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Svar på Interpellasjon til kommunestyret 18.12.17 - Nasjonale prøver 

Nordreisa kommune er rangert som 381 i kommunebarometeret for 2017, noe både politisk og 
administrativ ledelse er lite fornøyd med. Kommunebarometeret lages av Kommunal Rapport 
og er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 
ulike sektorer. I hovedsak er kilden Statistisk sentralbyrås Kostra-database for 2016, samt 
offentlig statistikk fra en del andre kilder. 
I tillegg har vi nå som interpellanten skriver fått resultatene fra nasjonale prøver denne høsten. 
Disse er veldig svake på 5 trinn, mens 8.trinn har bedre resultater og 9.trinn til dels gode 
resultater. 
 
I kommunebarometeret vektes sektorene ulikt, grunnskole og pleie og omsorg med 20% hver. 
Barnehage, barnevern og økonomi teller 10 % hver, de andre til sammen 30%. 
Nordreisa kommune rangeres høyest på økonomi, pleie og omsorg, miljø og ressurser, 
saksbehandling og kostnadsnivå. Svakest scorer vi på grunnskole, barnevern og helse.  
 
Grunnen til at vi scorer lavt på grunnskole er at avgangskarakterene på 10. trinn i Nordreisa 
har vært ganske lave de siste årene, målt mot resten av Skole-Norge. 
Frafallet på videregående blant elever fra kommunen er også litt høyere enn i 
normalkommunen. På ungdomsskolen har mange elever fått spesialundervisning.  
 
På barnevern scorer vi lavt på grunn av treg saksbehandling, for mange av barna mangler en 
omsorgsplan, og vi har ikke gjennomført brukerundersøkelser siste fire år.  
 
Innen helse scorer vi lavt fordi legedekningen var litt lav. I kostra rapporterer Nordreisa at 1 ut 
av 3,75 helsesøstre jobber med småbarn.  Det gjør at kommunen har dårlig dekning hva gjelder 
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helsesøster for aldersgruppen under 5 år. 
Vi har også for få ansatte som er registrert med videreutdanning innen psykisk helsearbeid.  
 
Spørsmål: 
Hva mener ordføreren må gjøres for at Nordreisa kommune skal bli bedre, både på kort og lang 
sikt? 
 
Generelt har årene på Robek ikke vært bra for kommuneorganisasjonen. Det har vært, og er 
delvis enda et stort fokus på sparing og kutt i stedet for styring. Når utfordringer har oppstått 
har mangel på penger blitt en gjennomgående forklaring, i stedet for å undersøke andre 
forhold, som kompetanse eller organisering. Det har blitt manglende ressurser til utvikling av 
fag, medarbeidere og arbeidsorganisering i flere sektorer. 
Posisjonen har lagt stor vekt på å få styring med økonomien slik at vi kan få et grunnlag for en 
sunn og velfungerende organisasjon, der medarbeiderne får bruke og utvikle kompetansen sin. 
Gledelig nok viser kommunebarometeret at det har vi lykkes med så langt.  
 
Innen både helse og omsorg og skole er vi inne i planprosesser som vi mener vil gi oss grunnlag 
for å utvikle tjenestene på en god måte. Videre vektlegger vi kompetanseutvikling. Store tiltak 
som lederutviklingsprogram, rektorutdanning og velferdsteknologiprosjektet er igangsatt. 
Eksempel på mindre tiltak vi jobber med er heltidsstrategi, ha faglærte i spesialundervisningen 
og gjennomgå kjøp av tjenester for å se om vi heller skal utvikle egen kompetanse. Vi har også 
vedtatt å etablere vikarpool for sykepleiere og lærere med sikte på å unngå ufaglærte vikarer 
mest mulig. 
 
Kommunen har nettopp gjennomført en omorganisering av familiesenteret der barnevernet er 
skilt ut som egen virksomhet. Dette gjør at ansvaret for både fag, personal og økonomi er 
plassert på barnevernleder. Her gjøres aktiviteter for å styrke arbeidsmiljøet, samt opplæring og 
kompetanseoppbygging av alle ansatte. 
 
Oppvekst og kulturutvalget har bestilt en gjennomgang av helsesøstertjenesten som forventes 
lagt frem til behandling i løpet av 1.halvår. 
 
På skolesektoren jobbes det nå veldig målrettet både på lang og kort sikt. Vi er godt i gang med 
arbeidet med å se på og endre lederstruktur for å optimalisere samarbeid mellom skolene. 
Målet er at våre skoler skal ha lik metodikk og sånn være gjenkjennelige for elever og foresatte. 
De største skolene deltar i felles kompetanseheving innenfor feltet vurdering for læring, i tillegg 
til en aktiv styring av lærere til videreutdanning. Nordreisa kommune vil fra uke 5/2018 få hjelp 
og veiledning fra utdanningsdirektoratets veilederkorps, og kommunen søker om å få bli med i 
en nasjonal satsing som realfagskommune. Det vil bli kontinuerlig kartlegging av elevenes 
ståsted i forhold til grunnleggende ferdigheter via Carlsten-tester både høst og vår. I tillegg 
legges det nå opp til en kraftig og målrettet satsing på IKT i skole og barnehage. 
 
