her sies det 
jo at vannstanden er så lav at det er vanskelig å kjøre elvebåt til tider, det er jo i heile elva ikke bare 
fra Mollis og oppover.  Men det blir jo mindre vann fra Mollis og oppover også når det er lite vann fra 
Mollis og nedover. Det merket de allerede i 1970, for da hadde det vert lite vann fra Mollis og ned i 6 
år eller 3 år som utbyggeren påstår, når det er lite vann nedenfor så får vannet ovenfor større fart og 
da blir det mindre vann der også heilt fra Reisevannet. For Reisevannet er også mindre nå på Høsten 
og Vinteren en får. 

Stikk ord til kommun nå. 

Legger også ved det første vedtaket fra formannskapet  11 april 1962. Som viser at de svarte på 
denne henvendelsen bare 5 uker etter at de fikk forespørselen. Selv om en slik sak skal opp både på 
folkemøter og i kommunestyret ut fra Vassdragsloven av 14 Des 1917 § 17 og 26. Der svarfristen er 
90 dager ikke 35 dager som de brukte. Dette er den første store feilen. Her står det også at 
Kvænangen Kraft skal være behjelpelig med laksepleien så ikke den ble skadelidende, men det viste 
ingen offentlig før i 1990, selv om de fikk den henvendelsen i 1970. I 90  ble det tatt opp om hjelp til 
Klekkeri mm. Men da måtte de utføre en undersøkelse først (Rapport  nr. 58) skrevet av 
Fylkesmannen. Denne undersøkelsen betalte Kvænangen kraft mye av og så fylke noe. Og da var jo 
utfallet klart før de begynte med den, elva hadde ikke vert skadelidende ang. laksen. Men det fins jo 
ikke noe fra før utbygginga. 
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Vi skal ha mye vann i juli og august hvert år slik det var før utbygginga (se ovenfor) og så treng vi litt 
vann fra november til april, dette for at ikke områder der laksen har gytt skal gå tør og rogna fryser 
og er da ødelagt. 

Hvordan de gjør det er opp til NVE og pålegge Utbyggeren og få til dette. Vi skal ikke bruke energi på 
å tenke ut div. forslag syns jeg. Vi bare forlanger naturen tilbake der den var for 50 år siden. 

For at de ikke skal tape så mye på at de slipper vann til Nordreisa kan de nå bygge det kraftverket i 
Abbujarvi som de prøvde på i  2009, men ble stoppet på grund av at Reisaelva er vari verna mot 
Kraftutbygging, for de planene har di jo klare. 

 Se ellers vedlagt skriv fra Nordreisa Jeger og fisk, om denne saken. 

Siden de tok vannet så ble brønnene tørre nedover i dalen og måtte graves dypere fra en ½ til 1 
meter, side elvene ble mindre medårene for de rant ut i elva på grund av lite vann i hoved elva og da 
ble oppvekstområdene for yngel borte. 

Så vi har hadd store miljømessige skader på denne tappinga av Mollis, og Kommunen har tapt 
millioner av kroner på at det har vert lite Laks i elva , derfor lite turister i Nordreisa de siste 50 årene. 

Selv om vi får noe vann som skissert må Kommunen kreve en liten kompilasjon for vannet vårt de 
tjener millioner på i størrelsesorden 200000,- kr pr år. Og får vi ikke noe vann må kravet være 1 
million hvert år. For vannet er en ressurs og hvorfor skal dette gies gratis fra oss til gevinst for andre. 
Dere bør leser en §12 i Konsesjons tillatelsen fra 15 mai 1964, der står det at vi skal ha 10% av intekta 
de får fra vannet de tar fra oss, de første 30 åra og så skal det reforhandles videre. Men det har ikke 
Nordreisa Kommune gjort, derfor har de nå tatt van fra oss i 20 år uten å betale ei krone, slapt av en 
robert kommune. 

 

Jan Tørfoss.
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/17 Nordreisa formannskap 23.03.2017 
19/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Søknad om overtagelse av Storvik skole 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Anmodning om overdragelse av Storvik skole 
2 Leieavtale Storvik skole 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.03.2017  
 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende endringsforslag:  
Punkt 1. setning nr 2 og 3 strykes. Punkt 4 strykes.  
 
Det ble stemt punktvis.  
Pkt 1: Innstillingen fikk 4 stemmer, 3 stemte for forslaget fra Terje Olsen (H). Innstillingen 
vedtatt.  
Pkt 2: Innstillingen enstemmig vedtatt.  
Pkt 3: Innstillingen enstemmig vedtatt.  
Pkt 4 Innstillingen fikk 3 stemmer og 4 stemte for Olsens forslag. Forslaget fra Terje Olsen 
vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune selger Storvik skole til Storvik grendelag til en pris kr 1,-.  

Salgssummen forutsetter at ikke igangsettes privat skolevirksomhet i bygget.  
Denne forutsetningen tinglyses som en heftelse. 

 
2. Kjøper dekker kjøper alle omkostninger ved overdragelsen. 
 
3. Nordreisa kommune forbeholder seg retten til å bruke lokalet som valgting under 

kommune, - fylkestings, - Stortings- og Sametingsvalg kostnadsfritt.  
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Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune selger Storvik skole til Storvik grendelag til en pris kr 1,-.  

Salgssummen forutsetter at ikke igangsettes privat skolevirksomhet i bygget.  
Denne forutsetningen tinglyses som en heftelse. 

 
2. Kjøper dekker kjøper alle omkostninger ved overdragelsen. 

 
3. Nordreisa kommune forbeholder seg retten til å bruke lokalet som valgting under 

kommune,- fylkestings- og Stortingsvalg kostnadsfritt.  
 

4. Kommunen forbeholder seg fortrinnsrett for tilbakekjøp for samme pris ved eventuelt 
senere videresalg, med tillegg av evt påkostninger/standardheving. 

 
 

Saksopplysninger 
Storvik grendelag søker i brev datert 08.12.2016 om overtakelse av eiendommen 
gnr 2 bnr 16 – Storvik  skole. 
 
De skriver følgende i brevet: 
Storvik Grendelag har siden 1. januar 2003 leid Storvik skole av kommunen. Skolen har vært 
brukt som grendehus til stor tilfredshet for bygdas befolking. Spesielt har barn og unge hatt 
jevnlig møter og aktiviteter i lokalene. 
 
Grendelaget har forestått alle kostnader ved drift og vedlikehold av skolen i alle år. Som 
grendehus har det vært ønske om en del bygningsmessige ombygginger slik at lokalene ble mer 
tilpasset dagens bruk, og ikke som skole. Bygget har i en kort periode vært brukt som 
barnehage, i forståelse og samarbeid med Grendelaget. 
 
Storvik grendelag kan ikke foreta bygningsmessige tiltak uten at kommunen som eier gir sin 
samtykke, jfr. Kontrakten pkt. 7. Forståelig nok, finner Grendelaget det lite gunstig å foreta 
større investering (utenom vedlikehold) i bygg som en ikke eier. 
 
Vi ønsker derfor forhandling med kommunen om overtakelse av Storvik skole. Vi ser det lite 
sannsynlig at det noen gang blir skole i denne bygningen mer. 
Skolen som benyttes som grendehus og bygdas storstue, er svært viktig for trivsel og samhold 
blant bygdefolket. Vi tror også dette har hatt betydning når flere yngre folk har valgt å 
etablere seg her med nye boliger, hyttebebyggelse mv. 
 
Vi håper Nordreisa kommune ser nytten i at Storvik skole fortsatt kan være bygdas grendehus, 
og dermed gi oss mulighet til å utvikle bygget slik at det er tilpasset bruken. 
 
Vi ber om møte med kommunen hvor temaet kan være overdragelse av Storvik skole til bygdas 
befolkning, evt. vedtak om overdragelse i tråd med kontrakten pkt. 6 
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Vurdering 
Storvik skole er leid ut til Storvik grendelag siden 2013 som grendehus. 
Etter det en kjenner til benyttes lokalene i samsvar med ovennevnte. I søknaden opplyses det at 
grendelaget ønsker å pusse opp lokalet og derfor ønsker å stå som eier. 
 
Nordreisa kommune har tidligere avhendet følgende skolebygninger: 

 Vest-Uløy skole overdratt til Havnnes – og Uløy Bygdelag i 1997 for kr 1,-. 
 Bakkeby skole overdratt til Bakkeby Idrettslag i 1979 for kr 1,-. 
 Straumfjord skole / Straumfjordheimen overdratt Nordreisa Privatskole/ Straumfjordnes 
 skole for kr 500.000,- 
 Sappen skole overdratt til Sappen Friluftssenter i 2014 for 20.000. 
 Snemyr skole overdratt til Snemyr og Kjelleren grendelag i 2011 for kr 1,-. 

 
Bygningene i Vest-Uløy og Bakkeby brukes som grendehus, mens Straumfjordnes skole og 
Snemyr skole benyttes som privatskoler. Sappen skole brukes i turistnæring. 
 
Storvik skole er leid ut til grendelaget og har i hele perioden vært brukt til grendehus, samt at det 
i 2010/2011 delvis ble benyttet som privat barnehage. 
 
Administrasjonen mener en må legge likhetsprinsippet til grunn og anbefaler at Storvik skole 
selges til Storvik grendelag for kr 1,-. 
 
Salgssummen er satt med utgangspunkt i at bygget skal ha grendehus som formål.   
Det må derfor tinglyses at bygget ikke kan brukes til privat skolevirksomhet. 
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Storvik Grendelog

Storvikvegen 128

9151 STORSLETT 08.12.2016

Nordreisa kommune

v/Ordføreren

Anmodning om overdragelse av Storvik skole

Storvik Grendelag har siden 1.januar 2003 leid Storvik skole av kommunen. Skolen har vært

brukt som grendehus til stor tilfredshet for bygdas befolking. Spesielt har barn og unge hatt

jevnlig møter og aktiviteter i lokalene.

Grendelaget har forestått alle kostnader ved drift og vedlikehold av skolen i alle år. Som

grendehus har det vært ønske om en del bygningsmessige ombygginger slik at lokalene ble mer

tilpasset clogens bruk, og ikke som skole. Bygget har i en kort periode vært brukt som barnehage,

i forståelse og samarbeid med Grendelaget.

Storvik grendelag kan ikke foreta bygningsmessige tiltak uten at kommunen som eier gir sin

samtykke, jfr. Kontrakten pkt. 7. Forståelig nok, finner Grendelaget det lite gunstig å foreta

større investering (utenom vedlikehold) i bygg som en ikke eier.

Vi ønsker derfor forhandling med kommunen om overtakelse av Storvik skole. Vi ser det lite

sannsynlig at det noengang blir skole i denne bygningenmer.

Skolen som benyttes som grendehus og bygdas storstue, er svært viktig for trivsel og samhold

blant bygdefolket. Vi tror også dette har hatt betydning når flere yngre folk har valgt å

etablere seg her med nye boliger, hyttebebyggelse mv.

Vi håper Nordreisa kommune ser nytten i at Storvik skole fortsatt kan være bygdas grendehus,

og dermed gi ossmulighet til å utvikle bygget slik at det er tilpasset bruken.

Vi ber om møte med kommunen hvor temaet kan være overdragelse av Storvik skole til bygdas

befolkning, evt. vedtak om overdragelse i tråd med kontrakten pkt. 6

Med hilsen

Storvik Grendelag

Nancy Jørgen

leder
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/1217-14 

Arkiv:                451  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 05.04.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Drift av kantina på Halti, kommunal/privat løsning 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Beskrivelse kantinedrift Halti 
2 Intensjonsavtale vedrørende kantinedrift 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret viser til fellestilbudet fra Nordtro og Halti SA med forslag til intensjonsavtale 
for drift av kantina på Halti og gir rådmannen fullmakt til å sluttforhandle en avtale med 
bedriftene.  
 
 

Saksopplysninger 
Halti har hatt kantinedrift fra byggetrinn 1 sto klart i 2001. Det har vært en kantine for de ansatte 
som har vært oppe en time pr dag. Kostnader til driften har vært dekt av byggets leietagere og 
maten har blitt solgt for kostpris. Før byggetrinn 2 ble ferdig våren 2015 var det to politiske 
saker som drøftet organiseringa. Siste vedtak videreførte i hovedtrekk den driften som hadde 
vært, med åpningstid en time om dagen. 
 
Under kommunestyremøtet 09.02.2017 fikk ordfører henvendelse ang kantinedrifta på Halti - 
Ønske om økte åpningstider og økt grad av enkel servering til møter/konferanser. Ordfører 
svarte at han ser det som naturlig at administrasjonen vurderer kantinedrifta, og at det fremmes 
egen sak om dette til kommunestyret i april 2017. 
Nordreisa kommune har på sine nettsider og Facebook 24.02.2017 annonsert etter interessenter i 
forhold til å drive kantine på Halti Svarfrist 03.03.2017.Det meldte seg fire interessenter. Det ble 
avholdt et informasjonsmøte med de fire bedriftene 23.03.2017. I etterkant av møtet ble de som 
fortsatt var interessert, bedt om å levere inn et tilbud/beskrivelse på hvilke tjeneste de kunne 
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tilby. Det ble opplyst under møtet at en eller flere av bedriftene kunne levere inn felles tilbud, 
hvis det var ønskelig. 
Til informasjonsmøtet ble det delt ut informasjon om Halti, virksomhetene og hvilke serveringer 
en ønsket tilbud på, se vedlegg. 
 
Det har kommet inn ett tilbud. Det er et fellestilbud fra Nordtro og Halti SA. De har i sitt tilbud 
gitt lagd et forslag til intensjonsavtale samt at det er vedlagt en avtale mellom Nordtro og Halti 
SA. 
I forslaget legges det opp til at dagens avtale mellom kommunen og bedriftene i Halti om 
kantineløsning videreføres og at tilbudet fra Nordtro og Halti SA vil komme som et tillegg.  
 
Vurdering: 
I forhold til dagens drift i kantina mener vi at forslaget fra Nordtro og Halti SA vil gi en 
vesentlig økning av tilbudet. Med dette forslaget vil det være mulig å tilby enkel matservering til 
møter eller konferanser på Haltipåbygget. 
For kommunen som byggeier og virksomheten kultur som arrangør av de fleste arrangementene 
i bygget har det vært viktig å ivareta muligheten for serve enkle arrangement som det ikke er så 
lett å tjene penger på. Samtidig åpne for muligheten til å skape bedre løsninger for større 
arrangementene. 
Forslaget fra Nordtro og Halti SA danner et godt grunnlag for å framforhandle en endelig avtale 
og det foreslås at rådmannen delegeres myndighet til å sluttføre avtalen. 
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Kantinedrift på Halti 

 Til: interessenter for drift av kantina på Halti 

 Fra: Nordreisa kommune 

 Dato: 23.03.2017 

  

Bakgrunn 
På kommunestyremøtet 09.02.2017 fikk ordfører henvendelse ang kantinedrifta på Halti - Ønske om 

økte åpningstider og økt grad av enkel servering til møter/konferanser. Ordfører svarte at han ser det 

som naturlig at administrasjonen vurderer kantinedrifta, og at det fremmes egen sak om dette til 

kommunestyret i april 2017. 

Nordreisa kommune har på sine nettsider og Facebook annonsert at evt interessenter i forhold til å 

drive kantine på Halti måtte melde seg innen 03.03.2017.Det har meldt seg fire interessenter. 

Under vil vi beskrive dagens drift og de behov som aktørene på Halti har, samt de ønsker som ligger 

for utvikling av drifta 

 

Enheter på Halti 

Halti huser i dag ca 45 arbeidsplasser og totalt var det i 2016 ca 30.000 besøkende til huset. Det er 

fem enheter på Halti. Det er Halti næringshage, Nord Troms Museum, Halti nasjonalparksenter, Halti 

kvenkultursenter og Virksomheten kultur i Nordreisa kommune, bestående av kulturadministrasjon, 

bibliotek, kino og kulturscene. 

I tillegg har de samme enhetene gått sammen og dannet selskapet Halti SA, som er deres 

førstelinjetjeneste i hallen i forhold til informasjon, salg, tjenester mm og drift av turistinformasjonen 

juni-august. 

 

Dagens drift av kantina og behov fra enhetene 

Kantina drives i dag som ei intern kantine for bygget innbyggere med åpningstider på en time hver 

dag. I tillegg brukes kantina av enhetene og andre til mange ulike arrangement på dagtid, kveldstid 

og i helgene. 

Kantina er i dag bemannet med en 30 % stilling som har ansvar for drifta fra a-å.  Det er en klar 

premiss for endret/utvidet drift at enhetenes behov kan videreføres og at den ansatte ivaretas ved 

en evt overgang. 

Kantina er en del av den åpne løsningen i 1. etasje på Halti, men med foldevegg som kan lukkes ved 
behov. Hallen for øvrig er felles arena og publikumsareal for alle brukere på bygget, med til dels aktiv 
formidling i perioder og selvbetjente digitale stasjoner. Til sommeren 2017 er det ventet at hallen vil 
få en lettere ombygging og styrking av den publikumsrettede servicen, samt en styrking av 
informasjonstilbudet der. Hallen er et område og et areal som alltid skal være tilgjengelig for alle 
brukere og virksomheter i huset, der informasjon, brosjyrer, pc'er osv skal være gratis tilgjengelige. 
 
Halti er en driftsmodell som krever stor grad av samhandling mellom alle aktørene, og en evt drifter 
av kantina forventes å følge opp dette. Det er laget egen profilhandbok for Halti, felles kjøreregler for 
skilting og informasjon som alle aktører må forholde seg til. Det forventes at en aktør vil bidra til 
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ambisjonen om at Halti skal være en fenomenal arena for natur, kultur og næring - og bidra til at 
besøkende får en god opplevelse ved besøk på bygget. 
 
Kantina ble noe ombygd i forbindelse med byggetrinn 2 av Halti.  Den har har 40-50 sitteplasser 
avhenging om Ishavsstudio benyttes. Den er bygd og godkjent for frambud av kald mat. En kan 
derved ikke påregne ombygging til frambud av varm mat f.eks pølse, chips, frityr, osv  
 
Organisering, priser mm 
Det er kommunen som huseier som eier kantina med utstyr. Leietagerne i bygget betaler husleie for 
kantina som en del av fellesarealet i bygget. I evt framtidig avtale må derfor ta hensyn til dette i 
forhold til priser. Det er ikke fastsatt noen leiepris, men en ønsker å se dette i sammenheng med 
planlagte utsalgspriser. Det er ikke ønskelig med «kafepriser» 
 

Under følger litt nærmere om de enkelte enheters behov.  
 

Virksomhet kulturs behov i forhold til kantine/kantinedrift på Halti 

De publikumsrettede tjenestene i kultur består av bibliotek, kino og kulturscene. Til sammen hadde 

Virksomhet kultur 27.500 besøkende i 2016. Dette gjør de til den største aktøren på Halti i forhold til 

publikumsbesøk og utadrettet virksomhet.  

2. Nordreisa bibliotek  

Biblioteket hadde i 2016 ca 12.500 besøk og var med på å gjennomføre 57 ulike arrangement, antall 

frammøtte var 1.902.  

Biblioteket har behov for tilgang på kjøkken/kantine til de fleste av sine arrangement, f.eks.: 

Tappe kaffe og saft i forbindelse med Ole Bok, strikkekafé, lesesirkel, etc. Servering av boller/saft når 

det er Bokfest for ca 100 barn som har deltatt på Sommerleskampanje. Enkel servering av kaffe/kake 

i forbindelse med forfattermøter eller foredrag. Enkel servering skjer ofte i samarbeid med ulike 

lag/foreninger som eks. historielaget. Serveringen foregår i selve kantina. 

 

Biblioteket har også gjester/besøkende som bruker kantina: 

 Barnehagegrupper som legger sitt besøk til biblioteket på formiddagstid og benytter seg av 

kantina for å spise sin medbrakte lunsj.  

 Skoleklasser som besøker biblioteket og bruker kantina som spiserom 

 Røde kors som i samarbeid med biblioteket arrangerer leksehjelp en gang i uka, rett etter 

skoleslutt. Leksehjelp starter med servering av frukt/saft/kaffe til elever og voksne frivillige. 

 

3.  Nordreisa kulturskole 

Kulturskolen har behov for kantine/kafé i forbindelse med sine arrangement som elvekonserter og 

semesteravslutninger. Det har også vært prøvd ut med lunsjkonserter i hallen på Halti. Hittil har det 

ikke vært mulig for besøkende å kjøpe seg kaffe i kantina, noe kulturskolen ser det er behov for.  

 

4.  Nordreisa kino 

Kort oversikt: 

 2016 2015 

Antall forestillinger 109 84 

Antall besøkende 6237 4309 

Gjennomsnitt pr. forestilling 58 51 
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I forbindelse med spesielle visninger som f.eks. dagkino som «Kongens nei» så er det behov for 

kulturkafé. Kinoen har ca 5 slike arrangement i løpet av et år.  

 

5.  Halti kulturscene 

Kulturscenen hadde 76 arrangement i løpet av 2016. I snitt ca 2 arrangement i uka (det skjer lite i 

skolens ferier). Kort oversikt over type arrangement: 

 2016 2015 

Antall arrangement m/billettsalg 31 18 

Antall besøkende m/billettsalg 2792 1361 

Antall arrangement u/billettsalg (DKS, konferanser, 

møter o.l.) 

45 34 

Antall besøkende u/billettsalg 5860 Ukjent 

Samlet besøkstall 8652       - 

 

Etter snart to års drift ser vi at det lokale kulturlivet er viktig samarbeidspart. Ulike lag og foreninger 

benytter kulturhuset til et vidt spekter av arrangement. Sangkor/musikkorps/barneteater/revy som 

har arrangement på kulturscenen har behov for tilgang på kjøkken og spiserom i forbindelse med 

øvingshelger/-dager. Videre kan de ha ønske om mulighet for kulturkafé i forbindelse med sine 

arrangement/konserter. Eks. Stjernekoret i forbindelse med konserten «Du store mamelukk»  hadde 

koret kafé i kantina for publikum i etterkant av konserten. 

 

Annen kommunal virksomhet 

Nordreisa kommune avvikler jevnlig møter, seminarer og konferanser på Halti – eks 

kommunestyremøter eller fagseminar mm. Disse møtene ønsker servering av kaffe og enkel 

mat/lunsj. 

