
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 25.01.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
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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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/18 Referatsaker   
RS 1/18 Bosetting av flyktninger - sladdet versjon  2015/565 
RS 2/18 Bærekraftig besøksforvalting  2018/50 
RS 3/18 Innvilget - søknad om overføring av midler til 

2018 - kompetanse- og innovasjonstilskudd 
 2015/798 

RS 4/18 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 
28.11.2017 

 2016/220 

RS 5/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 4.1.18  2018/49 
RS 6/18 Referat fra Robek-møte 7. desember 2017  2015/2519 
RS 7/18 Rundskriv A-1/17 Statlige veiledende 

retningslinjer for økonomisk stønad 2018 
 2018/57 

RS 8/18 Svar på henvendelse fra Nordreisa Kommune 
5.1.2018 

 2017/1355 

RS 9/18 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige 
flyktninger 17-20 år 4. terminutbetaling 2017 

 2016/360 

RS 10/18 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 
for 2017 -uten vedlegg 

 2016/360 

RS 11/18 Tildeling av næringsprisen 2017-til RUST  2016/1153 
RS 12/18 Utbetaling fra Havbruksfondet 2017  2017/1421 
RS 13/18 Utleiers krav om indeksregulering fra 1.3.18  2015/1167 
PS 2/18 Statusrapport lønnskostnader per desember 2017  2017/279 
PS 3/18 Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om 

digital kompetanse i kommunene 
 
 

 2016/1462 

PS 4/18 Ny Storslett bru - vurdering av alternativer  2018/65 
PS 5/18 Bioenergianlegg på Storslett -nye eiere og forslag 

til ny avtale 
 2015/2577 

 
Orientering 
Orientering av prosjektet Torg i sentrum m/Konzept Arkitektur Bygg & Plan v/Geir Lyngsmark  
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PS 1/18 Referatsaker



Nordreisa kommune

Postboks 174

9151 Storslett

Deres

ref:

Unntatt offentlighet
jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13

Vår ref:
17-06752

lMDi
Integrerings- og

mangfoldsdirektoratet
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Dato: 21.11.2017

BOSETTING  AV  FLYKTNINGER

IMDi viser til avtalen om bosetting for 2017 og ber Nordreisa kommune ta imot følgende
personer for bosetting:

DUF—nummer 'ønnRe —nummer Navn Født

" " ' " '  ” _‘.1988

----- ' ___.2003

_ __1976

" 2013

1.1.2017

2001

L __ ' _' '” .2011
s” . 2001

i - _
Pi,

ZZZXZZZXX

Når det gjelder øvrige opplysninger viser vi til IMDInett hvor utfyllende informasjon om den
enkelte er tilgjengelig under Personer. Ferdig utfylt individuell kartlegging- og tiltaksplan vil
bli sendt direkte fra mottaket til kommunen.

Informasjon om IMDI sine tilskuddsordninger finnes på www.imdi.no.

IMDi gjør kommunen oppmerksom på at dersom en eller flere av personene i tabellen har
status som enslig mindreårig, men har fylt 18 år før bosetting, så kan kommunen få utbetalt
tilskudd for bosetting av enslige mindreårige. Se www.imdi.no for mer informasjon om dette.

Vi ber kommunen ta direkte kontakt med mottak og/eller personene selv for nærmere
informasjon om boforhold, flyttetidspunkt mm.

Lykke til med bosettingen!

Med vennlig hilsen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

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

E-DOSt: Dost@imdi.no ] Organisasionsnummer: 987 879 696 l www.imdi.no4



 

Næringsetaten 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Alle kommunene i Troms  

(25 postmottak) 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

17/11804-2 Elise-Margrete Hansen Modell 243 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

499/18 77 78 80 00   05.01.2018 

 

 

Bærekraftig Besøksforvaltning 

 

Bakgrunn  
Næringsetaten i Troms fylkeskommune lyser ut 2 mill. kroner til en ordning kalt «Bærekraftig 
besøksforvaltning».  
 
Troms har utfordringer knyttet til besøksforvaltning. Det er skissert behov både fra 
reiselivsnæringen og fra berørte kommuner om parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, 
informasjonstavler, toaletter med mer. Samtidig finnes det eksempler fra lokalsamfunn som 
berøres negativt av større turiststrømmer til steder det ikke er tilrettelagt for dette; forsøpling, 
ekskrementer i naturen, parkering langs trange veier og så videre.  
 
Flere tiltak har tidligere vært realisert. I kjølvannet av slike prosjekter dukker det gjerne opp 
problemer rundt vedlikehold og drift. Det kan også være vanskelig å se sammenhengen mellom 
ulike gjennomførte prosjekter. I noen tilfeller har tiltakene også utilsiktede konsekvenser. 
Eksempelvis kan toaletter måtte stenges vinterstid på grunn av rasfare, eller det tilrettelegges 
for en opplevelse uten tanke på parkeringsmuligheter i området.  
 
Reiselivsnæringen i Troms er i vekst – og det er bra! For at det skal kunne tilrettelegges for 

fortsatt økning i reiselivet er det behov for å svare på noen utfordringer: Hva er behovene og hvor 

finnes de? Hvordan løses behovene på en skånsom og rasjonell måte slik at tiltak blir varige og til 

nytte for både befolkning, reiselivsnæringen og annet reiseliv? Næringsetaten ønsker at 

kommunene og reiselivsnæringa, sammen med befolkninga og andre relevante parter, setter i gang 

pilotprosjekter som kan vise vei for andre som ønsker å gjøre det samme. Utlysningen retter seg 

mot kommuner i Troms, gjerne flere kommuner i samarbeid, som ønsker å finne gode lokasjoner 

hvor det kan satses på bærekraftige infrastrukturtiltak i forbindelse med reiselivet.  Hva må til for 

å lykkes med bærekraftig besøksforvaltning? 

 

Utlysningen legges ut i løpet av uke 2 på regionalforvaltning.no, med søknadsfrist 28. mars.   

 

 

Med vennlig hilsen 
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Kristine Østrem Nordal 

kst. avdelingsleder Elise-Margrete Hansen Modell

 Rådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 
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Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode

Karina Kolflaath 77 64 20 50 28.11.2017 2017/495 733.0
Deres dato Deres ref.

15.11.2017 15/798-18

Nordreisa  kommune,
ved konsulent Linda Halvorsen

Postboks 174

9156 STORSLETT

l-.—l.,

Innvilget - søknad om overføring av  midler  til  2018  — kompetanse- og
innovasjonstilskudd

Nordreisa kommune har  i 2017 fått  tildelt totalt 1 450  000,- (inkludert overførte midler fra
2016) fra Kompetanse- og innovasjonstilskuddet (kap. 761 post  68), jf vårt tilsagnsbrev av
21.06.2017.

Tilskuddet skal benyttes slik:

0 750  000,- Kompetanseheving knyttet til Kompetanseløftet  2020

0 700  000,- Innovasjons— og kompetansetiltak

Det fremgår av tilsagnsbrevet hvordan midlene skal fordeles på de enkelte tiltak.

Den  15.11.2017  søker kommunen om  å  få overført deler av tilskuddet til kompetanseheving.
Dette gjelder:

'  Tilskudd øremerket  6  ansatte som arbeider med rus og psykisk helse som skulle ta
veilederutdanning. Tildelingen er på 140  000,-.  Hele beløpet søkes overført til  2018.

Begrunnelsen for dette er at det har vært liten stabilitet i gruppen som arbeider med
disse brukerne.

. Videre søkes overført 75  000,- som skulle gå til fagskoleutdanning for en ansatt i
psykisk helsearbeid og rusarbeid. Den ansatte som opprinnelig skulle starte på denne
utdanningen har trukket seg fra utdanningstilbudet.

. Det søkes også om overføring av 60  000,- som skulle gå til utdanning av 13
helsefagarbeidere.  Tildelingen er på 120  000,- For denne delen av
kompetansebyggingen, så er det 10 av planlagte 13 som har startet som
vekslingselever i helsearbeiderfaget. Kommunen håper å få flere i gang på dette
tiltaket i  2018.

Samlet søker kommunen overført 250  000,- og ikke summen av de tiltakene som ikke er
startet opp med finansering fra denne tilskuddsordningen, dvs 275  000,- da kommunen har

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Helse- og omsorgsavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Side 2 av}:

beregnet 25 000,- til «andre utgifter» i prosj ektregnskapet uten at kommunen har redegjort for

hva dette innebærer.

Fylkesmannen har vurdert kommunens søknad, og den innvilges med en overføring på

275 000,-, til 2018 som er summen av de ikke igangsatte tiltakene vi har øremerket midler til.

Lykke til med arbeidet i 2018!

Med hilsen

Snorre M. Sollid e.f.

ass. fylkeslege

Karina Kolflaath

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Tenk miljø  — velg digital postkasse fra Digipost eller e-Boks på www.norge.no
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 29.11.2017 13:54:54
Til: 'Dan Håvard Johnsen'; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger
Kopi: Irene Toresen; 'Line van Gemert'; 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; Jenny Fyhn Olsen; 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'; Tonny Mathiassen; Ludvig Rognli; Victoria
Figenschou Mathiassen; Hanne Braathen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen;
Leif Lintho (Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen

Emne: RE: Saksliste og dokumenter til møte Nord-Troms Regionråd 
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 27.-28.11.17.docx
Hei!
Det vises til vedlagte protokoll fra møte i regionrådet 28. 11.17
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

 
PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
EMNE: Møte nr 9-2017 
STED: Lyngstunet, Lyngseidet 
TIDSPUNKT: 27. og 28. november 2017 

 
PROGRAM: 
Mandag:  
kl 1100 Tur ungdom og ordførere  
kl 1730 Regionrådsmøte – fellesmøte Nord-Troms ungdomsråd/RUST 

 Presentasjon og diskusjon - Spilleavhengighet ved Lill Tove 
Bergmo og Magnus Pedersen 

Tirsdag: 
kl 0900  Møtestart regionrådet - orientering om Lyngshesten ved Birgit D. Nielsen 
kl 0930  Saker på dagsorden 
kl 1100  Orientering fra PST 
kl 1200  Lunsj – felles lunsj med RUST på Gjestegården 
Kl 1245  Møtet fortsette på Lyngstunet  
kl 1530  Avslutning (ferge til Olderdalen kl 1555) 

 
MØTESTART TIRSDAG KL 0900:  
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Irene Sandnes for Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 
Svein O. Leiros, Kåfjord  
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall: Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

 
Merknad til innkalling: ingen 
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Merknad til sakslisten: det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til utsendt 
saksliste: 

 Sak 50/17 Uttalelse opplæringstilbud videregående skole 
 Sak 51/17 Advokatbistand revidering av vedtekter 

 
REFERATSAKER: 
Fra Nord-Troms Regionråd: «Regjeringen fratar Nord-Troms kommunene 
millioner i skatteinntekter!» 
Fra Landsgruppen av helsesøstre NSF: « Rekruttering av helsesøstre i Nord-
Norge» 
Fra Troms fylkeskommune: «Underretning om vedtak: regional transportplan for 
Troms 2018-2029» 

 
Vedtak: referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 45/17  Godkjenning av protokoll møte 02.11.17   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra skype-møte 02.11.17 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 2. 
november 2017. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 46/17  Revidert budsjett 2018 
Saksdokumenter:  

 Sak 40/17 Budsjett drift regionrådet 2018 
 Vedtak fra kommunestyrer i eierkommunene okt-nov 2017 
 Forslag revidert budsjett 2018 

Saksbehandler: Berit Fjellberg  
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Saksopplysninger: 
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 
eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i 
selskapsavtalen/vedtektene).  Representantskapet i regionrådet har fastsatt en 
kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % 
etter folketall.  
 
I møte 2. november behandlet styre i regionrådet budsjett for 3 hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet 
2. Drift av ungdomssatsingen RUST 
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 

 
Budsjettrammen ble holdt på samme nivå som de 3 foregående år, det vil si en 
ramme på kr 2.145.000,-. 
 
I forbindelse med ny organisering av regionrådet har alle kommunestyrene i 
eierkommunene gjort likelydende vedtak. Formannskapene skal utgjøre 
representantskapet i regionrådet, og det skal legges større fokus på politisk arbeid i 
utviklingen av regionen. I forbindelse med omorganiseringen har alle kommunene 
vedtatt at rådmannsutvalget skal tilføres en administrativ ressurs for å oppfølging av 
det interkommunale samarbeidet. Den administrative ressursen tilsvarer 0,5 stilling 
med en økonomisk ramme for 2018 på kr 350.000. Den administrative ressursen til 
rådmannsutvalget er innarbeidet i det vedlagte forslaget til revidert budsjett. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til revidert  
budsjett for 2018 inkludert ressurs tilknyttet rådmannsutvalget. Fordelingsnøkkelen  
for driftstilskuddet for 2018 beholdes (40 %  ”flat” fordeling og 60 % etter  
folketall).  
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 47/17 Årshjul 2018 
Saksdokumenter:   

 Innspilldokument fra sekretariatet 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Saksopplysninger: 
Tidligere år har regionrådet lagt opp møteplan med ett møte i hver av 
eierkommunene i løpet av året, til sammen seks møter. Fast møtedag har vært siste 
tirsdag i måneden. Rådmannsutvalget har lagt sine møter mandag i forkant av 
regionrådsmøte tirsdag. 
 
I forbindelse med ny organisering av regionrådet og sterkere politisk fokus må  
møteplan og årshjul utarbeides med et annet utgangspunkt/formål enn tidligere.  
Det er viktig å være til stede på ulike politiske arenaer og det er mulig å avvikle  
møter i tilknytning til for eksempel konferanser. 
 
I 2017 har både styret i regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget tatt i bruk 
verktøyet «skype for business». Dette oppleves som meget nyttig, da det er 
ressursbesparende på flere måter. 
 
Vurdering: 
Det er behov for å gjøre en avklaring i styret vedrørende hvilke møteplasser som er 
interessante/viktige å delta på sammen som regionråd. For å vise aktiviteten 
gjennom året bør det også utarbeides et eget års-hjul for regionrådet, slik at vi har 
en god oversikt over helheten. Her er det også mulig å legge opp til ulike tema-
møter.  
 
Spørsmål til avklaring interne møter: 

 Hyppighet og tidspunkt for skypemøter? 
 Hvor mange fysiske møter pr år? (faste møter med RU, NUNT, RUST) 
 Møter hvor vi tar imot gjester etter forespørsel (fylkeskommunen, SVV, 

fylkesmannen m.v.) 
 
Hvem vil vi møte «fast»: 

 Stortingsrepresentanter 
 Fylkespolitikere 
 Sametinget 
 Tornedalsrådet 
 Næringsliv i regionen 

 
Eksterne møteplasser – innspill til års-hjul 2018: 
Interne møter med kursiv (fastlagt): 
Januar:  
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 Seminar regionrådet hurtigruta 4.-5. jan – grunnlag for utviklingsplan Nord-
Troms 

 Fylkesmannens januarmøte i Tromsø 10.-11. jan 
Februar: 

 KS – strategikonferanse 13.-14. februar, Clarion The Edge Tromsø 
Mars: 

 (Må behandle regnskap, årsrapport, strategisk plan/utviklingsplan) 
April: 

 Møte med Tromsbenken (og Finnmarksbenken) i Oslo/regionrådsmøte 
 Felles representantskapsmøte nytt og gammel – konstituering – aktuelt tema: 

«Nord-Troms i den nye regionen» 
Mai: 

 KS: kommuneprop-konferanse i Tromsø  
 Fellesmøte RUST 8. mai 

Juni: 
August: 
September: 

 Sjømatkonferanse Skjervøy 
 RUST Dyrøyseminaret 
 Uke 39 forskningsdagene 

Oktober: 
 KS høstkonferanse (etter SB er lagt fram) 
 RUST-konferanse 

November: 
 Agenda Nord-Norge i Svolvær 
 Tromskonferansen i Tromsø/koble regionrådsmøte + NUNT? 
 Tur ungdom-ordførere 

 
Det arbeides med årshjul for 2018 i møtet. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms regionråd vil innføre ny møtestruktur for 2018.  

1. Det skal avholdes skypemøte siste tirsdag i mnd kl 9-11.  
2. Det skal være 2 fysiske fellesmøter med rådmannsutvalget pr år. I disse 

møtene kan det åpnes for eksterne/gjester 
3. Tur ungdom og ordførere gjennomføres i november. I tillegg til et fellesmøte 

med RUST i mai. 
4. Øvrige fysiske møter kobles mot politiske møter/konferanser. 
5. Møtekalender legges inn i outlook 
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6. Møteplan og årshjul utarbeides og ettersendes.  

 
 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 48/17 Regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms – organisering og 

finansiering 
Saksdokumenter:   

 Sak 48/16 Strategisk utredning Nord-Troms – RUP-søknad (10.11.16) 
 Tilsagn fra Troms fylkeskommune av 30.10.17 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd har gjennom flere år arbeidet for å få gjort en utredning 
som beskriver og synliggjør behov og utfordringer vedrørende infrastrukturen i 
regionen. En slik utredning bør favne flere områder, og både gi et bilde av dagens 
situasjon og framtidige behov og trafikkmønster. Vi har behov for å se 
transportnettet i regionen i en sammenheng. 
 