Ordfører er enig med interpellanten Karlsen at Nordreisa trenger å løfte seg, og jeg er i så måte 
glad for at vi har et godt samarbeidsklima både med administrasjonen, og ikke minst oss 
politikere i mellom. Det gir oss forutsetninger for å lykkes med dette arbeidet. I så måte synes 
jeg også at kommunebarometeret gir et oversiktlig bilde av tjenestene. Ordfører ønsker derfor å 
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legge fram kommunebarometeret som drøftingssak for kommunestyret i årene som kommer. 
Det gir en god hjelp til å se sektorene samlet, og utvikle en felles forståelse av utfordringene 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Svar på spørsmål til ordføreren til kommunestyremøte 18.desember 2017 - 

boligprosjekt 

Som representanten Terje Olsen helt korrekt innleder med ble Nordreisa kommune med i 

prosjektet etter en interpellasjon i kommunestyret juni 2015. Grunnen til den trange starten var 

usikkerheten om hvilken nytte Nordreisa kommune ville ha av dette arbeidet da vi nettopp hadde 

utarbeidet en boligpolitisk strategi, samt at vi utøver mye av vårt boligsosiale arbeid gjennom 

samarbeidet med stiftelsen Nybo. 

 

Spørsmål 1. 

Kan ordføreren orientere kommunestyret om hvordan prosjektet er gjennomført? 

Det ble ansatt en prosjektleder av vertskommunen Storfjord og prosjektet har vært styrt fra 

Storfjord kommune. I tillegg har det vært organisert med en prosjektmedarbeider i hver 

kommune. I Nordreisa kommune har dette vært sektorleder Dag Funderud. Ved behov har det 

vært møter med politisk og administrativ ledelse, og med stiftelsen Nybo. Gjennom 

prosjektperioden har det blitt gitt faglig påfyll gjennom møter, faglige samlinger og konferanser. 

 

Spørsmål 2 

Hvilken nytte har prosjektet hatt for utvikling av kompetanse og gjennomføring av tiltak innen 

boligbygging i Nordreisa? 

I februar 2016 ble det gjennomført et temamøte om boligsituasjonen i Nordreisa med både 

utbyggere og utleiere. Møtet hadde tema som Husbankens virkemidler, presentasjon av 

Hamarøy-modellen og ikke minst status for boligsituasjonen i kommunen.   

 

Det har i prosjektperioden blitt stilt spørsmålstegn ved om Nordreisa kommune kan gi Stiftelsen 

Nybo et oppdrag om å bygge boliger for kommunen. Spesielt med tanke på lov om offentlig 

anskaffelser. Spørsmålstillingen er drøftet juridisk og det er blitt avklart at kommunen kan tildele 



 

 Side 2 av 2 

slike oppgaver til stiftelsen Nybo, men under forutsetning at de følger alle reglene som Nordreisa 

kommune er pålagt etter lov om offentlig anskaffelse.  

 

Det har også vært jobbet med om det kunne etableres et borettslag i kommunen. I slutten av 2016 

rettet prosjektet en henvendelse til Bo i Nord om de kunne være interessert i å komme til 

Nordreisa for å presentere det de holder på med. I mars 2017 kom tilbakemeldingen om at de var 

engasjert i flere store prosjekter andre steder slik at de ikke hadde mulighet til å engasjere seg 

noe prosjekt i Nordreisa.  
 
Oppsummert så har prosjektet vært med på å få i gang bygging av ulike type boliger i Nord 

Troms regionen. I Nordreisa har stiftelsen Nybo ferdigstilt boliger for vanskeligstilte på 

Hansabakken høsten 2016, og de er nå i gang med bygging av Fosseng bokollektiv med 4 

leiligheter for mindreårige flyktninger.  Beslutningene om bygging ble tatt før kommunen kom 

inn i prosjektet, mens bygging er gjort og gjøres i prosjektperioden.  

 

Ytterligere utbygging er ikke satt i gang. Mye av bakgrunnen for det ligger i utfallet av det 

omtalte møtet med bransjen i 2016. Der var det sprikende meninger om hva som var behovet. 

Imidlertid er det sånn at Nordreisa kommune gjennom prosjektet har skaffet seg mye kompetanse 

om utbygging av ulike typer boliger og modeller for dette som kan benyttes hvis en føler at 

behovet er så stort at kommunen aktivt bør gå ut i markedet. 

 

Prosjektet avsluttes i utgangen av april 2018 og det planlegges nå et avslutningsseminar februar 

2018. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 
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