 

Halti næringshage, Nord Troms Museum, Halti nasjonalparksenter, Halti kvenkultursenter 

behov i forhold til kantine/kantinedrift på Halti 

De publikumsrettede tjenestene for disse enhetene består av møter konferanser Vi vil anslå besøket 

til ca 2-3000 i 2016. Dette er alt fra mindre møter til konferanser som fyller kulturscenen. Ved slike 

møter ønskes det servering av kaffe og enkel servering og i noen tilfeller enkel lunsj. Ved for store 

grupper, er det ikke mulig å tilby lunsj. De må henvises til andre spisesteder. ( kapasiteten for 

bespisning  i kantina er ca 50 stk.) 

 

I forhold til møteservice kan en tenke seg at det lages standardpakker som kan tilbys kunder når de 

booker rom. 

Eks 

* Møteservice 1: Kaffe, te og vann med sitron, lime el.l. inkl kopper, glass. Klargjøres, settes inn og 

ryddes etterpå. Pris: 

* Møteservice 2: Bygger videre på 1, i tillegg brus, juice, mineralvann etter beskrivelse. Pris: 

* Møteservice 3: Bygger på 1 og / eller 2 + fruktfat / fruktsalat av fersk, oppskåret frukt. Pris: 

* Møteservice 4: Kombinasjoner av de fire, samt rundstykker, snitter, bakverk / smørbrød og søte 

bakverk etter beskrivelse. Pris: 
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Møtepakkene beskrives i detalj mht mengde, innhold og når det settes inn / serveres.  

Full lunsj, middag, varm mat etc henvises til samarbeidende bedrift i Storslett sentrum som det er 

laget avtale og meny sammen med. Priser oppgis som «pakkepris» møte Halti. 

 

Turistsesongen juni –august 

I turistsesongen (høysesongen) er i juni til august og det er mange gjester innom bygget. Noen ønsker 

å sette seg ned å ta en kopp kaffe, kjøpe noe enkelt eller en is. 

 

Oppsummering 

Oppsummert så ønsker vi en tilbakemelding om din bedrift er interessert i å inngå et samarbeid og i 

tilfelle hvor mye. Under er det satt opp em matrise med aktuelle hendelser som vi ber dere om å fylle 

ut og levere tilbake innen 30.mars 2017. 

 

Aktivitet Tidspunkt  Interesse Beskriv tilbudet Prisnivå 

Drift av kantina 

med åpningstid 

en time pr dag. 

 

 

11.30-12.30 

mandag til fredag 

   

Enkel 

kaffeservering  

 

 

08.00-16.00 

Mandag-fredag 

   

Enkel 

lunsjservering 

 

 

11.00-13.00 

Mandag-fredag 

   

Enkel 

kaffeservering 

 

 

 

16.00-22.00 

Mandag-fredag 

når det er 

arrangementer 

   

Enkel 

kaffeservering 

 

 

 

08.00-22.00 

Lørdag-søndag når 

det er behov 

   

Salg av øl og vin 

 

 

 

 

 

Ved 

kulturarrangement 

som ønsker det, 

eks revy eller 

teater 

   

 

Beskrivelse kan også legges som vedlegg  
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Forslag til Nordreisa kommune  

 

Avtale / ordning for drift av kantinetilbud på Halti bygget 9151 Storslett 

 

 

Nordtro AS og Halti SA har i dag inngått intensjonsavtale om et mulig samarbeid for å kunne drifte 

kantinetilbudet på Halti bygget. Partene ønsker å samarbeide om dette seg imellom, for så å kunne 

inngå egen driftsavtale med Nordreisa kommune. 

 

Vi legger dette fram som et forslag og et tilbud for Nordreisa kommune i hht fastsatte frister og 

tidligere informasjonsmøter, og tar forbehold om at vi kan møtes for nærmere avklaringer og 

presiseringer i evt avtale. 

 

Vi legger ved en kopi av den intensjonsavtale som er laget mellom oss to partene som står bak et 

samlet tilbud, da dette angir viktige føringer for hvordan vi ser for oss at driften kan gjennomføres og 

hvilke punkter som er nødvendige å avtale nærmere med Nordreisa kommune. 

 

Vi mener å ha lagt fram et fleksibelt og godt forslag til en driftsordning, og ser fram til nærmere 

kontakt i denne saken! 

 

 

 

Storslett, 05.04. 2017 

 

 

Arnhild Andreassen og Terje Eriksen 

-sign.- 
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Intensjonsavtale mellom partene 

Nordtro AS NO 929809556 og Halti SA NO 917565856 

 

Om drift og utvikling av Halti kantine på Halti bygget i Nordreisa kommune. 

 

1. Avtalen gjelder 

Samarbeid mellom bedriftene om drift av et kantinetilbud på Halti bygget, med Nordreisa kommune 

som kontraktsmotpart. Egen, lignende kontrakt i tillegg til denne opprettes i forhold til Nordreisa 

kommune. 

 

2. Avtalens formål 

Å samarbeide om å drive et kvalitativt godt kantinetilbud på Halti bygget: 

- Kantina skal legge vekt på enkel og god servering / service innenfor de praktiske og 

forskriftsmessige rammene som finnes, der partene ser at god mat og godt miljø er viktig for besøk, 

profilering og trivsel. Det nye tilbudet skal følge opp dette og bidra til at besøkende får en god 

brukeropplevelse på Halti. 

 

-I perioden under intensjonsavtale skal det utarbeides formelle avtaler mellom partene som 

regulerer forholdet. 

 

- Kantine og felles tilbud på bygget er en viktig funksjon og en møteplass for alle ansatte på Halti, og 

nytt tilbud skal følge opp og utvikle denne delen så langt som mulig. 

 

-For Nordtro sitt vedkommende skal kantinen være et sted for kvalifisering og utprøving av deltakere 

fra NAV.  Disse deltakerne har nedsatt arbeidsevne, og i enkelte tilfeller vil denne arenaen være 

glimrende arbeidstrening som gir deltakere gode karriereferdigheter og gode muligheter for 

eksponering til potensielle arbeidsgivere.  Deltakere ved arenaen vil også kunne nyttiggjøre seg 

arbeidspraksisen til å bygge opp under sin egen CV samt at deltakelse der vil gi god livskvalitet for 

enkeltindividet. 

 

- Utvikle Halti til en god plass for samhandling, opplevelse og læring, og som Nasjonalparklandsbyens 

 

 

3. Avtalens omfang 

Avtalen og samarbeidet tar utgangspunkt i følgende rammebetingelser: 

Virksomhetene og ansatte på Halti opprettholder sin brukerbetaling til Nordreisa kommune, slik som 

i dag jfr eksisterende avtale om kantine på Halti. Dette betyr at dagens avtaleregime mellom 

leietakere og Nordreisa kommune opprettholdes. 

Nordreisa kommune inngår en underavtale om leveranse for kantinedrift på Halti mellom partene 

Nordtro AS og Halti SA, basert på nærmere definerte punkt og vilkår. 
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Denne avtalen baserer seg på at Halti SA får et vederlag på kr 50 000,- pr år for å koordinere og 

administrere kantinedrift og samarbeidet med Nordtro AS, samt kr 20 000,- til generelle driftsformål 

av / i kantina og for å profilere kantinetilbudet og huset på en god måte. 

Nordtro AS står som ansvarlig for å sette inn personell / ressurser for å drive kantinetilbudet på en 

god måte, og har en personellmessig og faglig oppfølging av dette tilbudet. De involverte partene i 

drifta er kjent med at dette er en arena for arbeid og utprøving for Nordtro AS sine deltakere. 

Partene skal oppgi en ansvarlig kontaktperson / referanse som har ansvaret for oppfølging og 

administrering av de avtaler som her er inngått.  

Drift av kantinefunksjon på Halti bygget med en kjernetid på tidsrommet 08.30 – 15.30 mandag til 

fredag, med definert lunsjtid for husets leietakere mellom 11.00 og 12.30.  

Møteservice på bygget etter definert meny / oppsett i samme tidsrom. 

Ansvar for mattilbud, menyoppsett og tilhørende innkjøp m.v. 

Annen bruk av kantina skjer i samråd med enhetene som drifter denne og i henhold til Bruksregler 

for Halti. 

 

4. Om økonomi, ansvar, forsikringer og forvaltning m.v. 

Nordreisa kommune besørger (som i dag) renhold, teknisk og praktisk oppfølging av lokalene, utstyr 

og inventar, samt strøm, forsikringer avgifter (FDV) og holder utstyr og materiell for dette som i dag. 

Nordtro AS er personalansvarlig for sine ansatte og brukere. Nordtro AS har et husholdningsansvar 

og styrer innkjøp, salg, priser og tilhørende arbeid og oppgaver m.v. 

Halti SA er ansvarlig for sine ansatte. Halti SA skal holde orden og oversikt over eventuell utleie og 

være en koordinator mellom de tre involverte partene. 

Kantinetilbudet er en del av bedriftenes omdømmebygging, og navnet på drifta / virksomheten skal 

reflektere formålet for bedriftene. 

 

5. Avtaletid 

Denne avtalen gjelder fra 1/6-2017 og fram til 31/05-2018 som prøvedrift, og kan i perioden sies opp 

med 1 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Deretter skal avtalen erstattes av formelle 

samarbeidsavtaler med gyldighet for 2 år av gangen. I denne perioden med formelle avtaler kan disse 

sies opp med 6 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. 

6. Øvrige bestemmelser 

Partene er klar over at de i denne innledende fase av sitt samarbeid, fram til en endelig avtale er 

inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende.  Likevel vil partene 

være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller usaklig opptreden i forhold til hva 

nærværende avtale med rimelighet gir forventninger om. Partene har taushetsplikt om all 

informasjon som de får fra den annen part som følge av denne intensjonsavtale og som ikke er 

alminnelig kjent.  Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør.  Det presiseres særlig at 

taushetsplikten vil bli behandlet svært strengt i forhold til informasjon knyttet til den enkelte 
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deltaker fra NAV.  Arbeidsledere vil måtte signere egne avtaler knyttet til taushetsplikten som 

omhandler deltakere fra NAV. 

 

 

 

 

Storslett, 05.04. 2017 

 

 

_______________________________    _______________________________  

Halti SA        Nordtro AS 

Arnhild Andreassen      Terje Eriksen 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1090-4 

Arkiv:                H41  

Saksbehandler:  Olaf Nilsen, 
Bodil Mikkelsen, Dag 
Funderud 

 Dato:                 28.03.2017 
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/17 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 03.04.2017 
21/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Utredning om omsorgsboliger for eldre med behov for heldøgn pleie og 
omsorgstjesnester 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag:   

1. Vi ønsker det skisserte innholdet i bygget 
2. vi ønsker at følgende utarbeides i tillegg 

utbygging som gir tilgjengelighet til fasilitet i tilknytning til Sonjatun 
Hvordan vi kan skape aktivitetsfremmende og attraktive leiligheter med tanke på 
fleksibilitet med tanke på størrelse, gjester etc. 
om en kombinasjon av omsorgsboliger og andre boliger er hensiktsmessig. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
1. Vi ønsker det skisserte innholdet i bygget 
2. vi ønsker at følgende utarbeides i tillegg 

-utbygging som gir tilgjengelighet til fasilitet i tilknytning til Sonjatun 
-Hvordan vi kan skape aktivitetsfremmende og attraktive leiligheter med tanke på 
fleksibilitet med tanke på størrelse, gjester etc. 
-om en kombinasjon av omsorgsboliger og andre boliger er hensiktsmessig. 
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Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune starter arbeidet med prosjektering og finansiering av tolv 

heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre, inkludert dagsenter for eldre og 
kontorfasiliteter for aktivitets- og frivillighetssentralen, samt kontorer og base for 
hjemmetjenesten. 

2. Boligene etableres på Lundejordet 
 
 

Saksopplysninger 
Sak om heldøgn omsorgsboliger har blitt drøftet og behandlet i flere saker de siste åra. Siste 
gang i kommunestyret 13.10.2016, sak 82/16. Der ble det gjort følgende vedtak:  
 
Nordreisa kommune starter opp utredning og planlegging av heldøgnsbemannede 
omsorgsboliger for eldre.  
Utredningen må belyse plassering, innhold, organisering av tjenesten og finansiering, under 
dette også offentlig/privat samarbeid.  
Det legges til grunn at etableringen ikke skal øke kostnadsnivået i sektoren vesentlig.  
Implementering av velferdsteknologi og samarbeid med hjemmetjenesten skal inngå i 
utredningen.  
Videre ønsker vi at det utredes hvilke driftsmessige synergieffekter som er mulig med rus og 
psykiatri, hjemmesykepleie, frivillighetssentralen og dagsenter for eldre. 
 
Det ble tidlig gjort drøfting av alle punktene i vedtaket. Det var enighet om at utredningen både 
skal se på nybygg, men også om noen av tjenestene kan legges til eksisterende bygg.   
 
Etter samtaler med Husbanken i desember 2016 ble vi kjent med et prosjekt i Hammerfest som 
er bygd som et offentlig/privat samarbeid. Referanseprosjektet er Kirkeparken pleie- og 
omsorgssenter og Batteriet boliger i Hammerfest. Det ble avtalt et møte med Husbanken og 
Hammerfest kommune, og en delegasjon bestående av prosjektledelse, leder i byggekomiteen og 
representanter for helse og omsorgs-sektoren besøkte Hammerfest i februar 2017. Tema for 
turen var besøk til dette bygget, samtaler med Hammerfest kommune om prosessen og driften 
og Husbanken om retningslinjer for tilskudd. Viktige innspill om driften av omsorgssenteret og 
Husbanken tas med videre i prosessen. 
 
Plassering  
Fra Husbankens dialogverktøy: 
Lokalisering og utvikling av bomiljø og stedsutvikling må vurderes med hensyn til de ulike 
brukernes ønsker og behov. Boligtilbudet må bidra til at beboerne kan delta i aktiviteter, dyrke 
sosiale relasjoner og nyttiggjøre seg offentlige servicetilbud og tjenester på egne premisser. 
Derfor bør boligene lokaliseres i nærhet til aktivitetstilbud, handelssentrum, offentlige tjenester 
og servicefunksjoner.  
Boenheter skal videre ikke ha industripregete omgivelser, og selve bygget skal ikke være 
fremtredende utover at dette er boliger. Dette må tas hensyn til ved planlegging av uteområder 
og parkeringsplasser for eventuelle ansatte og andre brukergrupper som kan frekventere 
virksomheter i sammenheng med boligene.  
 
I arealplanen er det to sentrumsnære alternative områder som peker seg ut til dette formålet: 
Guleng og Lundejordet. Disse arealene er store nok til å ivareta flere funksjoner og 
virksomheter.  
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Lundejordet har størst potensiale. Det er gode muligheter for skjerming av beboere, og det kan 
sees for seg at tjenester kan koples mot Sonjatun uten at dette virker stigmatiserende. Området 
er i et etablert bomiljø preget av eneboliger. Infrastruktur er atskilte fra Sonjatunkomplekset. 
 
Guleng har mindre areal og er en mindre fleksibel tomt. Det er et område preget av 
omsorgsboliger. Dette kan gi samdrift på helse- og omsorgsområdet, men også virke 
stigmatiserende.  
 
Andre områder som er regulert til formålet bolig eller offentlig formål er: området bak 
kommunehuset/Kirkeveien, Betesta, Leonard Isaksen vei 10/12. 
 
Innhold, behov for areal 
ENHET AREALBEHOV TILSKUDDSANDEL 
Kommunale 
omsorgsboliger med 
heldøgns pleie 

100 kvm pr. leilighet 
m/fellesareal og 
ansattefasiliteter 

45 % anleggskostnad 
Maksimalt 1 415 000 pr. leil. 

Private boliger 75 kvm pr leilighet  
Dagsenter 10 kvm pr bruker 55 % anleggskostnad 
Frivillighetssentral 
 

10 kvm pr kontor, samt 
nødvendig tilleggsareal  

Ingen tilskudd 

Lokaler for 
hjemmesykepleien 
 

10 kvm pr kontor, samt 
nødvendig tilleggsareal,  

Ingen tilskudd 

Lokaler for rus og 
psykiatri 

10 kvm pr kontor, samt 
nødvendig tilleggsareal 

Ingen tilskudd 

Sansehage  100 kvm Ingen tilskudd 
Parkering for ansatte og 
beboere 

  

Base til 
hjemmetjenesten 

Fellesrom og garderober 
til ca 40 personer 

Ingen tilskudd 

Andre virksomheter Vurderes hver for seg Ingen tilskudd 
 
Prosjektkostnader 
Med utgangspunkt i Guleng 3 kan det grovt beregnes kostnader for planlagt omsorgssenter 
bestående av: leiligheter, dagsenter, fellesareal, kontorer og ansattefasiliteter.  
 
Stipulert kostnader: 
8 leiligheter : kr. 33.000.000,- 
10 leiligheter : kr. 37.000.000,- 
12 leiligheter : kr. 41.000.000,- 
 
Hvis en i tillegg ønsker to kontorer til aktivitets- og frivillighetssentralen og/eller fire kontorer 
til hjemmetjenesten, krever det en ekstra investering på ca. kr. 1.000.000,- pr kontor inkl 
fellesareal og base til hjemmetjenesten. 
 
Det må påregnes en sikkerhetsfaktor for disse kostandene. Momenter som plassering, arkitektur, 
innhold og andre fasiliteter vil påvirke kostanden og vil ikke fremkomme før det er endelig 
prosjektert. 
 
Organisering av tjenesten 
For å få til en god drift av omsorgsboligene må det minimum være 6.5 stillinger og i tillegg 
hjelp fra hjemmesykepleien.  
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Med 6.5 stillinger vil det være 1 ansatt på dag, 1 på mellomvekt, 1 på aften og 1 på natt. 
Lønnsutgifter med tillegg og pensjon kr. 3.800.000,- 
 
I tillegg kommer driftsutgifter som ferievikar med kr. 130.000, vikar annet fravær med kr. 
30.000, ekstravakt med kr. 90.000, og overtid med kr 14.000, samlet blir det kr. 264.000 Andre 
driftsutgifter faste avgifter og gebyrer med kr. 3.000, kurs og opplæring med kr. 5.000  
Sum 4.072.000,-. 
 
Kostnadene vil kunne reduseres med kr 1.123.000 hvis tiltaket ikke har egen nattvakt, men da 
må hjemmetjenesten sin nattvakt være stasjonert der. Da må man se nærmere på responstiden 
ved behov for hjelp. En annen problemstilling er at hjemmetjenesten sin nattvakt i dag er 
stasjonert på Sonjatun sykestue og det rapporteres derfra at det er et stort behov å få beholde den 
ordningen. 
 
For å få til en god drift av slike boliger må det være så mange leiligheter at driften blir effektiv 
og da vil 12 leiligheter gi best uttelling. Vanligvis snakker man ikke om pleiefaktor utenfor 
institusjoner men med 12 leiligheter blir pleiefaktoren 0.54, med 10 leiligheter blir pleiefaktoren 
0.65 og med 8 leiligheter blir pleiefaktoren 0.81. 
 
Synergieffekter  
Hjemmetjenesten i tilknytning til disse omsorgsboligene 
Det er helt klart at her er det store effektivitetspotensialet og med hjemmetjenesten tilstede hele 
tiden vil de bli en naturlig del av bemanningen der. De ansatte vil se på brukerne som bor der 
som en del av deres brukere og samkjøring i forhold til hjelp vil kunne skje uten store 
problemer. 
 
 
 
Rus og psykisk helsetjenester og omsorgsboliger for eldre 
Det er ingen naturlig plassering mellom rus og psykisk helsetjenester og de brukerne som vil 
kunne bo i disse leilighetene. Selvfølgelig vil de kunne inntreffe at bruker av rus og psykisk 
helsetjenester vil ha behov for et slikt boligtilbud men det vil være enkeltbrukere. Når man vet at 
brukerne til rus og psykisk helsetjenester ofte har behov for å oppsøke tjenesten blir 
synergieffektene enda mindre. 
 
Rus og psykisk helsetjenesten og hjemmetjenesten 
Her vil det være noen synergieffekter for en del brukere har behov for begge tjenestene i 
perioder, men man må påpeke at det er enkeltbrukere og ikke flertallet av brukerne i tjenestene. 
Brukergruppene eldre med store behov for hjelp og personer med behov for hjelp fra rus og 
psykiske heletjenester ofte unge brukere, er to forskjellige brukergrupper og passer ikke godt 
sammen. 
 
Kontorfasiliteter til rus og psykisk helsetjenester er i Helse og omsorgsutvalgets sak 11/2017 
vedtatt lagt til kommunehuset i umiddelbar nærhet til NAV, som vil gi god synergieffekt da 
brukere av denne tjenesten ofte også har behov for hjelp fra NAV.   
 
Velferdsteknologi 
Alle nye omsorgsleiligheter skal være tilpasset for velferdsteknologi. Gjennom interkommunalt 
prosjekt jobbes det nå med utprøving av ulike tjenester. Egnede tjenester vil kunne 
implementeres i de nye leilighetene. 
 
Befolkningsutvikling  (tabell fra statusbilde av Nordreisa 2016) 
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Figur 3: Befolkningssammensetning 1990-2014 og prognose for 2020, 2030 og 2040 – absolutte 
tall 
 
Ser en på gruppen 67-79 år og gruppen over 80 år øker begge gruppene i årene framover 
 
 
Finansiering 
Boliger kan enten finansieres via Husbanken ved investeringstilskudd eller grunnlån. Det stilles 
strengere bygningsmessige krav for investeringstilskudd enn grunnlån. 
Nye omsorgsboliger skal gi netto tilvekst av omsorgsboliger i kommunen. Omsorgsboliger som 
det ikke gis tilskudd til regnes også med. 
 