Søknad om RUP midler ble sendt første gang i november i 2016. Søknaden har 
deretter vært gjenstand for flere revisjoner før den ble behandlet av fylkesråden for 
næring 29.10.17. Nord-Troms Regionråd fikk innvilget kr 300.000 til prosjektet 
Regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms. 
 
Prosjektmål:  
Utarbeide en plan som grunnlag for framtidig omforent arbeid for økt innsats i Nord-
Troms knyttet til arbeidet med infrastruktur. 
 
Delmål: 
-    Kartlegge dagens situasjon innenfor samferdsel og kommunikasjon 
-   Analysere dagens godstransport, herunder det store volumet fra sjømatnæringen       
spesielt, sett i forhold til kapasitetene i dagens infrastruktur  
-    Mulighetsstudier for en tettere integrert region  
-   Analysere muligheter innenfor samfunns- og næringsutvikling samt framtidige 
behov 
-    Overordnete beregninger av samfunnsøkonomisk kost/nytte 
-    Utarbeide en strategi  
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-    Politisk forankring, lokalt, regionalt og nasjonalt 
 
Målgrupper: 
Primær målgruppe er befolkning, næringsliv og offentlig virksomhet i kystnære strøk 
i Nord-Troms, samt Troms fylke, men retter seg også mot nasjonale myndigheter, 
faginstanser og politisk miljø. 
 
Tidsplan:  
Prosjektperiode: 01.10.2017 - 30.06.2018 
 
Budsjett/finansieringsplan 
 

Kostnader 2017 2018 Godkjente kostnader 

Prosjektledelse/koordine
ring* 

  120 000 200 000 320 000 

Kjøp av tjenester   250 000 500 000 700 000 
Regnskap / revisjon    30 000   30 000 
Reiseutgifter 20 000 80 000   100 000 
Sum 390 000 810 000 1 200 000 

 
 

Finansiering 2017 2018 Sum % 

Regionrådets egeninnsats   120 000 200 000 320 000 26,7 
Tilskudd fra kommune   100 000 200 000 300 000 25 
Troms fylkeskommune   170 000 410 000 300 000 25 
Ytterligere 
finansieringsbehov/ 
nedskaleringsbehov 

  280 000 23,3 

Sum 390 000 810 000 1 200 000 100 
 
Vurdering: 
Arbeidet med en felles strategi for infrastruktur i Nord-Troms kan være en god 
anledning til å løfte fram og forsterke det politiske fokuset i regionrådet. For å 
lykkes med et slikt arbeid er det avgjørende med god lokal forankring slik at alle 
kommuner får et eierforhold til arbeidet.  
 
Det blir viktig å gjennomføre møter i alle kommunene for å få til en god involvering i 
arbeidet. På de lokale møtene er det sentralt å mobilisere politikere og 
næringsaktører til deltakelse.  
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Det er behov for ytterligere konkretisering av målsettinger for arbeidet, blant annet 
tydeligere fokus på tilrettelegging for næringsutvikling gjennom satsing på 
infrastruktur. 
 
Når det gjelder organiseringen av prosjektet bør styringsgruppen settes sammen 
med bred representasjon fra aktører i regionen. Man bør også vurdere 
representasjon fra fylkeskommunen og vegvesenet. Arbeidet bør ledes av 
saksordfører eller rådsordfører for å sikre godt eierskap til prosjektet. 
 
Når det gjelder finansiering er det avklart at fylkeskommunen bidrar med kr 
300.000. I tidligere regionrådsmøter er det gitt signaler om at kommunene bidrar 
med kr 50.000 fra næringsfond/utviklingsfond. Prosjektledelse og eget arbeid i 
regionrådet er beregnet til kr 320.000. For å komme i mål med finansieringsplanen 
har vi en underdekning på kr 280.000 under forutsetning av kommunale bidrag. 
Rådsordfører har startet en dialog mot næringsaktører med mål om en 
samfinansiering. Prosjektet kan ikke starte opp før arbeidet er fullfinansiert. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd vil organisere og finansiere arbeidet med Regional strategi  
for infrastruktur i Nord-Troms på følgende måte: 

1. Følgende styringsgruppe oppnevnes: 
a. Fra Regionrådet som leder av styringsgruppen: saksordfører Ørjan 

Albrigtsen med vara Dan-Håvard Johnsen 
b. Fra NUNT: en representant med vara 
c. Fra næringsliv Nord-Troms: 2 representanter 
d. Fra Troms fylkeskommune – samferdselsetaten: 1 representant 
e. Fra Statens vegvesen: 1 representant 

2. Prosjektet skal søkes fullfinansiert på følgende måte: 
a. Det søkes om kommunale bidrag på kr 50.000 pr eierkommune 
b. Styret i regionrådet arbeider for medfinansiering fra næringsaktører i 

regionen med mål om full-finansiering i henhold til vedtatte 
prosjektplan. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 49/17  Nytt fra kommunene i Nord-Troms 
 
Ordførerne orienterer om aktuelle saker fra egen kommune (5. min pr kommune).  
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Nordreisa: 
 Budsjett i fokus 
 Forlenga avtale med Visit Lyngenfjord – interessert i å komme inn på 

eiersiden 
 Aktivitet på reiselivssiden – flere prosjekter på gang 
 Reguleringsplaner – sentrumsområder 
 Stedsutvikling 
 Åpning tunnel Reisafjellet jan/feb 
 Resultat nasjonale prøver (utfordringer) 

Lyngen: 
 Lodge-åpning i ytre Lyngen 
 Utvidelse av plastfabrikk 
 Gjenvinningsbedrift etablering Furuflaten i samarbeid med Remiks 

Skjervøy: 
 Godt fiske – «eldorado» - hvalsafari –utfordring med kaiplass 
 Marine Harvest –smoltanlegg på Sandøra 
 Snart åpning av Langbakken 
 Budsjett og økonomi 
 Åpning av Kiilgården 

Storfjord: 
 Intensjonsavtale med UiT i forbindelse med Eiscat – spennende område 
 Økonomi – budsjettfokus 
 Klargjøring av boligtomter er en utfordring 
 Industriområde Hatteng – jobber med å få interessenter 

Kåfjord: 
 Grunnboringsrapport – marin leire –skal komme plan/svar i desember 
 Reiseliv – tilrettelegging/infrastrukturtiltak – ønske om statlige søkbare 

midler 
 Viktig satsing på det samiske 

Tilrettelegging for reiseliv i Nord-Troms 
 Behov for å gjøre noe i lag på dette i regionen 
 Felles reiselivsplan 
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 Tas med til møte med NUNT i neste uke 

Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar informasjon til orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 50/17 Uttalelse opplæringstilbud videregående skole 
 
Saken ble diskutert i møtet. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd ved rådsordfører og saksordfører utarbeider uttalelse med 
bakgrunn i innspill fra møtet. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst. vedtatt. 
 
 
Sak 51/17 Advokatbistand revidering av vedtekter 
 
I forbindelse med ny organisering av regionrådet er det behov for å revidere 
vedtekter i henholdt til samarbeidsavtale og vedtak i kommunestyrene i 
eierkommunene.  
 
Det er innhentet tilbud fra advokat for å sikre at endringene i 
vedtekter/selskapsavtalen blir korrekt. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner kjøp av advokatbistand med inntil 10 timer 
basert på mottatte tilbud. Kostnaden belastes frie fond.  
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst. vedtatt. 
 
 
OPPFØLGINGSSAKER: 

 Ny organisering av Nord-Troms Regionråd – status og framdrift i arbeidet. 
Signering av samarbeidsavtale vedtatt i alle k-styrer.  

 Program møter Sametinget – praktiske avklaringer – presentasjon Nord-
Troms – følges opp av AU 
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 www.nordtromsportalen.no – revidert versjon 
 
ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 

 Jubileumsmarkering 20 år – hvordan bruke brosjyren? Hver kommune mottar 
200 ex. Bruke kobling til digital versjon i epostsignatur. Digital versjon på 
hjemmesidene. 

 Yrkes- og utdanningsmesse – informasjon om løsning (NT 4 vil arrangere 
messe i februar. Samarbeid mellom Nord-Troms vgs og Halti næringshaget) 

 Tildeling av mastergradsstipend. Info om siste tildeling. Øyvind Evanger 
fortsetter som representant for regionrådet) 

 Utlysning stilling –ressurs rådmannsutvalget. AU foreslår først å gå en runde 
med ansatte i deltidsstillinger i regionrådet. Styret bifaller dette.  

 Seminar hurtigruta januar 2018 (program utarbeides torsdag denne uka). 
Ettersendes når dette er klart. 

 
Orienteringer ved gjester: 
Lyngshesten – presentasjon og diskusjon (Birgit D. Nielsen møter) 

 PP holdt i møte er vedlagt 
 Saken følges opp videre i fellesmøte med næringskonsulentene 

 
Trusselbilde – informasjon fra PST (30.min) Driftsenhetsleder/lensmann i Nord-
Troms Øistein Nilsen og representanter fra PST (Kjell-Arne Jakobsen og Børge 

«Etter at det har vært en del terroraksjoner rundt om i verden så har vi fått oppdrag 
fra POD om å ta dette opp i kommunene. Det er bl.a. fordi at kommunene skal kunne 
planlegge eks. byggverk/veier/plasser hvor det kan bli store folkeansamlinger på en 
best mulig måte for å unngå hendelser. Her har også PST stilt seg til disposisjon for å 
snakke om trusselbilde.» 

 Ta hensyn til dette ved planlegging av arrangement 

 
 
Møtet hevet kl 1445  
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 10.01.2018 12:52:58
Til: 'Dan Håvard Johnsen'; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger
Kopi: Irene Toresen; 'Line van Gemert'; 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; Jenny Fyhn Olsen; 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'; Tonny Mathiassen; Ludvig Rognli; Victoria
Figenschou Mathiassen; Hanne Braathen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen;
Leif Lintho (Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen

Emne: Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 4.1.18 
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 4.-5.1.18.docx
Det vises til vedlagte protokoll fra møte 4. januar.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

 
PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
EMNE: Møte nr 1-2018 
STED: Hurtigruta Harstad-Svolvær t/r 
TIDSPUNKT: 4. januar 2018 kl 1700 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 
Svein O. Leiros, Kåfjord  
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Ingen merknad til innkalling og saksliste. 
 
REFERATSAKER: 
Fra Tromsøområdets regionråd: «Uttalelse: eventuell opprettelse av egen PCI-
enhet ved Nordlandssykehuset Bodø» 

 
Vedtak: referatsaken ble tatt til orientering. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 01/18  Godkjenning av protokoll møte 28.11.17  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 27.11.17 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 27. 
november 2017. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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Sak 02/18  Søknad fra Nord-Troms videregående skole – støtte til arrangement: 

kunnskapskonkurransen The World Scolars Cup 2018 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd har mottatt søknad om støtte til å avholde en regional runde 
i den internasjonale kunnskapskonkurransen The World Scholar’s Cup 
(www.scholarscup.org).  
 
Denne runden skal avholdes 7-8 Mars i 2018 ved Nord Troms Videregående Skole. 
Arrangøren ønsker å samle elever fra vår arktiske region til en feiring av kunnskap 
og utveksling, og for å knytte vennskapsbånd over landegrenser. WSC er et program 
for alle elever mellom 11 og 19 år. Flere ungdomsskoler og videregående skoler fra 
Troms og Finnmark er allerede interesserte, i tillegg har vi en skole fra Finland som 
også er svært begeistret. Arrangøren arbeider for å rekruttere enda flere skoler fra 
Finland, samt også fra Russland og Sverige for å gjøre dette til et skikkelig arktisk 
og regionalt arrangement. 
 
Generelt om World Scholar’s Cup: 

WSC er en internasjonal kunnskapskonkurranse som omfatter mer enn 30 000 
elever på verdensbasis hvert år. Elevene konkurrerer i lag på 3 stykker, og disse 
møtes for å konkurrere i regionale runder om å få en videre kvalifisering til en 
Global Round. Her er det fra 1500 til 3600 elever som konkurrerer mot 
hverandre. De globale rundene er ofte fordelt på 3 forskjellige kontinenter en 
kan velge mellom. F.eks. i 2017 foregikk de globale rundene i Hanoi, Athen og 
Cape Town.  
 
Temaet for konkurransen 2018 er An Entangled World / En sammenkoblet 
verden.  Dette temaet skal diskuteres i lys av 7 forskjellige fagområder: Kunst, 
litteratur, musikk, historie, vitenskap, samfunnsfag, og et spesialemne (Special 
Area).  
Elevene konkurrerer i 4 forskjellige disipliner: collaborative writing (samskriving), 
multiple choice test, team debate, og Scholar’s Bowl (quizpreget gameshow). 

 
WORLD SCHOLAR’S CUP PROSJEKTETS VISJON:  
Et framtidsrettet program for læring i en globalisert verden som motiverer elever til 
å oppdage sine styrker og praktisere nye evner 
 
Hvorfor holder vi på med dette i Nord-Troms? 
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MÅL: 
 Å markedsføre Nord-Troms VGS og regionen som et sted med muligheter 
 Utvikle et samarbeid med nærmiljø og lokalt næringsliv 
 Utvikle fremtidige ledere 
 Gi en plattform for læring og utfordringer til alle typer elever 
 Jobbe tverrfaglig 
 Utvikle elevenes engelsk og gjøre de i stand til å kommunisere med 

mennesker over hele verden 
 Utvikle internasjonale kontakter 
 Gi elevene en bredere forståelse av ulike kulturer og samfunn 
 Tilegne seg nye metoder for læring 
 Å ha det morsomt! 
 Gi elevene økt motivasjon for engelskfaget utenfor skolens rammer 

For mer info: 

Sjekk ut www.scholarscup.org 

 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 
Nord-Troms Regionråd DA støtter arrangementet «The World Scholar’s Cup» ved  
Nord-Troms videregående skole i mars 2018 med inntil kr 20.000. Kostnaden  
belastes frie fond. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Sak 03/18 Samarbeid med Vest-Finnmark Regionråd om seminaret «Utfordringer 

og muligheter i fiskerihavnene – ved en ansvarsoverføring til de nye 
regionene» 

Saksdokumenter:   
 Henvendelse fra Vest-Finnmark Regionråd 

 
Saksopplysninger/invitasjon fra Vest-Finnmark Regionråd: 
«Den 9. januar 2018, kl. 14.00-18.00 arrangerer Vest-Finnmark Regionråd 
seminaret "Utfordringer og muligheter i fiskerihavnene - ved en ansvarsoverføring 
til de nye regionene". 
 
Dette finner sted i Oslo, på Radisson Blu Plaza Hotel (samme sted som "Nord i Sør" 
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finner sted den 8. januar 2018). 
 
Målet med seminaret er å avdekke utfordringer og muligheter som følge av 
ansvarsoverføringen for fiskerihavnene, og belyse disse fra en rekke ulike 
ståsteder.  
 
Svein Ludvigsen, Arne Hjeltnes, Jan Morten Hansen, Stine Akselsen, Kristina Hansen 
m.fl. har også bekreftet sin deltakelse. Vi jobber videre med å få bekreftet de ulike 
innlederne, og hittil har ingen takket nei. 
 
De som inviteres til deltakelse fra de nasjonale beslutningstakerne er følgende: 
- Politisk og administrativ ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. 
- Kommunal- og forvaltningskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og 
Næringskomiteen på Stortinget. 
- Finnmarks-, Troms- og Nordlandsbenken på Stortinget 
- Ekspertutvalget, Regionreformen 
 
Disse utgjør totalt ca. 80 stk. 
 
I tillegg består deltakerne hittil av innlederne, samt deltakerne fra arrangøren (de 8 
kommunene tilknyttet Vest-Finnmark Regionråd). 
 
Totalt har vi nå ca. 100 potensielle deltakere på invitasjonslisten, og maks. kapasitet 
i møtelokalet er 150 stk. 
 
I tillegg inviteres utvalgte gjester (politisk og administrativ ledelse i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet, Ekspertutvalget og innlederne, totalt 40 stk.), samt arrangør 
og samarbeidspartnerne på middag kl. 19.30 på Restaurant Vaaghals,(se 
www.vaaghals.com), med Arne Hjeltnes som toastmaster. Total kapasitet her er 90-
100 deltakere. 
 
Vi ønsker å invitere de tre fylkeskommunene, samt regionrådene langs kysten i 
Nord-Norge, med som samarbeidspartnere på finansieringssiden. De som velger å 
bli med som samarbeidspartnere vil bli prioritert som deltakere på seminaret og på 
middagen. Ved mange påmeldte deltakere vil politisk og administrativ ledelse bli 
prioritert (ordførere og rådmenn). 
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Denne henvendelsen går først ut til de tre fylkeskommunene, samt Øst-Finnmark 
Regionråd og Nord-Troms Regionråd. Deretter kontaktes regionrådene som 
ordførerne som innleder er en del av. 
 
Vedlagt følger et dokument som beskriver tentativt program, budsjett og 
finansieringsplan, samt et dokument som beskriver målgruppene m/kontaktinfo. 
 
 Vi inviterer med dette Nord-Troms Regionråd med som samarbeidspartner på 
finansieringssiden på seminaret. For kr 18.500,- får regionrådet mulighet til å: 

 Delta på seminaret 
 Bli presentert av møtelederne ved oppstart av seminaret (1 foil pr. 

samarbeidspartner, felles mal) 
 Profilere seg med 1 stk Roll-up i møtelokalet 
 Anledning til å delta på middagen den 9. januar, kl. 19.30 på Restaurant 

Vaaghals. Prisen på 3-retters middag er kr 495.-, og dekkes av 
samarbeidspartnerne selv. Drikke kommer i tillegg. 

Vi ber om tilbakemelding snarest, og senest innen kl. 12.00 fredag 15. desember 
2017, på om Nord-Troms Regionråd ønsker å tre inn som samarbeidspartner.» 
 
 
Vurdering: 
Saken har vært diskutert i arbeidsutvalget og blant ordførerne. Dette er en viktig sak 
for Nord-Troms, og det er derfor viktig å prioritere deltakelse på dette seminaret. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA går inn som samarbeidspartner i seminaret og bidrar 
med kr 18.500. Kostnaden belastes frie fond. Ordfører Ørjan Albrigtsen  
representerer Nord-Troms Regionråd på seminaret. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 04/18 Uttalelse vedrørende spilleavhengighet 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms ungdomsråd ble orientert om arbeid mot spillavhengighet av 
organisasjonen Spillavhengighet Norge under felles møte med regionrådet 
27.11.17.  
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Nord-Troms ungdomsråd har i etterkant drøftet problematikken i eget møte 
28.11.17, og ønsker på bakgrunn av dette å sende en uttalelse til regionrådet. 
 
 
UTTALELSE FRA NORD-TROMS UNGDOMSRÅD (RUST):  
«SPILLAVHENGIGHET BLANT UNGE» 
 
Nord-Troms ungdomsråd synes problematikken rundt spillavhengighet er viktig og 
påpeker at det er særlig viktig å rette fokus mot ungdom og spillavhengighet. Dette 
er en forholdsvis ny problematikk og man vet ikke så mye om omfanget, men man 
anser spillavhengighet som veldig relevant i dagens digitaliserte samfunn. 
 
Nord-Troms ungdomsråd påpeker at majoriteten av ungdom ikke benytter seg av 
tradisjonelle pengespill, men at veldig mange unge spiller dataspill. Det er 
bekymringsverdig at noen ungdommer velger å tilbringe store mengder med tid i en 
virtuell verden, og Nord-Troms ungdomsråd påpeker at det er viktig å se dette i 
sammenheng med psykisk helse. Det er også viktig å anerkjenne 
dataspillavhengighet (usunt forhold til dataspill) som et spillavhengighetsproblem, 
på lik linje med pengespillavhengighet.  
 
En annen ting som er bekymringsverdig er at mikrotransaksjoner og betting blir 
mer og mer vanlig i dataspill. Ungdom, som ikke er en pengesterk gruppe i 
samfunnet, kan fort få store problemer dersom de mister kontrollen over 
pengebruken i dataspillene. Nord-Troms ungdomsråd påpeker derfor at 
forebyggende arbeid er svært viktig. 
 
Markedsføringen av pengespill og dataspill er massiv, og det opereres blant annet 
med lokkegaver for at flere skal spille. Nord-Troms ungdomsråd støtter 
Spillavhengighet Norges arbeid med å få forbud mot betting-reklamer. 
 
 
På bakgrunn av disse innspillene ønsker Nord-Troms ungdomsråd (RUST) å 
oppfordre Nord-Troms regionråd til å sette problematikken rundt spillavhengighet 
på dagsorden. Nord-Troms ungdomsråd vil særlig fremheve at det er viktig å rette 
fokus mot unge og spillavhengighet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd slutter seg til uttalelsen fra RUST/Nord-Troms ungdomsråd. 
Dette er et innspill som underbygger viktigheten av finansiering av organisasjonen 
«spilleavhengighet Norge» over Statsbudsjettet.  Uttalelsen oversendes 
Kulturdepartementet, Helse- og sosialdepartementet, Tromsbenken og andre 
regionråd i Troms. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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OPPFØLGINGSSAKER: 
Status prosjekt infrastruktur Nord-Troms – og veien videre 

 Selv om toppfinansiering ikke er på plass er det klart til oppstart av 
prosjektet. Ørjan innkaller til planleggingsmøte 

 Det tas kontakt med følgende for å sjekke ut med-finansiering; 

o Akva Ren/Haplast: Svein/Dan-Håvard følger opp 
o Bussring: Øyvind følger opp 
o Marine Harvest: Eirik følger opp 

 
 
ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 
Forslag til ny distriktsindeks på høring 

 frist 1. februar – skal regionrådet gi uttalelse? 
 Eirik og Berit sjekker ut/leser seg opp på saken 

Henvendelse fra Fylkesmannen i Troms – ønske om dagsmøte med regionrådet 
 Regionrådet inviterer til møte tirsdag 29. mai på Storslett 

Oppfølging plankontor – ref møte i Karasjok  
 innspill fra K-styre i Kvænangen; «Felles plankontor for Nord-Troms? Behov for 

kompetanse (bredde) – hvilke løsninger bør velges/organisering/distribuerte løsninger. 
Planprosesser er kompliserte prosesser, dette bør belyses. Møtet/regionrådet konkluderte 
med at ordførerne sjekker ut saken i egen kommune før man går videre med saken. Forslag 
om felles kurs for k-styrer i planarbeid. Kan bruke studiesenteret som verktøy for å arrangere 
kurs. Kvænangen kommunestyre tilsluttet enstemmig en protokolltilførsel med følgende 
ordlyd: «Kommunestyret ber om at kommunen deltar i det videre utredningsarbeidet med 
sikte på å gjennoppta felles plankontor i Nord-Troms.» 

 Regionrådet ber RU utarbeide felles saksfremlegg til kommunestyrene – 
intensjon/hensikten er å avklare hvilke kommuner som er interessert i felles 
utredning vedrørende plankontor Nord-Troms  

Havnesamarbeid/prosjekt – innspill fra ordfører på Skjervøy.  
 Finnes midler til å søke midler til prosjekt. Forutsetter samarbeid mellom 

flere fiskerihavner, blant annet kan man få gjennomført godstrømsanalyser.  
 Ørjan sender ut invitasjon til alle om å delta i en felles søknad. 

Sjømatseminar 2018 – orientering ved ordfører på Skjervøy.  
 Søknadsfrist til blåfondet 1. feb. skal arrangeres i september.  

28



 

8 

 Ønsker regionrådet å delta i arbeidsgruppe? Viktig å forankre dette i 
regionrådet. Ønsker å få innspill til konferansen. 

 Nord-Troms Studiesenter har signalisert at de gjerne kan stille opp i 
arbeidsgruppe/bistand ved gjennomføring 

Nord-Troms konferansen 2019:  
 rapport fra 2017 og plan for neste år tas opp på neste møte 

Ishavsbanen  
 Hvordan kan vi jobbe videre med denne saken? Tornedalsrådet er aktive i 

saken (blant annet Hanne Braathen og Bjørn Inge Mo) 
 Møte i Tromsø 16. januar med den finske Samferdselsministeren.  

Kulturhistorisk landskap  
 – møte 10. januar på Storslett 
 
Info fra RU;  

 Innkjøpssjef – rekrutteringsprosess – skal tilsettes i nærmeste framtid. 

Møtet hevet kl 1800 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent 
 
Andre saker som kom opp i løpet av seminaret som må følges opp (utenom 
næringsplan, samarbeidsavtale); 

 Aktuelt med samarbeid vedrørende vigselsrom? (ett spesielt rom for Nord-
Troms?) 

 Heli-skiing – aktuelt med pilotprosjekt for eksempel x antall landinger på x 
antall lokasjoner i regionen – ta landingsgebyr 

 Vi må gå videre med å lage et utfordringsnotat i forbindelse med 
oppgavemeldingen (se notat fra møte med fylkesråden 4.1.18) 

 Regionrådet ønsker en oversikt over hva som brukes på kirke/meningsfeltet – 
hvem betaler hva? Rådmannsutvalget utarbeider oversikt 

 Grensetjenesten Skibotn – kun prosjektfinansiering, arbeidsmengde har tatt 
seg opp. Behov for fast og forutsigbar finansiering over Statsbudsjett – tas 
opp i neste møte 

 Gjennomgang saksordførerordning – fordeling i neste møte
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Fylkesmannen  i Troms
Romssa  Fylkkama’nni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 08.01.2018 2017/520 331.1

Deres dato Deres ref.

m
Nordreisa kommune Mi Odd-LU! .vzlåmwk
Postboks  174 . .

9156  Storslett (Qik '  %V' *VS't'

Ref. ROBEK-møte 7. desember 2017 -Nordreisa kommune

Det vises til mailkorrespondanse mellom ordfører Eivind Evanger og kommunaldirektør  J  an-
Peder Andreassen om ROBEK—møte i Nordreisa 7. desember  2017.  På grunn av dårlig vær
ble flyet fra Tromsø til Sørkjosen innstilt den aktuelle dagen, og møtet måtte dessverre
avlyses.

Nordreisa kommunes har et gjenstående underskudd på kr.  4  863 330 som skal dekkes inni
2017  i  henhold til forpliktende plan for inndekning av underskudd.  I  henhold  til kommunens
økonomirapportering er det ikke rapportert om forhold som tilsier at kommunen ikke vil klare
inndekning som forutsatt. Det endelige resultatet blir ikke kjent før årsregnskapet avlegges
innen 15. februar  2018.  Vi ber kommunen oversende det ureviderte årsregnskapet så snart
dette foreligger.

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

Med hilsen

J  an—Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13  Telefon:  77 64 20 00  Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og kommunalavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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DET KONGELIGE Xfx—CXM (/WS (
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT :Fåi/U
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Landets kommuner og landets fylkesmenn

Deres  ref Vår ref Dato

11/5713 20.  desember 2017

Rundskriv  A-1l17  -  Statlige veiledende retningslinjer  for  økonomisk
stønad  for 2018

Sosial- og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av

stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det Vises til rundskriv fra Arbeids- og

velferdsdirektoratet (Hovednummer 35 — 2012), hvor det redegjøres for alle bestemmelsene i

lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, også de som gjelder økonomisk

stønad. Dette rundskrivet har erstattet tidligere rundskriv til sosialtjenesteloven.

De veiledende retningslinjene for økonomisk stønad til livsopphold erjustert årlig siden 2006.

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2018 i tråd med anslaget for vekst i

konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2018 ( pst.1,6). De veiledende retningslinjene er

fastsatt med følgende satser per måned fra 1. januar  2018  (satser gjeldende fra 1. januar 2017 i

parentes):

Ensli e kr 6050 (kr 5 950)

Ekte ar/samboere kr 10100 (kr  9  950)

Person i bofellesska kr 5 050 (kr  4  950)

Barn 0-5 år kr  2  350 (kr  2  300)

Barn 6-10 år kr  3  050 (kr 3 000)

Barn11-17 år kr 3 950 (kr 3 900)

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær,

kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre

sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig,

Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdeling Saksbehandler

Postboks 8019 Dep Akersgata 64 22 24 90 90 Velferdspolitisk Bjørn Dølvik

0030 Oslo Org no. avdeling 22 24 85 96

postmottak@asd.dep.no  www.asd.dep.n0 983 887 457
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strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet,

men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter

som varierer mye.

Se rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Hovednummer 35 — 2012 punkt 4.18.

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en

skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 18 første ledd. De kommunale sosiale tjenestene iNAV-

kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn når de vurderer om det skal ytes

stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor

betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. Dersom

stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med, eller over, hva mottakeren kan

forventes å få gjennom arbeid, må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til

aktivitet. Det vises for øvrig til rundskriv, Hovednummer 35  — 2012 punkt 4.18.1.5 om

forholdet mellom individuell behovsprøving, kommunale normer og statlige veiledende

retningslinjer.

Med hilsen

Ulf Pedersen(e.f.)

ekspedisjonssjef Bjørn Dølvik

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side  2
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Post Nordreisa

Fra: Veslemøy Standnes <vst@imdi.no> »--

Sendt: mandag 8.januar 201815:17

Til: Post Nordreisa

Kopi: Bernt  Eirik  Sandtrøen; Henrik Cafer Cenar; post@imdi.n0

Emne: Refusjoner for enslig mindreårige flyktninger

Hei,

Vi viser til kommunens henvendelse av 5.1.2018.

Refusjonsordningen knyttet til kommunale barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger var gjeldende ut 2016.

Fra 1.1.2017 ble ordningen slått sammen med særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flykninger.

Legger ved en lenke som opprinnelig ble lagt ut på vår hjemmeside i 2016 med informasjon om avvikling av

refusjonsordningen og den nye tilskuddsordningen:

htt s: www.imdi.no arkiv arkiverte-n heter endrin er-i—refus'onsordnin en

Kommunene kunne søke om refusjon for utgifter de hadde til og med 31.12.2016. Søknader etter refusjonsordningen

måtte sendes Bufdir innen 1. august 2017.

På bakgrunn av at refusjonsordningen ble erstattet av et fast tilskudd fra og med 1.1.2017, har ikke lMDi tilskuddsmidler

som dekker utgifter knyttet til den gamle refusjonsordningen for 2016 og foregående år. Den ble som nevnte over

forvaltet av Bufdir.

Så langt vi kan se, anmodet lMDi Nordreisa kommune om å bosette S enslige mindreårige i 2017. I følge opplysninger i

vårt saksbehandlingssystem er integreringstilskudd og særskilt tilskudd for fire enslige mindreårige utbetalt til

kommunen i løpet av 2017. Tilskudd for 8 enslige mindreårige bosatt i 2016 er også etter det vi kan se utbetalt til

kommunen i løpet av 2016 og 2017.

Med vennlig hilsen

Veslemøy Standnes
Seniorrådgiver
Økonomi— og driftsavdelingen

vst@imdi.no

+47 970 02 940

4'l
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
post@imdi.no

www.imdi.no

Fra: Bernt Eirik Sandtrøen [mailtosBernt.Eirik.Sandtroen@nordreisa.kommune.no]

Sendt: 5. januar 2018 13:11

1
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Til: post@imdi.no

Emne: refusjoner for enslig mindreårige flyktninger

Hei

Jeg lurer på om IMDI på noen måte kan hjelpe Nordreisa kommune i en sak om refusjoner.

Høsten 2016 tok kommunen, etter forespørsel fra IMDI, imot enslige mindreårige flyktninger.

Dette skjedde i «hui og hast»

I 2017 har kommunen hatt veldig stor turnover på både virksomhetslederstillinger og undertegnede begynte i oktober i

stillingen som da hadde vært ubesatt over lang tid. I slutten av året fant jeg ut at kommunen ikke hadde vært

oppmerksom på frister for å søke refusjon og da jeg fikk kontakt med Bufetat som visstnok frem til sommeren 2017

hadde behandlet refusjonssakene, var dette ansvaret overført til IMDI og de kunne ikke hjelpe med dette. Da blir

spørsmålet, kan IMDI hjelpe kommunen med dette. Så langt som jeg ser det, handler det om et beløp i størrelsesorden

1,4—1,6 million kroner som er betydelig i en liten kommune.

Håper på god hjelp og veiledning for å få ordnet dette

Bernt Eirik Sandtrøen

Sektorleder Oppvekst og kultur

Nordreisa kommune

tlf 77588006

mobil 46953365

2
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lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 7 ,  ..QS'Q. .

' rur-o _
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unntatt offentlighet 71901» .il/tå. ' nr.Nordreisa kommune /pr/‘":"”‘M "Cixi;  _  _ , . ” . MW,.
_ ,Y/T- —— \_ jtoffentlighetsloven § 13 If“! ;” _ ‘

v/flyktningkonsulenten ( *) og forvaltningsloven § 13 wfiv vn 2% ~  '

9156 STORSLETT 451"   Kommune: 1942

17-02468—4—vst 04.12.2017 _

SIERSKILT TILSKUDD  FOR  ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
17  — 20 ÅR - 4.  TERMINUTBETALING 2017

Tilskuddet er  i  2017 kr 750 000,— pr person fra og med året barnet fyller 17 år. Særskilt
tilskudd utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år.

For Deres kommune vil utbetalingen gjelde følgende enslige mindreårige:

04.02.1999

.Wn 11.09.1999
---— mun 13.10.1999

22.10.1999 """""
1l 30.11.1999 *****

25.07.2000

-- ”manna” 24.10.2000  :

nn..—  -—--

7 enslige mindreårige a' kr 750 000,— gir totalt kr 5 250  000,00

Denne utbetalingen gjelder 4. termin, og en fjerdedel av det totale beløpet utbetales

til Deres kontonr 4740 05 03954 med kr 1  312  500,00

Hvis utbetalingen ikke stemmer overens med det kommunen menerå ha krav på, eventuelt
ikke har krav på, ber vi om skriftlig tilbakemelding. For mye utbetalt tilskudd vil bli trukket  i
senere utbetalinger, beløpet må eventuelt tilbakeføres til IMDi. Ide tilfellene mor/far
ankommer landet og bosettes sammen med barnet, må kommuen melde fra. Tilskuddet
utbetales til og med terminen etter at mor/far er bosatt sammen med barnet.