Investeringstilskudd 
Kriterier som må oppfylles (fra veileder https://nedlasting.husbanken.no/Filer/8c8.pdf) 
Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og 
planlegging. Boenhetene 

• skal ikke ha institusjonsliknende preg 
• bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer 
• bør ikke være for mange  
• for de ulike brukergrupper må ikke bli samlokalisert på en uheldig måte 

 
Hva kan det gis tilskudd til (fra veileder https://nedlasting.husbanken.no/Filer/8c8.pdf) 
 
Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av 
følgende typer pleie- og omsorgsplasser:  
a. plass i institusjon, herunder sykehjem etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd 
nr. 6 bokstav c 
b. omsorgsbolig, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7, til personer med behov for heldøgns 
helse- og omsorgstjenester, tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes etter § 3-2 første ledd nr. 6 
bokstav a  
c. fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå heldøgnstjeneste.  
d. lokaler for dagaktivitetstilbud 
e. døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etter helse- og 
omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. også § 3-5  
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Det forutsettes at omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd skal: 
• være universelt utformet i henhold til NS 11001 
• ha energieffektive løsninger 
• oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht. branntekniske krav, og det skal 

installeres sprinkleranlegg 
• tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven 
• være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, 

kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi 
• tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene 

 
Grunnlån 
Grunnlån kan gis til:  
a) oppføring av nye, nøkterne boliger, garasjer og øvrige lokaler som naturlig hører med i et 
bomiljø.  
b) oppgradering av eksisterende boliger og ombygging av annen bygningsmasse til boliger.  
c) kjøp av utleieboliger til boligsosiale formål.  
d) barnehager, se pkt 4 fjerde avsnitt og HB 7.B.4  
e) studentboliger: boliger for personer med studierett ved universitet, høyskole eller fagskole, 
ved:  

• Oppføring  
• Kjøp av bygninger/boliger for etablering av studentboliger  
• Kjøp og ombygging av bygninger/boliger for etablering av studentboliger  
• Oppgradering av eksisterende studentboliger  

f) omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak, se pkt 4 fjerde avsnitt og HB 
8.B.18. 
 
Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny 
og eksisterende bebyggelse, fremskaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i 
etableringsfasen, og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet skal bidra til å oppnå 
boligpolitiske målsettinger som ellers ikke vil bli oppnådd. 
 
Offentlig/privat samarbeid (OPS) 
Grunnlån kan finansiere boliger i kombinerte nærings- og boligbygg. I særlige tilfeller kan 
Husbanken finansiere næringsdelen hvis denne er av mindre omfang og viktig for 
gjennomføringen av prosjektet. 
 
Hva kan det gis tilskudd til (HB 8.B.22): 
Det kan gis tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for vanskeligstilte ved: 
a) Oppføring av nye boliger 
b) Kjøp av boliger 
c) Oppgradering av bolig som bidrar til økt kvalitet. Dette gjelder særlig med hensyn til 
universell utforming og energi/miljø. 
d) Etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett 
 
Der kommunen inngår en avtale med privat aktør om tilvising av utleieboliger, er det et krav at: 

• kommunen har kunngjort lokalt boligbehov gjennom en utlysing  
• signert tilvisingsavtale eller bekreftelse fra kommunen følger lånesøknaden  
• avtaleparten må være en profesjonell utleier, se punkt 3.1.1 i Veileder for 

Husbankens grunnlån (HB 7.B.14).  
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Kravene til profesjonell utleier og kunngjøring gjelder også når Husbanken gir grunnlån og 
tilskudd til utleieboliger med kommunal tildelingsrett. Se Retningslinjer om tilskudd til 
utleieboliger fra Husbanken (HB 8.B.22). 
 
Tildeling: Kommunen leier/kjøper spesifikke boenheter. 
 
Tilvisning: Kommunen har fortrinnsrett på spesifikke antall leiligheter. I utgangspunktet er disse 
boenheten valgt ut, men dette kan endre seg. Har ikke kommunen behov for avtalt antall 
boenheter, kan utbygger leie disse ut. Har utbygger boenheter ledige, kan kommune disponer 
disse som sine. Dermed vil det fungere som et normalt leieforhold. 
 
Vurdering 
Plassering av omsorgsboligene er avhengig av hvilke andre tjenester som skal inkluderes. Dette 
er ikke avgjort ennå. Lundejordet og Guleng er de mest aktuelle områdene. Lundejordet gir den 
beste løsningen ved at der er det større plass og mulighet for en mulig fremtidig utvidelse. 
Tomten inngår i vedtatt innløsning av hele Lundejordet.  
 
I forhold til omfang viser både investerings- og driftskostnad pr boenhet at flere leiligheter gir 
bedre økonomi enn færre leiligheter. Ut i fra alternativene over er tolv boenheter den mest 
kostnadseffektive løsningen. Framskriving av befolkningstall viser også at antall mellom 67-79 
øker betydelig, mens antall over 80 år også øker endel. Dette skulle indikere at utbygging med 
tolv enheter ikke vil gi noe overkapasitet.  
 
Kirkeparken boliger i Hammerfest har gitt utrykk for stor synergieffekt ved å ha 
hjemmetjenesten og frivillighetssentralen knyttet til senteret. Videre at det må vises forsiktighet 
ved å legge rene institusjonstjenester til omsorgsboligene. Dialog med Husbanken vha 
dialogverktøyet er vesentlig. 
 
Aktivitets- og frivillighetssentralen er vedtatt lagt til Sonjatun, men lokalene er ikke optimale. 
Hjemmetjenesten har tilfredsstillende lokaler i kjelleren av Sonjatun, men blir de værende der 
får en ikke noen driftsmessige synergieffekt med det nye senteret. Flytter de ut blir det ledige 
lokaler der. 
 
Rus og psykisk helsetjenester er i Helse og omsorgsutvalgets sak 11/2017 vedtatt lagt til 
kommunehuset i umiddelbar nærhet til NAV.  
 
Finansiering 
Det er gode ordninger for finansiering av omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns 
pleie- og omsorgstjenester via Husbankens investeringstilskudd. Det stilles strenge krav til 
kvaliteten på boligene, bl.a. innarbeiding av velferdsteknologi.  
 
Offentlig/privat samarbeid er ikke aktuelt i forhold til omsorgsboliger for personer med behov 
for heldøgns pleie- og omsorgstjenester. I hht Husbankens retningslinjer er ikke dette mulig.  
 
Oppsummert så foreslås det å etablere tolv heldøgnsbemannede omsorgsboliger, dagsenter og 
kontorfasiliteter plassert på Lundejordet, bygd i kommunal regi. I tilknytning bør det bygges 
kontor for aktivitets- og frivillighetssentralen og kontor og base for hjemmetjenesten. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/363-1 

Arkiv:                005  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 29.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Reglement for bruk av ordførerkjede 

Vedlegg 
1 Reglement for bruk av og oppbevaring av ordførerkjedet 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Retningslinjer for bruk av ordfører kjede vedtas. 
 
 

Saksopplysninger 
Kong Harald ble sammen med dronning Sonja signet i Nidaros domkirke søndag 23. juni 1991. 
I forbindelse med signingen gjennomførte Kongeparet en signingsferd gjennom hele Norge, og 
Nordreisa kommune fikk besøk av kongeparet 9.8.1992. Det ble i forkant av dette besøket 
besluttet å få laget ordførerkjede. Ordførerkjedet er laget av sølvsmed Svein Aalandslid i 1992, 
det kostet da kr 38.400,-, er laget av 0.933 kg sølv. 
 
Ordførerkjedet ble førstegang brukt 9.8.1992 av ordfører som da var Torbjørn Evanger (Ap) da 
han ønsket kongeparet velkommen til Nordreisa.  
 

Vurdering 
Det er ikke utarbeidet standardregler for bruk av ordførerkjeder i Norge, så måten kjedet brukes 
på varierer fra kommune til kommune. En del kommuner har utarbeidet eget reglement for bruk 
av kjedet. Nordreisa kommune har ikke et slikt reglement.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/363-1 

Arkiv:                005  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.04.2017 

 
§ Innledning 
Bakgrunnen for at det ble anskaffet ordførerkjede var at kommunen ventet besøk av kongen og 
dronning i forbindelse med at kong Harald ble signet i Nidarosdomen sommeren 1991. Samme 
år startet kongen og dronningen sin store signingsferd landet rundt, og året etter 9.8.1992 fikk 
Nordreisa kommune besøk av kongeparet. 
 
Smykket ble bestilt fra Gullsmed Svein Aalandslid. Hele smykket er håndlaget i sølv. Delene er 
laget hver for seg før de er blitt loddet sammen. Fargene på platen er av ekte emalje.  
I tillegg til kommunevåpenet, som henger som en medaljong nederst på kjedet, er det ti 
sølvsmykker og åtte symboler som representerer det viktigste som Nordreisa kommune er kjent 
for. Smykket er laget med utgangspunkt i de tre stammers møte: norsk, samisk og kvensk 
(samene som bodde i området, finsk innvandring og nordmenn hovedsakelig fra 
Gudbrandsdalen og Østerdalen) 
 
Kommunevåpenet - Motiv i grønt med to adosserte sølv lakser -  Nordreisa er kjent for sin 
lakseelv. Grønn farge ble valgt fordi Nordreisa er en landbrukskommune med frodig natur. 
Adossert betyr rygg mot rygg  
Reinsdyret - Symbol for det samiske 
Hesten - Symbol for det kvenske 
Laksene - Symbol for det norske 
Elvebåten -Forteller om den karakteristiske elvebåten som brukes i Reisaelva - Stakebåten  
Fossen - Forteller om en av de største attraksjonene i kommunen Mollisfossen, den har et fall på  
269 meter, derav 140 meter fritt fall. En av Norges høyeste fosser og Nord-Norges høyeste. 
Fjellet – Symboliserer Storsteet/Store Ste (kjent fjell i Nordreisa) 
Mann med fisk og fiskestang – forteller om laksefiske i Reisaelva.  
Ti sølvsmykker - Symbol for tiden – endeløs 
 
§2 Oppbevaring av ordførerkjedet  
Ordførerkjedet er Nordreisa kommunes eiendom. Ordførerkjedet skal være forsikret. Når kjedet 
ikke er i bruk, skal det være oppbevart på et betryggende sted på Rådhuset. 
På reiser benyttes egen koffert, og oppbevaring skal skje på trygge steder. 
Rengjøring og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell.  
 
§3 Bruk av kjedet 
I tillegg til skjønn, gjelder denne veiledning: 
 

a) Intensjonen er at ordførerkjedet skal symbolisere verdigheten til kommunens fremste 
representant i utøvelsen av sin gjerning som ordfører i høytidelige sammenhenger, både i 
og utenfor kommunen, som f.eks: 
 Mottakelse i kommunal regi 

Reglement for bruk av og oppbevaring av ordførerkjede 
Dok type: 
Retningslinjer 

Utgave 
1 

Skrevet av:  
Ellinor Evensen 

Gjelder fra 
20.04.2017 

Vedtatt av: 
Nordreisa kommunestyre  

Side nr: 
3 
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 Middager og andre tilstelninger der kommunen er vertskap 
 Innvielse av offentlige anlegg når ordføreren står for innvielsen 
 Åpning av større møter, kongresser og liknende der ordføreren representerer 

Nordreisa kommunen 
 Overrekking av offisielle utmerkelser 
 Offisielle besøk av Kongelige personer, medlemmer av Regjeringen, samt evt. 

besøk av utenlandske statsoverhoder og regjeringsmedlemmer 
 17. mai arrangementer der ordføreren representerer Nordreisa kommune. 

 
b) Kjedet skal ikke bæres ved ordinære kommunestyremøter 

 
c) Kjedet kan bare bæres av den valgte ordfører/varaordfører 

 
d) Kjedet bæres og overrekkes ved skifte av ordfører 

 
e) Kjedet skal normalt ikke bæres sammen med uniform, sammen med dekorasjoner, 

ordener, medaljer, hederstegn, utmerkelser ol. Dette gjelder også andre jakkeslagmerker 
eller annet som kan virke forstyrrende.  
 

f) Kjedet bæres utenpå pent og korrekt antrekk og skal normalt ikke bæres utenpå ytterklær 
 

g) Kjedet skal bare brukes internt i egen kommune. Skal kjedet brukes i en annen 
kommune, skal dette avtales med den aktuelle kommunen på forhånd. 

 
 
  
§ 4 Forvaltning av kjedet.  

a) Rådmannen har ansvar for forvaltningen av kjedet. 
b) Ordfører har ansvar for at reglementet for oppbevaring og bruk av ordførerkjedet blir 

håndhevet.  
c) Skulle kjedet bli stjålet, brannskadet eller på annen måte vesentlig forringet, plikter 

kommunen å forestå gjenanskaffelse av et mest mulig identisk kjede. 
d) Ved eventuelle endringer i kommunestrukturen skal Nordreisa kommunestyre bestemme 

framtidig bruk og forvaltning av kjedet 
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Analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 

Vedlegg 
1 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 Nordreisa kommune 

 
Henvisning til lovverk: 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommune 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret viser til overordnet analyser for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 
Nordreisa kommune 2016-2020 

2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020: 
Prioritering: Prosjekt: 

1 Økonomistyring og økonomisk internkontroll 
2 Kvalitet i sykehjemstjenestene 
3 Oppfølging av politisk vedtak 
4 Kvalitet (og evn. Ressursbruk) i hjemmetjenestene til eldre og 

ressurskrevende tjenester. 
5 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og veger 
6 Offentlige anskaffelser 
7 Saksutredning til folkevalgte 
8 Kvalitet i flyktningetjenestene 
9 Kvalitet i barneverntjenesten 
10 Byggesaksbehandling og tilsyn 
11 Forebyggende brannvern og brann- og redningskapasitet 
12 Arbeidsmiljø og sykefravær i den kommunale delen av NAV Nordreisa 
13 Kulturskoletilbud 

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. 
forskrift om kontrollutvalg §10, 1.ledd. 
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Saksopplysninger 
Av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommune §l O annet ledd fremgår at 
kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres en overordnet vurdering/analyse av 
kommunens virksomhet for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike 
områder/sektorer av kommunes virksomhet. Denne vurderingen  skal  danne  grunnlag for   
plan for forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget etter kontrollutvalgsforskriftes §1 0  første 
ledd er pliktig til å utarbeide. 
 
Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens 
virksomhet ut fra risiko-  og vesentlighetsvurderinger, og den skal endelig godkjennes og 
vedtas av kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget står fritt med hensyn til hvem som skal utføre analysen. K-Sekretariatet IKS 
har påtatt seg ansvaret for å gjennomføre analysen. Analysen er basert på flere ulike kilder og 
ulike typer empiri, både for å sikre tilstrekkelig mengde relevant informasjon og for å sikre 
reliabilitet. Analysen er derfor basert på ulike datakilder, både kvalitative og kvantitative data. 
Kildene fremgår av dokumentet. 
 
Til orientering har Nordreisa kommune til rådighet omlag 700 timer til forvaltningsrevisjon i 
planperioden (per 18.1.2016). Et prosjekt kan normalt ligge i størrelsesorden 200-300 timer, 
noe som tilsier at det er et begrenset antall prosjekter som kan komme til utførelse. 
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Forord 

 

I henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 9 skal kontrollutvalget påse at kommunens 

virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. I følge forskriftens § 10 skal utvalget 

minst én gang i løpet av valgperioden – og senest innen utgangen av året etter 

kommunestyrets konstituering – utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

Planen, som skal vedtas av kommunestyret, skal være bygget på en overordnet analyse av 

kommunens virksomhet. Analysen har som siktemål å identifisere behovet for 

forvaltningsrevisjon innen de ulike tjeneste- og forvaltningsområdene i kommunens 

virksomhet – ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Foreliggende analyse er utarbeidet av 

K-Sekretariatet IKS på vegne av kontrollutvalget i Nordreisa kommune. 

 

 

Tromsø, 31. august 2016 

 

 

Martin Sollund Krane 

Seniorrådgiver 

K-Sekretariatet IKS 
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Forvaltningsrevisjon – definisjon og formål 

Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres undersøkelser som gir de folkevalgte i 

kommunen informasjon om administrasjonens oppfølging av vedtak og forutsetninger i 

kommunestyret, og resultatet av disse. Når det utføres forvaltningsrevisjon rettes fokus mot 

økonomi og måloppnåelse i vid forstand. Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å 

bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.  

 

Den formelle definisjonen av forvaltningsrevisjon finnes i forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner § 7. Ifølge denne bestemmelsen innebærer forvaltningsrevisjon å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger 

ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om 

 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt 
på området, 

c) regelverket etterleves, 
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav, 
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 
 

Forvaltningsrevisjon ble lovfestet ved endringer i kommuneloven i 1992. Bakgrunnen for at 

forvaltningsrevisjon ble innført som en del av revisjonen av kommunene og fylkeskommunene 

var økte krav om effektivitet og måloppnåelse. Forvaltningsrevisjon fungerer som et viktig 

verktøy for kommunens øverste politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens 

totale forvaltning og resultatene som oppnås. 

 

Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut fra overordnede risiko- og 

vesentlighetsanalyser er viktig – slik at ressursene settes inn på de riktige områdene, og 

kommunen får prosjekter som har god nytteverdi. På den måten kan forvaltningsrevisjon i 

størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i kommunen. 
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Tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Nordreisa kommune 

I løpet av perioden 2004-2016 (som dekker de tre siste planperiodene) har følgende ni 

forvaltningsrevisjoner av Nordreisa kommunes virksomhet vært gjennomført (forvaltnings-

revisjonene gjennomført i løpet av siste planperiode er uthevet): 

 

 Halti-prosjektet (oppfølging av politiske vedtak) (2004) 

 Offentlige anskaffelser (2005) 

 Økonomistyring i Nordreisa kommune (2006) 

 Forebyggende barnevern i Nordreisa kommune (2007) 

 Iverksetting av politiske vedtak i Nordreisa kommune (2008) 

 Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet (2009) 

 Ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø og bemanning i pleie- og omsorgssektoren 
(2010) 

 Pleie og omsorg – ressursbruk og kvalitet (2012) 

 Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen (2014) 
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Framgangsmåte og metode 

Som grunnlag for den overordnede analysen vi presenterer nedenfor har vi benyttet flere ulike 

kilder. Figur A nedenfor viser en oversikt over de ulike kildene som er brukt for å vurdere og 

synliggjøre innenfor hvilke av kommunens tjeneste- og forvaltningsområder 

forvaltningsrevisjon bør iverksettes. 
 

Figur 1: Overordnet analyse – oversikt over kilder og metoder 

 
 

I kildematerialet inngår Nordreisa kommunes årsberetning for 2015, Nordreisa kommunes 

analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016, rapporter fra tidligere 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner, revisjonens erfaringer, Data fra Statistisk Sentralbyrås 

(SSB) KOSTRA-publisering 15. juni 2016 for Nordreisa kommune og sammenligningsgrupper – 

gjeldende for årene 2014 og 2015, i tillegg til resultatene fra en spørreundersøkelse 

gjennomført i Nordreisa kommune. 

 

Nærmere om metodene og datagrunnlaget 

Nordreisa kommunes årsberetning og –melding for 2015 gir informasjon om hvilke 

utfordringer kommunen har hatt, på overordnet nivå og innenfor kommunens ulike områder, 

samt om eventuelle forventede framtidige utfordringer. Årsberetningen (og årsmeldingen) 

kan dessuten antyde mulige forbedringspotensialer innenfor ulike områder. 

 

Kommunens overordnede analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016 gir 

god informasjon om hvilke prioriteringer når det gjelder gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

som har blitt gjort i nær fortid, og om bakgrunnen for disse. 

 

Rapporter fra tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner (og tilsyn) og kommunens 

oppfølging av disse gir informasjon om hvilke deler av kommunens virksomhet som har vært 

OVERORDNET 

ANALYSE 

Spørreundersøkelse 

KOSTRA Forrige analyse/plan 

Revisjonens erfaringer 

Årsberetning 

Tidligere forvaltnings-

revisjoner 
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gjenstand for forvaltningsrevisjon tidligere, funn og resultater etter forvaltningsrevisjonene, 

og – ikke minst – hvordan kommunen har fulgt opp revisjonens funn og anbefalinger. En 

gjennomgang av disse rapportene kan bidra til å gi informasjon om nåværende risikobilde 

innenfor de tidligere reviderte virksomhetene. I tillegg gjennomgås også enkelte rapporter fra 

relevante statlige tilsyn/systemrevisjoner i regi av Fylkesmannen, og benyttes som 

supplerende datakilder i analysen. 

 

Revisjonens erfaringer – både fra regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon – er brukt i 

analysen fordi revisjonen, på bakgrunn av sitt arbeid skaffer seg inngående kjennskap til 

kommunens virksomhet, og dermed har gode forutsetninger til å gi relevante og nyttige 

innspill til hvilke temaer og områder som – ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger – vil 

kunne være aktuelle for forvaltningsrevisjon i kommunen kommende planperiode. 

 

KOSTRA1 er et nasjonalt rapporteringssystem der alle landets kommuner og fylkeskommuner 

rapporterer regnskaps- og tjenestedata til SSB. Utvalgte KOSTRA-indikatorer på overordnet 

nivå fra 2014 og 2015 for Nordreisa kommune er sammenlignet med gjennomsnittene for 

kommunegruppe 3 i KOSTRA som er en gruppe kommuner sammenlignbare med Nordreisa 

når det gjelder innbyggertall og økonomiske rammebetingelser (heretter: KG03), alle 

kommunene i Troms fylke og alle kommunene i landet unntatt Oslo.2 Indikatorene som er 

benyttet er av to typer – prioriteringsindikatorer og produktivitetsindikatorer. 

Prioriteringsindikatorer kan si noe om hvor stor andel av egne ressurser kommunen prioriterer 

å bruke på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert hvis en 

kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på den. Produktivitetsindikatorene 

kan si noe om hva det koster å produsere hver enhet av tjenesten. Produktiviteten kan sies å 

være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. 

 

Spørreundersøkelsen som er benyttet som kilde i analysen ble gjennomført blant 

medlemmene i kontrollutvalget, formannskapet, gruppelederne i kommunestyret, 

administrasjonssjefen, samt hovedverneombudet. Til sammen ble spørreundersøkelsen sendt 

ut til 18 personer, og ble besvart av 12 personer (heretter kalt «respondentene») – noe som 

utgjorde en svarandel på 66,7 %.3 I undersøkelsen ble respondentene bedt om å peke ut fem 

av kommunens tjeneste-/forvaltningsområder – i prioritert rekkefølge – innenfor hvilke 

respondenten anså det som viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjon i løpet av kommende 

planperiode. Respondentene hadde i undersøkelsen også muligheten til å komme med 

                                                      
1 ”KOSTRA” er et akronym for «kommune-stat-rapportering». 
2 Det innhentede tallmaterialet er reviderte tall fra KOSTRA-publiseringen 15.6.2016. SSB publiserer ureviderte 

tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt 

anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av 

datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil (jf. 

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/).  
3 Undersøkelsen var åpen for besvarelse i perioden 1.7.2016 til 18.8.2016. Fire påminnelser ble sendt. 
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utfyllende kommentarer og utdype hva de mente forvaltningsrevisjonen innenfor de utpekte 

områdene mer spesifikt burde rettes mot. 

 

Vi er av den oppfatning at de metodene og kildene som er benyttet til sammen gir et relevant 

og tilstrekkelig datamateriale for å utarbeide en overordnet analyse av Nordreisa kommune – 

med den hensikt å skulle identifisere aktuelle områder eller tema for forvaltningsrevisjon for 

perioden 2016-2020. Vi har ingen holdepunkter for å anta at datamaterialet inneholder 

vesentlige feil, selv om slike selvfølgelig ikke kategorisk kan utelukkes (for eksempel kan det 

forekomme feil i tallmateriale som framkommer i KOSTRA eller kommunens årsberetning). 

Datagrunnlaget analysen bygger på betrakter vi ut fra det ovennevnte som både gyldig og 

pålitelig. 

 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger 

Vurderinger av risiko innebærer å identifisere, og vurdere betydningen av, relevante trusler 

mot oppnåelse av bestemte målsettinger. Med «målsetninger» menes i denne 

sammenhengen både kommunale vedtak og forutsetninger, krav i sentralt og lokalt regelverk, 

omforente mål for den kommunale tjenesteproduksjonen og generelle hensyn til effektiv og 

hensiktsmessig drift. En kommune vil vanligvis ha en rekke målsetninger. 

 

For en kommunes vedkommende vil risiko- og vesentlighetsvurdering i denne sammenhengen 

innebære å gjøre en vurdering av innenfor hvilke områder av kommunens virksomhet det er 

risiko for vesentlige avvik fra de vedtak, forutsetninger og øvrige mål som er satt for 

virksomheten i kommunen. En overordnet analyse er rettet mot å synliggjøre – ut fra 

vurderinger av sannsynlighet for avvik og alvorlighetsgraden ved eventuelle avvik – områder i 

kommunen der det vil være mest hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjon. 

 

Kapittelet nedenfor inneholder en overordnet analyse for Nordreisa kommune – basert på 

kildene som er vist til i kapittelet «Framgangsmåte og metode» over. 
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Overordnet analyse for Nordreisa kommune 

Nordreisa kommunes administrative organisering framgår av figur 2 nedenfor. 

 
Figur 2: Organisasjonskart – administrativ organisering, Nordreisa kommune4 

 

 
 
Diagram 1 nedenfor gir en framstilling av sammensetningen av Nordreisa kommunes totale 
netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområder. Diagrammet viser størrelsesforhold som er 
typiske for kommunene i Norge: Tjenesteområdene «helse og omsorg» (35,9 %), 
«grunnskoleopplæring» (22,6 %), «barnehage» (11 %) og «administrasjon og styring» utgjør 
de fire største andelene av kommunens totale netto driftsutgifter. 
 
Diagram 1: Sammensetning av totale netto driftsutgifter i 2015, Nordreisa kommune5 

 

                                                      
4 Kilde: https://www.nordreisa.kommune.no/organisasjon.362957.no.html [besøkt 17.8.2016]. 
5 Kilde: SSBs KOSTRA-publisering 15.6.2016 (www.ssb.no/kostra) 
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I det følgende beskrives K-Sekretariatets funn og vurderinger når det gjelder de ulike tjeneste-

/forvaltningsområdenes aktualitet i forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2016-2020. 

 
Diagram 2: Resultater fra spørreundersøkelsen6 (spørsmål 1: «Innenfor hvilke fem kommunale 

tjenesteområder/forvaltningsområder anser du det som viktigst å igangsette forvaltningsrevisjon i 

inneværende valgperiode?») (N=12)7 

 

                                                      
6 Kilde: Questback/K-Sekretariatet IKS. 
7 Respondentene ble også bedt om å prioritere mellom de fem tjeneste-/forvaltningsområdene de valgte ut – fra 

mest til minst viktig. Resultatene framstilles her slik at områdenes sammenlagte skår baserer seg på områdenes 

plassering på hver respondents prioriteringsliste, der høyest rangering tilsvarer fem poeng, nest høyest fire 

poeng, osv. (et område som er ført opp på en eller flere respondenters prioriteringslister kan dermed oppnå fra 

ett til fem poeng per oppføring). Hvert områdes poeng har deretter blitt summert for hver (eventuelle) oppføring 

og denne summen utgjør totalskåren for det aktuelle området. 

0 5 10 15 20 25 30

1. Sykehjemstjenester

2. Økonomisk internkontroll

3. Oppfølging av politiske vedtak

4. Grunnskole

5. Barnevern

6. Selskapskontroll

7. Kommunens administrative ledelse

8. Saksutredninger for folkevalgte

9. Kommunehelsetjeneste

10. Offentlige anskaffelser

11. Hjemmetjenester

12. Flyktningetjeneste

13. Andre pleie- og omsorgstjenester

14. PPT

15. Vann, avløp og renovasjon

15. Investerings-/utbyggingsprosjekter

17. Psykiatritjeneste

17. Kommunale foretak

19. "Kommunalt NAV"/sosialtjenester

19. Tilskudd- og støtteordninger

21. Boligtjenester

21. Byggesaksbehandling

23-33. Arkiv- og postrutiner

23-33. Barnehage

23-33. Bilbliotek

23-33. Brann- og redningstjeneste

23-33. Bygg- og eiendomsforvaltning

23-33. Drift av idretts-, park- og kulturanlegg

23-33. Kino

23-33. Kirke

23-33. Kulturskole

23-33. Samferdsel

23-33. Voksenopplæring

Totalskår Antall respondenter
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Av diagram 2 på forrige side framgår at tjeneste-/forvaltningsområdene sykehjemstjenester, 

økonomisk internkontroll, oppfølging av politiske vedtak, grunnskole og barnevern var de fem 

områdene som i størst grad ble pekt ut – og prioritert høyest – av respondentene i 

spørreundersøkelsen8 på spørsmål om hvilke fem tjeneste-/forvaltningsområder de anså som 

viktigst å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor i løpet av inneværende valgperiode. 

Området som ble rangert øverst – «sykehjemstjenester» – skilte seg ut i vesentlig grad. 

Tjenesteområdet ble pekt ut av sju (58 %) av respondentene som besvarte undersøkelsen, og 

blant disse ble det dessuten prioritert svært høyt. Området oppnådde en totalskår på 30 

poeng (tretten poeng høyere enn området økonomisk internkontroll som oppnådde nest 

høyest totalskår). Av de totalt 33 svaralternativene i spørreskjemaet kan etter vår vurdering 

bare rangeringen av de tolv områdene med sammenlagt høyest rangering (områdene som 

oppnådde over gjennomsnittlig høy skår i undersøkelsen9) betraktes som vesentlig høy i 

denne sammenhengen. 

 

Helse og omsorg 

Helse- og omsorgstjenester betegner en rekke ulike tjenester.10 Området utgjør samlet sett 

Nordreisa kommunes klart største driftspost (jf. diagram 1). 

 
Tabell 1: Overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for pleie- og omsorgstjenestene og 

kommunehelsetjenesten, 2014 og 201511 

 
 

Av tabell 1 over framgår det at den klart største andelen av utgiftene innen helse og omsorg i 

Nordreisa kommune, som i andre kommuner, går til pleie- og omsorgstjenestene. Av tabellen 

framgår videre at Nordreisa både i 2014 og 2015 hadde lavere netto driftsutgifter til per 

innbygger til pleie- og omsorgstjenester enn de sammenlignbare kommunene i KG03. 

                                                      
8 Her er trukket fram de fem områdene som fikk totalskår på mer enn 10 poeng.  
9 Gjennomsnittlig skår for de 33 områdene var 5,4. 
10 SSB definerer følgende tjenestetyper som «helse- og omsorgstjenester»: Forebygging; helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste; annet forebyggende helsearbeid; aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer 

med funksjonsnedsettelser; diagnose, behandling og (re-)habilitering; helse- og omsorgstjenester i institusjon; 

helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende; medfinansiering somatiske tjenester; akutthjelp helse- og 

omsorgstjenester; og institusjonslokaler. 
11 Kilde: SSBs KOSTRA-publisering 15. juni 2016 (www.ssb.no/kostra) 

HELSE OG OMSORG
Nordreisa 

2014

Nordreisa 

2015

KG03 

2014

KG03 

2015

Troms 

2014

Troms 

2015

Landet uten 

Oslo 2014

Landet uten 

Oslo 2015

Ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene

Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (konsern) 35 31,4 34,4 32,6 32,4 32,2 31,5 30,9

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten (konsern) 20 533 19 080 22 046 21 229 18 092 18 231 16 385 16 198

Korr. brutto dr.utg. pr. mottaker av komm. pleie- og omsorgstjenester (konsern) 425 593 419 004 391 988 387 158 419 437 421 905 394 612 392 369

Ressursbruk i kommunehelsetjenesten

Netto dr.utg. kommunehelsetjenesten i %  av samlede netto dr.utg. (konsern) 4,6 4,5 5,9 5,9 4,6 4,9 4,5 4,6

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten (konsern) 2 692 2 708 3 813 3 855 2 578 2 755 2 318 2 383

Brutto driftsutgifter pr. innbygger til funksjon 232, 233 og 241 (konsern) 3 873 3 794 5 157 5 219 3 639 3 858 2 923 3 014
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Sammenlignet med snittene for Troms fylke og hele landet (utenom Oslo) var disse utgiftene 

høyere i Nordreisa begge årene. Det framkommer videre at Nordreisa begge årene hadde 

høyere korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av tjenestene enn gjennomsnittlig i KG03 

og landet utenom Oslo (men nokså jevnt med snittet for Troms), noe som kan indikere at 

Nordreisa kommune, relativt sett, har lavere produktivitet i pleie- og omsorgstjenestene enn 

sammenlignbare kommuner. I tillegg til pleie- og omsorgstjenestene hører også 

kommunehelsetjenesten til under området «helse og omsorg». Dette området rommer 

forebygging, skolehelse- og helsestasjonstjeneste, helse og sosial, samt diagnose, behandling 

og (re-)habilitering.  I tabell 1 over framgår også overordnede prioriterings- og 

produktivitetsindikatorer for tjenesteområdene for Nordreisa kommune, samt 

gjennomsnittene for KG03, alle kommunene i Troms fylke og alle kommunene i landet utenom 

Oslo. Tabellen viser at Nordreisa kommunes ressursbruk per innbygger til 

kommunehelsetjeneste både i 2014 og 2015 var på linje med landsgjennomsnittet (Oslo holdt 

utenfor), betydelig lavere enn gjennomsnittlig i de sammenlignbare kommunene (i KG 03), og 

noe lavere enn snittet for Troms fylke. Samtidig kan tallene for brutto driftsutgifter per 

innbygger til funksjonene 232, 233 og 23412 indikere at Nordreisa kommunes produktivitet 

begge årene var høyere enn gjennomsnittlig i de sammenlignbare kommunene i KG03. 

 

I Nordreisa kommunes årsmelding for 201513 rapporteres det om et netto merforbruk i helse- 

og omsorgssektoren på om lag 3,9 millioner kroner dette året.14 Merutgiftene knyttet seg 

hovedsakelig til (høyere utgifter enn budsjettert til) kjøp fra – og driftstilskudd til – private 

aktører, betaling for utskrivningsklare pasienter, tilskudd til ASVO, husleie og 

konsulenttjenester. Det rapporteres videre om at sykefraværet innen helse og omsorg var 

9,34 %, og høyere enn målsetningen på maks 8 %. Det vises til at det er satt i verk tiltak på 

flere av enhetene innen sektoren for å motvirke og forebygge fravær. Mangel på 

sykehjemsplasser nevnes i årsmeldingen som en utfordring, og det framheves at behovet for 

sykehjemsplasser vil øke i tiden framover, og at det dessuten vil bli stadig flere yngre brukere. 

Innenfor hjemmetjenesten meldes det om at ressursmangel fører til at ikke alle som vil det 

har kunnet bo hjemme så lenge som ønskelig. Videre pekes det på at mangelen på 

sykehjemsplasser gir seg også utslag i økt belastning når det gjelder hjemmetjenesten. 

Innenfor tjenesten «rus og psykisk helse» rapporteres det i årsmeldingen om at brukerne av 

tjenesten har større utfordringer og har behov for mer komplekse tjenester enn tidligere 

(Nordreisa kommune, 2016). 

 

                                                      
12 I KOSTRA-funksjon 232 inngår «forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste», i funksjon 233 «annet 

forebyggende helsearbeid», og i funksjon 234 «aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med 

funksjonsnedsettelser».  
13 Nordreisa kommune (2016): «Nordreisa kommune. Årsmelding 2015» 
14 Utgiftene i sektoren ble om lag 8,4 millioner kroner høyere enn budsjettert, og inntektene ble om lag 4,5 

millioner kroner høyere (Nordreisa kommune, 2016). 
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Kontrollutvalget i Nordreisa kommune bestilte høsten 2011 forvaltningsrevisjon av kvalitet og 

ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenestene. I rapporten15 etter ferdigstilt prosjekt 

konkluderte KomRev NORD – på bakgrunn av funn og vurderinger – blant annet med at 

kommunen i sykehjemmene ikke hadde tilstrekkelig dokumentert internkontrollsystem i 

henhold til forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten (§§4 og 5). Revisjonen fant 

videre at kommunen hadde utarbeidet et system av prosedyrer for å sikre kvalitet på 

tjenestene ved sykehjemmene, men manglet prosedyrer for å sikre enkelte grunnleggende 

behov (jf. forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3). Revisjonens konklusjon var 

derfor at Nordreisa kommune ikke hadde tilstrekkelige rutiner og systemer for å sikre 

kvaliteten på sykehjemmenes tjenester. Kommunestyret påla rådmannen, gjennom vedtak i 

sak 2/13, som var i tråd med kontrollutvalgets innstilling, å følge opp revisjonens fem 

anbefalinger gitt i rapporten, herunder anbefaling om å gjennomgå og sikre at 

internkontrollsystemene ved sykehjemmene oppfyller alle kravene i forskriftene om 

internkontroll i helse- og sosialtjenesten (§ 4), samt at dokumentasjon på 

internkontrollsystemet til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig (jf. § 5 i nevnte forskrift), og 

anbefaling om å sikre at sykehjemmenes system av skriftlige prosedyrer for sikring av 

brukernes grunnleggende behov dekker alle områdene som angis i forskrift om kvalitet i pleie- 

og omsorgstjenestene.16 Kommunestyret vedtok i sak 63/13 – i tråd med innstilling fra 

kontrollutvalget – å ta rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget17 om hvilke tiltak som 

enten var iverksatt eller skulle iverksettes for å imøtekomme anbefalingene i gitt av revisjonen 

i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, samt at kommunestyret forutsatte at planene for å 

imøtekomme anbefalingene ble tatt med i det videre arbeidet. 

 

Som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet gjennomførte Helsetilsynet i april 

2016 systemrevisjon av Nordreisa kommunes helse- og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming. Systemrevisjonen undersøkte om kommunen gjennom systematisk 

styring og ledelse sikrer at mennesker over 18 år med utviklingshemming, og som bor i egen 

eid eller leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.18 Ifølge tilsynsrapporten19 ble 

                                                      
15 KomRev NORD (2012): «Forvaltningsrevisjon: Pleie og omsorg – ressursbruk og kvalitet. Nordreisa kommune» 
16 De øvrige tre anbefalingene i rapporten var (1) å gjennomgå og forbedre KOSTRA-rapportering knyttet til pleie- 

og omsorgssektoren, (2) å ta hensyn til at andelen eldre innbyggere i kommunen etter all sannsynlighet vil øke 

de nærmeste årene i sin planlegging av den framtidige driften av pleie- og omsorgstjenester, og (3) å følge opp 

områder som fikk lav gjennomsnittsskår i revisjonens og kommunens kartlegging av opplevd kvalitet, og se  

nærmere på de forbedringsområdene som ble pekt på av en høy andel respondenter (KomRev Nord, 2012). 
17 Rådmannens tilbakemelding ble gitt i brev av 14.10.2013 fra stabsleder for helse og omsorg. 
18 Nærmere bestemt omfattet tilsynet undersøkelse av hvorvidt kommunen legger til rette for at mennesker med 

utviklingshemming får personlig assistanse i form av(1) tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg, (2) bistand til 

aktivisering og (3) opplæring i dagliglivets gjøremål, personlig stell og egenomsorg. Som del av tilsynet skulle også 

undersøkes hvorvidt kommunen legger til rette for at disse menneskene får helsetjenester i hjemmet og tilgang 

til medisinsk undersøkelse, utredning og behandling. 
19 Helsetilsynet (2016): «Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming i Nordreisa kommune 2016» 
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det avdekket to avvik/lovbrudd: (1) «Nordreisa kommune organiserer ikke tjenestene til 

mennesker med utviklingshemming slik at det sikres at alle får forsvarlige tjenester i form av 

praktisk bistand og helsetjenester,» og (2) «Nordreisa kommune innhenter ikke politiattest 

ved tilbud om ansettelse fra alle helsepersonell som skal jobbe med mennesker med 

utviklingshemming.» Videre hadde Helsetilsynet to merknader knyttet til (a) samarbeid med 

fastleger og spesialisthelsetjenesten – og informasjonsflyten mellom disse og kommunen – 

med tanke på helseoppfølging av den aktuelle gruppen, og (b) at kommunen har et 

forbedringspotensial når det gjelder å fatte vedtak om helsetjenester i hjemmet til den 

aktuelle gruppen (Helsetilsynet, 2016). 

 

På bakgrunn av sine erfaringer har revisjonen20 gitt innspill om at et aktuelt område for 

forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune inneværende periode kan være ressursbruk/ 

effektivitet innen helse og omsorg. Dette begrunnes med at kommunen de siste årene stadig 

har hatt økonomiske overskridelser innen denne sektoren. I spørreundersøkelsen vi 

gjennomførte i forbindelse med denne analysen (jf. diagram 2) oppnådde sykehjemstjenester 

i særklasse høyest totalskår basert på respondentenes prioriteringer av kommunens tjeneste-

/forvaltningsområder med tanke på viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

Spørreundersøkelsen inneholdt også et spørsmål med åpent svaralternativ (spørsmål tre) – 

formulert som følger: «Hva mener du at forvaltningsrevisjon innenfor de (maksimalt fem) 

tjeneste-/forvaltningsområdene du krysset av for i spørsmål én bør rettes mot?» Ni 

respondenter besvarte dette spørsmålet, og av disse hadde seks plassert sykehjemstjenester 

på sin rangeringsliste. Blant disse respondentene ble ressursbruk og tjenestekvalitet trukket 

fram tre ganger hver, mens to av respondentene pekte på kompetanse. Fokusområder som 

ble trukket fram én gang var henholdsvis bemanning, arbeidsmiljø og organisering. På 

bakgrunn av at pleie- og omsorgstjenestene utgjør en betydelig andel av Nordreisa kommunes 

totale netto driftsutgifter, resultatene fra spørreundersøkelsen, opplysninger i kommunens 

årsmelding og innspill fra revisjonen, til anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å bestille 

forvaltningsrevisjon innen pleie- og omsorgstjenestene som undersøker kvalitet i 

sykehjemstjenestene. Nærmere bestemt kan fokus i en slik forvaltningsrevisjon være på å 

undersøke kommunens oppfølging av de to tidligere nevnte anbefalingene fra revisjonen etter 

forvaltningsrevisjonen gjennomført i 2011-2012, nemlig anbefalingene  om å gjennomgå og 

sikre at internkontrollsystemene ved sykehjemmene oppfyller alle kravene i forskriftene om 

internkontroll i helse- og sosialtjenesten (§ 4), samt at dokumentasjon på 

internkontrollsystemet til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig (jf. § 5 i nevnte forskrift), og 

om å sikre at sykehjemmenes system av skriftlige prosedyrer for sikring av brukernes 

grunnleggende behov dekker alle områdene som angis i forskrift om kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenestene. 

 

                                                      
20 KomRev NORD IKS v/oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Nordreisa kommune. 
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Blant tjenesteområdene innen helse og omsorg i spørreundersøkelsen som oppnådde over 

gjennomsnittlig skår var også kommunehelsetjeneste og hjemmetjenester (pekt på av 

henholdsvis to og tre respondenter). På bakgrunn av Helsetilsynets systemrevisjon i april 2016 

(jf. over) av helsetjenester til brukere med utviklingshemming (herunder hjemmetjenester) 

vurderer sekretariatet at eventuell forvaltningsrevisjon av helsetjenester og hjemmetjenester 

i løpet av inneværende periode bør avventes noe, og i alle tilfeller ikke bør fokusere på samme 

tjenestemottakergruppe (voksne utviklingshemmede) systemrevisjonen. Kontrollutvalget kan 

likevel mot slutten av perioden vurdere bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet (og 

eventuelt ressursbruk) i hjemmetjenestene til eldre. 

 

Grunnskoleopplæring 

Grunnskoleopplæring21 utgjorde i 2015 den nest største andelen (22,6 %) av Nordreisa 

kommunes totale netto driftsutgifter (jf. diagram 1 over). Tabell 2 nedenfor viser overordnede 

prioriterings- og produktivitetsindikatorer for grunnskoleopplæring/-sektoren i Nordreisa 

kommune, gruppen av sammenlignbare kommuner (KG03), gjennomsnittet for kommunene i 

Troms fylke og landsgjennomsnittet sett bort fra Oslo. 