Med hilsen
for Integrerings— og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) Veslemøy Standnes (sign.)
økonomi— og tilskuddssjef seniorrådgiver
Økonomi— og driftsavdelingen
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9156 Storslett Kommune; 1942

L7-02177-4-Vst 29.11.2017

4. TERMINUTBETALING AV  INTEGRERINGSTILSKUDD  ÅR 2-5 FOR ÅR 2017

Vi viser til tidligere terminutbetalinger i 2017 og utbetaler 4. termin for følgende antall
personer:

15 personer bosatt i 2013 å k 17 625,00 kr 264 375,00

13 personer bosatt  i  2014 a k 21 000,00 kr 273 000,00

25 personer bosatt i 2015 å k 41 750,00 kr 1 043 750,00

30 personer bosatt i 2016 å k 57 500,00 kr 1 725 000,00

83 personer bosatt gir TOTALT kr 3 306 125,00

Til Deres konto 4740 05 03954 overføres med dette

kr 3 306 125,00

Integreringstilskuddet bortfaller for personer som har forlatt landet,og tilskudd utbetales
til og med påfølgende termin. Deretter stoppes utbetalingen. For personer som flytter
tilbake til mottak etter å ha vært bosatt i en kommune, stanes lntegreringstilskuddet fra
og med kvartalet etter at vedkommende flyttet inn i mottak. Antall personer det utbetales
for kan derfor være lavere enn i de tre første terminutbetalingene.

Med hilsen
for Integrerings— og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) .
økonomi- og tilskuddssjef Veslemøy Standnes (Sign-)
Økonomi— og driftsavdelingen seniorrådgiver

Vedlegg
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TROMS  fylkeskommune Næringsetaten

ROMSSA fylkkasuohkan

Varvik PC./Lei ,1

l

Qi Men}.
Nordreisa kommune 173" m  ””la
Postboks  174

9156 STORSLETT

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:

17/5596-3 Karoline Robertsen 243 SAKSARKlV

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
77919/17 77 78 83 88 18.12.2017

TILDELING  AV  NfERINGSPRISEN 2017  -  TIL  RUST

Vi viser til tromskonferansen 2017 der RUST ble tildelt årets næringspris. Vi gratulerer og
overfører prismidlene på totalt 300.000 kr til Nordreisas kommunes bankkonto 4740 05
03954. Kontonummer er bekreftet av Dag Funderud.

Vilkår
1. Prismidlene må benyttes og forvaltes etter samme vilkår som følger av tildelingen for

kommunale næringsfond. Se tildelingsbrev og vedlegg for kommunale næringsfond i
2017.

2. Bruken av midlene rapporteres sammen med øvrig kommunalt næringsfond via
portalen regionalforvaltning.no. Benytt følgende navn på budsjettområde ved
rapportering: Næringspris 2017

Ved spørsmål, kontakt Karoline Robertsen på epost: karoline.robertsen@tromsfylke.no eller
på telefon 777 88 388.

Med vennlig hilsen

Tore Østgård
avdelingsleder Karoline Robertsen

rådgiver

Dette dokwnentet er god/tjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi: Nord-Troms regionsråd DA, Nord-Troms ungdomsråd

Besøksadresse Telefon Bankgiro Org.nr.

Strandveien 13 77 78 80 00 4700  04 00064  864870732
Postadresse Epost  mottak Internettadresse

Postboks 6600. 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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FISKERIDIREKTDRATET

% li få) ”å

Kommuner og fylkeskommuner Adm.enhet: Tildelingsseksjonen

Saksbehandler: Anne B. Osland

Telefon: 91365476

Vår referanse:  17/4911

Deres

referanse:

Dato: 13.12.2017

Att:

Utbetaling fra Havbruksfondet  - 2017

Vi viser til instrukser fra Nærings— og fiskeridepartementet for utbetalinger fra

Havbruksfondet av hhv. 5. januar  2017  og 22. mars  2017.  Fiskeridirektoratet er ansvarlig for

utbetalingene fra Havbruksfondet.

Stortinget besluttet i  2015  opprettelsen av Havbruksfondet. Fra og med  2016  skal inntektene

fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles med 20  %  til staten og 80 % til kommunal

sektor. Andelen til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner) skal fordeles gjennom

Havbruksfondet. Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner er satt til 87,5% og

12,5 %  av Havbruksfondet. Det er lokalitets—MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige

matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål  — laks, ørret og regnbueørret i sjø, som skal

benyttes som fordelingsnøkkel, basert på registrerte opplysninger i Akvakulturregisteret.

Mer utfyllende opplysninger om utbetalingene fra Havbruksfondet for  2017  er tilgjengelig på

Fiskeridirektoratets nettsider, www.fiskeridir.no.

Med hilsen

Anne B. Osland

seksjonssjef

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

Postadresse: Postboks  185 5804  Bergen Besøksadresse: Strandgaten 229 Telefon: 55  23  80 00 Telefaks: 55  23  80 90

Organisasjonsnr:  971  203 420 Epostadresse: postmottaköfiskeridirno Internett: www.fiskeridir.no
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17/4911

Mottakerliste:

Kommuner og fylkeskommuner

2
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STIFI'ELSEN NYBO Q  !?

Flomstadveien  1 K  '” &
9151 Storslett

Nordreisa Kommune QÅ ,HL
Postboks  174

9151 Storslett

[lg-px  :  r’gxtKHnn,

09.01.2018

Utleiers krav  om  indeksregulering

Betesdaveien 5 HO105

De gis med  dette  melding om  at husleien  fra og med 01.03.2018 vil bli endret i  samsvar  med

konsumprisindeksen fra kr 4.825 til kr 4.891.

Med vennlig hilsen

STIFTELSEN NYBO

-' .. Ex  ,  "lb/Luc,» 1/14,. )M’
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/279-13 

Arkiv:                520  

Saksbehandler:  Marion 
Heidenberg 

 Dato:                 15.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/18 Nordreisa formannskap 25.01.2018 

 

Statusrapport lønnskostnader per desember 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Statusrapporten tas til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en statuskontroll på lønnskostnadene per desember 2017.      
Regnskap og budsjett for denne perioden er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Per desember 2017 skal forbruket ligge på 100 % for lønn 
inkl. ref. sykelønn og 100 % for sosial utgifter for å være innenfor budsjettet. Denne oversikten 
viser regnskapsførte lønnsutgifter i forhold til totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som 
står i regnskapssystemet beregnet ut fra differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk 
forbruks % i regnskapet per desember. Årsaken til avvikene forklares under hver sektor. 
 
 
Prosjekter holdes utenfor da disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med 
diverse tilskudd. Det gjøres heller ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne 
sektoren er selvfinansiert.  
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Total oversikt sektor 1-6 til og med desember 2017 
 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 11 518 949 12 129 510 94,97 -610 561
Sosiale utgifter 2 096 702 2 107 770 99,47 -11 068
Totalt avvik sektor 1 13 615 651 14 237 280 95,63 -621 629

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 91 215 250 94 259 302 96,77 -3 044 052
Sosiale utgifter 14 153 926 13 233 281 106,96 920 645
Totalt avvik for sektor 2 105 369 176 107 492 583 98,02 -2 123 407

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 115 273 897 115 602 423 99,72 -328 526
Sosiale utgifter 21 146 014 21 982 483 96,19 -836 469
Kjøp av tjenester 1 596 797 1 335 494 119,57 261 303
Totalt avvik for sektor 3 138 016 707 138 920 400 99,35 -903 693

6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 24 964 218 25 307 793 98,64 -343 575
Sosiale utgifter 4 655 028 4 716 138 98,70 -61 110
Endring budsjettramme - Ny trafo 0 410 000 0,00 0
Totalt avvik sektor 6 29 619 245 30 433 931 97,32 -404 686

Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 242 972 313 247 299 028 98,25 -4 326 715
Sosiale utgifter 42 051 670 42 039 672 100,03 11 998
Kjøp av private tjenester 1 596 797 1 335 494 119,57 261 303
Endring budsjettramme - Ny trafo 0 410 000 0,00 0
Totalt avvik sektor 1-6 286 620 780 291 084 194 98,47 -4 053 414  
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1 Sektor for administrasjon 
 

Oversikt for sektoren:  
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 11 518 949 12 129 510 94,97 -610 561
Sosiale utgifter 2 096 702 2 107 770 99,47 -11 068
Totalt avvik sektor 1 13 615 651 14 237 280 95,63 -621 629
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter                 

kr. 0.622 mill.  
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 0.366 mill., kostnadene utgjør kr.0.132 mill., gir et 

mindreforbruk på kr 0.224 mill. 
o Mindreforbruk lønn i faste stilling kr 0.278 mill.  
o Mindreforbruk politiske godtgjøringer på kr 0.244 mill. 
o Merforbruk lønn lærlinger kr. 0.079 mill. 

 
 
 

2 Sektor for oppvekst 
 
Oversikt for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 91 215 250 94 259 302 96,77 -3 044 052
Sosiale utgifter 14 153 926 13 233 281 106,96 920 645
Totalt avvik for sektor 2 105 369 176 107 492 583 98,02 -2 123 407
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter                

kr. 2.123 mill. 
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 7.340 mill., kostnadene utgjør kr. 5.011 mill.  

Mindreforbruk på kr 1.577 mill. pga. budsjettert med høyere andel refusjon 
sykelønn kontra kostnad sykevikarer. 

o Mindreforbruk lønn i faste stillinger kr. 1.394 mill. 
 Sektoren har noen vakanser 

o Mindreforbruk på introduksjonsstønad kr. 0.474 mill. 
o Merforbruk bruk av ferievikarer, vikarer annet fravær, ekstrahjelp, 

engasjement og overtid på kr. 0.333 mill. 
o Sektoren har et mindreforbruk på introduksjonsstønad som trekker ned et 

merforbruk hos sektoren. Dermed gir pensjon et merforbruk som følge av at 
godtgjøringer og introduksjonsstønad ikke har pensjon. Det gis heller ikke 
refusjon på pensjon ved refusjon sykelønn. 
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3 Sektor for helse og sosial 

 
Oversikt for sektoren:  
3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 115 273 897 115 602 423 99,72 -328 526
Sosiale utgifter 21 146 014 21 982 483 96,19 -836 469
Kjøp av tjenester 1 596 797 1 335 494 119,57 261 303
Totalt avvik for sektor 3 138 016 707 138 920 400 99,35 -903 693
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter                 

kr 0.904 mill. 
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 7.016 mill., kostnadene utgjør kr. 5.471 mill. 

Mindreforbruk på kr 1.109 mill. pga. budsjettert med høyere andel refusjon 
sykelønn kontra kostnad sykevikarer. 

o Mindreforbruk lønn i faste stillinger kr. 1.960 mill. 
o Merforbruk turnustillegg kr 0.275 mill. 
o Merforbruk bruk av ferievikar kr. 0.773 mill. 
o Merforbruk overtid og forskjøvet arbeidstid kr. 1.143 mill. 
o Merforbruk kjøp av tjenester kr. 0.261.mill., ca. 0.130 mill. gjelder 2016 som er 

betalt i mars 2017, resterende gjelder 2017. 
o Pensjon har et større mindreforbruk sammenlignet med lønnskostnadene. Overtid 

og variable turnustillegg genererer ikke pensjon.  
 
 
 

6 Sektor for drift og utvikling 
 
Oversikt for sektoren:  
6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 24 964 218 25 307 793 98,64 -343 575
Sosiale utgifter 4 655 028 4 716 138 98,70 -61 110
Endring budsjettramme - Ny trafo 0 410 000 0,00 0
Totalt avvik sektor 6 29 619 245 30 433 931 97,32 -404 686
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter                  

kr 0.405 mill. 
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 1.284 mill., kostnadene utgjør kr. 0.091 mill. 

Mindreforbruk på kr 0.024 mill. pga. budsjettert med høyere andel refusjon 
sykelønn kontra kostnad sykevikarer. 

o Sektoren har vakanser innen byggdrift. 
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Total  
Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 242 972 313 247 299 028 98,25 -4 326 715
Sosiale utgifter 42 051 670 42 039 672 100,03 11 998
Kjøp av private tjenester 1 596 797 1 335 494 119,57 261 303
Endring budsjettramme - Ny trafo 0 410 000 0,00 0
Totalt avvik sektor 1-6 286 620 780 291 084 194 98,47 -4 053 414
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
 

Vurdering  
Nordreisa kommune har per desember 2017 et mindreforbruk på kr 4.553 mill., hvorav alle 
sektorene har mindreforbruk.  
 
Alle sektorene har mindreforbruk på bruk av sykevikarer sammenlignet mot refusjon sykelønn. 
Her vil det fortsatt komme noen refusjoner etterskuddsvis, men det vil ikke gi de store utslagene. 
 
Lønn i faste stillinger har også mindreforbruk hos alle sektorene. 
 
Det er også mindreforbruk på introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1462-11 

Arkiv:                N62  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 30.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/18 Nordreisa formannskap 25.01.2018 

 

Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i 
kommunene 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Invitasjon deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune søker om deltakelse i prosjektet Digital kompetanse i kommunene. 
Formannskapet velger et medlem til deltakelse i prosjektet 
Hovedtillitsvalgte velger et medlem til deltakelse i prosjektet 
Rådmann velger tre medlemmer ansatte til deltakelse i prosjektet.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene signerte 
5. september i år, en avtale om et nytt utviklingsprosjekt som skal bidra til økt digitalisering i 
kommunene. Alle kommuner er invitert til deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i 
kommunene. Målet er å stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape forståelse for 
og gi støtte til organisasjonsutviklingen og omstillingen digitalisering medfører. Prosjektet skal 
gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye muligheter det gir 
for å utvikle tjenester, og hvilke nye ferdigheter og kompetanse kommunens ansatte må tilegne 
seg i fremtidens arbeidsliv. Prosjektet skal bidra til gode prosesser lokalt, og gjennom et 
partssamarbeid skal prosjektet styrke og videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene.  
 
Prosjektet er samlingsbasert, og det må opprettes lokale prosjektgrupper som skal arbeide videre 
i egen organisasjon. Målgruppen for samlingene er folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte i 
kommunene.  
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Kostnader for konferanser og workshops dekkes for inntil 5 deltakere fra hver kommune. Reise 
og opphold må dekkes av kommunene selv.  

Vurdering 
Digitalisering skal gi mulighet for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både 
offentlige og private virksomheter. De demografiske endringene kommunene står overfor skaper 
behov for omstilling. Det vil bli flere som har behov for tjenester og færre til å utføre tjenestene. 
95% av alle norske husstander er på nett og Norge er det femte mest digitaliserte landet i verden. 
Kravene til tjenesteinnovasjon og ressurseffektivitet i offentlig sektor vil øke, og digitalisering 
er et viktig virkemiddel. Det er en nasjonal målsetting i Norge at digitale tjenester skal være 
førstevalg for innbyggerne. For å lykkes med digitalisering er kommunene avhengige av at 
digitale løsninger faktisk blir benyttet fremfor manuelle løsninger, og det vil være store fordeler 
i fellesløsninger. I statens overføringer til kommunene ligger det et krav om effektivisering på 
0,5% reduksjon lagt i rammen fra og med 2017.  
 
Nordreisa formannskap har i møte vedtatt å delta i finansieringsordningen for digitalisering i 
kommunesektoren hvor formålet er å utvikle nye felles digitale løsninger for kommunal sektor.   
Det ligger et potensiale for effektivisering gjennom digitalisering i alle kommunens 
virksomheter.  
 
For å lykkes med digitalisering må arbeidet prioriteres og det må avsettes ressurser, både 
økonomiske og menneskelige. Rådmannen anbefaler derfor at Nordreisa kommune deltar i 
partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene. 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Ina Kathrine Ruud 
22 24 68 68 

Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i 
kommunene 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene 

signerte 5. september en avtale om et nytt utviklingsprosjekt som skal bidra til økt 

digitalisering i kommunene. 

Prosjektet skal gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye 

muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye 

kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye 

arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt 

partssamarbeid. 

Kommunene inviteres med dette til å søke om å bli med i prosjektet.  

 

Les mer om avtalen her 

 

Om prosjektet 

Målet med prosjektet er å stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape en 

forståelse for og gi støtte til organisasjonsutviklingen og omstilling en slik digitalisering 

medfører for alle aktører i kommunen. 

Oslo kommune 

                                       
 

 
 

 

 

Til ordførere, rådmenn og tillitsvalgte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitasjon til oppfølgingstilbud til fylkeskommuner som skal slå seg sammen  

 

Rådhuset 

0037 OSLO 

 

  

 

 

 

Deres ref 

 

 Vår ref 

15/2578-9 

Dato 

20. november 2017 
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Side 2 
 

Prosjektet skal bidra til gode prosesser lokalt. Gjennom partssamarbeid skal prosjektet styrke 

og videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene. Prosjektet skal støtte de endrings- 

og omstillingsprosessene som digitaliseringen medfører, og tilby verktøy for tjenesteutvikling 

og gode utviklingsprosesser. 