  
Tabell 2: Overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for grunnskoleopplæring, 2014 og 201522 

 
 

Som det framgår av tabell 2 over har Nordreisa kommune hatt lavere ressursbruk i 

grunnskolesektoren per skolepliktig innbygger de to siste årene enn både KG03 og Troms fylke 

i gjennomsnitt. Basert på indikatoren korrigerte brutto driftsutgifter per elev framstår 

Nordreisa kommune disse årene med høyere produktivitet i grunnskolesektoren23 enn KG03 i 

gjennomsnitt, men derimot lavere enn gjennomsnittlig både Troms fylke og landet utenom 

Oslo. I Nordreisa kommunes årsmelding for 2015 meldes det om at gjennomsnittlig 

grunnskolepoengsum24 for avgangselevene i 10. trinn i Nordreisa var rekordhøy for 

kommunens del våren 2015 – og høyere enn snittene for KG03, Troms fylke og hele landet 

(Nordreisa kommune, 2016). Videre framgår det at det i 8.-10. trinn i grunnskolen i Nordreisa 

                                                      
21 I begrepet «grunnskoleopplæring» inngår, slik det er definert av SSB, tjenesteområdene grunnskole, 

voksenopplæring, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss. 
22 Kilde: SSB (KOSTRA) (www.ssb.no/kostra) 
23 I SSBs definisjon av begrepet ”grunnskolesektoren” inngår tjenesteområdene grunnskole, skolefritidstilbud, 

skolelokaler og skoleskyss (tjenesteområdet voksenopplæring inngår altså ikke, i motsetning til i definisjonen av 

”grunnskoleopplæring”). 
24 Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på vitnemålet – standpunkt og 

eksamen – og dele på antall karakterer. Deretter multipliseres gjennomsnittet med 10 (Utdanningsdirektoratet, 

2016).  
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er en høy andel elever som mottar spesialundervisning. Det rapporteres at det arbeides med 

å tilby mer tilpasset undervisning med sikte på å redusere behovet for spesialundervisning. 

Det rapporteres også om at det har vært foretatt en gjennomgang av rutiner og retningslinjer 

knyttet til mobbing i skolene (Nordreisa kommune, 2016). 

 

Den siste fullførte forvaltningsrevisjonen av Nordreisa kommunes virksomhet ble gjort 

innenfor grunnskolesektoren: KomRev NORD ferdigstilte i november 2014 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen».25 Prosjektet var 

omfattende og skulle undersøke kommunens ressursbruk i grunnskolesektoren, hvorvidt 

opplæringstilbudet etterlevde krav i henhold til regelverk på området, samt hvordan 

kommunen i grunnskolen sørget for tilpasset opplæring og spesialundervisning. I rapporten26 

etter gjennomført forvaltningsrevisjon konkluderte revisjonen – basert på dine funn og 

vurderinger – kort oppsummert blant annet med at Nordreisa kommune hadde et 

opplæringstilbud i grunnskolen som til dels var i henhold til sentralt regelverk på området. 

Basert på konklusjonene ga revisjonen i rapporten følgende to anbefalinger: (1) «Kommunen 

bør sikre at den oppfyller Læreplanverkets krav til hvor mange årstimer som skal gis pr. fag på 

de ulike hovedtrinnene», og (2) «[k]ommunen bør videreutvikle og styrke sitt system for 

kompetanseutvikling blant undervisningspersonale i grunnskolen» (KomRev NORD, 2014). 

Kommunestyret påla rådmannen, gjennom vedtak i sak 11/15, som var i tråd med 

kontrollutvalgets innstilling, å følge opp revisjonens anbefalinger gitt i rapporten.27  

 

I spørreundersøkelsen vi gjennomførte (jf. diagram 2) ble grunnskole det fjerde høyest 

rangerte området sammenlagt blant de 33 tjeneste-/forvaltningsområdene som 

respondentene kunne velge blant i undersøkelsen.28 På spørsmålet med åpent svaralternativ 

(formulert som følger: «Hva mener du at forvaltningsrevisjon innenfor de (maksimalt fem) 

tjeneste-/forvaltningsområdene du krysset av for i spørsmål én bør rettes mot?»), som ble 

besvart av ni respondenter, hadde fire av de som hadde valgt ut «grunnskole» på sin 

rangeringsliste svart på spørsmålet. Blant disse respondentene ble ressursbruk trukket fram 

tre ganger, mens to av respondentene pekte på kvalitet. Fokusområder som ble nevnt fram 

én gang var henholdsvis bemanning, arbeidsmiljø regeletterlevelse, resultater og organisering. 

Områdene pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og voksenopplæring var også med blant de 

33 områdene i undersøkelsen. Begge disse ble prioritert lavere enn gjennomsnittlig av 

respondentene sammenlagt (jf. diagram 2).29  

                                                      
25 Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble bestilt av kontrollutvalget våren 2013 (sak 16/13). 
26 KomRev NORD (2014): «Forvaltningsrevisjon: Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. Nordreisa kommune» 
27 Tilbakemeldingsfrist var satt til 1.5.2015 (jf. kommunestyresak 11/15). Så vidt sekretariatet kjenner til er ikke 

tilbakemelding om planlagt/iverksatt oppfølging gitt, og forvaltningsrevisjonen er derfor ennå ikke fulgt opp av 

kontrollutvalget iht. kontrollutvalgsforskriftens § 12. 
28 «Grunnskole» ble valgt ut av seks respondenter og oppnådde en totalskår på 13. 
29 PPT ble prioritert av to respondenter og fikk en totalskår på fire, mens voksenopplæring ble ikke prioritert av 

noen respondenter. 
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Til tross for at området «grunnskole» fikk høy skår blant respondentene i 

spørreundersøkelsens del én, tilrår sekretariatet på bakgrunn av at forrige ferdigstilte 

forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune var en nokså bred og omfattende kartlegging og 

undersøkelse innen grunnskolesektoren med fokus på ressursbruk, etterlevelse av regelverk 

med hensyn til opplæringstilbudet og tilbudet om tilpasset opplæring og spesialundervisning 

– fullført i 2014, sammen med det faktum at denne forvaltningsrevisjonen ikke ennå er fulgt 

opp i henhold til kontrollutvalgsforskriften (§ 12), ikke kontrollutvalget å igangsette 

forvaltningsrevisjon innen tjenesteområdet grunnskoleopplæring inneværende periode. 

 

Barnehage 

Som illustrert i diagram 1 utgjorde barnehager 11 % av Nordreisa kommunes totale netto 

driftsutgifter i 2015. Tabell 3 under viser overordnede prioriterings- og 

produktivitetsindikatorer for barnehagesektoren i Nordreisa kommune, KG03, kommunene i 

Troms fylke og landsgjennomsnittet uten Oslo. 
Tabell 3: Overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for barnehagesektoren, 2014 og 201530 

 
 

Som det framgår av tabellen var Nordreisa kommunes ressursbruk til barnehagesektoren, 

målt i netto driftsutgifter per innbygger, i 2014 og 2015 lavere enn gjennomsnittet både i KG03 

og de to andre referansegruppene. Når det gjelder produktivitet indikerer tabellen, basert på 

indikatoren korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunale barnehage, at Nordreisa 

hadde betydelig høyere produktivitet enn alle de tre referansegruppene i 2014, mens 

produktiviteten i 2015 var om lag på linje med de sammenlignbare kommunene i KG03 (og 

noe lavere enn i de to øvrige referansegruppene). En nærmere studie av KOSTRA-indikatorer 

på mer detaljert nivå tyder på at den store økningen i bruttoutgifter per barn i kommunal 

barnehage i Nordreisa fra 2014 til 2015 delvis kan forklares med at det i 2015 var noe færre 

barn i de kommunale barnehagene i Nordreisa, i tillegg til utvidelse av de samlede 

åpningstidene i de kommunale barnehagene.31 I Nordreisa kommunes årsmelding for 2015 

indikerer at årsaken til økningen nevnt året var at kommunen dette året hadde stor ledig 

kapasitet i de kommunale barnehagene – til tross for at fire kommunale barnehageavdelinger 

ble lagt ned. Den ledige kapasiteten skyldtes etablering av en ny privat barnehage sammen 

med en svak nedgang i søknader om barnehageplasser, meldes det om. 

 

                                                      
30 Kilde: SSB (KOSTRA) (www.ssb.no/kostra) 
31 Fra høsten 2016 tilbyr de kommunale barnehagene i Nordreisa utvidet åpningstid etter behov, fra kl. 06.45 til 

16.30 (Nordreisa kommune, 2016). 

584

http://www.ssb.no/kostra


18 

 

I Nordreisa kommunes forrige plan for forvaltningsrevisjon (for perioden 2012-2016) var 

forvaltningsrevisjon av inneklima og fysisk (arbeids-)miljø prioritert på sjetteplass (av totalt 

seks forvaltningsrevisjonsprosjekter). Etter det sekretariatet kjenner til har det ikke tidligere 

vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor tjenesteområdet barnehage i Nordreisa. 

Fylkesmannen i Troms gjennomførte imidlertid i 2014 tilsyn med Nordreisa kommune som 

barnehagemyndighet. I tilsynet ble det undersøkt om Nordreisa kommune påser 

regelverketterlevelse i barnehagene i kommunen – med spesiell vekt på opplysningsplikt til 

barneverntjenesten og pedagogisk bemanning. Ifølge tilsynsrapporten finner Fylkesmannen 

at Nordreisa kommune gjennom aktiv veiledning og tilsyn påser at barnehagene i kommunen 

etterlever kravene i barnehageloven, og det ble ikke avdekket avvik knyttet til regelverket om 

opplysningsplikt til barneverntjenesten. Imidlertid ble det avdekket to avvik når det gjaldt 

etterlevelsen av regelverket om pedagogisk bemanning – knyttet til lovforståelse av 

henholdsvis forskrift om pedagogisk bemanning og forskrift om midlertidig og varig 

dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og daglig leder. Nordreisa kommune 

fikk pålegg av Fylkesmannen om å rette opp avvikene med frist 1. mars 2015.32 

 

I spørreundersøkelsen ble barnehage ikke prioritert av noen av respondentene på spørsmål 

hvilke tjeneste-/forvaltningsområder respondentene anså det som viktigst å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon innenfor (jf. diagram 2). 

 

Administrasjon og styring 

Av Nordreisa kommunes totale netto driftsutgifter i 2015 utgjorde administrasjon og styring33 

8,6 % (jf. diagram 1). I tabell 4 nedenfor framgår overordnede prioriteringsindikatorer for 

administrasjon og styring i Nordreisa kommune, KG03, gjennomsnittet for kommunene i 

Troms fylke og landsgjennomsnittet uten Oslo.  

 

Tabell 4: Overordnede prioriteringsindikatorer for administrasjon og styring, 2014 og 201534 

 
 

Av tabellen framgår at Nordreisas netto driftsutgifter til administrasjon og styring per 

innbygger både i 2014 og 2015 var lavere enn gjennomsnittlig i KG03, og noe høyere enn 

fylkessnittet for Troms og landsgjennomsnittet (utenom Oslo). I Nordreisa kommunes 

                                                      
32 Kilde: Fylkesmannen i Troms (2014): «Endelig tilsynsrapport. Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av 

kravene i barnehagelovens § 8. Nordreisa kommune». Det framgår ikke av rapporten hvorvidt kommunen har 

rettet opp i avvikene. 
33 Slik dette tjenesteområdet er definert av SSB inkluderer det politisk styring, kontroll og revisjon, 

administrasjon, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, samt administrasjonslokaler. 
34 Kilde: SSB (KOSTRA) (www.ssb.no/kostra) 

ADMINISTRASJON OG STYRING
Nordreisa 

2014

Nordreisa 

2015

KG03 

2014

KG03 

2015

Troms 

2014

Troms 

2015

Landet uten 

Oslo 2014

Landet uten 

Oslo 2015

Ressursbruk på administrasjon og styring

Netto driftsutg. til adm. og styring i %  av totale netto driftsutg. (konsern) 9,4 8,6 11,8 11,2 8,6 8,4 8,2 8,2

Netto driftsutg. til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger (konsern) 5 506 5 213 7 586 7 283 4 824 4 763 4 257 4 266
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årsmelding for 2015 framgår at det dette året var fokus på økonomistyring. Det ble innført 

månedlig økonomisk rapportering fra virksomhetslederne til sektorlederne – som har ansvar 

for videre rapportering til rådmannen, som i sin tur rapporterer til kommunestyret hvert 

tertial. Det rapporteres også om at kommunen i 2015 implementerte et nytt 

internkontrollsystem. Det ble videre vedtatt nytt økonomireglement og nye etiske 

retningslinjer dette året (Nordreisa kommune, 2016).  

 

Det har tidligere vært gjennomført forvaltningsrevisjon av forvaltningsområdet knyttet til 

sentraladministrasjonen35 – men ikke i løpet av de siste sju årene. I forrige plan for 

forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune (for perioden 2012-2016) var forvaltningsrevisjon 

av kommunens økonomistyring og økonomiske internkontroll prioritert på fjerdeplass, men 

ble ikke gjennomført i løpet av perioden. På bakgrunn av sine erfaringer har revisjonen36 gitt 

innspill om at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune inneværende 

periode etter deres vurdering kan være økonomisk internkontroll og oppfølging av politiske 

vedtak. Revisjonen begrunner anbefalingen med kommunens økonomiske stilling og at 

kommunen over en lang periode har befunnet seg på ROBEK-lista. 

 

I spørreundersøkelsen (jf. diagram 2) hører fem av de tolv tjeneste-/forvaltningsområdene 

som sammenlagt ble prioritert over gjennomsnittlig høyt blant respondentene på spørsmål 

om viktigheten av forvaltningsrevisjon inneværende valgperiode – og som dermed regnes som 

vesentlige i denne sammenhengen – inn under kommunens administrasjon og styring: 

Økonomisk internkontroll oppnådde nest høyest sammenlagtrangering blant alle de 33 

områdene nevnt i undersøkelsen,37 og på tredjeplass sammenlagt finner vi oppfølging av 

politiske vedtak.38 Også oppgavene «kommunens administrative ledelse», saksutredninger for 

folkevalgte og offentlige anskaffelser ble sammenlagt prioritert høyre enn gjennomsnittlig av 

respondentene i spørreundersøkelsen. Alle disse oppgavene tilligger kommunens 

sentraladministrasjon. På bakgrunn av det overnevnte anbefaler sekretariatet 

kontrollutvalget å bestille forvaltningsrevisjon av kommunens økonomistyring og 

økonomiske internkontroll i løpet av perioden.39 Videre kan forvaltningsrevisjon av 

forvaltningsoppgavene oppfølging av politiske vedtak, saksutredninger for folkevalgte og 

offentlige anskaffelser40 vurderes igangsatt i løpet av inneværende periode. 

                                                      
35 KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjoner av «Halti-prosjektet» (oppfølging av politiske vedtak) i 

2004, offentlige anskaffelser i 2005, økonomistyring i 2006, iverksetting av politiske vedtak i 2008 og oppfølging 

av kommunens inntektsskapende virksomhet i 2009. 
36 KomRev NORD IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for Nordreisa kommune. 
37 Området ble prioritert av seks respondenter og fikk en totalskår på 17 (jf. diagram 2). 
38 Området ble prioritert av fem respondenter og oppnådde en totalskår på 15 (jf. diagram 2). 
39 Herunder kan det være aktuelt å rette et spesielt fokus på økonomistyring og –kontroll innen pleie- og 

omsorgstjenestene.  
40 En forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser vil – med tanke på best mulig utnyttelse av ressursene avsatt 

til forvaltningsrevisjon – med fordel kunne samordnes med øvrige deltakerkommuner i det interkommunale 

samarbeidet «Innkjøpstjenesten i Nord-Troms» (Kvænangen, Skjervøy, Storfjord, Lyngen og Kåfjord). 
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Sosialtjenester 

Tjenesteområdet sosialtjenester utgjorde i 2015 4,4 % av Nordreisa kommunes totale netto 

driftsutgifter (jf. diagram 1). Slik dette tjenesteområdet er definert av SSB inkluderer det råd, 

veiledning og sosialt forebyggende arbeid; tilbud til personer med rusproblemer; 

arbeidsrettede tiltak i kommunal regi; introduksjonsordningen; kvalifiseringsordningen og 

økonomisk sosialhjelp. I Nordreisa kommunes forrige plan for forvaltningsrevisjon (for 

perioden 2012-2016) var forvaltningsrevisjon innenfor området sosialtjenester ikke prioritert. 

Etter det sekretariatet kjenner til har det ikke tidligere vært gjennomført forvaltningsrevisjon 

innenfor sosialtjenesteområdet i Nordreisa kommune. I tabell 5 under framgår overordnede 

prioriterings- og produktivitetsindikatorer for sosialtjenesten i Nordreisa kommune, KG03, 

Troms fylke og landet utenom Oslo.41 

 

Tabell 5: Overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for sosialtjenester, 2014 og 201542 

 
 

Av tabellen over framgår at det var en økning i Nordreisas ressursbruk på sosialtjenester fra 

2014 til 2015, og at kommunen i 2015 lå omtrent på samme nivå når det gjaldt netto 

driftsutgifter til sosialtjenester per innbygger som gjennomsnittet i KG03, og noe lavere enn 

gjennomsnittene for alle kommunene henholdsvis i Troms fylke og landet utenom Oslo. Videre 

viser tabellen at Nordreisa – til tross for økningen fra 2014 til 2015 – hadde betydelig lavere 

korrigerte driftsutgifter per mottaker av sosialtjenester enn gjennomsnittet for landet utenom 

Oslo begge årene.43 I kommunens årsmelding for 2015 meldes det om et sykefravær på 21 % 

ved den kommunale delen av Nav-kontoret i Nordreisa dette året, og videre om at 

arbeidspresset ved kontoret har økt som følge av at personalkapasiteten ikke har holdt tritt 

med økningen i arbeidsmengde de siste seks årene. Dette går ut over mulighetene til å drive 

forebyggende arbeid, rapporteres det om i årsmeldingen (Nordreisa kommune, 2016). 

Kontrollutvalget kan på denne bakgrunnen vurdere å bestille forvaltningsrevisjon tematisk 

knyttet til bemanningssituasjonen ved den kommunale delen av Nav – for eksempel med 

fokus på bemanningskapasitet, sykefravær og arbeidsmiljø.  

 

                                                      
41 I indikatorene tabellen viser er det imidlertid lagt til grunn en snevrere definisjon av «sosialtjenester» enn i 

den ovennevnte. Indikatorene viser utgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid; tilbud til personer 

med rusproblemer og økonomisk sosialhjelp. 
42 Kilde: SSB (KOSTRA) (www.ssb.no/kostra) 
43 Det foreligger ikke – verken for 2014 eller 2015 – tall for KG03 og Troms fylke for produktivitetsindikatoren 

«korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten, pr. mottaker, konsern». 

SOSIALTJENESTER
Nordreisa 

2014

Nordreisa 

2015

KG03 

2014

KG03 

2015

Troms 

2014

Troms 

2015

Landet uten 

Oslo 2014

Landet uten 

Oslo 2015

Ressursbruk på sosialtjenester

Netto driftsutg. til sosialtjenesten i %  av saml. netto driftsutg. (konsern) 2,4 2,8 2,4 2,5 2,9 3,2 3,7 3,8

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kr. pr. innbygger (konsern) 1 380 1 685 1 515 1 624 1 623 1 824 1 907 1 966

Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker (konsern) 13 613 21 624 : .. : .. 40 318 40 931
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Til tross for at tallene for flyktningetjeneste ikke inngår i tabell 5, regnes området i vid forstand 

av SSB som tilhørende området «sosialtjenester».44 I spørreundersøkelsen vår fikk dette 

området høyere enn gjennomsnittlig prioritering sammenlagt blant respondentene (jf. 

diagram 2). Det siste året har det kommet et høyt antall flyktninger til Norge. Dette gjør at 

flyktningetjenestene rundt i kommunene har opplevd en brå økning i arbeidsmengde. I 

Nordreisa kommune er flyktningetjenesten sammen med voksenopplæringa organisert under 

oppvekstsektoren. I 2015 bosatte Nordreisa kommune 25 flyktninger45 og har gjort vedtak om 

å bosette 25 til i 2016 (fem færre enn anmodet fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(IMDI)).46 Økt bosetting av flyktninger stiller krav til omfang av og kvalitet på tjenester for 

mottak og oppfølging, både i form av praktisk bistand og gode introduksjonsprogram 

(herunder opplæring i norsk og samfunnsfag, samt annen arbeidslivs- eller 

utdanningskvalifisering). Blant annet har introduksjonsprogrammets kvalitet betydning for 

hvorvidt de bosatte kommer ut i arbeid eller ordinær utdanning, og slik unngår å bli 

sosialhjelpsmottakere. Kontrollutvalget anbefales derfor å vurdere bestilling av 

forvaltningsrevisjon rettet mot kvalitet i flyktningetjenesten inneværende planperiode. 

Aktuelle områder for undersøkelse kan være kommunens regeletterlevelse i henhold til 

introduksjonsloven, introduksjonsprogrammets innhold og/eller grad av måloppnåelse når 

det gjelder andelen deltakere på introduksjonsprogrammet som etter deltakelsen kommer ut 

i arbeidslivet eller i ordinær utdanning. 

 

Barnevern 

I 2015 utgjorde barneverntjenestens andel 3,5 % av Nordreisa kommunes totale netto 

driftsutgifter (jf. diagram 1). Nordreisa er vertskommune for et interkommunalt samarbeid 

om barneverntjeneste der Kvænangen kommune deltar i tillegg til Nordreisa. 47 De enkelte 

kommunene rapporterer imidlertid enkeltvis inn til KOSTRA, og både saker og utgifter skal 

rapporteres for den kommunen der saken er «hjemmehørende». I tabell 6 under framgår 

overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for barneverntjenesten i Nordreisa 

kommune, KG03, Troms fylke og landet utenom Oslo. 