Samarbeidet skal bygge på prinsippene om lokalt styringsansvar og frihet til organisere 

virksomheten slik at den best møter lokale behov. Partene legger vekt på lokale løsninger og 

kommunal forankring av arbeidet med digitalisering og kompetanse, og at folkevalgte, 

administrasjonen og tillitsvalgte/medarbeiderne skal delta i arbeidet. Deltakerkommunene 

velger selv innretning og organisering av arbeidet.  

Partene vil samarbeide om å tilby kunnskap og arenaer for lokalt utviklingsarbeid innenfor 

temaet digitalisering og kompetanseutvikling. Med utgangspunkt i avtalen, skal kommunene 

få et tilbud som skal gi kunnskap, innsikt og forståelse om organisasjonsutvikling og 

omstilling som følger av kommunenes digitaliseringsarbeid.  

 

 

Hva tilbys 

Kommunene vil få tilbud om ulike typer møteplasser for kunnskapsheving og 

erfaringsutveksling. I tillegg vil det vil det tilbys en digital kunnskapsplattform. Involvering og 

forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.  

 

 

Samlinger 

Det blir tilbud om felles oppstarts- og avslutningskonferanse for alle deltakerkommuner. 

Oppstartkonferansen vil være en dagskonferanse som blir arrangert våren 2018. Den vil 

handle om at framtiden er digital, og om hvordan digital omstilling vil påvirke kommunal 

sektor. Andre aktuelle temaer vil være utfordringer knyttet til ledelse, medvirkning og 

kompetanse.   

Kommunene tilbys to regionale workshops underveis i prosjektperioden, som planlegges å 

vare fra lunsj til lunsj. 

Målgruppen for alle samlingene er folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte i kommunene.  

Kostnader for konferanser og workshops dekkes for inntil 5 deltakere fra hver kommune. 

Reise og opphold må dekkes av kommunene selv.  
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Side 3 
 

 

 

Tidspunkt Aktivitet Tema 

 Tidlig 

mars 

 

Oppstartskonferanse Hva innebærer det at framtida er digital? 

- Hva betyr digital transformasjon? 

- Hvilke muligheter og utfordringer ser vi?  

- Digitalisering i et kompetanse- og 

omstillingsperspektiv  

2018 Vår Lokalt arbeid Forberedelse til workshop gjennom felles 

kunnskapsplattform  

 Høst Workshops Hva betyr det at «framtida er digital « i vår kommune? 

Hvilke muligheter og utfordringer ser vi? 

 

Aktuelle tema: organisasjonsutvikling og omstilling, 

medvirkning, implementering og gevinstrealisering. 

 Vinter Lokalt arbeid Forberedelse til workshop gjennom felles 

kunnskapsplattform  

2019 Vår Workshops Tema og innhold fastsettes på et senere tidspunkt, 

blant annet med utgangspunkt i deltakernes behov.   

 Høst Avslutningskonferanse  

 

Felles digital kunnskapsplattform 

En felles digital kunnskapsplattform blir tilgjengelig for alle kommuner. Plattformen vil være 

en kunnskapsbase og et verktøy hvor kommunene kan hente kunnskap og inspirasjon i 

forkant av workshops. Materiellet som legges ut på kunnskapsplattformen kan brukes i hele 

kommunen, slik at flere enn deltakerne på samlingene får ta del i kunnskapen.  

 

Søknad 

For å bli vurdert for å bli med i prosjektet ber vi om en kortfattet søknad (maks 2 A4 sider) 

som inneholder følgende:  

 Status for digitalisering i kommunen 

 Beskrivelse av aktuelle digitaliseringsprosjekter/-planer 

 Politisk forankring  

 Partssamarbeidet i prosjektet/arbeidet  

 Behov og motivasjon for å delta 

 

Utviklingsprosjektet har som formål å understøtte pågående utviklings- og omstillingsarbeid 

lokalt. 

Utvelgelse av deltakerkommuner vil gjøres etter en helhetlig vurdering av søknadene.  

Det gis ikke tilskudd til kommunene for prosjekter. Det vil derfor heller ikke være noen 

rapportering gjennom prosjektet, og det settes heller ikke krav om hva slags type 

prosjekter/tiltak kommunene skal gjennomføre.  

50



 

 

Side 4 
 

 

Søknadsfrist 15. desember 

Søknad sendes til postmottak@kmd.dep.no og merkes med: Søknad: Samarbeid om digital 

kompetanse i kommunene 

 

Spørsmål vedrørende søknad kan rettes til KMD ved Ina Ruud, ikr@kmd.dep.no, eller 

Sandro Melgalvis, sandro.melgalvis@kmd.dep.no   

Spørsmål vedrørende samlinger kan rettes til KS ved Eva Margrethe Kvalvaag, emk@ks.no  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ina Kathrine Ruud 

fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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 Arkivsaknr:       2018/65-3 

Arkiv:                Q31  

Saksbehandler:  Birger Storaas 

 Dato:                 15.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/18 Nordreisa formannskap 25.01.2018 

 

Ny Storslett bru - vurdering av alternativer 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Notat 
2 Rapport brualternativer 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune slutter seg til Statens vegvesen sin foreløpige vurdering av at brualternativ 
1, nettverksbue, er å foretrekkes framfor de to andre alternativene som er framlagt i rapporten. 
 
Det må bli en tilgangs-/trappeløsning fra brua og ned på øya. Det må også påses at det blir 
passasje for gående mellom øydelene oppstrøms og nedstrøms i forhold til brua. Videre vil 
kommunen påpeke at leveggsløsninga på brua må bli gjennomsiktig for å kunne gi brua en best 
mulig utseende. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Statens vegvesen har helt fra starten i prosessen med ny reguleringsplan for Storslett sentrum 
vært klar på at dagens Storslett bru må erstattes av en ny bru. Dagen bru er gitt midlertidig 
dispensasjon for å kunne brukes. Første møte mellom Statens vegvesen og Nordreisa kommune 
var avholdt i slutten av november 2016 og det har vært flere møter i etterkant med Statens 
vegvesen.  
Statens vegvesen deltok også på folkemøtet i begynnelsen av mai 2017 hvor representanter fra 
Statens vegvesen redegjorde for behovet for ny bru og løsning med midlertidig bru nedstrøms 
for dagens bru. 
 
Statens vegvesen har i e-post av 11.01.18 oversendt rapport hvor 3 ulike brualternativer som 
konsulenten deres har utarbeidet. 
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De tre alternativene er: 
 

1. Nettverksbuebru. Estimert kostnad: kr 93.125.000 
2. Bjelkebru. Estimert kostnad: kr 85.050.000  
3. Skråstagsbru. Estimert kostnad: kr 144.100.000 

 
Statens vegvesen sin første vurdering er at nettverksbuebrua er beste løsning selv om den er noe 
dyrere enn bjelkebru.  
 
Skråstagsbru anses å være en litt vel ruvende konstruksjon og er mye dyrere. 
 
Bjelkebru er den billigste løsningen, men den påkrevde pælingen ute i elva anses som svært 
uheldig. Reisaelva er et vernet vassdrag og tiltak ute i elveløpet bør unngås.  
 
Det understrekes fra Statens vegvesen at rapporten er et foreløpig grunnlag for å kunne ta 
endelig standpunkt seinere. 
 
 

Vurdering 
Administrasjonen vurderer at nettverksbuebrua er den beste løsninga av de tre framlagte 
alternativene. Begrunnelsen for det er at den framstår som den estetisk beste, samtidig som 
konstruksjonen har klare paralleller med dagens bru. Den framstår som et signalbygg som blir 
en del av Storslett sin identitet.  
 
Konstruksjonen gir også mange muligheter for lyssetting. Lyssetting av brua kan ses i 
sammenheng med lyssetting av Gammelbrua og eventuelt også Haltibygget. 
 
Det er ønskelig at det blir en tilgangs-/trappeløsning fra brua og ned på øya. Det må også påses 
at det blir passasje for gående mellom øydelene oppstrøms og nedstrøms i forhold til brua. 
 
Det har vært tidligere stilt spørsmål fra kommunens side om muligheten for å ha brua i en 
trebasert konstruksjon. Statens vegvesens saksbehandler har opplyst at de ikke har utredet denne 
muligheten. Det er fra deres side vurdert at en slik løsning ikke vil ha spesiell lokal tilknytning. 
Det stilles også spørsmålstegn ved brannsikkerheten. Dessuten mener de at en trebasert 
konstruksjon ikke vil bli billigere enn øvrige mulige løsninger. 
 
Det er tegnet inn en leveggsløsning som vender mot oppstrøms side av gang- og sykkelbanen på 
brua. Men denne er ikke nærmere beskrevet verken med hensyn til material- eller 
konstruksjonsløsning. Kommunen har tidligere påpekt et klart ønske om å få en løsning med 
levegg som vil gi le mot ganske utfordrende kald og hard landvind. Det forutsettes at denne 
leveggen blir en hensiktsmessig løsning, som ikke forringer bruas utseende og kommunen 
foreslår derfor en gjennomsiktig løsning. 
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Fra: Woie Tone Hugstmyr (tone.hugstmyr-woie@vegvesen.no)
Sendt: 11.01.2018 09:28:03
Til: Birger Storaas
Kopi: 

Emne: Notat vedrørende brualternativer, E6 Storslett bru
Vedlegg: 17249-KON-NOT-01.pdf
Hei Birger, vel overstått juleferie og godt nytt år.
 
Her er rapporten om brualternativer som konsulenten vår har utarbeidet.
 
Vegvesenets umiddelbare reaksjon er at vi ønsker å gå videre med alternativ 1 Nettverksbuebru. Bjelkebru har
for mange negative konsekvenser, og kostnaden er ikke så stor forskjell fra nettverksbuebru. Skråstagbru er
over 50 % dyrere enn nettverksbuebru, og er en ruvende konstruksjon.
 
Men vi skal gjennomgå dette nøyere, og skaffe en grundig argumentasjon for vårt standpunkt.
 
Ønsker du at vi skal ha en gjennomgang av alternativene med dere, administrativt og/eller politisk?
 
Vi har prosjektmøte på skype den 18. Det kan jeg iallfall invitere deg med på. Men vi jeg kan også stille på et
fysisk møte hos dere.
 
 

Med hilsen
Tone Hugstmyr Woie

Seksjon: Plan og forvaltning - Troms
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Besøksadresse: Mellomveien 40, TROMSØ
Telefon: +47 77617630  Mobil: +47 90177312  e-post/Lync: tone.hugstmyr-woie@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?
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1 INNLEDNING 

Eksisterende Storslett bruer (Nordreisa I og II) ligger på E6 og går over Reisaelva på Storslett, som er 
kommunesenteret i Nordreisa kommune. E6 er hoved ferdselsåren mellom Nord-Norge og Sør-Norge og 
har betydelig gjennomgangstrafikk. I planområdet er total ÅDT 5460 (2016), andel av større kjøretøy er på 
ca. 10 %. 

Eksisterende bruer i E6 over Reisaelva, Nordreisa I og Nordreisa II, bygget i 1955, tilfredsstiller ikke dagens 
krav til standard. Blant annet er det ikke mulig for to vogntog å møtes på bruene. I tillegg har bruene 
teoretisk overskridelse av bæreevne for brukslast Bk10/50. Vegdirektoratet har gitt tidsbegrenset 
klassifisering ut år 2023, under visse vilkår. 

 

Det er gjennom Nasjonal transportplan 2018-2027 lagt til grunn at E6 fortsatt vil gå gjennom Storslett 
sentrum, men at ny bru over Reisaelva bør bygges. Nordreisa kommune utarbeider ny detaljregulering av 
Storslett sentrum. Statens vegvesen utarbeider reguleringsplan for det som kreves for å bygge ny bru over 
Reisaelva, inkludert riggområde og område for midlertidig bru. Det øvrige i planområdet skal Nordreisa 
kommune planlegge. 

 

Mål for prosjektet er å få en bredere bru med bedre bæreevne og god tilrettelegging for gående og 
syklende. Ny bru skal gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. 

ÅF Engineering AS utarbeider sammen med Statens vegvesen Region nord reguleringsplan for ny 
bruløsning. I første fase av dette arbeidet er det utredet aktuelle brutyper. Dette dokumentet «Notat 
vedrørende brualternativer, E6 Storslett bru» har som mål å gi et beslutningsgrunnlag for valg av brutype, 
som bestemmes i samråd med Nordreisa kommune og Statens vegvesen. Følgende tre brualternativer 
utredes i dette notatet:   
• Brualternativ 1: Nettverksbue 

• Brualternativ 2: Bjelkebru 

• Brualternativ 3: Skråstagbru 
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2 PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER 

2.1 Regelverk og grunnlagsmateriale 

2.1.1 Håndbøker og standarder 

Brukonstruksjoner skal prosjekteres iht. håndbøker fra Statens vegvesen og norske standarder (NS-EN) fra 
Standard Norge. Håndbøkene fra Statens vegvesen har prioritet ved uoverensstemmelse mellom 
dokumentene. Andre forskrifter, retningslinjer, standarder eller publikasjoner har lavere prioritet enn 
dokumenter nevnt ovenfor. 

Det skal benyttes den til enhver tid gjeldende utgave av håndbøker og standarder. For notat vedrørende 
brualternativ er benyttet gjeldende utgaver pr. november 2017. 

Spesielle bestemmelser kan fastsettes i samarbeid med Statens vegvesen der regelverket ikke er dekkende.  

Relevante håndbøker fra Statens vegvesen: 
• N100: Veg- og gateutforming 
• N101: Rekkverk og vegens sideområder 
• N200: Vegbygging 
• N400: Bruprosjektering 
• V161: Brurekkverk 
• V220: Geoteknikk i vegbygging 
• V221: Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger 

• R762: Prosesskode 2 

2.1.2 Klassifisering 

Pålitelighetsklasse 

Iht. NS-EN 1990, tabell NA.A1(901) klassifiseres veg- og jernbanebruer i pålitelighetsklasse 3.  

Utførelsesklasser 

For betongarbeider gjelder utførelsesklasse 3 iht. NS-EN 13670. 
For stålarbeider gjelder utførelsesklasse EXC3 iht. NS-EN 1090-2 og bestemmelser gitt i håndbok R762. 

Kontrollklasser 

Kontrollklasser angis i NS-EN 1990. For pålitelighetsklasse 3 gjelder prosjekteringskontrollklasse PKK3 iht. 
tabell NA.A1(902) og utførelseskontrollklasse UKK3 iht. tabell NA.A1(903). Kontrollen for begge klassene 
omfatter egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll (kontroll ved tredjepart). 

Dimensjonerende brukstid 

Håndbok N400 angir at bruer og andre bærende konstruksjoner skal prosjekteres for 100 års 
dimensjonerende brukstid. Elementer og utstyr som har dimensjonerende brukstid mindre enn 100 år skal 
kunne skiftes ut. Korrosjonsbeskyttelsessystemer skal kunne fornyes. Konstruksjonen skal være 
dimensjonert og utformet for å ta hensyn til planlagte utskiftingsarbeider. 

2.1.3 Veggeometri 

For brualternativ 1 og 2 for E6 Storslett bru bygges det 2 etterfølgende bruer over elva som i dagens 
situasjon. For alternativ 3 etableres en sammenhengende bru. Ved omtale i det følgende benyttes 
betegnelsen bruer. 
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Senterlinje E6 over nye bruer skal følge senterlinje over dagens bruer. Vegen er rettlinjet i horisontalplanet, 
med økende profilnummer fra vest mot øst. 

I vertikalplanet vil linjepålegget bli tilpasset konstruksjonshøyden for valgte bruløsninger, samt krav til 
laveste kote underkant bruer i forhold til elva. Det er nødvendig å heve linjen noe i forhold til dagens 
situasjon. 

Bruene skal bygges med kjørebane med 2 kjørefelt, samt gang- og sykkelbane adskilt fra kjørebanen med 
rekkverk som i dagens situasjon. Gang- og sykkelbanen ligger på oppstrøms side av bruene. 

Dagens fartsgrense på 50 km/t skal beholdes. Prosjektet definerer vegen som gate (sentrumsområde og 
fartsgrense 50 km/t). Tverrprofilet er da gitt i tabell B.3 i håndbok N100. Framskrevet ÅDT i 2042 (20 år 
etter åpning) er ca. 7070. Prosjektet anbefaler vegbredde for ÅDT > 8000. Dette gir iht. tabell B.3 2 kjørefelt 
på 3,25 m. Krav til minste avstand fra kjørefelt til rekkverk er 0,5 m som angitt i håndbok N101, pkt. 2.10.3. 
Total bredde mellom rekkverk blir da 2x3,25 + 2x0,5 = 7,5 m. Bredden tilfredsstiller kravet til minimum 
bredde mellom rekkverk for bruer på 7,5 m gitt i håndbok N101, pkt. E.9. 

For gang- og sykkelbanen (sykkelveg med fortau) anbefaler prosjektet total bredde 4,0 m, fordelt på 
sykkelveg 2,5 m og fortau 1,5 m. Kravet til minimum bredde 3 m iht. håndbok N101, pkt. E.9 er oppfylt. 

Tverrfall utføres som 3% takfall på kjørebanen og 2% ensidig tverrfall på gang- og sykkelbanen. 

Tverrsnittet er vist på figur nedenfor. 

 

2.1.4 Kartdata 

Veg- og bruanlegget planlegges i koordinatsystem NTM sone 21 og med høydereferanse NN2000. Alle koter 
som omtales i dette notatet er i høydereferanse NN2000, der annet ikke er angitt. I pkt. 2.1.5 er likevel 
betegnelsen NN2000 benyttet for klargjøring. 

2.1.5 Reisaelva 

Bruene krysser over Reisaelva. Elva renner fra sør mot utløpet i nord. Hovedløpet av elva ligger mot vest. I 
tillegg har elva et mindre løp mot øst, adskilt fra hovedløpet med en øy ute i elva. 

NVE har gjennomført flomberegning og hydraulisk analyse, kfr. rapport «Hydraulisk analyse i forbindelse 
med ny bru over Reisaelva i Troms», datert 2017.  

Oppsummering fra rapporten: 
• Flomberegningen viser at 200-års flommen er på 1656 m3/s. Det er ikke noe klimapåslag, noe som er iht. 

anbefaling fra NVE av 2015. 
• Høyden av en 200-års flom ved brua vil nå opp til kote +4,0 (høydereferanse NN1954) 
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• Sjøkartverket har beregnet 200-års stormflo til å ligge på kote +2,15 (høydereferanse NN2000) 
• Det anbefales at nedre kant bru ikke ligger lavere enn på kote +4,5 (høydereferanse NN1954). Det er da 

inkludert 0,5 m for å ta høyde for at drivgods og is driver i elva ved flom. 
• Det vil bli strømhastigheter opp mot 3,5 m/s 
• Det vil være behov for erosjonssikring av skråninger og brufundamenter. Strømhastighet angitt ovenfor 

krever stein av minimum størrelse 0,75 m. 

Ut fra ovenstående er laveste underkant bruoverbygning kote +4,5 med høydereferanse NN1954, 
tilsvarende +4,44 med referanse NN2000. Se også etterfølgende pkt. 2.2.2. 

I byggefasen kan det være behov for at midlertidige konstruksjoner har underkant lavere enn kravet som er 
gitt ovenfor. Håndbok N400, pkt. 5.4.1 angir at for byggetilstander med varighet mindre enn 1 år kan 
returperioden for naturlaster reduseres til 10 år.  Tidligere NVE rapport 7, 2002 Flomsonekart, delprosjekt 
Storslett gir nivå for 10-års flom ved bruene ca. 0,8 m lavere enn for 200-års flommen. 

Dagens bunnprofil i elva er ikke kjent. Loddinger utført i 1953 i forkant av bygging av de eksisterende 
bruene viser at dypeste parti er i vestre del av hovedløpet med kote ca. -3 (høydereferanse NN2000). 

Når det gjelder isforhold i elva, er det ifølge foreløpige opplysninger fra Statens vegvesen kun mindre 
forekomster av is. Isforhold er ikke omtalt i rapporten fra NVE. Isforholdene forutsettes nærmere avklart, 
spesielt hvis det velges å gå videre med brualternativ 2 med pilarer i elva. 

2.1.6 Grunnforhold 

Det foreligger en rapport fra grunnundersøkelser i 1949, utført i forbindelse med etablering av dagens 
bruer. Rapporten viser 3 boringer, med bordybde maksimalt ca. 10 m. Grunnforholdene karakteriseres som 
«temmelig ensartet». Det er grus øverst og så sand og finsand nedover. På de største dybdene det ble 
boret til, er det antagelig mo-melsand. 

Utover ovennevnte finnes ikke data over grunnforholdene ved bruene. Nye grunnundersøkelser vil bli 
utført i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen. 

2.1.7 Eksisterende bruer 

Eksisterende bruer er Nordreisa I over hovedløpet og Nordreisa II over det mindre løpet mot øst. Bruene 
ble åpnet for trafikk i 1955. 

Nordreisa I er utført som ettspenns fagverksbru med spennvidde 76 m, med brudekke innhengt mellom 
fagverksplanene. Påhengt gangbane oppstrøms er etablert i ettertid (ca. 1985). I følge ferdigbrutegning er 
landkar vest fundamentert på trepeler og landkar øst på betongpeler. Ut fra slik landkar øst framstår i dag, 
er utformingen en annen enn vist på tegningen. Synlig del er mer lik landkar vest. Innmålt kote for 
senterlinje veg over brua er +5,95 i vestre ende og +5,9 i østre. 

Nordreisa II er bygd som ettspenns stålbjelkebru. Spennvidden er 26 m. Tegninger viser 
direktefundamentering av landkar vest og betongpeler for landkar øst. Senere etablert parallell gangbru er 
direktefundamentert. Innmålt senterlinje veg over brua har kote +5,4 ved vestre landkar. Ved østre ende 
mot Storslett sentrum er koten +5,1. 

Det foreligger en del tegninger av bruene fra Statens vegvesens arkiv. For fundamentering finnes 
detaljtegning av landkar øst for Nordreisa II. Forøvrig er det ingen opplysninger om fundamenter utover det 
som framgår av ferdigbrutegningen. 
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Tegning som viser begge bruene er vist nedenfor. Det bemerkes at avstanden mellom bruene iht. innmåling 
er 45,4 m, mot 43,0 m angitt på tegningen. 
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2.2 Utforming 

2.2.1 Tverrprofil for bruer 

Figur som viser tverrprofil og henvisning til relevante krav er gitt i pkt. 2.1.3. 

For brualternativ 1 og 3 med nettverksbue og skråstagbru stiller håndbok N400, pkt. 4.1.2 i tillegg krav til fri 
avstand til bærende element, dvs. stag/kabler. Figurer fra håndboka som viser kravene er gjengitt nedenfor  

 

   
 

   
 
 

2.2.2 Fri høyde 

Fri høyde over vassdrag 

Krav til fri høyde over vassdrag er gitt i håndbok N400, pkt. 4.2.4. Det angis at fri høyde bestemmes slik at 
det er minst 0,5 m klaring mot overbygningen ved beregnet vannstand for 200-års flom. Samme angis i 
rapport fra NVE omtalt foran i pkt. 2.1.5. Krav til laveste underkant bruoverbygning er kote +4,44. Velger å 
benytte kote +4,5. 

Minste vertikale klaring over sjø 

Krav er gitt i håndbok N400, pkt. 4.2.7.1 og vil være relevant, da sjøen ved høyvann går inn under bruene. 
Kravene er tilfredsstilt som vist nedenfor: 
• Høyeste astronomiske tidevann (HAT) + 2,5 m = 1,51 +2,5 = kote +4,01 
• Middelvann (MV) + 3,5 m = -0,17 + 3,5 = kote +3,33 
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Fri høyde for gang- og sykkeltrafikk under bruer. 

I dagens situasjon er det gangpassasje langs elva foran vestre landkar for Nordreisa I og østre landkar for 
Nordreisa II. Ved bygging av nye bruer ønsker Nordreisa kommune at det også legges til rette for passasje 
fra søndre til nordre del av øya. Adkomst til øya skal anordnes ved trapp/rampe ned fra gang- og 
sykkelvegen. 

Krav til fri høyde er gitt i håndbok N101, pkt. F.4. Kravet er 3,1 m der det skal benyttes vedlikeholds-
kjøretøy. Fri høyde i dagens sitasjon er ikke målt, men antas å være minst 3 m ved vestre elvebredd. Ved 
østre bredd anslås dagens fri høyde til ca. 2 m. Det antas at krav til fri høyde og eventuelle tiltak for å sikre 
denne (f.eks. senket gangveg i vanntett trau under bru) kan fastlegges i samråd med Statens vegvesen når 
brualternativ er bestemt. 

2.2.3 Belegning og utstyr 

På kjørebanen samt gang- og sykkelbanen benyttes belegningsklasse A3 asfaltslitelag med full fuktisolering 
av brudekket, med fuktisolering type A3-4.  

Som rekkverk på bruer benyttes generelt brurekkverk styrkeklasse H2. For Storslett bru vil det bli 
kjøresterkt rekkverk på venstre side, samt mot gang- og sykkelbanen. På høyre bruside, som er ytterkant av 
gang- og sykkelbanen, benyttes sprosserekkverk.  

Pga. vindforholdene på brustedet skal det etableres vindskjerming oppstrøms, dvs. for gang- og 
sykkelbanen. 

Bruender utføres fugefrie for brulengder der dette er mulig iht. krav og anvisninger i håndbok N400. I 
øvrige tilfeller etableres kasselandkar med kjørebanefuger og underliggende rom for tilkomst. 

Det benyttes brulagre av typen pottelager. 

Vannavrenning sikres ved etablering av sluk med rist. Vannet slippes fritt ned under brua. 

Kabler og ledninger kan føres over elva festet eller innstøpt i brukonstruksjonen. 

2.2.4 Lokale forhold 

Langs vestsiden av elva er det en elveforbygning av naturstein. Nødvendige inngrep i denne i anleggsfasen 
skal istandsettes. Adkomst til øya er omtalt ovenfor. 

Anlegget skal generelt gis landskapsmessig tilpasning. 

2.3 Laster og lastkombinasjoner 

Laster gis i norske standarder (NS-EN), samt av tilleggsbestemmelser i håndbok N400. 

Tilsvarende gis lastkombinasjoner i NS-EN 1990, samt av tilleggsbestemmelser i håndbok N400. 
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2.4 Materialer 

Krav til materialer gis i håndbok R762 og norske standarder (NS-EN) henvist til fra denne. 

Typiske materialkvaliteter er: 
• Betong: B45 SV-Standard 
• Armering: B500NC 
• Stål: S355N/NL, S420N/NL, S460N/NL 

• Overflatebehandling stål: System 1 
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3 BRUALTERNATIV 1 - 3 

I de etterfølgende kapitler beskrives de 3 brualternativene som er utredet som aktuelle for kryssing av 
Reisaelva: 
• Brualternativ 1: Nettverksbue 
• Brualternativ 2: Bjelkebru 
• Brualternativ 3: Skråstagbru 

3.1 Brualternativ 1 - Nettverksbue 

 

3.1.1 Geometri, konstruksjonsløsninger og funksjon 

Brualternativ 1 utføres som for dagens situasjon med 2 etterfølgende bruer. Avstand mellom bruene 
(landkarakser) er ca. 40 m. Løsningen framgår av illustrasjon ovenfor. For flere illustrasjoner, se kapittel 5. 

Brua over hovedløpet (bru 1) tenkes etablert som nettverksbue av stål med brudekke av betong. 
Spennvidden er foreløpig satt til 86 m, dvs. 10 m lengre enn dagens fagverksbru. Begge landkaraksene er 
trukket 5 m tilbake fra elvebredden i forhold til eksisterende akser, som nærmere omtalt i etterfølgende 
pkt. 3.1.2.  

Nettverksbuen er en selvforankret konstruksjon, der trykk fra overgurten (buen) tas opp av strekk i 
undergurten i nivå med kjørebanen. De 2 bueplanene har krysstilte stag, derav navnet nettverksbue. 
Bueplanene er noe skråstilt mot hverandre. Det anordnes avstivning mellom overgurtene i form av et 
fagverk. Mellom undergurtene etableres tverrbjelker som brudekket legges opp på. Brudekket har samvirke 
med tverrbjelkene. Brua utføres med kjørebanefuge i den ene enden. 

Konstruksjonshøyden for tverrbjelker og dekke kan bli i størrelsesorden 1,7 m inklusive belegning.  Med 
underkant på kote +4,5 vil overkant veg komme på kote +6,2, noe som betyr ca. 0,25 - 0,3 m heving i 
forhold til dagens veglinje. Endelig konstruksjonshøyde bestemmes ved detaljprosjektering.  

Kote på topp bue blir ca +21, dvs ca 15 m over vegbanen. 
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Landkarene bygges av betong, fundamentert på peler. Med landkar lengre fra elvebredden enn i dag kan 
muren på vestsiden føres forbi foran landkaret og tilpasses til dette. Ute på øya kan det etableres en 
passasje under brua langs elva foran landkaret.   

Den korte brua (bru 2) mot Storslett sentrum tenkes utført som bjelkebru i ett spenn. Foreløpig spennvidde 
er satt til 26 m, dvs. det samme som dagens bru. Det vurderes her å ikke være nødvendig å flytte aksene, 
kfr. omtale i pkt. 3.1.2. 

Bruoverbygningen kan utføres som en spennarmert betongkonstruksjon eller alternativt med stålbjelker i 
samvirke med betong brudekke. Brua utføres fugefri, med påhengte endeskjermer og vingemurer i begge 
ender. 

Konstruksjonshøyden for overbygningen inklusive belegning anslås til 1,3 m. Underkant på kote +4,5 betyr 
at vegen ikke kan ligge lavere enn kote + 5,8. Dagens bru har fall mot Storslett sentrum, og det samme vil 
gjelde for ny bru. Nødvendig heving i kritisk punkt nærmest sentrum vil bli ca. 0,7 m. Endelig 
konstruksjonshøyde fastlegges ved detaljprosjekteringen, med vekt på å oppnå minst mulig byggehøyde. 

Landkarene bygges av betong, fundamentert på peler. Med landkar plassert omtrent som i dag beholdes 
passasjen under brua på side mot sentrum. Ute på øya vil det som nevnt ovenfor bli passasje under bru 1. 
Det legges derfor ikke opp til passasje under bru 2, da dette krever økt spennvidde. Kortest mulig 
spennvidde er gunstig mht. å få minst mulig byggehøyde av overbygningen. 

3.1.2 Grunnforhold og fundamentering 

Basert på foreløpig kjennskap til grunnforholdene, kfr. pkt. 2.1.6, vurderer geotekniker fundamentering på 
utstøpte stålrørspeler å være mest aktuell fundamenteringsmetode. Slike peler kan etableres som 
friksjonspeler i løsmasse eller som spissbærende peler til berg, avhengig av bergnivået. Friksjonspeler 
rammes med lukket spiss. Spissbærende peler til berg kan enten utføres rammet med bergspiss, eller som 
åpne borede peler.  

Endelige peleløsninger kan bestemmes når resultat fra grunnundersøkelser som utføres i forbindelse med 
reguleringsplanen foreligger. Det bør da også vurderes om betongpeler kan være mulig å benytte, da disse 
kan gi en billigere løsning enn stålrørepeler. Foreløpig er antatt bruk av utstøpte stålrørspeler som 
friksjonspeler, med diameter Ø900 mm og lengder i størrelsesorden 50 m. 

Som angitt i pkt. 3.1.1 flyttes landkarakser for bru 1 tilbake fra elvebredden i forhold til akser for 
eksisterende bru. Årsaken til dette er at det må unngås konflikt mellom peler under eksisterende landkar 
og nye peler. Det vurderes å ikke være mulig å ramme nye peler gjennom eksisterende pelegrupper eller å 
trekke pelene. Det er foreløpig antatt 5 m flytting. Behovet kan være noe større og må vurderes nærmere 
ved detaljprosjektering når utforming av nye pelegrupper bestemmes. 

For bru 2 plasseres aksene omtrent i dagens akser. Eksisterende landkar ute på øya er direkte-
fundamentert, slik at det her ikke vil bli noen konflikt med eksisterende peler. Landkaret mot Storslett 
sentrum er pelefundamentert, men dette er såpass lite at det vurderes å kunne bygges et nytt 
pelefundamentert landkar med peler plassert til side for de eksisterende. Endelig løsning fastlegges ved 
detaljprosjektering.  

Det vil bli behov for erosjonssikring med stein av elvebreddene og noe ut i elva foran alle landkarene, samt 
oppstrøms og nedstrøms disse. 
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3.1.3 Byggemetode 

Trafikken på E6 skal legges om på midlertidig bru nedstrøms dagens bruer, uten avbrudd i trafikken. Etter 
trafikkomlegging kan riving av de eksisterende bruene utføres og bygging av nye igangsettes. 

Nettverksbuer kan i utgangspunktet etableres på flere måter. Der det ligger til rette for dette, kan hele 
stålkonstruksjonen prefabrikkeres i verksted, transporteres til byggestedet på lekter og monteres med 
flytekran eller direkte fra lekter. Nevnte metoder anses ikke aktuelle for Storslett bru, da midlertidig bru vil 
stenge for tilkomst opp fra sjøen. Videre er det usikkert om dybdeforholdene opp elva er tilstrekkelige for 
flytekran og stor lekter. 

Mer aktuelt er prefabrikkering av seksjoner i verksted, med transport til Nordreisa på båt eller lekter. 
Sammenbygging av stålkonstruksjonen ved sveising utføres på stedet. Seksjoner kan tas i land på kaia ved 
Sørkjosen, dersom denne har tilstrekkelig størrelse og bæreevne, og videre transporteres på kjøretøy (dels 
spesialtransporter). Et alternativ kan være å laste over på mindre lektere som tas inn elva på gunstig 
vannstand. 

Sammenbygging kan utføres på montasjeområde på øya og over området for den korte brua, samt noe inn 
på land mot sentrum. Etter sammenbygging skyves brua over elva til riktig posisjon, opplagt på liten 
lekter/pongtonger foran og sliskebaner bak. Prinsippet har vært benyttet tidligere. 