 
  

                                                      
44 I Nordreisa kommune sorterer flyktningetjenesten under sektor for oppvekst og kultur. 
45 Dette tilsvarer om lag en dobling sammenlignet med gjennomsnittlige årlige tall for bosetting av flyktninger 

(faktisk bosetting) i Nordreisa i perioden 2012-2014. 
46 Tall for anmodning, vedtak og faktisk bosetting er IMDI sine nettsider (www.imdi.no/tall-og-statistikk/)  
47 I desember 2015 vedtok kommunestyret i Nordreisa å utrede barneverntjeneste organisert som 

interkommunalt samarbeid med de øvrige kommunene i Nord-Troms. (Kilde: Nordreisa kommune, 2016: 

«Nordreisa kommune – årsmelding 2015»). 
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Tabell 6: Overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for barneverntjenesten, 2014 og 201548 

 
 

Av tabellen over framgår det at netto driftsutgifter per innbygger til barneverntjenesten i 

Nordreisa de to siste årene var på linje med gjennomsnittene i KG03 og Troms fylke, og noe 

over landsgjennomsnittet (sett bort fra Oslo). For produktivitetsindikatorene49 foreligger ikke 

tall for KG03 og Troms fylke for 2014 og 2015. Sammenlignet med landsgjennomsnittet (uten 

Oslo) framstår Nordreisa med høyere produktivitet begge disse årene. Dette skyldes betydelig 

lavere brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 251) per barn med tiltak sammenlignet med 

landsgjennomsnittet (uten Oslo). Når det gjaldt indikatoren brutto driftsutgifter per barn 

(funksjon 244) var disse imidlertid i Nordreisa kommune noe høyere enn landsgjennomsnittet 

utenom Oslo. I spørreundersøkelsen var barnevern et av områdene som ble prioritert høyest 

sammenlagt av respondentene når det gjaldt viktigheten av igangsetting av 

forvaltningsrevisjon inneværende periode. Barnevern ble pekt på av fire respondenter, og fikk 

en totalskår på 12 – og ble dermed rangert som det femte viktigste området sammenlagt blant 

de 33 av kommunens tjeneste- og forvaltningsområder som ble nevnt i undersøkelsen (jf. 

diagram 2). 

 

Som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet gjennomførte Helsetilsynet 

systemrevisjon av barneverntjenesten i Nordreisa og Kvænangen kommuner i perioden 26. 

mai til 11. november 2014. Tematisk omfattet systemrevisjonen oppfølging og kontroll av 

barns situasjon i fosterhjem, barns medvirkning og råd og veiledning til fosterforeldre, og 

formålet var å undersøke Nordreisa kommunes tiltak for å sikre etterlevelse, og forebygge 

overtredelse, av lovkravene innenfor disse temaene. Ifølge tilsynsrapporten ble det avdekket 

to avvik: (1) Nordreisa kommune sikret ikke oppfølging og kontroll av barnets situasjon i 

fosterhjemmet, og (2) Nordreisa kommune sikret ikke barns rett til medvirkning ved 

oppfølging av barn i fosterhjem. Kommunens tiltak i forbindelse med oppfølgingen av tilsynet 

ble vurdert som tilstrekkelige av Helsetilsynet, og det opplyses at tilsynet derfor er avsluttet 

(Helsetilsynet, 2014). I kommunens årsmelding for 2015 opplyses det at barneverntjenesten 

dette året jobbet aktivt med rekruttering av tilsynsførere for å rette avviket avdekket under 

tilsynet. Videre opplyses om at det i 2015 var en økning i andelen barn med hjelpetiltak i 

                                                      
48 Kilde: SSB (KOSTRA) (www.ssb.no/kostra) 
49 I produktivitetsindikatorene i tabellen refereres det til tre funksjoner (244, 251 og 252). Det er disse tre 

KOSTRA-funksjonene utgifter og inntekter knyttet til barnevern rapporteres på av kommunene. På funksjon 244 

rapporteres utgifter til drift av barneverntjenesten, saksbehandling, barnevernberedskap/-vakt, sakkyndig 

bistand og tolk. På funksjon 251 rapporteres utgifter til barneverntiltak i de tilfellene der barnet ikke er plassert 

av barnevernet, og på funksjon 252 føres utgifter til tiltak i de tilfellene der barnet er plassert av barnevernet – 

altså utgifter til fosterhjem, akuttplasseringer, institusjoner, bofellesskap, tilsynsførere o.l. 

BARNEVERN
Nordreisa 

2014

Nordreisa 

2015

KG03 

2014

KG03 

2015

Troms 

2014

Troms 

2015

Landet uten 

Oslo 2014

Landet uten 

Oslo 2015

Ressursbruk på barnevern

Netto driftsutgifter til sammen til barnevern per innbygger (konsern) 2 048 2 098 2 006 2 109 2 030 2 002 1 759 1 825

Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) (konsern) 57 020 60 050 : : : : 43 810 43 159

Brutto driftsutg. til tiltak (funksjon 251, 252) pr barn med tiltak (konsern) 92 403 104 206 : : : : 141 696 150 755
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hjemmet. I Nordreisa kommunes plan for forvaltningsrevisjon forrige planperiode (2012-

2016) var forvaltningsrevisjon innenfor barneverntjenesten prioritert på andreplass, og et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt som skulle undersøke forebyggende arbeid og saksbehandling i 

barneverntjenesten ble bestilt av kontrollutvalget høsten 2014.50 Blant annet fordi 

barneverntjenesten hadde vært gjenstand for nevnte systemrevisjon av Helsetilsynet i 

november 2014 – ble gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektet besluttet utsatt. 

Siste fullførte forvaltningsrevisjon innen barnevern i Nordreisa kommune – prosjektet 

”Forebyggende barnevern i Nordreisa kommune” – ble ferdigstilt av KomRev NORD i januar 

2007. Formålet med prosjektet var å undersøke hvorvidt Nordreisa kommune drev et 

tilfredsstillende forebyggende barnevern. Revisjonen konkluderte i rapporten51 etter 

gjennomført forvaltningsrevisjon – kort oppsummert – at kommunens forebyggende 

barnevern var tilfredsstillende, men at det var forbedringspotensial på enkelte områder – 

primært knyttet til informasjonsutveksling mellom barneverntjenesten og barnehagene og 

skolene i kommunen (KomRev NORD, 2007). 

 

Ikke minst på bakgrunn av alvorlighetsgrad for brukere av tjenesten ved eventuelle avvik fra 

regelverk og målsetninger, samt høy skår i spørreundersøkelsen vi gjennomførte, tilrår vi 

kontrollutvalget å bestille forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i løpet av inneværende 

periode. Imidlertid bør igangsetting av et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt etter 

sekretariatets vurdering, på bakgrunn av kommunens utredning av utvidelse av det 

interkommunale barnevernet52, samt at det relativt nylig ble gjennomført systemrevisjon av 

barneverntjenesten, igangsettes i slutten av planperioden. 

 

Kultur 

Tjenesteområdet kultur utgjorde i 2015 3,3 % av Nordreisa kommunes totale netto 

driftsutgifter (jf. diagram 1). Slik SSB definerer kulturområdet inkluderer det bibliotek, kino, 

muséer, kunstformidling, idrett og tilskudd til andres idrettslag, aktivitetstilbud til barn og 

unge, kultur- og musikkskoler, kommunale idrettsbygg og –anlegg, kommunale kulturbygg og 

andre kulturaktiviteter. Tabell 7 nedenfor viser overordnede prioriteringsindikatorer for 

tjenesteområdet «kultur» i Nordreisa kommune, KG03, Troms fylke og landet utenom Oslo. 

 
 

 

 

 

 

                                                      
50 Vedtaket ble gjort i kontrollutvalgets møte den 19.11.2014 (sak 31/14). 
51 KomRev NORD (2007): ”Forebyggende barnevern i Nordreisa kommune” 
52 Kommunestyret vedtok i desember 2015 utredning av interkommunal barneverntjeneste som omfatter alle 

Nord-Troms-kommunene (Nordreisa kommune, 2016). 
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Tabell 7: Overordnede prioriteringsindikatorer for kultur, 2014 og 201553 

 
 

Av tabellen over framgår at Nordreisa lå godt under gjennomsnittet for sammenlignbare 

kommuner (KG03) når det gjaldt ressursbruk på kultur, målt netto driftsutgifter til kultur per 

innbygger, både i 2014 og 2015. Kommunens ressursbruk var begge årene omtrent på samme 

nivå som gjennomsnittlig både i alle kommunene i Troms og i landet utenom Oslo. I Nordreisa 

kommunes årsmelding for 2015 rapporteres det om 40 elever på venteliste i kulturskolen per 

1. januar 2016. Årsaken oppgis å være vakanse i stilling og sykemelding (Nordreisa kommune, 

2016). I henhold til opplæringsloven (§13-6) skal alle kommuner gi et musikk-

/kulturskoletilbud til alle barn og unge i kommunen.54 I forrige plan for forvaltningsrevisjon 

(for perioden 2012-2016) var forvaltningsrevisjon innen kulturområdet ikke prioritert. I planen 

som gjaldt i perioden 2008-2012 var imidlertid forvaltningsrevisjon av kulturskolen og 

ungdomsarbeid i kommunen prioritert. Forvaltningsrevisjon innen disse områdene ble 

imidlertid ikke gjennomført, og etter det sekretariatet kjenner til har det ikke tidligere blitt 

gjennomført forvaltningsrevisjon innen kultursektoren i Nordreisa kommune. 

 

I spørreundersøkelsen var det ingen respondenter som valgte svaralternativer knyttet til 

kulturområdet (inkludert idrett) på spørsmål om hvilke områder som burde prioriteres med 

hensyn til forvaltningsrevisjon inneværende planperiode. Basert på en vurdering av risiko og 

vesentlighet finner sekretariatet samlet sett ingen tungtveiende grunner til å anbefale 

kontrollutvalget å prioritere forvaltningsrevisjon innen kulturområdet svært høyt 

inneværende periode, men det kan likevel vurderes å gjennomføre en avgrenset 

forvaltningsrevisjon av kulturskoletilbudet – med fokus på om kommunen sørger for et tilbud 

til barn og unge som er tilstrekkelig – i omfang i henhold til opplæringsloven – og i tillegg når 

det gjelder innhold og kvalitet i henhold til eventuelle lokalt fastsatte målsetninger. 

 

Tekniske tjenester og bygg- og eiendomsforvaltning 

På bakgrunn av at kommunens netto driftsutgifter til tekniske tjenester og bygg- og 

eiendomsforvaltning til dels inngår i andre tjenesteområders netto driftsutgifter, eksempelvis 

driftsutgifter til kommunale formålsbygg innenfor barnehage, grunnskole og helse og omsorg, 

presenteres ikke KOSTRA-indikatorene for de tekniske tjenesteområdene her. I tillegg til 

utgifter til drift og vedlikehold av eiendom kan de tekniske tjenestene sies å inkludere 

selvkosttjenester (VARF-området), fysisk planlegging, byggesaksbehandling, samferdsel, samt 

                                                      
53 SSB (KOSTRA) (www.ssb.no/kostra) 
54 Det er imidlertid ikke nedfelt nasjonale føringer i regelverket når det gjelder nærmere bestemmelser om 

innholdet i kulturskoletilbudet. 

KULTUR
Nordreisa 

2014

Nordreisa 

2015

KG03 

2014

KG03 

2015

Troms 

2014

Troms 

2015

Landet uten 

Oslo 2014

Landet uten 

Oslo 2015

Ressursbruk på kultur

Netto driftsutg. kultur i %  av kommunens totale netto driftsutg. (konsern) 3,1 3,3 4,2 4,4 3,7 3,6 3,8 3,8

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (konsern) 1 839 2 007 2 721 2 849 2 063 2 013 1 991 1 991
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brann- og ulykkesvern. Samlet sett utgjør ikke de tekniske tjenestene en stor andel av de totale 

netto driftsutgiftene i kommunen.55 I Nordreisa kommune er noen av disse tjenestene 

organisert under sektor for drift og utvikling, og noen er lagt til (inter-)kommunalt eide 

selskaper eller -samarbeid. 

 

Ingen av tjeneste- og forvaltningsområdene som kan knyttes til tekniske tjenester eller bygg- 

og eiendomsforvaltning fikk over gjennomsnittlig høy rangering samlet sett blant 

respondentene i spørreundersøkelsen (jf. diagram 2).56 I Nordreisa kommunes årsmelding for 

2015 framgår at det ble inngått et interkommunalt samarbeid innen brann- og 

redningstjenestene mellom Nordreisa og kommunene Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy, med 

Nordreisa som vertskommune, ble inngått fra 1.4.2015 (Nordreisa kommune 2016). Når det 

gjelder vedlikehold av bygg og eiendom framgår det i årsmeldingen at den ressurssituasjonen 

tilsier at vedlikeholdsmidler kun blir brukt på de mest nødvendige og skadeforebyggende 

tiltakene. Videre – når det gjelder byggesak – framgår at kommunen ikke hadde 

tilfredsstillende behandling av byggesaker i 2015 i henhold til egne målsetninger.57 Det 

opplyses at dette skyldtes vakanse i stilling som byggesaksbehandler (Nordreisa kommune, 

2016). 

 

I Nordreisa kommunes forrige plan for forvaltningsrevisjon (for perioden 2012-2016) var 

forvaltningsrevisjon knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg prioritert 

på femteplass, men ble ikke gjennomført. Det har ikke tidligere, så vidt sekretariatet kjenner 

til, vært gjennomført forvaltningsrevisjon innen tekniske tjenester og/eller bygg- og 

eiendomsforvaltning i Nordreisa kommune. På bakgrunn av dette og opplysningene i 

årsmeldingen, sammenholdt med at kommunens bygg representerer store verdier og dermed 

også utgjør risiko for verditap for kommunen dersom man får en standardreduksjon som følge 

av for eksempel mangelfullt vedlikehold, anbefaler vi kontrollutvalget å bestille 

forvaltningsrevisjon av kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. 

Videre kan kontrollutvalget også vurdere forvaltningsrevisjon av hvorvidt kommunens 

behandling av byggesaker og tilsyn i byggesaker er i tråd med kravene i regelverket. 

Forvaltningsrevisjon av de interkommunale samarbeidene innen sektoren – 

                                                      
55 I 2015 utgjorde samferdsel 3,1 %, brann- og redningstjenester 1,2 % og plan-/kart- og byggesaksbehandling 

0,4 % av Nordreisa kommunes samlede netto driftsutgifter. Utgifter til bygg- og eiendomsforvaltning inngår i stor 

grad i andre tjenesteområders netto driftsutgifter, og selvkosttjenestene (VARF) skal i prinsippet ikke innebære 

netto driftsutgifter for kommunen. 
56 Områdene «vann, avløp og renovasjon» og «investerings-/utbyggingsprosjekter» ble begge pekt på av én 

respondent. 
57 Kommunen hadde en målsetning om å behandle 80 % av byggesakene innen lovpålagte frister (Nordreisa 

kommune, 2016). 
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brannvernsamarbeidet58 og renovasjonstjenesten (Avfallsservice AS59) kan også vurderes i 

løpet av inneværende periode.60 Innenfor brannvern kan forebygging og beredskapskapasitet 

undersøkes opp mot krav i regelverket, og innen renovasjonstjenesten vil beregning av 

selvkost kunne være aktuelt. Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeid/selskap kan 

med fordel gjennomføres i samarbeid mellom flere kommuner slik at 

kostnadene/timeressursene til forvaltningsrevisjon deles. På den måten kan de avsatte 

ressursene til forvaltningsrevisjon utnyttes bedre – og det kan gjennomføres mer 

forvaltningsrevisjon på totalt sett flere områder.  

 

Sammendrag: Aktuelle forvaltningsrevisjonstema 

Basert på framstillingene og drøftingene over legger sekretariatet fram følgende forslag til 
tema – i prioritert rekkefølge – for forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune for perioden 
2016-2020: 
 

1. Økonomistyring og økonomisk internkontroll 
2. Kvalitet i sykehjemstjenestene 
3. Offentlige anskaffelser 
4. Kvalitet (og ev. ressursbruk) i hjemmetjenestene til eldre 
5. Oppfølging av politiske vedtak 
6. Saksutredninger til folkevalgte 
7. Kvalitet i flyktningetjenestene 
8. Kvalitet i barneverntjenesten 
9. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg 
10. Byggesaksbehandling og tilsyn 
11. Forebyggende brannvern og brann- og redningskapasitet 
12. Arbeidsmiljø og sykefravær i den kommunale delen av Nav Nordreisa 
13. Kulturskoletilbud 

 

 

  

                                                      
58 Et slikt prosjekt bør vurderes gjennomført mot slutten av perioden – etter at samarbeidet har vært i drift en 

stund. 
59 I henhold til bestemmelsene om selskapskontroll kan det gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskaper som er 

fullt ut eid av (fylkes-)kommuner (jf. kontrollutvalgsforskriftens kap. 6). Det vises også til det pågående arbeidet 

med plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune 2016-2020. I spørreundersøkelsens del én ble for øvrig 

området «selskapskontroll» sammenlagt prioritert over gjennomsnittlig høyt (jf. diagram 2). 
60 Men må da ses i sammenheng med plan for selskapskontroll. Forvaltningsrevisjon i selskaper kan prioriteres i 

kommunens plan for selskapskontroll som det også skal vedtas innstilling overfor kommunestyret til av 

kontrollutvalget inneværende periode. Forslaget om forvaltningsrevisjon av selskapet Avfallsservice AS er derfor 

ikke tatt med på listen over prioriteringer (jf. kap. «Sammendrag: Aktuelle forvaltningsrevisjonstema»). 
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Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon – kontrollutvalgets 

prioriteringer 

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har i møte den 9. september 2016 utarbeidet følgende 

plan for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse: 

 
Tabell 8: Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020. 

Nr. Prosjekttittel 

1   

2  

3  

4  

5  

6  
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Plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune for 2016-2020 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §13 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune for 
2016-2020: 
a) Det foretas en eierskapskontroll i Avfallsservice AS med tanke på etterlevelse av 

regelverk og beregningsprinsipper for selvkostberegning. Undersøkelsene forutsetter 
gjort i samarbeid med øvrige eierkommuner. 

b) Det foretas en eierskapskontroll i Ymber AS med tanke på etterlevelse av 
alminnelige anbefalinger for god eierstyring og føringene i kommunens eiermelding. 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer, herunder eventuelt 
gjennomføre selskapskontroll i øvrige selskaper dersom det skjer nyetableringer, 
endringer i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses hensiktsmessig 
ut fra et kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner. 

 
 

Saksopplysninger 

1. Selskapskontroll – overordnet analyse - innledning 

I forsk rift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner§ 13 står det: 
«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 
 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 
fylkeskommunens eierskap utfra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
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identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 
Planen skal vedtas av kommunestyret eller i fylkestinget selv som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden." 
 
Som det følger av bestemmelsen skal planen for selskapskontroll basere seg på en overordnet 
analyse av kommunens selskaper, noe som er tema for denne saken. Selve planen for 
selskapskontroll vedtas av kommunestyret etter forslag fra kontrollutvalget, mens det er 
kontrollutvalget som bestemmer hvem som skal gjennomføre selskapskontrollene. 
 
Når det gjelder hvem som skal utføre kontrollen, vil det bli foreslått i ny kommunelov at slik 
kontroll skal foretas av revisjonen. Skillet mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vil 
også utviskes, da man ikke lenger vil skille mellom disse to typene av kontroll. Etter k-
sekretariatets syn bør man allerede nå innrette seg etter dette og legge til rette for at slik 
kontroll skal utføres av revisjonen. 
 
Innholdet i § 13 i forskriften må sees i sammenheng med kommuneloven § 80, som 
omhandler hvilke selskaper kontrollutvalget og kommunens revisor har full innsynsrett i. Det 
fremgår av § 80, l. ledd at innsynsretten er avgrenset til: 

• interkommunale selskaper (IKS), 
• aksjeselskap kommunen eier alene, eller aksjeselskap kommunen eier 

sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner, 
• heleide datterselskap til overnevnte selskaper. 

 
Det er altså disse selskapene man kan foreta selskapskontroll i. 
 

 
For å kunne analysere og vurdere de aktuelle selskapene- og hvilken plan man skal legge-
er det viktig å være oppmerksom på at man skiller mellom to former for selskapskontroll, 
henholdsvis eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskap. Det kan også gjennomføres 
kontroller som kombinerer elementer fra begge de to nevnte formene. 
 
Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll og innebærer å kontrollere 
hvordan kommunen utøver sitt eierskap.  Kommunenes Sentralforbund   har utarbeidet en 
vegleder med 21 anbefalinger over hvordan kommunalt eierskap bør utøves og denne gir et godt 
utgangspunkt for å vurdere hvilke elementer som bør vurderes. Veglederen finnes på nett på 
følgende side: http://www.ks.no/globalassets/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf 
 
 
Forvaltningsrevisjon av selskap er ikke lovpålagt, men man kan ved en slik revisjon blant 
annet vurdere selskapets økonomi, ressursbruk, regeletterleving og måloppnåelse ut fra 
kommunale vedtak og føringer. Forvaltningsrevisjon er aktuelt for de selskaper som har et 
allmennyttig formål, ikke for de kommersielle selskaper. 
 
Kommunen har i kommunestyremøte den 13.10.2016 - med en noen mindre endringer - 
vedtatt en eierskapsmelding for kommunen. Eierskapsmeldingen fastsetter en del 
bærende prinsipper for kommunens eierskap.  Eierskapsmeldingen er kan lastes ned 
fra kommunens hjemmeside i innkallingen til møte den 13.10.2016 – Politisk 
sak 78/16.  Det er naturlig at en eierskapskontroll kontrollerer etterlevelsen av 
kommunens vedtatte eierstrategi. 
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2. Analyse av vesentlighet og risiko 

2.1 Innledning og utgangspunkter 
Det fremgår av forskriften at planen for kontroll skal utarbeides på bakgrunn av en analyse 
av «risiko- og vesentlighetsvurderingen» knyttet til selskapene. 
 

 
Hvor omfattende analysen skal være sier forskriften ikke noe om. Kommunen har 
imidlertid ikke ubegrensede ressurser til rådighet, verken for å foreta analysen, eller til å 
foreta kontroller. Det må derfor utvises en edruelighet i forhold til omfanget av analysen og 
utvelgelse av selskaper. Kommunens eierskap er også begrenset. 
 