Det er også utført prosjekter med sammenbygging i endelig posisjon. Dette krever midlertidige 
understøttelser fundamentert på elvebunn, eventuelt med peler. 

En mulig metode kan også være å benytte eksisterende fagverksbru med dekket fjernet som understøttelse 
ved sammenbygging, dersom geometrien ligger til rette og eksisterende fagverk har tilstrekkelig bæreevne.  

Ved gjennomføring av prosjektet bør entreprenørene gis frihet til å velge montasjemetode. 

Etter at stålkonstruksjon er ferdig montert i riktig posisjon, støpes dekket med forskaling understøttet mot 
tverrbjelkene. 
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3.2 Brualternativ 2 - Bjelkebru 

 

3.2.1 Geometri, konstruksjonsløsninger og funksjon 

Brualternativ 2 utføres som for dagens situasjon med 2 etterfølgende bruer. Avstand mellom bruene 
(landkarakser) er ca. 40 m. Løsningen framgår av illustrasjon ovenfor. For flere illustrasjoner, se kapittel 5. 

Brua over hovedløpet (bru 1) tenkes etablert som bjelkebru. Total lengde er foreløpig satt til 86 m, dvs. 10 
m lengre enn dagens fagverksbru. Spennviddene er 26,5 + 33,0 + 26,5 m. Begge landkaraksene er trukket 5 
m tilbake fra elvebredden i forhold til eksisterende akser, som nærmere omtalt i etterfølgende pkt. 3.2.2. 

Bruoverbygningen kan utføres som en spennarmert betongkonstruksjon eller alternativt med stålbjelker i 
samvirke med betong brudekke. Brua utføres fugefri, med påhengte endeskjermer og vingemurer i begge 
ender, forutsatt fastholdning på pilarene. 

Konstruksjonshøyden for bruoverbygningen kan bli i størrelsesorden 1,5 m inklusive belegning for 
betongkonstruksjon, noe høyere ved bruk av stålbjelker.  Med underkant på kote +4,5 og høyde 1,5 m vil 
overkant veg komme på kote +6,0, noe som betyr ca. 0,1 m heving i forhold til dagens veglinje. Endelig 
konstruksjonshøyde bestemmes ved detaljprosjektering.  

Landkarene bygges av betong, fundamentert på peler. Med landkar lengre fra elvebredden enn i dag kan 
muren på vestsiden føres forbi foran landkaret og tilpasses til dette. Ute på øya kan det etableres en 
passasje under brua langs elva foran landkaret.   

Pilarene i elva er omtalt nedenfor under pkt. 3.2.2 og 3.2.3. 

Den korte brua (bru 2) utføres som for brualternativ 1, se pkt. 3.1.1. 

3.2.2 Grunnforhold og fundamentering 

Aktuell fundamenteringsmetode er som for brualternativ 1, dvs. fundamentering på utstøpte stålrørspeler, 
som nærmere omtalt i pkt. 3.1.2. 

Som angitt i pkt. 3.2.1 flyttes landkarakser for bru 1 tilbake fra elvebredden i forhold til akser for 
eksisterende bru. Årsaken er den samme som for brualternativ 1, se pkt. 3.1.2. 
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Bru 2 får samme løsning som for brualternativ 1, se pkt. 3.1.2. 

Pilarene i elva, akse 2 og 3 for bru 1, antas å måtte utføres med fundamentplater plassert under elvebunn 
for å gi minst mulig påvirkning på elvestrømmen. Kun en skiveformet søyle vil da stå i elva og opp til 
bruoverbygningen. Løsningen er robust mht. opptak av horisontallaster inkl. islaster. 

Det er krav til erosjonssikring over og utenfor slike fundamentplater. Rapporten fra NVE gir steinstørrelse 
minimum 0,75 m. Dersom denne forstås som stabil steinstørrelse D50 i håndbok V221, pkt. 3.3.2.3, gir 
samme punkt et behov for tykkelse av erosjonssikring over fundamentplatene på 3xD50, dvs 2,25 m. Samlet 
tykkelse av erosjonssikring og fundamentplate kan bli 4 m. Pilar akse 2 vil komme i område der elva er 
dypest ut fra loddingene utført i 1953, kfr. pkt. 2.1.5. Med bunnkote på -3, blir underkant fundament på 
kote -7. Tiltak for å etablere pilarene er nærmere beskrevet under etterfølgende punkt 3.2.3. 

Område med erosjonssikring over og rundt pilarene kan bli i størrelsesorden 15x20 m pr. pilar. Det vil i 
tillegg bli behov for erosjonssikring med stein av elvebreddene og noe ut i elva foran alle landkarene, samt 
oppstrøms og nedstrøms disse. 

3.2.3 Byggemetode 

Trafikken på E6 skal legges om på midlertidig bru nedstrøms dagens bruer, uten avbrudd i trafikken. Etter 
trafikkomlegging kan riving av de eksisterende og bygging av nye bruer starte.  

Bygging av pilarene i elva kan gjennomføres etter følgende metode: 
• Utlegging av midlertidig fylling i elva, for tilkomst og oppstilling av spunt- og pelerigg. Fylling legges ut 

fra en side om gangen, fra hhv. vestre elvebredd og øya. Ramming fra flåte kan være mulig alternativ for 
pilaren der elva er dypest. 

• Ramming av spuntkasse for å oppnå tørr byggegrop 
• Ramming av peler innenfor spuntkasse. Pelene avsluttes i første omgang over vann. 

Antall peler kan typisk være 6-8. 
• Utgraving under vann innenfor spuntkasse, med samtidig etablering av innvendig avstivning. 
• Undervannstøp av bunnpropp mot bunn gravegrop, med hensikt å kunne oppnå tørr byggegrop 
• Lensing av spuntkasse. Det vil kreves kontinuerlig pumping for å holde byggegrop tørr. 
• Lensing av peler og kutting til endelig nivå i underkant fundamentplate 
• Armering og utstøping av peler 
• Forskaling, armering og støping av fundamentplate og skivesøyle 
• Tilbakefylling mot og erosjonssikring over fundamentplate 
• Kutting av spunt noe under elevebunn 

• Graving av eksisterende masser og utlegging av erosjonssikring i nødvendig område rundt pilaren. 

For å hindre oversvømmelse av spuntkasse må overkant av denne føres opp over ugunstigste vannivå. For 
byggetilstander med varighet mindre enn 1 år kan det benyttes naturlaster med returperiode 10 år. Som 
angitt i pkt. 2.1.5 tilsvarer dette en flomhøyde ca. 0,8 m under 200-årsflommen, dvs ca. kote 4-0,8 = +3,2. 
Dette gir mer enn 10 m dybde av spuntkassen, noe som krever at denne må avstives innvendig. I praksis 
antas arbeidene å kunne foregå i perioder av året med lav vannstand. 

En enklere og billigere utførelse av pilaren kan være å benytte 2-3 utstøpte stålrørspeler Ø1000-1200 som 
går helt opp til bruoverbygningen. En unngår da arbeidene med spuntkasse og støpt pilar, samt at 
omfanget av erosjonssikring kan bli mindre. Løsningen forutsetter at det kan oppnås tilstrekkelig bæreevne 
for nevnte peleantall, samt at det kan påvises tilstrekkelig kapasitet for horisontallaster inklusive islaster.  
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Dersom det velges å gå videre med brualternativet, bør endelig pilarløsning utredes nærmere basert på 
resultater fra grunnundersøkelsene, samt overslagberegninger. Bunnprofil, samt isforhold på stedet og 
påkjenninger fra is, må klarlegges. Videre bør det avklares om tykkelse av erosjonssikring kan reduseres. 
Utredning gjelder også muligheter for tilkomst mht. utlegging av fylling eller bruk av flåte. 

I kostnadsoverslaget i kapittel 4 er løsning med fundamentplate og skivesøyle etablert i spuntkasse lagt til 
grunn. 

For forskaling av bruoverbygning av betong er det tilgjengelig høyde ca 0,8 m til 10-års flommen, som angitt 
ovenfor. Det er da lagt inn en sikkerhetsmargin på 0,5 m. Høyden er tilstrekkelig for forskalingshud med 
lokal understøttelse, mens selve det bærende stillaset mellom pilarene antas å måtte utføres med 
overliggende forskalingsvogn. 

Ved alternativ bruoverbygning med stålbjelker i samvirke med betong brudekke, kan bjelkene lanseres ved 
utskyvning fra en bruende. Dekket kan deretter støpes med forskaling understøttet mot bjelkene. 

3.2.4 Vurderinger i forbindelse med pilarer i elva 

Pilarer i elva i akse 2 og 3 vil være tiltak i elva som ikke er der i dag. Følgende forskrift og lover vil i første 
rekke regulere slike tiltak: 
-Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 
-Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). 
-Plan og bygningsloven, PBL. 
-Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). 
 
Ihht Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, §1. Forbud mot iverksettelse av tiltak i vassdrag: 

«Uten tillatelse fra fylkesmannen eller fylkeskommunen er det forbudt å sette i verk: 

 
a) fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for 

fisk eller andre ferskvannsorganismer, 

 

 
b) fysiske tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, graving av fiskehøler og utlegging av 

større steiner, som kan øke fangsten av fisk på stedet eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget 

 
Forbudet etter a og b gjelder uavhengig av hensikten med tiltaket. Forbudet etter a og b gjelder ikke 
dersom tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven.» 
 
Dette vil si at etablering av pilarer i elva samt ferdigtilstanden etter bygging, ikke skal forringe 
produksjonsmulighetene (pkt a) eller øke fangsten av fisk eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget (pkt b). 
Hvis pkt a) og/eller b) blir berørt, skal tillatelse innhentes fra fylkesmannen eller fylkeskommunen. 
For Reisaelva vil fylkesmannen ha ansvaret, ref Forskriften §1, siden strekningen fører anadrome laksefisk 
(fisk som vandrer til havet på næringssøk, og tilbake til ferskvann for gyting). 
 
Kort vurdering av tiltaket med pilarer i elva opp mot Forskriften: 
Byggefasen: Se pkt 3.2.2 og 3.2.3 over ifht fundamentering og byggemetode. Utlegging av midlertidig fylling 
i elva kan utføres med kraftig fiberduk mot elvebunn, slik at elvebunnen etter at steinfyllingen er fjernet, 
fremstår mest mulig urørt. Ramming av spuntkasse, ramming av peler med påfølgende utstøping av peler 
og fundament og søyler må utføres med tiltak som sikrer at sementslam og andre stoffer ikke spres til 
vassdraget. Bygging av pilarene må utføres på vinteren, med liten vannføring og utenfor gytesesongen for 
laks. 
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Ferdigtilstand: Ref. pkt 3.2.2 vil området med erosjonssikring over og rundt pilarene bli i størrelsesorden 
15x20 m pr. pilar. Dette arealet vil da erstatte dagens elvebunn med stein av størrelse minimum 0,75 m. 
Vurderinger ifht om denne endringen vil påvirke pkt a) og eller b) i Forskriften, kfr ovenfor, må sees 
nærmere på hvis dette brualternativet blir valgt. 
 
Ihht Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven); 
 
«Kapittel 2. Alminnelige regler om vassdrag 

§ 5.(forvalteransvar og aktsomhetsplikt) 

Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private 
interesser. 
Vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne 
og private interesser. Denne plikten gjelder så langt den kan oppfylles uten uforholdsmessig utgift eller 
ulempe. Vassdragsmyndigheten kan ved forskrift fastsette nærmere regler om planlegging, gjennomføring 
og drift av bestemte typer vassdragstiltak. 
Vassdragstiltak skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø 
eller eiendom.» 
 
Videre angis det i §8 (konsesjonspliktige tiltak) at «Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til 
nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i 
medhold av reglene i § 12 eller § 15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten. 
Vassdragsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette at tiltak utenfor vassdraget som kan 
ha påtakelige virkninger for et vassdrag, må ha konsesjon.» 
 
Videre i §20 (samordning av tillatelser) står det blant annet at: «Vassdragsmyndigheten kan fastsette i 
forskrift eller i det enkelte tilfelle at det ikke trengs konsesjon etter loven her for tiltak som» 

«d) Er tillatt i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven» 

 
Ihht PBL §4-2.Planbeskrivelse og konsekvensutredning skal: «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.» 
 
Dersom pilarer i elva vurderes å gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en 
konsekvensutredning. Denne skal sikre at eventuelle virkninger blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og 
når tiltaket besluttes gjennomført. Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess slik at alle 
berørte parter blir hørt. 
 
Aktuelle element som vil inngå i en konsekvensutredning mht virkning av pilarer i elva kan være; 
hydrologiske prosesser blant annet ifht erosjon, endrede produksjonsmulighetene for fisk eller andre 
ferskvannsorganismer, økning eller forskyvning av fangsten av fisk i vassdraget, endret isgang ev. med 
mere. 
 
 
  

64



Statens vegvesen Region nord, E6 Storslett bru Revisjon:   

Dokumentnummer: 17249-KON-NOT-01 Dato:  20.12.2017 

Tittel: Notat vedrørende brualternativer, E6 Storslett bru Side:  19 

 

 

3.3 Brualternativ 3 - Skråstagbru 

 

3.3.1 Geometri, konstruksjonsløsninger og funksjon 

Brualternativ 3 utføres som én bru over hele elva. Løsningen framgår av illustrasjon ovenfor. For flere 
illustrasjoner, se kapittel 5. 

Brua tenkes etablert som skråstagbru, med tårn på øya. Total lengde er foreløpig satt til 153 m. Spennene 
har lengde 90 m mot vest og 63 m mot øst. 

Landkaret i vest får plassering som landkar for bru 1 for brualternativ 1 og 2, mens landkaret i øst i 
utgangspunktet blir plassert som for bru 2 for de samme alternativene. 

Utforming av landkaret i øst vil avhenge av om horisontalkrefter fra ubalanse mellom de 2 spennene med 
ulike lengder tas av landkaret eller som skjærkraft og moment i tårnet. Opptak i landkaret gir behov for et 
omfattende landkar, større enn for de øvrige brualternativene. Landkaret i vest vil få utforming tilvarende 
som for brualternativ 1. Aksen for tårnet kommer ca 4 m lenger inn på øya enn landkaraksen for bru 1 for 
de andre brualternativene. 

Tårnet bygges i betong, og gis noe helning (5°) mot det korteste spennet. Overkant tårn har kote +50, som 
er maksimalt tillatt iht. krav fra Avinor pga. nærliggende Sørkjosen lufthavn. På illustrasjonen ovenfor er 
tårnbeina vist parallelle, men disse kan også utføres skråstilt mot hverandre i tverretning bru. 

Bruoverbygningen kan bygges i betong eller med stålbjelker i samvirke med betong brudekke. 
Konstruksjonshøyden for bruoverbygningen vil kunne holdes innenfor samme størrelse som for bru 1 i 
alternativ 1 og 2, dvs 1,5-1,7 m inklusive belegning. Brudekket utføres med kjørebanefuge i akse 1. 

Fordelen med skråstagbru over hele elva er at vegfyllingen på øya kan fjernes slik at det blir åpent under 
brua. Tilgjengelig fri høyde vil være avhengig av hvor man legger terrengnivået i forhold til flomnivåer i elva. 
For å få en fri høyde på 2,5 m under bruoverbygningen på kote +4,5, må terrenget legges på kote +2,0. 
Dette er mer enn 1 m lavere enn nivået for 10-års flom i elva. Ulempen med bru over hele elva er at en 
bygger bru med større lengde enn nødvendig. 
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En annen ulempe er at konstruksjonshøyden angitt ovenfor i utgangspunktet må føres inn til landkaret mot 
Storslett sentrum. Dette medfører behov for større heving av vegen enn for alternativ 1 og 2, som her har 
den korte brua. 

Dersom det velges å gå videre med løsning med skråstagbru, bør det utføres et utvidet forprosjekt med 
avklaring av forhold knyttet til tårnutforming, opptak av ubalanserte krefter og statisk virkemåte forøvrig, 
bruoverbygning utført i betong eller samvirke og optimalisering av byggehøyde av overbygningen med 
tanke på minst mulig høyde. 

3.3.2 Grunnforhold og fundamentering 

Aktuell fundamenteringsmetode er som for brualternativ 1 og 2, dvs. fundamentering på utstøpte 
stålrørspeler, som nærmere omtalt i pkt. 3.1.2. 

Som for de andre alternativene flyttes landkaraksen i vest tilbake fra elvebredden i forhold til akser for 
eksisterende bru. 

Tårnaksen kommer lenger fra eksisterende landkar øst enn for de andre alternativene. Dette er gunstig 
mht. å unngå konflikt med eksisterende peler. Samtidig blir tårnfundamentet større enn landkaret for 
nettverksbue og bjelkebru, slik at også endelig plassering av tårnet må avklares nærmere når ny pelegruppe 
bestemmes. 

Det vil bli behov for erosjonssikring med stein av elvebreddene og noe ut i elva foran landkarene, samt 
oppstrøms og nedstrøms disse. Også mot øya kreves sikring i forbindelse med tårnfundamentet.  

3.3.3 Byggemetode 

Trafikken på E6 skal legges om på midlertidig bru nedstrøms dagens bruer, uten avbrudd i trafikken. Etter 
trafikkomlegging kan riving av de eksisterende og bygging av nye bruer starte. 

Bruoverbygningen kan i prinsippet bygges på midlertidig understøttelse eller ved frambygging fra tårnet. 
Midlertidig understøttelse fundamenteres på elvebunn, eventuelt med peler.  

Mulige byggemetoder bør avklares nærmere dersom skråstagbru blir valgt løsning. 
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4 KOSTNADSOVERSLAG FOR SAMMENLIGNING 

4.1 Innledning 

Det er utført en kostnadsberegning for sammenligning av brualternativene. Kostnadene er gitt som 
entreprisekostnader eksklusive merverdiavgift. Kostnader knyttet til prosjektering, byggeledelse, kontroll, 
avgifter, grunnerverv mm. er ikke inkludert. 

Følgende kostnader, som vil være tilnærmet like for alternativene, er ikke inkludert i de gitte 
entreprisekostnadene: 
• Midlertidig bru 
• Riving av eksisterende bru 
• Elektriske anlegg 
• Føring av kabler og ledninger over brua 
• Trapp/rampe ned til øya 

• Landskapsmessige tilpasninger 

Kostnader er beregnet dels på grunnlag av hovedmengder, samt enhetspriser fra andre prosjekt, og dels ut 
fra elementkostnader for andre prosjekt. For noen arbeider er benytte erfaringstall. 

Prisnivå er høst 2017. 

4.2 Kostnadsoverslag 

Sammenstilling av entreprisekostnader eksklusive merverdiavgift for sammenligning: 
• Brualternativ 1, nettverksbue: kr 93 125 000 
• Brualternativ 2, bjelkebru: kr 85 050 000 

• Brualternativ 3, skråstagbru: kr 144 100 000 

Elementkostnader for de 3 alternativene er gitt på etterfølgende sider. Følgende arbeider inngår: 
• Prosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader 
• Prosess 65: Asfaltdekker 
• Prosess 81: Løsmasser (inkl. erosjonssikring) 
• Prosess 83.2: Rammede stålrørspeler 
• Prosess 84: Betongarbeider 
• Prosess 85: Stålarbeider (brualternativ 1) 
• Prosess 85.6/7: Brukabler (brualternativ 3) 
• Prosess 87.1 Fuktisolering 
• Prosess 87.2: Rekkverk (og leskjerm) 
• Prosess 87.3 Brulagre 
• Prosess 87.4 Fugekonstruksjoner (brualternativ 1 og 3) 
• Prosess 87.5: Overvannssystem (sluk) 
 
Løsninger som beskrevet foran i kapittel 3.1 - 3.3 er lagt til grunn for kostnadsoverslagene. Der alternative 
utførelser er omtalt, er følgende benyttet for kostnadsberegningen: 
• Alle alt.: Fundamentering på utstøpte stålrørspeler Ø900 som friksjonspeler 
• Brualt. 2: Pilarer med fundamentplate under elvebunn og skivesøyle etablert i spuntkasse 
• Brualt. 1 og 2: Bru 1 for alt. 2 og bru 2 for alt. 1 og 2 utført som spennarmerte betongbjelkebruer 
• Brualt. 3: Bruoverbygning utført i betong 
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Brualternativ 1, nettverksbue 

Element Beskrivelse Pris 

      

Bru 1     

A0 Felleskostnader 14 102 500 

C1.1 Landkar akse 1 8 453 600 

C1.2 Landkar akse 2 8 453 600 

D1.1 Bruoverbygning, betongdekke 7 839 260 

D4.1 Bruoverbygning, buekonstruksjon i stål 23 200 000 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 865 180 

G0.1 Bruutstyr 2 466 000 

  Uspesifisert, 10% 5 132 360 

  Sum bru 1 70 512 500 

      

Bru 2     

A0 Felleskostnader 3 922 500 

C1.1 Landkar akse 1 4 429 800 

C1.2 Landkar akse 2 4 429 800 

D1.1 Bruoverbygning 4 265 905 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 282 650 

G0.1 Bruutstyr 852 000 

  Uspesifisert, 10% 1 429 845 

  Sum bru 2 19 612 500 

      

  Veg mellom bruer,   

  inkl felleskostnader og uspesifisert   

  Sum veg mellom bruer 3 000 000 

      

      

  Sum total 93 125 000 
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Brualternativ 2, bjelkebru 

Element Beskrivelse Pris 

      

Bru 1     

A0 Felleskostnader 12 487 500 

C1.1 Landkar akse 1 5 002 400 

C1.2 Landkar akse 2 5 002 400 

C2.1 Pilarer akse 2 og 3 20 440 880 

D1.1 Bruoverbygning 12 198 985 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 865 100 

G0.1 Bruutstyr 1 896 000 

  Uspesifisert, 10% 4 544 235 

  Sum bru 1 62 437 500 

      

Bru 2     

A0 Felleskostnader 3 922 500 

C1.1 Landkar akse 1 4 429 800 

C1.2 Landkar akse 2 4 429 800 

D1.1 Bruoverbygning 4 265 905 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 282 650 

G0.1 Bruutstyr 852 000 

  Uspesifisert, 10% 1 429 845 

  Sum bru 2 19 612 500 

      

  Veg mellom bruer,   

  inkl felleskostnader og uspesifisert   

  Sum veg mellom bruer 3 000 000 

      

      

  Sum total 85 050 000 
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Brualternativ 3, skråstagbru 

Element Beskrivelse Pris 

      

A0 Felleskostnader 28 820 000 

C1.1 Landkar akse 1 6 153 600 

C1.2 Landkar akse 3 6 653 600 

C3.1 Tårn akse 2 32 250 000 

D1.1 Bruoverbygning 26 053 260 

D5.1 Skråkabler inkl. kabelforankringer 28 400 000 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 1 517 655 

G0.1 Bruutstyr 3 768 000 

  Uspesifisert, 10% 10 483 885 

  Sum total 144 100 000 
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5 ILLUSTRASJONER 

Illustrasjoner finnes på de etterfølgende sidene. 

Nr Tittel 

1-1 Brualternativ 1, nettverksbue, fra sør 

1-2 Brualternativ 1, nettverksbue, fra vest 

1-3 Brualternativ 1, nettverksbue, fra øst 

2-1 Brualternativ 2, bjelkebru, fra sør 

2-2 Brualternativ 2, bjelkebru, fra vest 

2-3 Brualternativ 2, bjelkebru, fra øst 

3-1 Brualternativ 3, skråstagbru, fra sør 

3-2 Brualternativ 3, skråstagbru, fra vest 

3-3 Brualternativ 3, skråstagbru, fra øst 
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Illustrasjon 1-1 

Brualternativ 1, nettverksbue, fra sør 
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Illustrasjon 1-2 

Brualternativ 1, nettverksbue, fra vest 
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Illustrasjon 1-3 

Brualternativ 1, nettverksbue, fra øst 
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Illustrasjon 2-1 

Brualternativ 2, bjelkebru, fra sør 
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Illustrasjon 2-2 

Brualternativ 2, bjelkebru, fra vest 
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Illustrasjon 2-3 

Brualternativ 2, bjelkebru, fra øst 
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Illustrasjon 3-1 

Brualternativ 3, skråstagbru, fra sør 
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Illustrasjon 3-2 

Brualternativ 3, skråstagbru, fra vest 
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Illustrasjon 3-3 

Brualternativ 3, skråstagbru, fra øst 
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/18 Nordreisa formannskap 25.01.2018 

 

Bioenergianlegg på Storslett -nye eiere og forslag til ny avtale 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune er positiv til å inngå avtale om kjøp av varmt vann for oppvarming og 
tappevann til Sonjatun Helsesenter, Storslett skole og samfunnshuset av Norsk bioenergi AS. 
 
Evt merkostnad for kjøp av bioenergi dekkes innenfor sektorens ramme. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å ferdigforhandle avtalen. 
 
 

Saksopplysninger 
Nord Troms bioenergi gikk konkurs 29.06.2016 og det har ikke vært drift siden da. 
 
Bobestyrer tok kontakt med kommunen i august 2016 og ba om å få avtalen for oversending til 
Innovasjon Norge og spurte samtidig om kommunen hadde innsigelser til at avtalen ble overført 
til eventuell ny leverandør. 
 
Nordreisa kommune svarte at kommunen ikke hadde motforestillinger mot at avtale mellom 
Nordreisa kommune og Nord Troms Bioenergi AS ble oversendt til Innovasjon Norge. 
Nordreisa kommune hadde heller ingen innsigelser mot at et nytt firma/leverandør overtar 
avtalen. 
 
Med dette som bakgrunn startet bobestyrer sitt arbeid. Norsk Bioenergi AS meldte sin interesse 
for anlegget høsten 2016, men ble ikke enige om pris. Innovasjon Norge overtok anlegget alene 
i løpet av våren 2017 og høsten 2017 kontaktet de Norsk bioenergi AS på nytt og spurte om de 
ville kjøpe anlegget. Med bakgrunn i det kom Norsk bioenergi AS på befaring til Nordreisa i 
november 2017. I etterkant av dette besøket har de kommet til at de ønsker å kjøpe anlegget og 
starte opp på nytt, hvis de kan inngå en ny avtale med Nordreisa kommune.  
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Norsk bioenergi AS 
Norsk Bioenergi AS driver i dag 25 mindre anlegg rundt om i hele landet. De fleste er bygd opp 
fra grunnen, men de har også kjøp konkursbo og fått de i gang igjen. Bla annet har de overtatt et 
konkursanlegg i Stryn for to år siden og i Lierbyen i fjor. Begge er nå oppe og går. Ler mer om 
Norsk Bioenergi AS her. 
 
De har sett på tilgang av brennstoff og funnet ut at tilgangen på skogsflis er god. 
De hadde nettopp vunnet anbud om å bygge et flisanlegg på flystasjonenen på Bardufoss. 
Driftskonseptet er å engasjere lokale drivere av anlegget. 
 
Forholdet til annen leverandør 
Administrasjonen har vurdert det slik at det ikke er andre aktuelle kjøpere av anlegget. Det 
begrunnes med at både bobestyrer og senere Innovasjon Norge har jobbet i et og et halvt år med 
å finne kjøper til anlegget. Norsk bioenergi AS er det eneste selskapet som har vist interesse. 
Med bakgrunn i det anses det ikke nødvendig å lyse ut dette kjøpet på anbud, siden det bare er 
en aktuell tilbyder av bioenergi. Det anses også at priser og omfang av avtale ikke inneholder 
næringsmessige forhold som er unntatt offentlighet. Innkjøp av bioenergi vil kunne 
sammenlignes med innkjøp av strøm.  
 
Forslag til avtale 
I forslaget ønsker de å bli totalleverandør, dvs at de også skal levere spisslast og ha 
nødstrømsaggregat (Da Nord Troms bioenergi leverte energi, hadde kommunen selv oljefyr og 
elkjele som tok spisslast og nødsituasjoner). 
Forslag til punkter i avtalen bygger ellers på de samme som tidligere avtale med tanke på 
omfang bygg og mengde.   
 
Norsk Bioenergi AS har gjennomgått fyrrommet og leveringspunkene for fjernvarme og påvist 
at det må gjøres endringer og tilpasninger. Videre må det i flisfyringsanlegget gjøre betydelige 
oppgraderinger og tilpasninger for å kunne drifte anlegget på en fornuftig måte. Det vil blant 
annet bli etablert spisslast-/backupkjel, akkumulatortank, samt nødstrømsaggregat. Alle 
oppgraderinger gjøres av Norsk Bioenergi AS. 
 
Ved en avgjørelse nå, vil de kunne bygge om anlegget i vår/sommer, slik at de skal kunne starte 
levering i september 2018. 
 
De foreslår en pris på 71 øre/kWh ved forbruk 2,4 GWh/år. Varmeprisen fordeles som 
«Energiledd” kr 0,49 pr kWh og ”Fastledd” kr 44.000 pr måned. 
Ved lavere leveranse vil prisen bli høyere enn 71 øre/kWh. 
 
Det foreslås at kontrakten skal løpe i 10 år fra september 2018, for deretter å fornyes med 2 år 
av gangen om den ikke sies opp av en av partene. Norsk Bioenergi AS opererer ikke med 
effektavgifter, tariffer eller abonnementspriser. Alle reguleringer skjer mot SSB indekser. 
Fastledd reguleres i henhold til endringen i konsumprisindeksen og Energiledd reguleres i 
henhold til endringen i ”energiprisindeksen”, indeks for elektrisitet, fyringsoljer og øvrig 
brensel. Prisen reguleres den 1. hver måned, for utviklingen fra opprinnelig kontraktindeks 
(basis) til indeksen den måneden det faktureres for. Kontraktindeks gjelder med basis i indeks pr 
oktober 2017. Det vil bli fakturert for faktisk forbruk etter avlesning av måler. Målepunkt er 
måler på leveringspunktene. Alle kostnader til forutsatte investeringer og oppgraderinger, samt 
kostnader til drift av anlegget, er inntatt i tilbudte priser.  
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Priser og utvikling 
Strømprisen fra juli til desember 2017 har variert mellom 61,9 til 70 øre pr/kWh. 
 
Norsk Bioenergi AS foreslår en startpris i avtalen på 71 øre/kWh pr oktober 2017 og at prisen 
indeksreguleres fram til den måned det faktureres. 
 
Prognoser framover  
Det er vanskelig å spå strømprisen framover. Den har de siste åra gått ned og har vært lav, men 
ut fra oppslag i media etter nyttår, vil den stige i Nord Norge fordi strømnettet til sør Norge er 
utbedret slik at det i framtida ikke vil bli overskudd av strøm i Nord Norge.  
I forslag til avtale fra Norsk Bioenergi AS er det også foreslått at prisen justeres månedlig etter 
oppsatte prisindekser. Det betyr i praksis at den vil endres opp eller ned på samme måten som 
strømprisen. 
 
Behov for oppgradering av anlegg på byggene 
Sonjatun helsesenter; med byggene Omsorgssenter og Bo- og kultur, varmes opp via fyrrommet 
på gamle Sonjatun. 
Bygget er 40 år og det ble gjennom EPC prosjektet 2015-16 gjennomført investeringer i 
fyrrommet. Selve EL-kjelen, er imidlertid ikke byttet siden bygget var nytt i 1977. Om den 
holder i en måned eller i flere år, er ikke mulig å forutsi. 
Fra 2020 er det forbud mot bruk av fossilt brennstoff til oppvarming, men det blir lov å ha den 
som backup. EL-kjelen fra 1977 må etter hvert skiftes ut pga slitasje. Pga alder er det ikke mulig 
å få deler. Ryker den må den erstattes med en ny.   
 
Hvis en inngår avtale med Norsk bioenergi AS vil de bli totalleverandør, og kommunen slipper 
disse investeringene.  
 

Vurdering 
Et viktig argument da anlegget ble startet av lokale skogeiere i 2009 var at de skulle levere varme 
basert på lokal flis. Det har de gjort helt til anlegget gikk konkurs i 2016. Med et forbruk på 1500 
fm3 pr år, har det gitt mange positive samfunnsmessige ringvirkninger i tillegg til varmesalget til 
kommunen.  
 

 Gjennom lokal hogst og flising har det gitt arbeidsplasser til både skogsentreprenør, fliser og 
inntransport.  

 Lokal hogst genererer annen aktivitet i skogen som veibygging og skogkulturaktivitet.  
 En lokal entreprenør i bygda gir mulighet for annen hogst for lokale bønder  
 Ved hogst av selje eller older, skapes et marked for treslag som det ellers er vanskelig å få 

salg på.  
 Ved hogst av bjørk, selges stokkvirke til lokale vedprodusenter, som da slipper å kjøpe 

stokkvirke fra Balsfjord eller Målselv for en lagt høyere pris.  
 Anlegget betyr kortreist grønn energi, som reduserer kommunens totale CO2 utslipp. 

Bioenergi er CO2 nøytralt. 
 
I forslag til avtale er det beskrevet at anlegget skal baseres på skogsflis. De har vært i kontakt med 
lokal driver. Samtidig skal de starte opp et anlegg i Målselv og ser også for seg noe synergieffekter 
ved at de har to anlegg i Troms. Transport av flis er dyrt, slik at det nærliggende er at hoveddelen av 
flisvolumet vil bli hentet lokalt. 
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Det er over skissert en samlet pakke der Norsk Bioenergi AS blir totalleverandør av energi til de tre 
aktuelle stedene. Tilbudet på pris ligger i overkant av dagens strømpris, men hvordan strømprisen vil 
utvikle seg er vanskelig å spå. Kommunen vil spare investering i ny EL-kjele og ombygginger på 
Sonjatun hvis avtale inngås. Oppsummert så mener administrasjonen at økonomisk vil forskjellene 
bli små. 
 
Administrasjonen tilrår med bakgrunn i dette at rådmannen fullfører forhandlingene fram til en 
avtale med Norsk Bioenergi AS om ny langsiktig avtale om kjøp av varme basert på skogsflis.  
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