Dersom selskapet eies av flere kommuner i regionen i fellesskap, er det også- etter K-
sekretariatets syn- viktig å vurdere om selskapskontrollen kan og bør gjennomføres i 
samarbeid med andre eierkommuner. Slik kan det anvendes mer ressurser til en bredere 
og mer dyptgående kontroll av selskapet. 
 
En analyse er en skjønnsmessig vurdering over en rekke forhold, men kan brytes ned i 
enkeltdeler for å lette forståelsen. 
 
2.2 Vesentlighet 
Ved vesentlighetsvurderingen søker man svar på følgende hovedspørsmål: 
 

 
«Hvor alvorlig er det for kommunen dersom dens mål med eierskapet ikke oppnås?» 
 

 
Dette kan vurderes i forhold til følgende: 
o Hvilken eierandel har kommunen i selskapet? 
o Forvalter selskapet store økonomiske verdier? 
o Utfører selskapet viktige kommunale oppgaver? 
o Har selskapet stor betydning for lokalsamfunn og arbeidsplasser? 
o Er det en stor politiske interesse i selskapet og prestisje knyttet til selskapet? 
o Har selskapet stor betydning for kommunens omdømme? 

 

 
2.3 Risiko 
Ved risikovurderingen søker man svar på følgende hovedspørsmål: 
 
«Hvor stor sjanse er det for at viktige mål ikke nås?» 
 

 
Dette kan vurderes i forhold til følgende: 
o Har selskapet en negativ økonomisk utvikling (egenkapital/likviditet/avkastning)? 
o Har selskapet hatt negativ oppmerksomhet i media, eller politisk? 
o Har det vært store endringer i selskapet (organisasjon, lederskifter, målsettinger, 

marked)? 
o Har selskapet en uklar eller komplisert organisering? 
o Foreligger det risiko for rollekonflikter, f.eks. at det sitter sentrale politikere i styret? 
o Er det en svak eierstyring? 
o Har selskapet uavklarte eller urealistiske mål? 
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3. Selskap som kommunen har eierandeler i  

En kontroll må basere seg på de selskaper kommunen har eierandeler i og som kan være 
underlagt en kontroll. I følge note 6 til regnskapet besto kommunens eierandeler per årsskiftet 
av følgende: 
 
Selskapets navn Eierandel i selskapet Balanseført verdi 

31.12.2015 
Balanserført verdi 
21.12.2014 

KLP – EK innskudd Under 1% Kr 11 608 187 Kr 10 379 354 
Stiftelsen Nybo  Kr 200 000 Kr 200 000 
Avfallsservice 17% Kr 50 000 Kr 50 000 
Bibl sentranlen 1 andel av 440 Kr 1 200 Kr 1 200 
Nordtro  Kr 280 000 Kr 280 000 
Nordreisa 
arbeidssamvirke 

10 aksjer Kr 100 000 Kr 100 000 

Ymber AS 10 aksjer Kr 60 000 Kr 60 000 
Polarporten AS 1 aksje Kr 1 035 Kr 1 035 
Bredbåndsfylket 
Troms AS 

16 000 aksjer Kr 18 000 Kr 18 000 

KomRevNord IKS – 
Innskudd 

 Kr 93 735 Kr 93 735 

Halti II  Kr 156 000 Kr 156 000 
K-Sekretariatet – EK 
Innskudd 

 Kr 18 221 Kr 18 221 

Nord Norsk 
Hestesenter 

3 aksjer Kr 1 500 Kr 1 500 

Tromsprodukt 18 aksjer Kr 9 000 Kr 9 000 
Skalandtunellen 5 aksjer Kr 500 Kr 500 
Sum  Kr 12 695 378 Kr 11 366 545 

 

4. Utvelgelse – vurdering – forslag til plan 

4.1 Generelt 
Utvelgelse av selskaper for videre vurdering ble gjort i kontrollutvalgssak 21/2016, hvor 
kontrollutvalget traff følgende vedtak: 
 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å arbeide videre med selskapene Ymber og 
Avfallsservice, særlig m.t.p.eierskapsmelding og strategi for selskapene. 

 
De aktuelle selskapene å arbeide videre med for selskapskontroll  er således:  

- Avfallsservice AS og  
- Ymber AS 

 
Informasjon om selskapene er innhentet fra nettsider, opplysninger fra Brønnøysund-
registrene, Proff.no, eventuelle kommunestyrebehandlinger og eierskapsmelding. 
 
Kontrollutvalget har i sitt tidligere vedtak bedt om at man ved selskapskontrollen fokuserte 
på eierskapsmelding og -strategi for selskapene. 
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Kommunestyret behandlet og vedtok i kommunestyresak 77/16 en eierskapsmelding for 
kommunen. I eierskapsmeldingen har kommunen gitt uttrykk for de mer allmenne 
prinsippene som skal ligge til grunn for kommunens eierskap, men den behandler imidlertid 
ikke de enkelte selskaper og kommunens nærmere eierstrategi i forhold til det konkrete 
selskap. Sekretariatet er heller ikke kjent med at kommunen har behandlet en konkret 
eierstrategi for de to aktuelle selskapene på annen måte. 
 
Slik sekretariatet vurderer dette er det en svakhet og ikke fullt ut i samsvar med 
anbefalingene fra   KS   hvor   det   er   lagt   til   grunn   at   eierskapsmeldingen   også   bør   
inneholde «en formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene». 
 
4.2 Avfallsservice AS 
Avfallsservice AS driver renovasjonsvirksomhet med hovedvekt på kommunal renovasjon i 
eierkommunene. I tillegg har selskapet utleie av containere, innsamling og behandling av 
avfall fra forretninger/kontor og industri, og mottak og videresendelse av spesialavfall. 
Virksomheten omfatter også tømming av slam fra private og kommunale septiktanker, samt 
slam fra kommunale renseanlegg. Det er også utleie av mobile toaletter til ulike arrangement. 
For mottak av avfall har selskapet fem miljøstasjoner fordelt over fem ulike kommuner. 
 
Det er utarbeidet felles renovasjonsforskrifter med tilhørende gebyrregulativ for alle 
eierkommunene.  Renovasjonsforskriftene danner rammen for avfallshåndteringen iden 
enkelte kommune. 
 
Selskapet er eid med 16,67 % av kommunen. Dette er lik eierandel med de øvrige 
kommunene i Nord-Troms. Ut fra sin størrelse og virksomhet må selskapet anses som 
vesentlig for kommunen, selv om eierandelen er relativt lav. 
 
Selskapet har følgende vedtektsfestede formål: 
 
Anlegge og drive felles interkommunalt avfalllsbehandlingsanlegg for forbrukssavfall, 
produksjonsavfall, spesialavfall og slam som gir minst mulig miljøforstyrrelser for 
omgivelsene. 
 
Ha ansvar for innsamling, inntransport og deponering av avfall som forestås av selskapet 
selv, eller av andre, samt samordne fellesoppgaver bedre styringen av avfallsstrukturen i 
eierkommunene. Overta annen avfallshåndtering dersom det skulle bli aktuelt. 
 
Være pådriver og utvikle gode løsninger for avfallsbehandlinga i eierkommunene. 
Iverksettetiltak som gir utvikling og løsninger i n n e n f o r  kildesortering, resirkulering og 
gjenbruk av avfall. Samordne kunnskapsutviklingen samt bli et felles kompetansesenter for 
eierne i avfallsspørsmål. 
 
Delta i annen virksomhet som naturlig faller inn under virksomhetsområdet enten ved 
aksjekjøp eller på annen måte. 
 
Som sagt ovenfor er det ikke vedtatt noen konkret strategi for det enkelte selskap i 
eiermeldingen. I selskapets vedtekter er det imidlertid gitt relativt omfattende føringer for 
driften av selskapet og formålsbestemmelsen inneholder i seg selv visse strategier for 
eierskapet. 
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Særlig aktuelt ved avfallsselskaper er undersøkelser av selvkostberegninger.  Renovasjon 
knyttet til husholdninger er en monopolisert virksomhet som selskapet har enerett til, mens 
samling av næringsavfall også er åpen for kommersielle aktører. Renovasjon av 
husholdninger skal ikke skje med tanke på overskudd, men skal være selvfinansierende. Det 
skal ikke forekomme såkalt kryssubsidiering, dvs. grovt sagt at utgifter tilhørende den 
konkurranseutsatte delen belastes husholdningsdelen over gebyrene. For å sikre kontroll med 
at dette overholdes, er renovasjonsselskaper normalt splittet i flere selskaper, hvor den 
skjermede virksomheten (husholdningsavfall) er splittet fra den konkurranseutsatte delen. 
Husholdningsdelen. Dette er ikke tilfelle for Avfallsservice AS. 
 
4.3 Ymber AS 
Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber AS og datterselskapet 3net AS. Ymber AS er 
eid på følgende måte: 
 
Kautokeino kommune 16,7 % Kåfjord kommune 16,7% Kvænangen kommune 8,3 % Loppa 
kommune 8,3 % Nordreisa kommune 16,7% Skjervøy kommune 16,7% Troms 
Fylkeskommune 16,7 % 
 
Troms fylkeskommune har vedtatt å selge sin eierandel til Troms Kraft AS. 
 

 
Selskapet er leverandør av netttjenester til ca. 8 800 kunder og bredbånd til ca. 3 800 kunder i 
Nord Troms og deler av Vest Finnmark. Selskapet eier fire kraftverk som i 2015 til sammen 
produserte 55,3 GWh. Konsernet hadde en omsetning på 139,2mill. kr. og sysselsatte 60,83 
årsverk. Ymber AS har ca. 30 energimontører som jobber med drift, vedlikehold og bygging 
av nye anlegg i strøm- og fibernettet. Selskapet har som målsetting å forbedre 
leveringssikkerheten og personsikkerheten. 
 
Selskapet har god økonomi, men det pekes i årsmeldingen på et relativt stort behov for 
investeringer i nettet. 
 
Selskapet har følgende vedtektsfestede formål: 
 
Produksjon, omsetning og oveføring av elektrisk energi og annet som naturlig står i 
forbindelse med dette. 
 
Formålet nedfelt i vedtektene er følgelig noe kortfattet. 
 
Selskapet har vært gjenstand for relativt stor oppmerksomhet i forbindelse med en dialog om 
fusjon med Troms Kraft AS. 
 
Som sagt ovenfor kan ikke K-sekretariatet se at det er vedtatt noen egen eierstrategi for 
selskapet, utover de mer generelle føringene som er gitt i eierskapsmeldingen. 
 
 
4.4 Vurdering- forslag til plan 
Ut fra en helhetsvurdering av det ovenstående foreslår sekretariatet slik prioritering: 
 

 
a.   Det foretas en eierskapskontroll   i Avfallsservice AS med tanke på etterlevelse av 
regelverk og beregningsprinsipper for selvkostberegning.  Undersøkelsene forutsettes gjort i 
samarbeid med øvrige eierkommuner. 
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b.   Det foretas en eierskapskontroll i Ymber AS med tanke på etterlevelse av alminnelige 
anbefalinger  for  god  eierstyring  og føringene  i kommunens  eiermelding,  og særlig rettet 
mot kommunens/kommunenes eierstrategi. 
 
Planen vedtas for en 4-årsperiode, og det kan skje endringer i risiko- og vesentlighetsbildet 
og det kan skje nyeetableringer. Det bør derfor delegeres til kontrollutvalget - ved behov - å 
foreta endringer i planperioden. 
 
Forslag til vedtak er basert på det ovenstående. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/78-13 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 30.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2015 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om kontrollutvalg i kommune 
 
Dokumenter for elektronisk ned lasting:  
Kontrollutvalgets årsrapport 2015 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kontrollutvalg har i møte 18.02.2016 behandlet sak 02/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
2015. 

Vurdering 
Enstemmig Kontrollutvalg rår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/78-14 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 30.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om kontrollutvalg i kommune 
 
Dokumenter for elektronisk ned lasting:  
Kontrollutvalgets årsrapport 2016 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kontrollutvalg har i møte 3. mars 2017 behandlet sak 02/17 Kontrollutvalgets 
årsrapport 2016. 

Vurdering 
Enstemmig kontrollutvalg vedtok årsrapport for 2016, og saken oversendes for videre 
behandling i kommunestyret. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1141-13 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:    04.04.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

Søknad om skjenkebevilling - Kronebutikken eiendom AS 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol 
 
Vedlegg 
1 Søknad om skjenkebevilling - Kronebutikken eiendom 

AS 
2 Tegning over skjenkested inne og ute 

Rådmannens innstilling 

 Kronebutikken eiendom AS ved daglig leder Hilde Marie Lund gis skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Kronebutikken eiendom, Hovedveien 36 A, 9152 
Sørkjosen, i lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 
kommunestyrets vedtak 20.04.2017 til 31.12.2019.  
 

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Kronebutikken eiendom har et 
fullverdig mat/menytilbud.  
 

 Kronebutikken eiendom AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1, 2 og 3 innendørs 
som beskrevet i vedlagte tegninger (innendørs: butikk/kafe og 2 lavvoer) og gruppe 1 og 
2 utendørs på veranda på venstre side av hovedinngang.  Området skal være minst 2 
meter fra gang og sykkelsti. Serveringsområdet skal adskilles fysisk.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs. 
 

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2, alle dager, innendørs og utendørs fra kl. 
17.00 – 02.00.  
Det gis bevilling for skjenking av gruppe 3, alle dager, innendørs fra kl. 19.00 – 02.00. 
 

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 
de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  
 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  
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Saksopplysninger 
Kronebutikken eiendom AS ved Hilde Marie Lund søker om bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol), gruppe 2 (over 4,7 og 
under 22 volumprosent alkohol) og gruppe 3 (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol).  
Det søkes om bevilling for skjenkinga av gruppe 1, 2 og 3 innendørs og utendørs.  
Innendørs i butikkens kafe og lavvoer og utendørs på veranda i tilknytning til butikken. 
Dette er en ny søknad. 
Kronebutikken eiendom AS er gitt tillatelse til å drive på tidligere eiers (Kronebutikken 
butikkdrift AS v/Kirsti Johansen) bevilling i en overgangsperiode på 3 måneder fra 09.02.2017. 
 
Skjenkestedets åpningstider:  
Mandag – fredag fra kl. 10.00 – 02.00.  
Lørdag fra kl. 11.00 – 02.00  
Søndag/helligdag etter behov. 
 
Ønsker følgende skjenketid:  
Gruppe 1 og 2, alle dager, innendørs og utendørs fra kl. 17.00 – 02.00. 
Gruppe 3, alle dager, innendørs og utendørs fra kl. 19.00 – 02.00. 
 
Skjenkeareal innendørs:  
Butikk/kafe 66,6 m2  - ca. 30 gjesteplasser. 
2 lavvoer tilsammen 200 m2 - ca. 140 gjesteplasser. 
 
Skjenkeareal utendørs:  
Uteservering er på venstre side av hovedinngang og er 30 m2 med 20 gjesteplasser. 
 
Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept: 
Kulturarrangementer, reiselivsarrangement, møter, seminarer og private selskaper. 
Det blir satt opp antall ansatte/vakthold i forhold til størrelse på arrangementet. 
 
Hilde Marie Lund søkes godkjent som styrer og Inger Birkelund som stedfortreder.  Styrer og 
stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.   

Vurdering 
Samtlige skjenkebevillinger i Nordreisa kommune opphører 31.12.2019.  Dette vil også gjelde 
for Kronebutikken eiendom AS. 
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år.  
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan 
det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.  
 
I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes alkoholholdig drikk i følgende tidsrom:  
Gruppe 1 og 2 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 til kl. 02.00.  
Gruppe 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
I henhold til kommunal forskrift §2 c gis det ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs. 
Bevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Kronebutikken eiendom AS har et fullverdig 
mat/menytilbud.  
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, rus- og psykisk helsetjeneste og sosialtjenesten.  
 
Uttalelse fra politiet:  
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«Politiet har ingen innvendinger til søker eller søknad. 
Politiet godkjenner skjenkestyrer og stedfortreder.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten:  
«NAV sosialtjenesten har ingen bemerkninger til søknaden.»  
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
«I Nordreisa kommunes rus - og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at  
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging  
av rus- og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i  
befolkningen og skadevirkningene.  Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk  
øker risikoen for sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v.  
Det norske drikkemønster innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. 
Når det gjelder tap av friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste  
risikofaktor etter tobakksbruk i høyinntektsland sett under ett.  Alkohol er ofte også 
inngangsport til utprøving av andre rusmidler (Kilde: Sirus-rapport nr. 3/2011).  
 
Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i  
Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol.  
Tjenestens oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det  
rusforebyggende arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre.  Det må sees i sammenheng med  
kommunens ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens  
folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av  
2011 og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011.»
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.  '  '  ' o ' ' !  :  ' l ' '  0 :

Navn, posisjon/stilling i  virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.

For kets navn Org.nr.

FU
Personens navn Posisjon/stilling

da 7 ' 'x/t”
Fødselsnr.(11 siffer)

L  Tlc: ()
Foretakets navn  / Org.nr. . -

!?é 560 46/92,
Fødselsnr.(11 siffer)

/  .09. MW MJU-7
__ Or .nr.-

flan/7  ro £3496 .m 6?
Posi 'on/stillin Fødselsnr.(11 siffer)

&” cc æøå/;; 2c?
Foretakets navn Org.nr.

Personene navn  B ' Posisjon/stilling ,

w/z:
For ets navn

.

Personens navn

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Benytt ev. eget ark

Antall liter

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1

Antall liter
Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe  2

Atlll't 70 Åna ier Å

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe  3

1.. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

2. IX] Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

3.. Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

4.E Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

5.  m  Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

e. m
IE Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

&. Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

9.8 Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

[XI Dokumentasjon av at ansatte er registrert i NAV arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeids-

10' kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (NAV).

11': Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

12D Finansieringsplan

13D Drifts- og likviditetsbudsjett

147E Rutiner for internkontroll

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til  å  besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et awik mellom tidligere oppgitt forve tet omsetning og faktisk omsetning.

' -  .  i, - _, .

Sted, dato Bevillingssøkers underskri ev. firmast'empef» - &"i ';'-,,., ,,. ;  i" E
. Zb ,  ' ”"3 'nvW  m  /- /? M,” 9 -f"'°”'.9152.SØRK—JO E

Ufullstendige  søknader vil bli returnert ”or rono

.

Kommunenavn og adresse

[VD/805436? kr)/77%

%? Sms/J”

I  -  a  '

[:l Ny bevilling

Kro ncb
Adresse

Endring

Navn

Gorm/acc? 36 Fl

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr.  702432

Søknad en skjenkebevilling
(jf. alkoholloven av _2. juni 1989  nr. 27)

_ Dato
Virksomheten er overdratt:

‘ ' K);
Postnr.  » Posts ed ,

% da»
Telefon E-post

??306

:  -  0

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

I tilfelle ja, hvilke?

Nei l:] Ja

A. Bevillingssøker er en privatperson

Navn

Bostedsadresse

Postnr. Poststed

(”AAC-Zett;

Fødselsnummer (11 siffer)

Skattekommune

Telefon E-post

B. Bevillingssaker er et foretak, lag eller forening

Firmanavn ' _ Or ni as" nsnummer
f

Kontoradre  e *

Løe 34 f?
Postnr. Postste Skattekomm e .

90 QS fl/ /Vnrc[/z:/  5
Telefon E-post

Å/é'ö ' &;
Daglig l'ederg taktperson ._ ,

biff/2? :  Åa/z/ 0 a

A. Reelt, underliggende eierforhold

//7J/c°5 a)
Fødselsn

hel/Zé . Åga/76 /'

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

Eier gavn Fødselsnr. (11 siffer) /org.nr. (9 siffer)

& 0804‘ Je ZQLl—äo
Adr sse Postnr. Poststed. «"> -\ .

K '— (..q %  &  _ _ l . fb

Telefon '— .  __ E- ost  M  €  fl, M 4/7  .  ’70

‘150 Bo 459 , '  , ' )
Eiers navn —

. I95

Mm en
Telefon .  å  0  336

Eiers navn [HQ

Adresse

Telefo

aka) 5—5 72 X

He:
#0 V  w Z %;

E-post , -  "  , C/

F selsnLréH siffer) /org.nr. (9 siffer)

Postnr. Poststed

6 . i ,» r/C, 'afä
E-post '

S  If o
Fødselsnr. (11 siffer) /org.nr. (9 siffer)

é  Séo 6 A?
Postnr. Poststed

r  /
/ .  ' " .x’ZzJ

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) /  org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Nr. 702431 Forlag: Sem  &  Stenersen Prokom AS, Oslo 2-2011

4240

er (11 siffer)

244/3

Eierandel
(

Eierandel

/0 %"

Eierandel

Eierandel

”??/5  33 6 o“

<..

i
i608



B.  Andre  enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev. opplyses om slektskaps-lfamilieforhold mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Navn Fødselsnr. (11 siffer) /  org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post SIekts—/familietilknytning

Navn Fødselsnr. (11 siffer) /org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Benytt ev. eget ark

Styrer må være en fysisk person

Navn . Fødselsnummer (11 siffer)

HL k/c 0 ' MHz—9450
Bostedsadresse

75976454 3
P stnr. osts d . Sk/ae mmune

/  * forst om [Ag/a
Telefon E-post

’79? Z)” 43.5— Add? / må”)? .fzå

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn (B- '— Fødselsnummer( 11 siffer)

'  Wt n .? tft/0607 >
Bos eds esse .

ØZL /J

ä/J K&M/al? . ”r" ”. .
Telefon E-post »

9020 53 ?.?Å 1‘ -bcr ødem
x

Navn ”

Stedsadresse , Gnr. Bnr. Telefon

a d mea? %? ; 'fØ 5r 66’s
Postnr. Poststed

‘70 .72 def
Beskrivelse av skjenkestedet riftskonsept

Målgruppe aldersgrense,  planer  for vakthold etc.

((Le liWax—raye/WØ/UÅ, Wo [MM/Wei
MØ/éf  Swag/gcf pr/MJZ «Sle/676577 //7 /c/ ,

(ZZ/é W  (SMW Wanja/z råd/f M
02/7/ få 43/73s

Benytt ev. eget ark

Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Alkoholholdig drikk Alkoholholdig drikk Alkoholholdig drikk
gruppe  1 gruppe 2 gruppe  3

(over 2,5 vol.prosent (over 4,7 vol.prosent (mellom 22 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent) og under 22 vol.prosent) og 60  vol.prosent)

Tilsvarer øl Tilsvarer vin Tilsvarer brennevin

Alminnelig
bevilling

Bevilling for
lukket selskap

Skienkeareal

Innendørs i følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)

Benevnelse m2 Ant. gjesteplasse

tal—IE 3

, Z ‘

”få/lt” - 200»; mg”

Utendørs (beskrivelse av området)
Hele området skal beskrives, så som adkomst, terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc. 2

V ' ,. Tlc k d 3 30  m  Zo

_ Inne Ute 2
Areal I m2 2&1 E  +  80 m Totalt q"  6  L, Benytt ev. eget ark/planskisse

Mandag Fredag — lørdag Søndag/helligdag

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

Skjenkestedets åpningstid ' 'l0.00 0700 N-00  0200 ettqo behov
Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

Alkoholholdig drikk gruppe 1  (7. 00 02, 00 l? . 00 (32, 00 H .00 02, O

51%? 3,57 gi.-23122309 Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

IT. 02.0 -OO 02—00 . 2-00
ønsket Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

skienke- Alkoholholdig drikk gruppe2 i? . A 2 (7 . 00 O  .  0 0  [  ?  OO OZ '  O  0

tid for: >< 53132325 ygllprosent Og Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.)
.prosent)

. Mo I .00 02. o t?. 02.00
Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

Alkoholholdig drikk gruppe  3  ltr o D ? O  [q & 00 O  2  _  0  I OO 02‘ O  O

>< (mellom 22 vol.prosent og Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.)
60 voI.prosent)

(51.00 02.00 '"1.0 OKOO ItO  02.0?)

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) /org.nr. (9 siffer)

[de AW Maw; 24%
Bostedsadresse Postnr. Poststed

Tlfimw 3 E. 6

%  3»- 6/55 Ådne- ~  wet/ew" m
Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) /  org.nr.  9  siffer)/ 42mg; (eee seg 2542

Bostedsadresse ove/mm Z Postnr. Q/g/ Poststed 6140/3“:

' a r  ego/V
Telefon 9,20 55 3,23 E—post m  (verke-ZLM? flu/35,. no

«)'/3 a?)” 0006 2’7‘ fri/Ja flo
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/250-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 24.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/17 Nordreisa valgnemnd 07.04.2017 
4/17 Nordreisa valgstyre 11.04.2017 
28/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Søknad om permisjon fra politiske verv i Nordreisa kommune - Helga Jæger 
Wigdel 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Valgloven 
 

Valgstyrets innstilling 
Valgstyret tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 Helga Jæger Wigdel (Sv) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden.  
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden for kommunestyret: 
Opprykk av Odd Henrik Rudberg (Sv) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Geir Tomasjord fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Geirmund Vik fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Svein Erik Falk fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Trude Indrebø fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Kirsti Hansen Krone som ny 5. vararepresentant 

 
 Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden for 

formannskapet/administrasjonsutvalget: 
Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av Trude Indrebø (Sv) ny 6. vararepresentant 

Saksprotokoll i Nordreisa valgstyre - 11.04.2017  
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Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 Helga Jæger Wigdel (Sv) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden.  

 
 Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden for kommunestyret: 

Opprykk av Odd Henrik Rudberg (Sv) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Geir Tomasjord fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Geirmund Vik fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Svein Erik Falk fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Trude Indrebø fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Kirsti Hansen Krone som ny 5. vararepresentant 

 
 Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden for 

formannskapet/administrasjonsutvalget: 
Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av Trude Indrebø (Sv) ny 6. vararepresentant 

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 07.04.2017  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Følgende valg foretas for resten av valgperioden:  

 Geir Tomasjord (Sp) fast medlem i Miljø-, plan og utviklingsutvalget 
 Birgit D. Nielsen (SP) Fast medlem og leder i tilflyttingsnemd  
 Siv Elin Hansen (Sv) fast medlem i valgnemnda 
 Odd Rudberg (Sv) personlig varamedlem for Siv Elin Hansen (Sv) i valgnemnda 
 Trude Indrebø (Sv) representant i representantskapet for Nord-Troms Regionråd 
 Geirmund Vik (Sv) vararepresentant i samarbeidsutvalget ved Storslett skole 
 Magne Anthun (Sv) 1. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget 
 Magne Anthun (Sv) personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) i klagenemnda  

 
Valgnemnda fremmet følgende forslag: 
Forslag til medlem i 17. mai komiteen for resten av valgperioden legges frem på 
kommunestyremøtet 20.4.17. 
 
Forslagene enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Følgende valg foretas for resten av valgperioden:  

 Geir Tomasjord (Sp) fast medlem i Miljø-, plan og utviklingsutvalget 
 Birgit D. Nielsen (SP) Fast medlem og leder i tilflyttingsnemd  
 Siv Elin Hansen (Sv) fast medlem i valgnemnda 
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 Odd Rudberg (Sv) personlig varamedlem for Siv Elin Hansen (Sv) i valgnemnda 
 Trude Indrebø (Sv) representant i representantskapet for Nord-Troms Regionråd 
 Geirmund Vik (Sv) vararepresentant i samarbeidsutvalget ved Storslett skole 
 Magne Anthun (Sv) 1. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget 
 Magne Anthun (Sv) personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) i klagenemnda  

 
Forslag til medlem i 17. mai komiteen for resten av valgperioden legges frem på 
kommunestyremøtet 20.4.17. 
 
 
 

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden:  
 

 Miljø-, plan og utviklingsutvalget: 
Opprykk av _______________________fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av _____________________    fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av _______________ ny 6. vararepresentant  

 
 Tilflyttingsnemd  

Opprykk av _______________________fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av _____________________    fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av _______________ ny 5. vararepresentant  
Nyvalg av leder: ____________________________ 
 

 Valgnemnda  
Opprykk av _______________________ 
Nyvalg av ___________________________ 
 

 Representant i representantskapet for Nord-Troms Regionråd 
Opprykk av _______________________fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av _____________________    fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av _______________ ny 5. vararepresentant  
 
 

 Nyvalg av vararepresentant i samarbeidsutvalget ved Storslett skole 
_________________ 
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 Helse- og omsorgsutvalget  
Opprykk av _____________________    fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av _______________ ny 6. vararepresentant 
 

 Personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) i klagenemnda _______________ 
 

 17. mai komiteen nyvalg av _______________ som fast medlem  
 
 

Saksopplysninger 
Helga Jæger Wigdel søker i brev av 24.02.17 om permisjon fra alle sine poliske verv fra 1.3.17 
og ut valgperioden. Hun skriver i brevet at årsaken til at hun ønsker permisjon er at hun har to 
jobber i to ulike kommuner (Tromsø og Kåfjord), og mye pendling gjør det vanskelig for henne 
å følge opp sine verv på en ordentlig måte. I de ukene hun er på jobb i Tromsø er det vanskelig 
for henne å delta på møter i Nordreisa, og hun skriver at det derfor er best at vervene overtas av 
noen som kan ivareta vervene på best mulig måte. 
 
Helga Jæger Wigdel (Sv) har følgende verv: 

 Fast medlem i Nordreisa kommunestyre 
 Fast medlem i Miljø-, plan og utviklingsutvalget 
 Fast medlem i tilflyttingsnemd 
 Fast medlem i valgnemnda 
 Fast medlem i 17. mai komiteen 
 Representant i representantskapet for Nord-Troms Regionråd 
 Vararepresentant i samarbeidsutvalget ved Storslett skole 
 2. vararepresentant i formannskapet/administrasjonsutvalget 
 1. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget 
 Personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) i klagenemnda 

 
 
Kommuneloven § 15 pktl. Lyder : 
Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis 
tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller 
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
I kommentarer til denne paragraf heter det mht flytting: 
Ved registreringspliktig flytting fra kommunen er også hovedregelen at en trer endelig ut av de 
verv som omfattes av §14 nr.1. Dersom vedkommende blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en 
toårsperiode etter registrert utflytting, følger det av §15 nr. 1 andre setning at han/hun trer inn i 
vervet igjen. Med mindre det da foreligger grunnlag for fritak, må slik gjeninntreden ikke bare 
ansees som en rett, men også en plikt for vedkommende. 
 
Valgloven § 14-2 lyder: 
1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar 
nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående 
ubesatt  
For suppleringsvalg er det valglisten fra kommunestyrevalget som legges til grunn:  
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Vurdering 
Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd: 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.” 
 
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av 
at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet”.  
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold 
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden. 
Helga Jæger Wigdel (Sv) søker om permisjon for resten av valgperioden på grunn av hennes 
arbeidsforhold og det er vanskelighet for henne å skjøtte sine plikter i vervene. 
 
Kommunelovens § 16, 1. ledd 
Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i 
den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 
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Bestemmelsene om supplering av formannskapet/fylkesutvalget ved uttreden eller varig forfall 
ble endret høsten 2006. Det skal nå velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. 
Suppleringsvalg skal foreta fra den gruppen som den uttredende tilhørte, jf. loven § 16 nr. 3. 
Med gruppe menes den gruppe som stiller til valg ved formannskapsvalget, ikke gruppe ved 
kommunestyrevalget. Lovendringen gjør det mulig – dersom uttreden skjer fra en gruppe basert 
på samarbeid mellom flere partier ved forholdsvalg – å velge et nytt medlem fra det samme 
partiet som den uttredende representerte.   
 
Prinsippet om kjønnsmessig representasjon gjelder også ved utskiftninger av medlemmer av 
formannskapet/fylkesutvalget i valgperioden. Bestemmelser om dette er tatt inn i 
kommuneloven § 16 nr. 3. Etter denne bestemmelsen skal det nye medlemmet komme fra det 
kjønn som er underrepresentert, dersom ikke begge kjønn vil være representert med minst 40 % 
av medlemmene etter utskiftningen. Kravet om 40 % representasjon gjelder her i forhold til 
organet, ikke i forhold til det enkelte listeforslag. 
 
Valgloven § 14-2 .Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt. Ved innvilgelse av permisjon til Helga Jæger Wigdel (Sv) 
foretas det nyvalg av Kirsti Hansen Krone (Sv) som kom på 9 plass på valglisten til SV etter 
kommunestyrevalget høsten 2015. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/250-5 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 30.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/17 Nordreisa valgstyre 11.04.2017 
3/17 Nordreisa valgnemnd 07.04.2017 
29/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Søknad om permisjon fra politiske verv i Nordreisa kommune 2017 - Elise 
Blixgård (Sp) 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Valgloven 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 07.04.2017  
 

Behandling: 
Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende forslag: 
Tanja Birkeland (Sp) fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget og 4. vararepresentant i helse- 
og omsorgsutvalget for perioden 20.4.-31.12.17 
Knut Skogvold (Sp) 1. vararepresentant i representantskapet Nord-Troms regionråd 
og 4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd for perioden 20.4.-31.12.17. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Tanja Birkeland (Sp) fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget og 4. vararepresentant i helse- 
og omsorgsutvalget for perioden 20.4.-31.12.17 
Knut Skogvold (Sp) 1. vararepresentant i representantskapet Nord-Troms regionråd 
og 4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd for perioden 20.4.-31.12.17. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa valgstyre - 11.04.2017  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 
Valgstyret tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

 Elise Blixgård (Sp) gis fritak fra politiske verv i 2017. Hun gjeninntrer i vervene fra 
1.1.2018. 
 

 Følgende opprykk foretas for perioden 20.4.-31.12.17 
Opprykk av vararepresentant nr 5.Kirsti Marit Steinlien til vararepresentant nr 4. 
Nyvalg av Hugo Bjørnnes ny 5. vararepresentant 
 
I Nordreisa kommunestyre for perioden 20.04.- 31.12.17: 
Senterpartiet: 
Fast representant Vararepresentant 
Olaug Petra Bergset 1. Ola Dyrstad 
Olaf Malvin Skogmo 2. Hanne Beate Kalseth Sandøy 
 3. Tanja Birkeland 
 4. Kirsti Marit Steinlien 
 5. Hugo Bjørnnes 

  
 Etter 31.12.17 gjeninntrer Elise Blixgård (Sp) som vararepresentant nr 4.  

og Kirsti Marit Steinlien tilbake som vararepresentant nr 5. 
 
 
Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 

Valgstyrets innstilling 
Valgstyret tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

 Elise Blixgård (Sp) gis fritak fra politiske verv i 2017. Hun gjeninntrer i vervene fra 
1.1.2018. 
 

 Følgende opprykk foretas for perioden 20.4.-31.12.17 
Opprykk av vararepresentant nr 5.Kirsti Marit Steinlien til vararepresentant nr 4. 
Nyvalg av Hugo Bjørnnes ny 5. vararepresentant 
 
I Nordreisa kommunestyre for perioden 20.04.- 31.12.17: 
Senterpartiet: 
Fast representant Vararepresentant 
Olaug Petra Bergset 6. Ola Dyrstad 
Olaf Malvin Skogmo 7. Hanne Beate Kalseth Sandøy 
 8. Tanja Birkeland 
 9. Kirsti Marit Steinlien 
 10. Hugo Bjørnnes 

  
 Etter 31.12.17 gjeninntrer Elise Blixgård (Sp) som vararepresentant nr 4.  

og Kirsti Marit Steinlien tilbake som vararepresentant nr 5. 
 
 

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 20.04.-31.12.17 for  
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Oppvekst- og kulturutvalget: 

Opprykk av _______________________fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av _____________________    fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av _______________ ny 6. vararepresentant  

  
 
Helse- og omsorgsutvalget: 

Opprykk av Ann-Inger Eira Lilleng (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Knut Morten Pedersen (Ap) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av ________________ ny 6. vararepresentant 

 
Representantskapet Nord-Troms regionråd: 

Opprykk av Marius Johansen (H) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Anne Kristin Korsfur (Frp) fra 3. til 2. vararepresentant 
Nyvalg av ______________ ny 3. vararepresentant  

 
Tilflyttingsnemda: 

Opprykk av Linda Fjellheim (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av _________________ som ny 5. vararepresentant 

 
Etter 31.12.17 gjeninntrer Elise Blixgård (Sp) som fast medlem, og vararepresentant listen blir 
slik den var før   
 

Saksopplysninger 
Elise Blixgård (Sp) søker i e-post av 30.3.17 om fritak for sine politiske verv i 2017, grunnen til 
at hun ønsker fritak er at hun er tilbudt en jobb som innebærer mye reising. 
 
Elise Blixgård (Sp) har følgende verv: 
 4. vararepresentant i kommunestyret 
 Fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget 
 4. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget 
 1. vararepresentant i representantskapet Nord-Troms regionråd 
 4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd 

 
Valglisten til SP etter kommunestyrevalget høsten 2015. 

620



  

Vurdering 
Valgloven § 14-2 lyder: 
1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar 
nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående 
ubesatt  
For suppleringsvalg er det valglisten fra kommunestyrevalget som legges til grunn:  
 
Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd: 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.” 
 
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av 
at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet”.  
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold 
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden. 
Elise Blixgård (Sp) søker om et kortere tidsrom permisjon (9 mndr.) pga. hennes arbeidsforhold 
som medfører mye reising.   
 
Kommunelovens § 16, 1. ledd 
Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i 
den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 
Bestemmelsene om supplering av formannskapet/fylkesutvalget ved uttreden eller varig forfall 
ble endret høsten 2006. Det skal nå velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. 
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Suppleringsvalg skal foreta fra den gruppen som den uttredende tilhørte, jf. loven § 16 nr. 3. 
Med gruppe menes den gruppe som stiller til valg ved formannskapsvalget, ikke gruppe ved 
kommunestyrevalget. Lovendringen gjør det mulig – dersom uttreden skjer fra en gruppe basert 
på samarbeid mellom flere partier ved forholdsvalg – å velge et nytt medlem fra det samme 
partiet som den uttredende representerte.   
 
Prinsippet om kjønnsmessig representasjon gjelder også ved utskiftninger av medlemmer av 
formannskapet/fylkesutvalget i valgperioden. Bestemmelser om dette er tatt inn i 
kommuneloven § 16 nr. 3. Etter denne bestemmelsen skal det nye medlemmet komme fra det 
kjønn som er underrepresentert, dersom ikke begge kjønn vil være representert med minst 40 % 
av medlemmene etter utskiftningen. Kravet om 40 % representasjon gjelder her i forhold til 
organet, ikke i forhold til det enkelte listeforslag. 
 
Valgloven § 14-2 .Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt. Ved innvilgelse av permisjon til Elise Blixgård (Sp) foretas 
det nyvalg av Hugo Bjørnnes (Sp) som kom på 9. plass på valglisten til SP etter 
kommunestyrevalget høsten 2015.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1331-9 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 30.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/17 Nordreisa valgnemnd 07.04.2017 
30/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Valg av vararepresentant til kontrollutvalget etter innvilgelse av fritak for 
Tonje Holm 

Henvisning til lovverk: 
Kommunelovens §77  
Forskrift om kontrollutvalg 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 07.04.2017  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Odd Rudberg (Sv) 3. varamedlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Odd Rudberg (Sv) 3. varamedlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden.  
 
 
Reglement for Nordreisa kontrollutvalg 

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å vedta følgende: 
..................................................... 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre vedtok følgende i møte 16.10.2015 i PS 25/15: 
Kontrollutvalget 2015 – 2019  
5 medlemmer/varamedlemmer  
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Faste representanter:    Varamedlemmer:  
1. John Karlsen (Frp)    1. Harald W. Henriksen (Frp)  
2. Tore Yttregaard (H)   2. Dag Roar Stangeland (H)  
3. Margit Myrvang (H)   3. Hermod Larsen (H)  
4. Svetlana Thomassen (Frp)  
5. Anita Lilleberg (Frp)  
6. Jon Alfred Bråstad (H)  
 
4. Laila Bjerke (Ap)    1. Kirsti Hansen Krone (Sv)  
5. Arne Martin Kristiansen (Sp)  2. Rolf Bakkeslett (Ap)  

3. Tonje Holm (Sv)  
4. Lill Bakke (Ap)  

Leder: John Karlsen (Frp)  
Nestleder: Tore Yttregaard (H) 
 
I kommunestyremøte 20.12.2016 i PS 106/16 ble vedtatt å innvilge fritak for Tonje Holm (Sv) 
fra alle hennes politiske verv for resten av valgperioden og det ble gjort nyvalg og opprykk i  
kommunestyret. 
 
Ved en inkurie ble det ikke foretatt suppleringsvalg til kontrollutvalget der Tonje Holm er 1. 
varamedlem. 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg er det kommunestyret selv som velger et kontrollutvalg  
til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha  
minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og  
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. I Nordreisa kommune har  
kontrollutvalget 5 medlemmer med varamedlemmer.  
 
Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget: 
"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 
formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal 
nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem 
og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i 
kommunen eller fylkeskommunen." 
 
Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i 
kontrollutvalget: 
«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende 
kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for  
kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for 
regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen 
eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I 
kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet 
som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.» 

Vurdering 
Vararepresentant til kontrollutvalget må velges inn etter innvilgelse av fritak for Tonje Holm. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/396-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 06.04.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/17 Nordreisa valgnemnd 07.04.2017 
31/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 

 

Valg av politisk representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere 
perioden 2017-2019 

Henvisning til lovverk: 
Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)  
Forskrift om konfliktrådsbehandling 
 
Informasjon: http://www.konfliktraadet.no/ 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 07.04.2017  
 

Behandling: 
Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende forslag: 
Knut Skogvold (Sp) representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 
2017-2019. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Knut Skogvold (Sp) representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 
2017-2019. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges frem uten innstilling. 
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Saksopplysninger 
Arna B. Hansen, leder i Konfliktrådet i Troms tok kontakt pr tlf. 6.4.17 med Nordreisa 
kommune med forespørsel om hvem som er kommunens valgte representant til 
oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere. Det viser seg at det ved en inkurie ikke er valgt 
representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2015-2019. 
 
Konfliktrådsordningen er organisert i tre nivåer: konfliktrådene på lokalt nivå, Sekretariatet for 
konfliktrådene på sentralt nivå og Justis- og beredskapsdepartementet som overordnet ansvarlig 
organ. 
 
Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for den faglige og administrative driften av 
konfliktrådene, ansetter konfliktrådsledere og fører tilsyn med at konfliktrådenes virksomhet 
utøves i samsvar med fastsatte lover og regler. Sekretariatet har ansvaret for faglig veiledning og 
opplæring. 
 
Konfliktrådslederen fastsetter antallet meklere etter behov. Meklerne oppnevnes av et 
oppnevningsutvalg, jf. konfliktrådsloven § 4.  De ledige vervene skal normalt kunngjøres, og 
interesserte skal sende skriftlig søknad til konfliktrådslederen. Konfliktrådslederen skal 
forberede saken og kan gi forslag til hvilke søkere som bør vurderes nærmere, og meglerne 
oppnevnes av et oppnevningsutvalg bestående av en representant utpekt av kommunestyret i den 
kommune valget gjelder, en representant fra politiet samt konfliktrådslederen.  
 

Vurdering 
Nordreisa kommunestyre velger en representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere 
for perioden 2017-2019. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/571-114 

Arkiv:                014  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 27.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/17 Nordreisa kommunestyre 20.04.2017 
5/17 Nordreisa valgstyre 11.04.2017 

 

Valg av samevalgstyre 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om valg til Sametinget, §17. Samevalgstyre. Stemmestyrer 

Valgstyrets innstilling 
Nordreisa kommune valgstyre anbefaler at Nordreisa kommunestyre oppnevner Nordreisa 
kommunes valgstyre til samevalgstyre for Sametingsvalget 2017. 
 
 

Saksopplysninger 
I de kommunene som har 30 eller flere i valgmanntallet skal det være et samevalgstyre som 
velges av kommunestyret selv. I de kommunene som har færre enn 30 manntallsførte 
fungerer valgstyret som samevalgstyre. 
 
Nordreisa kommune har over 30 i valgmanntallet til sametingsvalget. 
 
Nordreisa kommune valgstyre anbefaler at Nordreisa kommunestyre oppnevner Nordreisa 
kommunes valgstyre til samevalgstyre for Sametingsvalget 2017. 
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